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Mitä on lean? 

• Johtamisfilosofia, jonka avulla karsitaan hukkaa, 
parannetaan laatua ja asiakastyytyväisyyttä (Toyota 1932) 

• Resurssitehokkuudesta virtaustehokkuuteen 

• Juuri oikeaan aikaan - juuri oikeaan tarpeeseen 

• Oivalluksia ja yhteistyötä 

• Vähennetään vaihtelua 

• Lisätään läpinäkyvyyttä 

• Jatkuvaa parantamista 
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Kokonaiskuva (koko tila)  
mielessä avataan pullokauloja 
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Antti Vauhkonen, Tuottajain Maito 

Tehokkaasti virtaavat prosessit 
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Tilan kehittäminen – arvot ja 
periaatteet 

• Mitkä asiat ovat minulle tärkeitä? Mitä arvostan? 
• Millainen on hyvinvoiva ja menestyvä maatila – minulle? 
• Arvot näkyvät tavassani toimia ja tekemissäni päätöksissä 
• Millainen yrityksemme on tulevaisuudessa? 

 
”Tilamme toiminta on sopusoinnussa niin luonnon kuin ympäröivän yhteisön kanssa” 
”Haluamme varmistaa toiminnan jatkuvuuden yli sukupolvien” 
”Katseen kestävä, menestyvä, myyntikelpoinen yritys” 
”Suomen paras maitotila” 
”Tilamme työntekijöineen tuottaa maitoa tehokkaasti ja taloudellisesti, hymyillen - ihmisten, 
eläinten ja ympäristön tarpeet otetaan huomioon” 
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Pohjantähti 
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Arvoa 
tuottava 

työ 

Strategia 

Koko tilan 
kehittämis-

suunnitelma 

Toiminta-
suunni-
telma 

5  vuodelle 

Kehittämis-
projekti 

Kehittämis-
projekti 

Pohjatähti 

Tulevaisuuden 
visio 

 
Strategia 
visioon 
pääsemiseksi 

 

Tilan 
järjestelmällinen 

kehittäminen 

1 osa-alue, 
kriittiset pisteet 

Yksittäinen asia  
 + leanin työkalut 

käyttöön 
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Mikä ovat arvoa tuottavaa työtä? 

• Arvoa tuottavat  
Työ, joka tuottaa lisäarvoa prosessille 

 Ruokinta, lypsy… 

• Välttämätön hukka 
Työ, joka ei tuota suoranaisesti lisäarvoa, mutta on 

välttämätön prosessille: pesut, siirrot 

• Hukka 
Työ, joka ei tuota mitään lisäarvoa: rikkoutuneiden koneiden 
korjaus,  työkalujen etsintä, ylimääräiset liikkeet ja askeleet 
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Arkinen aherrus leanin poluilla 

Hukan poistoa, vakiinnuttamista, 
mittaamista, syiden etsintää, 
työntekijöiden osallistamista ja jatkuvaa 
parantamista 
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Tavoitteena ei ole juosta nopeammin 
vaan kulkea lyhyempi matka 

Taiichi Ohno, Toyota 
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Hukan poisto - ylilaatu 

• Mikä on arvoa tuottavaa työtä? 

• Mitä vaaditaan ja odotetaan, mitä itse haluan? 

• Ylilaatu maksaa (rahaa/työtä/aikaa) 

• Miten korjaan 
- Paranna mieluummin huonoa kuin ennestään hyvää 
- Standardoi, yksikertaista 
- Prosessit kuntoon: oikeaan aikaan oikeassa paikassa 
- Joku muukin osaa, kun ohjeet on kunnossa 

• Hautausmaat ovat täynnä työn sankareita 
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Hukan poisto – Ylituotanto ja 
turhat varastot 

• Ostanko tarpeeseen vai koska oli edullista? 
- taseeseen kertyy omaisuutta, joka sitoo pääomaa ja on 
poissa maksuvalmiudesta 

• Varastotilat, tavarat tiellä, turhaa kuljettamista 

• Ylituotanto kasvattaa varastoja ja estää usein prosessien  
ongelmien havaitsemisen 

• Tasapaino: Varmuusvarasto vs. turha rahan sitoutuminen 

• Esim. suunnittele hiehojen tuotanto 
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Hukan poisto – turhat työvaiheet, 
kuljetukset ja siirrot 
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Pienestäkin matkasta tulee pitkä kun sen kävelee tai ajaa traktorilla joka päivä.  
Tarvittavat välineet tekemisen äärelle, suorat reitit. 
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Hukan poisto – turhat askeleet 
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Mittaa 
askeleita 
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Pienistä taakoista 
kertyy tonneja 
ja tunteja 
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Hukan poisto - odottelu 

• Mikä aiheuttaa odottelua? 
- koneiden rikkoutuminen…  

• Miten korjaan 
- hyvä suunnittelu 
- etukäteisilmoitus 
- huollot, tarvikkeet 
- tasoita työmäärät 
- prosessit kuvattu 
- kunnon ohjeet 

14.4.2016 18 



© Valio Oy  

Hukan poisto: Virheet 

• Syyllisiä ei ammuta aamun koitteessa, vaan pyritään 
ehkäisemään ettei virhe toistu 

• Poisto 
- Työohjeet ja oikeat välineet 
- Kouluta ja opeta, anna vastuita ja osallista 
- Mittaa 
- Kannusta tunnustamaan virheet 
- Poka-Yoke (neliskanttista palikkaa ei saa pyöreään reikään) 
 

 
14.4.2016 19 



© Valio Oy  

Hukan poisto: Käyttämättömät 
resurssit  

• Uskalla kokeilla, joku muukin osaa 
- eri näkökulma voi luoda uusia ratkaisuja 

• Työnjako 

• Kaikkea ei tarvitse tehdä itse: yhteistyö, naapurit 

• Rakennukset, pellot  

• Tarkastele kriittisesti ja luovasti, benchmarkkaa, kysy 
asiantuntijalta 
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Tekemisen vakiinnuttaminen 

• Kaikki osallistuvat ohjeiden  
tekemiseen 

• SOP-ohjeet tekemisen 
äärellä 

• Kaikki tekevät sovitulla 
tavalla  

• Valmassa saatavilla  
Lypsy - SOP 

14.4.2016 21 
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Siisteys: Tavarat oikeilla paikoillaan 
- etsiminen on hukkaa 
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Mittaaminen 

• Vain sitä  mitä mittaat, voit parantaa 

• Tiedon kirjaaminen oikein 

• Valitse vain muutama seurattava, 
juuri sinulle sopiva mittari 

• Aseta tavoitteet 

• Arvioi säännöllisesti tulosta 

• Miksi -kysymyksiä 
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Arjen kehittäminen – Menetelmistä 
työkaluiksi 

• Työohjeiden tekeminen ja päivittäminen  
 ajan tasalla pitäminen 

• Ihminen keskiössä: työn tekijä osaa kuvata ja kehittää 

• Työohjeiden tarkka noudattaminen (jokainen noudattaa) 

• Kehittämiskohteiden ja pullonkaulojen ratkaiseminen  
– heti kun niitä ilmenee  
 toiminnan viilaaminen/muuttaminen /sopeuttaminen  
 uusi työohje ja -menetelmä 
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Lean on tuotteistettua maalaisjärkeä,  
maitotilayrittäjä Jukka Määttä 
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Tie uudistumiseen 

Katsotaan asioita uudesta näkövinkkelistä ! 

”Meillä on aina toimittu näin” 

”Miksei me tätä olla ennen keksitty, olisit sanonut!” 
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Leanista syntyy jatkuvaa parantamista 

• Kun arvo kirkastuu,  
et voi enää kulkea hukan ohi 

• Muutos on pieniä askeleita,  
pieniä tekoja kaikessa  
toiminnassa 

• Jatkuvaa parantamista 

• Jatkuvaa kehittämistä 

Toiminnan 
vakiinnut- 

nuttaminen 

Muutostarpeen 
huomaaminen 

Muutoksen 
tekeminen 

Tilanteen 
seuraaminen 

Tuloksen 
arviointi 

Parantaminen 
edelleen 
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Lean ei ole projekti, joka saadaan valmiiksi,  
vaan polku joka houkuttaa seuraamaan.  
Tervetuloa mukaan matkalle! 


