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LEAN ajattelua

Lauri Merikallio



MITÄ ON LEAN?





LEAN on johtamisfilosofia

• joka on koko organisaatiota koskeva

• laaja-alainen muutosprosessi, jossa edetään pienin askelin 
(jatkuva parantamien) kohti parempaa ( sutjakampaa tapaa 
toimia)

• joka keskittyy 
– arvon tuottamiseen asiakkaalle

– tuotannon virheiden ja hukan vähentämiseen

– ottamalla työntekijät mukaan jatkuvaan parantamiseen
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Arvoa tuottava

• Asiakkaan pitää olla valmis/halukas maksamaan siitä

• Toimenpiteen pitää muuttaa tuotetta tai palvelua 
jollakin tavalla (lähemmäksi sitä mitä asiakas todella 
haluaa)

• Toimenpide pitää tehdä heti oikein



Hukan eliminointi
7 Hukkaa (waste)



Hukkaa?

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huutokoski%E2%80%93Parikkala_railway_in_Savonlinna.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huutokoski%E2%80%93Parikkala_railway_in_Savonlinna.JPG


Hukat toimistoympäristössä

• Väärä tieto, väärät päätöksentekokriteerit, virheelliset dokumentit

• Turha tieto, ”hauskat” sähköpostit, byrokratia, omat turhat päällekkäiset 
sovellutukset

• Turhat rutiinit, ylipitkät palaverit, päätöksenteon odotus

• Monta saman asian tekijää, osaamisen hyväksi käyttämättömyys, hierarkia, 
kiusaaminen, valtuuksien puute

• Dokumentit vaeltavat pöydältä pöydälle tai järjestelmien välillä

• Paljon eri toimittajia, turhan paljon tilauksia, suuret toimistoinvestoinnit

• Etäisyys printteriin, toimistoapuvälineisiin, taukotiloihin

• Liioittelu. Kiertävät sähköpostit, turhat kopiot, salasanat, allekirjoitukset, 
hyväksymiset jne.
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LEAN on

= Toyotan Tuotantosysteemi (Toyota Production System), 

mikä on arvioitu maailman parhaaksi tuotantosysteemiksi

Sisään rakennettu laatu
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LEAN:n kolme tasoa

1. Ideaali: Asiakasräätälöity, asiakkaalle täydellinen tuote, mikä on 
tuotettu niin ettei hukkaa synny. Ideaalia ei voi koskaan täydellisesti 
saavuttaa => jatkuva parantaminen

2. Periaatteet: säännöt, joilla ideaaliin pyritään

3. Työkalut/menetelmät: keinoja saattaa periaatteet toimintaan sekä 
ylläpitää jatkuvaa parantamista
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LEAN:n periaatteet
(Toyotan tapa)

Ongelman-

ratkaisu

(jatkuva parantaminen

ja oppiminen)

Ihmiset ja yhteistyökumppanit 
(kunnioita, haasta ja kasvata)

Prosessi

(hukan eliminointi)

Filosofia

(pitkän tähtäimen ajattelu)
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LEANin 14 periaatetta

1. Pitkäjänteisyys päätöksenteossa (jopa lyhytaikaisten tulostavoitteiden 
kustannuksella)

2. Luo prosessikuvauksia, jotka paljastavat ongelmat ja tuovat ne selvästi 
esille (arvovirtojen analysointi)

3. Käytä imuohjausta ylituottamisen välttämiseksi

4. Tasapainota tuotantoa

5. Suosi kulttuuria, joka uskaltaa pysäyttää prosessin sekä ratkaisee 
ongelman pysyvästi

6. Työn standardointi on pohja jatkuvalle parantamiselle ja kaikkien 
osallistumiselle

7. Visuaalinen ohjaus tuo ongelmat esiin ja kaikkien nähtäväksi



LEANin 14 periaatetta

8. Käytä ainoastaan luotettavaa ja hyväksi koettua tekniikkaa 

9. Varmista, että johto tuntee prosessit ja toimii sanomansa mukaan

10. Kehitä henkilöstöä ja tiimejä toimimaan yrityksen filosofian mukaan

11. Kunnioita yhteistyökumppaneita ja toimittajia sekä auta heitä 
tulemaan paremmiksi

12. Mene paikanpäälle toteamaan ja ymmärtämään tilanteet

13. Tee päätökset harkiten huolella ja yhteisymmärryksessä, vie päätös 
nopeasti läpi

14. Luo mahdollisuus oppimiseen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen



Projektin 

johtaminen 
Tuotantosysteemi

Projektin 

tuotantosysteemi

© Lean Construction Institute 

Lean Construction



Lean Costruction
• on Lean filosofian soveltamista rakennusalalla

– Määritä tuotteen/työvaiheen arvo asiakkaan näkökulmasta

– Organisoi työt siten, että työvaiheet johtavat häiriöttömästi uusiin työvaiheisiin = 
arvovirta

– Luo tehtäviin tasainen virtaus (sujuvuus)

– Käytä imuohjausta

– Tavoittele täydellisyyttä

• pyrkii tekemään aikataulutehtävistä ennustavampia

• pyrkii tekemään aikataulutehtävien toteuttamisesta 
luotettavampia

• integroi osaamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
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Tilaaja

Arkki
tehti

Sähkö
Vesi

Lämpö ja 
ilmastointi

Suunnittelijat

Sähkö
Vesi

Lämpö ja 
ilmastointi

Sivu-urakoitsijat Aikataulun
koordinointi

PJU

Aliurak.
Aliurak.

Aliurak.

VALVONTA

Esimerkki projektin tuotantosysteemistä



Projektikin on systeemi!

Last Planner Systeemin avulla tehokas ja 
luotettava virtaama

Tahtiaika varmistaa aikataulun toteutumisen ja 
tehokkaan toteuttamisen

Arvovirtakuvauksien avulla  tuotannon 
standardointia sekä 

materiaalitoimituksiin luotettavuutta ja 
tuottavuutta

5 S pitää työmaat siisteinä ja 
tehokkaina

Visualisointi läpinäkyvyyden parantamiseksi
BIM, koneohjaus, aikataulut, tulosmittarit

Ongelman ratkaisu ja jatkuva 
parantaminen



Integroi osaamista



Miksi osaajia kannattaa ottaa mukaan 
aikaisempiin vaiheisiin? 

(aikainen integrointi)



Case uuden auton tuotekehitys

10 kkAika

100 % ymmärrys käyttäjän tarpeista

Speksaus
Komponenttien 
kilpailutus

Testaus Iterointi



Case uuden auton tuotekehitys

10 kkAika

100 % ymmärrys käyttäjän tarpeista

Speksaus
Alihankkijat
mukaan

Testaus Iterointi

Tuotanto käynnistyy



Integroitu projektitoimitus

PROJEKTIN 
MÄÄRITTÄMINEN

* Vaatimusmallit
* Toteutusmallit

LEAN 
SUUNNITTELU

• VDC
• Target value

design

HANKINNAT

* JIT

LEAN TUOTANTO

* Lean työkalut 
edistämään 
tasaista ja 

häiriötöntä 
tuotantoa

Käyttö
Ylläpito

* Lean työkalut 
edistämään tasaista 

ja häiriötöntä  
käyttöä ja ylläpitoa

Tuotannon ohjausmallit
* Last Planner Systeemi

* BIG Room toimintamalli

INTEGROINTI



”Hiljaiset neliöt”
 Tästä eteenpäin ei keskustelua pöydissä eli kaikki keskustelu on kielletty!

 Pöydällä on viisi kirjekuorta, yksi jokaiselle. Voitte valita kirjekuoret nyt, mutta 
älkää avatko niitä ennen kuin saatte minulta luvan. Ja muistakaa, ei saa puhua

 Ottakaa kirjekuorista pahvin palaset ja asettakaa ne puhdas puoli ylöspäin, muttei 
vielä. Vasta sitten voitte ottaa kirjekuoresta palaset, kun saatte luvan. 

 Sinun tehtävänäsi on rakentaa 15 cm neliö eteesi. Ja muista, ei saa puhua. Jos 
palasien siirtäminen on pakollista, et saa pyytää, osoittaa, rukoilla, vetää toiselta tai 
päästää mitään ääntä. Ainoa tapa siirtää palasia on tarjoaminen. Voit tarjota palasta 
jollekin ja hän joko ottaa sen vastaan tai kieltäytyy  

Tehtäväsi on siis tehdä 15 cm neliö eteesi ja muistakaa, ei saa puhua

Olkaa hyvä ja avatkaa kirjekuoret ja ryhtykää töihin



• Asiakasarvon määrittäminen?

• Asiakas arvon tunnistaminen?

• Asiakasarvon tunnistaminen työvaiheissa?

Ryhmäkeskustelu?



Integroidun toteutusmuodon elementit



Target Value Design prosessit



Big Room



Virtuaalimallit, virtuaaliympäristöt, 4D ja 5 D



Helsingin yliopiston peruskorjaus- ja 
lisärakennushanke allianssimallilla

Toteuttajat
 Peruskorjaus- ja uudisrakentaminen 2012-13, n. 18 M€
 Helsingin Yliopisto, Tila- ja kiinteistökeskus sekä

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
 Allianssimalli: Lauri Merikallio ja Antti Piirainen

Idea
 kilpailullisen neuvottelumenettelyn ja allianssimallin

soveltaminen toteutusmallina
 hankinnan tavoitteita tukevan kaupallisen mallin

kehittäminen sisältäen suunnittelun, toteutuksen
ja 5v takuun

Vaikutukset
 tilaajan ja suunnittelijoiden yhteistyö kehitysvaiheessa
 suunnittelijoiden ja päätoteuttajan yhteistyö



Tampereen Rantatunnelin (valtatie 12) 
rakentaminen allianssimallilla

Hanke ja sen toteuttajat
 Tampereen Rantaväylän kehittäminen siirtämällä 

vt 12  rakennettavaan 2,3 km:n tunneliin vaativassa 
kaupunkirakenteessa

 toteutus 2012-15, kustannusarvio n. 180 M€
 tilaajina Tampereen kaupunki ja Liikennevirasto,
 allianssitoteutus (Lemminkänen Oy, A-Insinöörit

Suunnittelu Oy ja Saanio & Riekkola Oy)
 Tilaajien ja allianssin asiantuntija: Vison Oy

Idea
 Tunnelin toteuttaminen allianssimallilla tilaajien ja 

toteuttajien yhteistoimintaurakkana

Vaikutukset
 Toteuttajien yhteistyö hankkeen kehitysvaiheessa
 Allianssin osapuolten sitouttaminen yhteiseen 

organisaatioon sekä yhteisiin tavoitteisiin, 
palkitsemiseen ja riskien ja hyötyjen jakamiseen



Sujuva tekeminen
(virtaama eli flow)



LEANin 2.periaate

Luo prosessikuvauksia (työvaihekuvauksia), jotka 
paljastavat ongelmat ja tuovat ne selvästi esille

työm
aa

PEna/
työnjohto 

Arska ja Risto Mikä kone, 
vasara, millä 

varustuksella, 
milloin, minne

Työ-
suunnitelma

n laadinta

Arsia

3 min – 8 h

Puh.
@

Suul/manul

Kamojen 
keräys

Risto

4 h – 6 vko

Ilmoitus  
lisätarpeesta

Koneen 
varustelu
/korjaus

Matti

1 min – 7 kk

Suunni
-telma

•Edellinen kone pitää 
olla valmis

•Ilmoittaa Ristolle 
mitä suodattimia, 

varaosia yms
tarvitaan ja soittelee 

myös itse
•Jos  varaosia ei 
saatavilla, kone 

viedään korjattavaksi

Lopputarkastus
/kalibrointi

Matti

1 min – 7 kk

Koneessa 
vikaa

Päätös koneen 
lähettämisestä 

työmaalle

Risto

Kuljetuksen 
tilaus

Risto
Kone 

ok

Nostimen 
tilaus

Työmaa

Lisäkamojen 
tilaus

Pena

kuljet
usluv

at

Mestan
valmistelu

Työmaa

2h-1 pv

kuljetu
s

Pystytys

Työmaa

0,5 pv – 1 
vko

Onko 
mest

a
valmi

s

Riippuu 
porukasta ja 
olosuhteista

Onko 
kaikki 
kama

t

Lista 
kamoista

Testaus

Työmaa

0,5 pv – 1 
vko

Kone 
ok

40 %

Kone ei 
toimi
60%

Korjataan 
kone

Työmaa

Aloitetaan 
puolitehoisella 

koneella

Työmaa

Kone ei 
toimi
60%

Työ alkaa

Työmaa

Onko 
resurssej

aOnko 
kalust

oa

Onko 
tuottava

a

Missä 
testata

an
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Arvovirtakuvaus (Value Stream Mapping)

• Kuvaus kaikista toiminnoista prosessin sisällä tilauksesta sen 
täyttymiseen

• Kertoo, mikä on nykytila
– Arvoa tuottava – hyvää työtä
– Ei arvoa tuottava, mutta tarpeellinen nykytilassa
– Ei arvoa tuottava, voidaan eliminoida heti

• Eliminoi ei arvoa tuottava (hukat)
• Kyseenalaista nykytilassa tarpeellinen (jatkuvan parantamisen 

työtapaa käyttäen esim. kehitystiimissä)
• Monet vaiheet ovat olemassa vain koska yritykset on organisoitu 

niin tai johtuen aiemmista teknologiaa koskevista päätöksistä 
(eivät siksi, että asiakkaat haluavat niin) 
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Informaatio-
virta

Materiaali-
virta

Aikavirta



Hukan eliminointi
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LEANin 3. periaate:
Tehdään tarpeeseen, ei varastoon 

• Käytä imuohjausta (pull) ylituotannon välttämiseksi

• Myös aikataulupuskureiden poistamiseen

tila

toi
mi
nta

Edellinen tehtävä

Henkilöresurssit Koneet ja laitteet

Seuraava tehtävä

Suunnitelmat, luvat ja 
muu informaatio materiaalit

tila

toi
mi
nta

Edellinen tehtävä

Henkilöresurssit Koneet ja laitteet

Seuraava tehtävä

Suunnitelmat, luvat ja 
muu informaatio materiaalit

tila

toi
mi
nta

Edellinen tehtävä

Henkilöresurssit Koneet ja laitteet

Seuraava tehtävä

Suunnitelmat, luvat ja 
muu informaatio materiaalit

tila

toi
mi
nta

Edellinen tehtävä

Henkilöresurssit Koneet ja laitteet

Seuraava tehtävä

Suunnitelmat, luvat ja 
muu informaatio materiaalit

tila

toi
mi
nta

Edellinen tehtävä

Henkilöresurssit Koneet ja laitteet

Seuraava tehtävä

Suunnitelmat, luvat ja 
muu informaatio materiaalit
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Ylisuuret varastot ovat hukkaa

• Varastoissa on kiinni pääomia ja pilaantumisen riski on ilmeinen
• Materiaaleja siirrellään varastoista toiseen
• Materiaalien varastointi asennuskohteella vaikeuttaa asennuksia
• Materiaalivarasto ja keskeneräinen tuotanto peittävät tuotannon ongelmia
(hajontaa, joka on paha asia!)
• Keskeneräinen tuotanto on varastoa, joka rakenteisiin ja rakennusosiin on 
varastoituna materiaaleja (käyttöpääoma)
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Pelivara on kuin vesi… jolla yritämme 
peittää karikoita

• Liialliset puskurit ovat hukkaa!!!

• Johtuvat

a) luottamuspulasta (emme luota muihin emmekä itseemme)

b) toiminnan suuresta  hajonnasta 



LEANin 4. periaate
Tasapainota tuotantoa (työmääriä) sekä tee tuotannosta 
luotettavampaa ja häiriöttömämpää
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Viikkosuunnittelua



Tuotanto jatkuvaksi virtaukseksi (flow)
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• Toiminnot tulee nähdä virtauksena yksittäisten tehtävien sijaan
• Karsitaan pois kaikki, mikä ei tuota lisäarvoa asiakkaalle (hukka)
• Kaikkien oikeasti arvoa tuottavien vaiheiden järjestäminen niin, että ne tapahtuvat 

nopeasti järjestyksessä eli tahtiaika
• Saadaan aikaan poistamalla esteet; varmistamalla että kaikki aloitusedellytykset 

ovat olemassa

• Virtaus (flow) on avain parhaan laadun saavuttamiseen pienimmillä kustannuksilla 
turvallisuuden ja moraalin ollessa korkealla

• Virtauksen avulla keskeneräisen tuotannon määrä vähenee, läpimenoajat lyhenevät 
ja laatu paranee

Case Myeyrs Werft/hyttien rakentaminen



Tasautettu tuotanto
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Missä me olemme hyviä? – omassa työssä -> soudetaan omaan tahtiin
Entäs yhteistyö? Soudetaanko samaan tahtiin?



Häiriöitä syntyy, kun emme ole varmistaneet 
että kaikki aloitusedellytykset ovat olemassa

tila

toiminta

Edellinen tehtävä

Henkilöresurssit Koneet ja laitteet

Seuraava tehtävä

Suunnitelmat, luvat ja 
muu informaatio

materiaalit
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Tuotannon tasaisuus, luotettavuus sekä 
hajonnan merkitys

• Viisi toisistaan riippuvaista tehtävää

Väliseinät ja katot, LVI, sähköt, maalaus, kalustus

• Kunkin tehtävän kesto sama = 12 viikkoa , työsaavutus 3,5 yksikköä/viikko

• Tehtäväkokonaisuus valmis 16 viikossa, jos suunniteltu työsaavutus 
toteutuu

• Jos nopan antama työsaavutus on suurempi kuin on mestaa, syntyy 
menetettyä kapasiteettia. Jos mestaa on enemmän kuin nopan antama 
työsaavutus, jää tehtävien väliin tekemätöntä tuotantoa

• Menetetty kapasiteetti maksaa 300 €/yksikkö

• Tekemätön tuotanto maksaa 150 €/yksikkö



Projektitoimituksen heikkoudet

– Aktiivisen tuotannon suunnittelun puute 35%

– Tehokkaan kommunikoinnin puute   25%

– Heikko talous- ja liiketoimintaosaaminen    24%

– Rakennusammattitaidon puute  10%

FMI 2006 Survey

Construction Management Association of America



Aikataulun pitävyydestä:

99 %

Millä todennäköisyydellä tehtävä käynnistyy aikataulun mukaisesti, jos sen 
käynnistyminen on riippuvainen viiden eri tehtävän/tuotannon edellytyksen 
valmistumisesta ja jos todennäköisyys yksittäisen tehtävän/tuotannon edellytyksen 
valmistumisen ajallaan on

95 %

90 % 60 %

75 % 24 %

50 % 3 %



Projektituotannon luotettavuuden parantaminen
Last Planner menetelmällä

1. Työnkulku ennustettavammaksi ja hukkaa vähentäväksi
• Yhteinen aikataulusuunnittelu
• Yhteinen esteiden tunnistaminen

2. Tehtävien toteuttamisen kurinalaisuuden parantaminen
• Lupausten antaminen ja niistä kiinnipitäminen

3. Yhteistoiminnan ja sitoutumisen kehittäminen
• Yhteisten työkalujen käyttö ( ja käytön valmennus )
• Tavoitteena vakiinnuttaa systemaattinen käytäntö, jossa oppimista

tapahtuu projektin aikana
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Last planner systeemi
Suunnittele, ohjaa, korjaa ja opi

Yleisaikataulut
- välitavoitteet

Vaiheaikataulut
- Tarkenna eri toimijoiden vastuut

Valmisteleva suunnittelu
- Poista esteet ja valmistaudu

Viikkosuunnittelu
- Lupaukset

Oppiminen
-Mittaa luotettavuutta  (TTP) ja 

reagoi

Luo kriittinen polku ja aseta 
välitavoitteet

Varmista tehtävien 
yhteensovitus ja oikea ajoitus

Luo edellytykset käynnistää 
tehtävät suunnitelman mukaisesti

Lupaa toteuttaa tehtävät 
suunnitelman mukaisesti 

Mittaa viikkotehtävien 
toteutumisen luotettavuutta 

ja paranna sitä
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Mitä PITÄÄ tehdä

RAKENNUSVAIHEAIKATAULU (Työvaiheaikataulu)
-tarkenna eri toimijoiden vastuut

•Kahden tai useamman välitavoitteen tuotannon 
suunnittelu
•Kohteena tietty ajanjakso esim. 3-5 kk (tehdään useita 
kertoja projektin aikana esim. 2 kk välein)
•Kohteena tietty alue tai lohko
•Toteutetaan takaperin eli välitavoitteesta nykyhetkeen
•Tehdään yhdessä!

•Tavoitteena läpimenoaikojen optimointi, varmistaa 
tasainen työvirtaus, resursointi sekä eri osapuolten 
sitoutuminen Yhteinen mietintä
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Tehtävät/
5 pv

Viikko

Alue/
lohko

Tehtävät/
5 pv

Tehtävä/
5 pv

Tehtävät/
5 pv

Rakennusvaiheaikataulu
PROSESSIT
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VALMISTELEVA SUUNNITTELU
- Poista esteet ja valmistaudu

LUODAAN EDELLYTYKSET

Mitä VOIDAAN tehdä

•Lähtötietona  yhdessä tehty rakennusvaihesuunnittelu

•Aikajänne 4-6 viikkoa, rullaa jatkuvasti eteenpäin. Käydään läpi 

”putkesta” tulevat uudet tehtävät vko 6, 5, 4, ..1

•Kokous esim. joka toinen viikko tai kerran viikossa

•Tavoitteena tunnistaa esteet, joiden vuoksi tehtävää ei voida 

käynnistää

•Vastuutetaan esteiden poistaminen (myös aikataulu ja seuranta)

tila

toim

intaEdellinen tehtävä

Henkilöresurssit Koneet ja laitteet

Seuraava tehtävä

Suunnitelmat, luvat ja 
muu informaatio materiaalit

tila

toimi

ntaEdellinen tehtävä

Henkilöresurssit Koneet ja laitteet

Seuraava tehtävä

Suunnitelmat, luvat ja 
muu informaatio materiaalit
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Mitä TEHDÄÄN

VIIKKOSUUNNITELMA

•Yhden tai kahden viikon tehtäväkohtainen työsuunnitelma (seuraavan viikon 
viikkosuunnitelma toimitetaan esim. työmaasta vastaavalle aina pe aamuksi)

•Jokaisen työnjohtajan työkalu (tekee omasta vastuualueestaan)

•Vain käynnistämiskelpoisia tehtäviä viikkosuunnitelmaan

•Tehtäville mitattavat edistymistä osoittavat suureet

•Pitkäkestoiset tehtävät pilkottava viikon mittaisiksi mitattaviksi kokonaisuuksiksi

•Koordinoidaan päätoteuttajan toimesta eli varmistetaan että suunnitelma on 
tavoitteellinen ja toteuttaa aikaisempien suunnitteluvaiheiden tuloksia.
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Mitä OPIMME ja miten estämme 
poikkeaman toistumisen?
Miten parannamme 
suorituskykyämme?

SEURANTA JA PALAUTE

Syyt poikkeamiin 
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•Edellisen viikon toteutumista annetaan palaute kaikille

•Kaikki näkee toistensa onnistumisen

•Syyllisiä ei etsitä. Tavoitteena on oppia, miksi poikkeamia syntyy ja estää niiden toistuminen

•Vaikeampaa kuin luulisi

•Visuaalinen valvonta auttaa. Pidetään TTP-graafit yleisesti näkyvillä.

•Mitataan kehittääksemme toimintaa, ei saadakseen korkeita prosentteja

TEHTÄVIEN TOTEUTUMA -%

”Sitä saat mitä mittaat”
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Lean toiminta

Nykyinen 
käytäntö

Vääristynyt kuva Leanin jalkauttamisesta

Lean työkalut

Lean ajattelu



Teoria-informoidut käytännön ammattihenkilöt saavat 

• tavoitteet, johon pyritään

• tukea ja innostamista projektin ulkopuolelta

• vapautuksen muista yrityksen kehitysprojekteista

• mittarit, jolla onnistumista mitataan

• saavat luvan epäonnistua

• lean valmennusta kehitysprojektin ajan

Pilotoinnin/kehittämisprojektin 
lähtökohdat?
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Pitää olla tavoite

• Pitää olla tavoite mihin pyrkiä 

• Tavoitteiden tulee olla asiakaslähtöisiä

• ja riittävän kovia

• Huomioitava, että tavoite voi muuttua hyvinkin 
nopeasti (maailma ympärillä muuttuu)

• Pitää kertoa, miksi tavoite muuttuu (näyttää 
visuaalisesti)

• Tavoitteiden saavuttamista pitää mitata
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Mittaaminen

• Ihmiset toimivat niin kuin heitä mitataan

• Jos mittausmenetelmä tukee muutosta käyttäytymistä, 
muutos tapahtuu

• Yksi haastavimmista jutuista leanin jalkauttamisessa on se, 
ettei mittaukset tue leania

• Balanced scorecard (turvallisuus, henkilöstö, laatu, toimitus, 
kustannukset)



Visuaalinen johtaminen
Mittaa asioita. Tee mittariarvot kaikkien helposti nähtäviksi. Lisää läpinäkyvyyttä kaikessa 
mahdollisessa toiminnassa. Hyödynnä mittariarvoja ”Gemba kävelyssä”

Jatkuva parantaminen
Yksin kertaisin työkalu on Plus ja Delta. Voidaan soveltaa kokouksissa, työpajoissa, tiimien ja 
ryhmien arjen toiminnassa vaikka joka päivä. Säännölliset itsearvioinnit. Mikä toimii, mitä pitää 
parantaa? Jatkuvasti muutama toiminto kehityksen kohteena.

Ongelmanratkaisu
Samojen ongelmien toistuessa etsi juurisyyt esim. 5*miksi menettelyllä. Juurisyyt 
pitäisi olla kaikkien helposti nähtävillä ja saatavilla. Pyri viemään kulttuuria ongelman 
ratkaisusta ongelmien ehkäisyyn 

Toimintatapojen standardointi
Leanin perusprinsiippejä ja yksi haastavimmista. Keinoina projektien analysointi ja parhaiden 
toimintatapojen kuvaukset, arvovirtakuvaukset, prosessikuvaukset. Tee yhdessä henkilöstön 
kanssa 

Työkaluja Lean kulttuurin jalkauttamiseen
Lähde: LCIFIN2 teematyöpaja 29.5/osallistujat  ja Vison Oy



Pienten systemaattisten askelten ottaminen
Projektisuunnitelma pitkäjänteisestä kehittämisestä, jossa pyritään saamaan pikavoittoja eli hyötyjä 
nopeasti, mutta takaa myös jatkuvan kehittämisen. Pikavoitot ovat tärkeitä motivaattoreita ja 
uskonluojia

Erilaisten ihmistyyppien hyödyntäminen  jalkauttamisessa
Hyödynnä ihmisten erilaisuuksia. Esim. toiset henkilöt innostuvat herkemmin ja osaavat 
toimia sisäisinä muutosagentteina ja viestinviejinä

Pilotointi
Ongelman ratkaisumalli ja kehittämismenetelmä (Plan, Do, Check, Act) PDCA; Hyödynnä pilottia eli 
suunnittele muutokset, vie muutos käytäntöön, tarkista ja mittaa vaikutuksia, tee parannuksia

Systemaattinen ”Gemba kävely” ja Genchi Genbutsu
Systemaattinen johdon ja henkilöstön kävely siellä missä on toiminnan aktiviteetit. 
Fokus arvovirtaan. Yhdessä arvovirran analysointia. Kysymistä ja oppimista. Genchi
Genbutsu = go and see, mene ja katso. ”Käytäväkeskustelun” ruokkiminen



Lean asiakkaiden ja verkoston etsiminen ja hyödyntäminen
Lean-ajattelua edellyttävät tai osaavat asiakkaat sekä yhteistyökumppanit toimivat 
pakotteina ja motivaattoreina. 

Käsitteistön yhtenäistäminen, viestintä ja valmennus
Luo yhteistä käsitteistöä, viesti niistä sisäisen viestinnän avulla. Valmenna ihmisiä

Positiivisuuden lisääminen kaikessa
Tätä ei ole yrityskulttuureissa koskaan liikaa?



LEANin 5. periaate
Luo kulttuuri, jossa pysähdytään korjaamaan ongelmia, jotta laatu 
saataisiin kuntoon heti ensimmäisellä kerralla (uskaltaa pysäyttää 
prosessin sekä ratkaisee ongelman pysyvästi)

•Ongelmat jäävät usein piiloon
•Ongelmat kasaantuvat ja niitä 
ratkotaan liian myöhään
•Tilanne saattaa paheta, kun yritetään 
ratkoa itsekseen
•Ratkaisut eivät leviä koko yhtiön 
käyttöön

• Jokaisella on velvollisuus pysäyttää prosessi nähdessään jotain standardin 
vastaista.

• Ongelma korjataan ennen kuin se leviää pidemmälle.

Sisään rakennettu laatu 
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LEANin 6. periaate

Työn standardointi on pohja jatkuvalle parantamiselle ja 
kaikkien osallistumiselle

Visuaalisia A3 kokoa olevia työohjeita yhdessä työntekijöiden kanssa



LEANin 7. periaate
Visuaalinen ohjaus tuo tilanteet, myös ongelmat esiin ja 
kaikkien nähtäväksi
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Visualisoi
• 1 kuva > 1000 sanaa

• Kun näkee nopeasti, mistä on kyse säästyy aikaa 
ja energiaa

• Kun kaikella on paikkansa, näkee nopeasti jos 
jotain puuttuu

• Kuvat, graafit, liikennevalot jne

• Paksut raportit ovat hukkaa

• 1 A3, jossa todella kriittiset ja tarpeelliset asiat

• Raportin tarkoituksena on siirtää informaatioita 
ihmisille käytännön toimintaan, jotta aika menee 
toimintaan eikä datan etsintään
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• Virtuaalisuunnitelmat

• Tavoitekustannusennusteet

• Aikataulut

• Last Planner

• A3 Raportit

• Oppiminen ja valmennus

• Arvovirtakuvaukset

• Avaintulosalueet ja mittarit

Visualisoiminen



=>Ennustettavuus, luotettavuus, 
läpinäkyvyys, 

luottamus ja avoimuus



LEANin 8. periaate 

Käytä ainoastaan luotettavaa, perusteellisesti testattua 
teknologiaa, joka palvelee ihmisiä ja prosesseja.  
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LEANin 9. periaate 

Kasvata johtajia, jotka tuntevat työn 
perusteellisesti, noudattavat filosofiaa ja 
opettavat sitä muille. 
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LEANin 10. periaate 

Kehitä henkilöstöä ja tiimejä toimimaan 
yrityksen filosofian mukaan
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Tuottavuutta parannetaan 
parhaiten

työn sujuvuutta, yhteistyötä ja 
tiedon kulkua kehittämällä.

[Marko Kesti 2010, Työelämän laadulla tuottavuutta]
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Killer applications in 
Construction industry -

Cooperation, Trust, Transparency

[Paul Morrell, UK Government Construction industry 
adviser]



LEANin 11. periaate

Kunnioita yhteistyökumppaneita ja toimittajia 
sekä auta heitä tulemaan paremmiksi
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LEANin 12. periaate

Mene paikanpäälle toteamaan ja ymmärtämään 
tilanteet

• Todellisten taustasyiden selvittäminen
• Kysy jokaisen asian kohdalla viisi kertaa ”miksi”, jotta voisit ymmärtää syvällisemmin. 
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GEMBA WALK
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5 kertaa ”Miksi”

 Ongelmanratkaisumenetelmä, jossa tavoitteen on löytää juurisyyt 
(alkuperäinen taustasyy)

Vain juurisyitä aiheuttavan toimintamallin muutoksella saadaan luotua
parempaa arvoa asiakkaalle ja eliminoitua hukkaa

Kysytään ”Miksi” niin monta kertaa, että ongelman juurisyy löydetään
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Esimerkki 5 x Miksi -analyysistä

Ongelman taso Vastatoimenpiteen taso

Maassa on öljylammikko
Miksi?

Siivoa öljy

Koska koneesta valuu öljyä
Miksi?

Korjaa kone

Koska tiiviste on heikentynyt
Miksi?

Vaihda tiiviste

Koska ostimme huonoista raaka-
aineista valmistettuja tiivisteitä
Miksi?

Muuta tiivisteen teknisiä 
ominaisuuksia

Koska saimme hyvän kaupan 
(hinnan) noille tiivisteille
Miksi?

Muuta hankintakäytäntöjä

Koska hankinta arvioidaan lyhyen 
aikavälin kustannusten pohjalta

Muuta arviointikäytäntöjä

75



LEANin 13. periaate 

Tee päätökset harkiten huolella ja 
yhteisymmärryksessä, vie päätös nopeasti läpi

1. Todellisen tilanteen selvittäminen
2. Taustasyiden ymmärtäminen - ”Miksi”
3. Vaihtoehtojen pohtiminen ja 

yksityiskohtaisen perustelun kehittäminen 
parhaana pidetylle ratkaisulle

4. Konsensuksen rakentaminen tiimin sisällä
5. Tehokas viestintä koko ajan
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Tee yrityksestäsi oppiva organisaatio väsymättömän arvioinnin ja 
jatkuvan parantamisen kautta (luo mahdollisuus oppimiseen)

”Me pidämme virheitä mahdollisuutena oppia. 
Yksittäisen työntekijän moittimisen sijasta 
organisaatio ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin ja 
jakaa tietoa jokaisesta kokemuksesta laajasti” 
(Toyota Way 2001)

 Suuri vahvuuden merkki on, kun yksittäinen työntekijä voi tuoda esille asioita, 
jotka eivät menneet oikein, ottaa vastuun ja ehdottaa vastatoimenpiteitä, jotta 
noita asioita ei tapahtuisi uudelleen

Tärkeää on myös siirtää tieto oikeille ihmisille, että se on jatkossa kaikkien 
käytettävissä. Luo 

jatkuva 
virtaus

(toimi)

Tuo 
ongelmat 

esiin

Vasta-
toimen-
piteet

Tulosten
arviointi

Hukan 
eliminointi

LEANin 14. periaate
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Ongelmanratkaisu
• Juurisyyanalyysit (kalanruoto)



Jatkuva parantaminen, Kaizen
 Parantamisen filosofia, joka kannustaa jatkuvaan parantamiseen kaikilla elämän aloilla

 Koskee kaikkia 

 Tavoite eliminoida hukkaa

 Parantaa laatua, turvallisuutta ja vähentää kustannuksia

 Arvostaa ensimmäiseksi ihmisiä (koneet, varusteet, prosessit, teknologia ovat työkaluja)

 Eliminoi raskasta (henk. ja fys) työtä

 Ei syytä tai tuomitse virheistä, sillä tuomitseminen on turhaan

• Ylin johto on vastuussa siitä, että JP organisaatio 
luodaan (asettaa tavoitteet ja luo kulttuurin)

• Keskijohdon tulee varmistaa että työntekijöillä on kyky, 
materiaalit ja työkalut toteuttaa JP:tä

• Työnjohto varmistaa, että JP tapahtuu sekä yksilöissä 
että työryhmissä
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5 S, tarvittava löytyy ilman sähläystä

• Siivoaa ja organisoi tuotantoympäristön – vähentää häiriöitä 

• Parantaa prosessin tehokkuutta, turvallisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä. 

1. Lajittele
2. Järjestä
3. Puhdista
4. Standardoi
5. Ylläpidä
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Jatkuvaa parantamista ja 
kurinalaisuutta

Tavoite

aika

To
im

in
n

an
 k

eh
it

ty
m

in
en

Jos kehitys 
pysähtyy,
alkaa 
taantuma

välitavoite

lähtötilanne

nykytilanne
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Lean iskulauseet, periaatteet
• Arvoa asiakkaalle (arvon määrittäminen perustuu asiakkaan 

näkemykseen)
• Eliminoi hukkaa – kaikessa mitä teet
• Kunnioita ihmisiä
• Visualisoi
• Yksinkertaista
• Pidä liikkeessä, jatkuva virtaus
• Laatua joka askeleella
• Mittaussysteemi vahvistaa lean käyttäytymistä
• Elinikäinen oppiminen 
• Täydellisyyteen pyrkiminen – toiminnan jatkuva 

parantaminen
• Matka on pitkä (lean ei ole pikakuuri vaan elämäntapa)
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Lean työkaluja
• Arvovirtakuvaukset (VSM)
• Tuotannon tasapainottaminen
• Tiimityö
• Standardointi
• Just in time
• Kanban
• Poka-yoke
• Nopea sarjanvaihto
• 5 S
• 5 Why
• Last Planner systeemi
• Big room
• Target value design prosessi
• BIM
• jne
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