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Lean ja hyvinvointi?

Maistiaisia Lean-menetelmistä, ruohonjuurelta tarjoiltuna:
• Nykytilan analyysi ja todellinen tieto

• Hukan metsästystä

• Ongelmanratkaisu

• Matalan kynnyksen Lean-materiaalin esittely
• Vakiointi ja jatkuva parantaminen



Kehittämisen perusta on 

oikeaan tietoon 

perustuva ymmärrys 

nykytilasta.

• 7 kpl töitä käsittelyssä, kaksi koski 

samaa työtä. Lisäksi päivittäinen 

rutiini 1 kpl.

• 9 kpl liikettä töiden välillä

• 4 kpl asioita, joita en ollut 

suunnitellut tekeväni, (n. 105 min)

• 3 valmiiksi saatua työtä



Työtä tarkastellaan sen sujuvuuden kannalta.

Leanin 7+1 hukkaa (Torkkola, S., 2015)

1. Ylituotanto: tehdään liian paljon, liian aikaisin, tehdään varmuuden vuoksi

2. Varastot, keskeneräinen työ: Kaikki tehtävät jotka on aloitettu, mutta joita ei ole 
saatettu vielä valmiiksi.

3. Odottaminen: työ odottaa tekijää tai asiakas odottaa palvelua

4. Ylimääräinen työntekijän tai materiaalin liike: asiantuntijatyössä tiedon 
manuaalinen syöttö järjestelmästä toiseen, liikkuminen sovelluksesta toiseen, tiedon 
lajittelu ja etsiminen

5. Siirtäminen: Tiedon tai työn siirtäminen henkilöltä tai osastolta toiselle sen sijaan että 
pyrittäisiin minimoimaan tarvittavien henkilöiden määrää per tehtävä.

6. Virheet ja uudelleen tekeminen: Puuttuvat tiedot, virheet ketjun alkupäässä, 
keskeytykset, häiriöt ja väärinkäsitykset aiheuttavat uudelleen tekemistä. 
Luonteeltaan kumuloituvia.

7. Epätarkoituksenmukainen käsittely: Jos ei tiedetä mitä asiakas todella haluaa, 
saatetaan tehdä ylimääräisiä asioita: tarkistuksia, raportteja, kokonaisia työvaiheita

7+1  Käyttämätön osaaminen: Ei tiedetä mitä työntekijät osaavat. Ideoita ja huomioita ei    
uskalleta kertoa tai ne eivät tule puheeksi.

Arvoa tuottavaa vai tuottamatonta työtä?



Ongelmanratkaisussa on päästävä ilmiongelman

taakse.

• Ongelman oire ja juurisyy halutaan erottaa toisistaan: 

”Miksi ongelma on olemassa ja mitä sen syille tehdään, että ongelma ei enää 

esiintyisi?”

• Juurisyyn etsiminen vaatii huolellista ja kärsivällistä ajattelua. Monet 

tyytyvät oireiden hoitoon.

KOKEILE KOTONA: 5M eli viisi kertaa miksi?

• Määrittele joku arkipäiväinen, toistuva harmi: Esim. Sähköpostini pullottaa 

”unread”-viestejä. Tai Aion kyllä mennä lenkille mutta en ikinä oikeasti mene.

• Kysy itseltäsi Miksi… Esim. Miksi sähköpostini pullottaa…

• Vastaa itsellesi. Ja sitten taas kysy Miksi?
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Mitä Lean on?
Laadun ja toiminnan johtamiseen ja jatkuvaan parantamiseen 

tähtäävä systemaattinen ja kokonaisvaltainen ajattelutapa

Leanin perusidea on

– Tunnistaa asiakkaalle arvoa 

tuottava toiminta ja 

maksimoida se 

– Ja samalla tunnistaa hukat 

ja minimoida ne 

Lean sopii monenlaisiin 

organisaatioihin ja monenlaisille 

vaatimustasoille.

"Emme yritä juosta 

nopeammin, vaan päätämme 

kävellä lyhyemmän matkan.”

Taichii Ohno

Toyota Production Systemin isä, 

Lean-ajattelun kehittäjähahmo



Leanista edistyksellistä kilpailukykyä -hanke

Miten Lean-osaamista tuodaan pk-yritysten käyttöön? 

– Tarjoamalla pk-yritysten henkilöstölle matalan kynnyksen mahdollisuus 
käytännössä tutustua lean-ajattelun mukaiseen toimintatapaan

– Synnyttämällä kiinnostus kokeilujen jälkeen itse jatkaa lean-
kehitystoimintaa. 

• Verkkoalustalla helppo tutustuminen Lean-ajatteluun
– Kokonaisuus seuraa kehittämisen kehän mallia

– Oppiminen tapahtuu toiminnan kautta, itsenäisesti

– Suoraa hyötyä: merkityksellinen tieto omasta toiminnasta lisääntyy, 
ymmärrys toiminnan esteistä ja hidasteista laajenee, kyky poistaa niitä 
vahvistuu

• https://learn.hamk.fi/course/view.php?id=708

https://learn.hamk.fi/course/view.php?id=708


Ratkaisuehdotusta testataan ja arvioidaan: jatkuvaa, 

systemaattista parantamista.

LOUNAS

SÄHKÖPOSTIT

2-3 OLENNAISTA TYÖTÄ; MIKÄ ON 

”VALMIIN” MÄÄRITELMÄ?

• PALAVERIN PAIKKA tai

• OLENNAISET LOPPUUN JA 

RUTIINIT POIS, SÄHKÖPOSTIT

• SEURAAVA PÄIVÄ, SUUNNITELMIA

• Olennainen ensin, 

varmista valmiiksi 

saaminen

• Vakioitu malli, 

kuitenkin joustoa

• Oikeassa 

suunnassa 

pysymisen 

apukeino
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Kiitos!

Ota yhteyttä:

virve.kentta@hamk.fi, pirjo.niemi@hamk.fi

Jos Lean kiinnostaa:
• Torkkola, Sari. 2015. Lean asiantuntijatyön johtamisessa. Talentum Pro.

• Modig, Niklas ja Åhlstöm, Pär. 2017. Tätä on Lean.

1. Tutustu perusteellisesti nykytilaan.

2. Kehitä todelliseen tietoon perustuen.

3. Etsi ja poista juurisyitä.

4. Kokeile ja vakioi onnistuneet kokeilut.

5. Toista!


