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Päivän sisältö

• Kuulumiset: hukkajahti
• Työkalut ongelmien juurisyiden löytämiseen
• Arvovirtakuvaus prosessien parantamisessa
• Tavoitteet parantamisen työkaluna



Hukkia maatilalla



Hukkajahti:  hukan tunnistaminen

• Mitä havaintoja löytyi omassa navetassa?



Hukkajahti: syiden tunnistaminen

• Juurisyiden löytäminen – nopeat korjaukset usein varsinaisen 
syyn kiertämistä
– Kuvataan ongelma mahdollisimman tarkasti 
– Mahdollisesti kerätään tarkempaa dataa, mitataan esiintyvyyttä ym.
– Miksi-kysymyksiä kunnes päästään todellisen syyhyn asti 



Juurisyyanalyysit - kalanruoto
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Esimerkki korjaamon tehottomuuteen vaikuttavista tekijöistä



5 x miksi -harjoitus

• Mitä virheitä ja niiden juurisyitä löydätte hukkajahdin 
havaintoihin?

• Kokeile kysymällä 5 kertaa miksi.



Arvovirtakuvaus – koko kuva tilan prosesseista

Mukailtu artikkelista: How lean is your dairy management, 
dairy.ahdb.org.uk/news/dairyleader-articles/august-2014/lean-dairy

fyysiset siirrot

tiedon siirrot

Tunnistetaan miten 
toimenpiteet yhdessä 
osassa vaikuttavat 
toisessa kohdassa
- tiedon siirtymisen 
tärkeys



Arvoa tuottava toiminta

• Mikä toiminta vie prosessia eteenpäin, mikä toiminta lisää 
haluttua laatua?

• Asiakkaan tarve määrittelee arvon
– Mitä tuotetta asiakas haluaa?
– Milloin asiakas haluaa tuotteen?
– Millaisia määriä asiakas haluaa?

• Kuka on asiakas?
– Ulkoiset asiakkaat
– Sisäiset asiakkaat 



Arvovirtakuvaus –prosessikohtainen tarkastelu

• Prosessin kuvaaminen vaihe vaiheelta
• Prosessien eri osien yhteydet näkyviksi – mikä vaikuttaa mihin?
• Mitä oikeasti tapahtuu?
• Mitkä työvaiheet eivät lisää arvoa?
• Mitkä ovat asiakkaan vaatimukset?



Mitä  hyötyä?

• Yhteinen näkemys nykytilanteesta ja avata silmät hukalle
– Opitaan havaitsemaan hukkaa 
– Kun kaikilla on tiedossa kaikki työvaiheet ja miksi ja miten yksittäiset 

tehtävät tehdään, tulee lisää joustoa
– Työntekijät alkavat ajatella toisin ja tulee kehittämisideoita
– Työntekijöiden motivaatio lisääntyy, kun heidät otetaan mukaan 

parannusten miettimiseen



Tanska, esimerkki seosrehun teko

• Tavoite oli tehdä mahdollisimman oikein, ei katsottu työhön kuluvaa aikaa ja mietitty, olisiko 
voitu tehdä muulla tavalla

Lähtötilanne 
• Kaikki rehukasat peiteltiin joka kerralla, ja traktorista joutui nousemaan monta kertaa poistamaan peitteitä
• Samoin piti nousta avaamaan ja sulkemaan portteja 
• Rehuvaunu ei mahtunut melassivarastoon ja melassi piti lastata eri traktorilla kauhalla

• Arvovirta-analyysi
• Tehtiin paikan päällä, missä seosrehu lastattiin
• Aluksi kuvailtiin, millaista rehusta piti tulla, jotta se vastaa asiakkaan eli lehmä vaatimuksia
• Sitten rehunteko käytiin läpi askel askeleelta keltaisilla lappusilla
• Kävi ilmi, että lastaaja nousi traktorista 24 kertaa joka sekoituskerralla (kertoja oli 3 kpl/pv)
• Sen lisäksi vaunua piti siirtää joka sekoituskerralla, ja kävelymatkaa tuli 600 m/kerta

• Analyysiä tehdessä tuli paljon hyviä parannusehdotuksia, eikä rehun laatu kärsinyt niiden 
toteuttamisesta

(Nielsen & Pejstrup 2012. Lean i kvægbruget)



Kohteen valinta

• Yhteinen keskustelu siitä, mikä on tilalla suurin haaste, ”palava 
alusta” esim. 

• Tuotos on liian matala  tuottotavoitteisiin nähden
• Työmäärä on liian suuri h/lehmä
• Laajentaminen ilman että tarvitaan lisää työvoimaa
• Vasikoita kuolee liikaa
• Liian paljon ketoosilehmiä
• Rehun laatu on heikko ym.



Gemba – mene ja katso

• Koko prosessin läpikäynti ja kysymys miksi tehdään näin?
• Katsotaan paikan päällä yhdessä miten tehdään ja miten 

paljon kuluu aikaa
• Myös tietojärjestelmien ym. dataa
• Voidaan ottaa jotain videolle ja katsoa yhdessä
• Usein luullaan tietävän miten muut tekevät



ttaa



Vaihtelun pienentäminen

• Vaihtelu aiheuttaa resurssien vajaakäyttöä 
• Resurssointi varmuuden vuoksi – työt saadaan hoidettua pahimmassakin 

tilanteessa

• Vaihtelua aiheuttavat
• Resurssit : koneet voivat rikkoontua, eri ihmiset työskentelevät eri tavalla 
• Virtausyksiköt ovat erilaisia: lehmät käyttäytyvät eri tavoin, ovat eri 

tuotannonvaiheissa, pellot ovat erilaisia
• Ulkoiset tekijät: sääolosuhteet, tuotteiden kysynnän vaihtelu



Keskustelu

• Mitä vaihtelua tilalla esiintyy?
• Miten ne vaikuttavat työn sujuvuuteen ?

Mitä vaihtelua voivat aiheuttaa maatilalla: 
• Toimittajat 
• Kysyntä
• Tuotannon ohjaus
• Suunnittelu 
• Prosessit
• Suorittajat
• Koneet, laitteet, järjestelmät 

Epätasainen poikiminen vuoden ympäri
→ työmäärän vaihtelut siemennyksissä, poikimisissa, 
vasikoiden hoidossa
→tilantarpeiden vaihtelut, ruuhkaa → työmäärä!
→ vaihtelut lypsettävissä lehmissä – robotin kapasiteetti!
Säilörehun kuiva-aineen vaihtelu
→ syönnin vaihtelu
→maitomäärän vaihtelu – tuotosta jää saamatta!



Ensin suunta

• Tavoitteen kirkastaminen – Pohjantähti 
• Pitkän tähtäimen strategia
• Riittävän korkealla mutta tavoitettavissa
• Konkreettinen ja mitattavissa 
• Kaikkien tiedoksi
• Miten tavoitteeseen päästään, selviää matkan varrella
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epäselvä maasto

Olemme tässä Haluamme päästä tänne

Mike Rother: Toyota Kata



Tavoitteen avaaminen osatavoitteisiin
• Mitkä osatavoitteet vievät kohti päätavoitetta, esim.

– Esim. poikimisikä, siemennysväli, vasikkakuolleisuus, nurmisadot, 
rehukustannukset, työmäärä, tiedonkulku…

• Tavoitteiden kytkeminen tekemiseen: Millä toimenpiteillä tavoite 
saavutetaan? 
– Työntekijöiden motivoimiseksi tarvitaan yhteys jokapäiväisen työn ja 

tavoitteen välillä
– Miten minun työni vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen?

Tulostavoite Panostavoite

poikimaikä 24 kk:een kiimakontrolli 3 krt päivässä



Tavoitteiden pitää  olla SMART
Selitys Esimerkki

Spesifi
Tarkasti määritelty.
Mitä halutaan saavuttaa, miten, 
kuka, toimenpiteet

Vasikkakuolleisuus pienemmäksi parantamalla 
ternimaidon saantia. Käytetään pakastettua 
ternimaitoa.

Mitattava
Miten voidaan seurata 
toteutumista?
Mieluiten mitattavissa luvuilla. 

Kuolleisuus - 2kk alle 2 %:in.

Achievable
Saavutettavissa oleva, hyväksytty.
Kaikki voivat sitoutua.

Työntekijät ovat valmiita letkuttamaan
tarvittaessa.

Relevant
Mitä hyötyä?
Olennainen, tärkeä, realistinen.

Enemmän vasikoita käyttöön/myyntiin
Vasikoiden hoitotyö helpompaa 

Timebound
Milloin saavutettu?
Aikataulutettu.

Aloitetaan heti, tuloksia seurataan jokaisen 
syntyvän vasikan kohdalla.



Esimerkki (Nielsen & Pejstrup 2012. Lean i kvægbruget)

Tila halusi nostaa tuotosta 9 500 kg →10 500 kg:aan, laajennus tulossa samalla (haastavaa)

• Tila kokosi työryhmän, jossa itsensä lisäksi karjanhoitaja, työntekijät, eläinlääkäri, neuvoja 
miettimään osatavoitteita

• Työryhmä löysi 3 tärkeää osa-aluetta. Yksi oli vastapoikineiden hyvä alku. Päätettiin ottaa mittariksi 
että kaikkien vastapoikineiden tuotos on  vastedes 10 500 kg tasolla.

• Mietittiin 10 asiaa, mitkä pitää toteutua että vastapoikinut lypsää hyvin
» Nopea jälkeisten irtoaminen
» 35 litraa haaleaa vettä nopeasti poikimisen jälkeen
» Hyvä ruokahalu toisena päivänä poikimisesta
» Ei ketoosia
» Ym.

• Kohdat pisteytettiin 1-10 ja päätettiin että jokaisen poikivan pitää saada vähintään 90 pistettä. 
• Päätettiin myös, että joka aamu keskustellaan ja analysoidaan viimeisintä poikimista.
• Tila pääsi tavoitteeseen vuoden päästä laajennuksesta



Tavoitteet ja tulokset näkyville

– Visuaalisuus keskeistä leanissä
– Lisää motivaatiota 
– Graafeja, lukuja, kuvia… vrt. tulostaulut kilpailuissa ym.
– Keskustelu, käynti katsomassa 

SusannePejstrup.dk 
Visualisointi magneeteilla:
• Vasemmalla seuraavan 

kuukauden aikana 
odotettavissa olevat 
syntyvät vasikat, 

• Oikealla ruuduissa 3 
viikon iässä elävinä 
siirretyt vasikat/kuolleet 
ennen 3 viikon ikää/ 
kuolleena syntyneet



Kotitehtävät

• Mikä on tilallanne tärkein kehittämiskohde – ”palava alusta”
– Mitkä työvaiheet siihen vaikuttavat – prosessin arvovirta 
– Mitä vaihtelua esiintyy

• Kohteeseen liittyvät tavoitteet
– Tulostavoitteet
– Panostavoitteet
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