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Matkaohjelma  

 

Tiistai 13.3. 

Lennot Vaasasta, Turusta ja Helsingistä saapuvat Tukholmaan n. klo 10 mennessä. 

Iltapäivällä ohjelma Brunnby Gårdissa, Västeråsissa: 

Lean Lantbruk -hankkeen esittely, Folke Brinckmann 

Ledarpraktikan- toiminnan ja tulosten esittelyä, Erland Hedin. 
 

Keskiviikko 14.3. 

Sikatila Mycklinge Gårdin esittely Brunnby Gårdin tiloissa  

Taimitarha Eriksbo Plantskola, Köping 

DeLavalin tutkimustila, Hamra, Tumba 
 

Torstai 15.3. 

Taxinge Gods, Nykvarn 

Paluulennot Tukholmasta n. klo 18. 

 

Matkareittimme kartalla: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tiistai 13.3. 

 

Lean Lantbruk, Folke Brinckmann, http://www.leanlantbruk.se/  
 

Folke kertoi leanistä, Lean Lantbruk -valmennuskonseptista ja lean-kokemuksista erilaisissa yrityksissä. 
Lean Lantbruk alkoi Ruotsissa 2010 menetelmäkehittämisellä ja 2011 ensimmäisissä 11 yrityksessä. 
Tähän mennessä 170 yritystä on käynyt läpi Lean-valmennuksen. Lean Lantbrukilla on 15 eri 
organisaatioissa toimivaa valmentajaa. Toiminta on ollut EU-osarahoitteista ja viimeinen 
hankemuotoinen aloitus tehty tammikuussa 2018. 

Lean Lantbruk -valmennus kestää 18 kuukautta. Valmennuksessa on kaksi ohjelmaa, toinen isommille 
tiloille, > 4 henkilöä (62 000 kr/tila), ja toinen pienemmille, < 4 hlöä (30 000 kr/tila). 

 

 

 

Valmennuskonsepti on osoittautunut toimivaksi. Ensimmäinen päivän johtajakoulutus jätettiin jossain 
vaiheessa pois, mutta todettiin tarpeelliseksi ja otettiin takaisin. Check up:it ovat tärkeitä – tehdäänkö 
oikeita asioita, mennäänkö oikeaan suuntaan. Käytännön harjoitteita ja tavoiteseuranta tärkeitä. 

Kaikki matkamme yrityskohteet ovat käyneet Lean Lantbruk-valmennuksen. 

 

 

 

 

 

http://www.leanlantbruk.se/


 

Ledarpraktikan, Erland Hedin, www.ledarpraktikan.se 
 

Erland kertoi Ledarpraktikan-toiminnasta sekä Ledarpraktikan-kirjasta. Ledarpraktikan-toiminta on 
johtamiskoulutusta, jonka tarve on kasvanut  maatalouden rakennemuutoksen myötä. ”Jos sinulla on 
20 lehmää, sinun pitää rakastaa lehmiäsi – jos sinulla on 100 lehmää, sinun pitää rakastaa 
työntekijöitäsi”. Ledarpraktikan-kirja ja -koulutuskonsepti on tehty hankerahoituksella. 

Ledarpraktikan-konsepti perustuu kolmeen johtamisen osa-alueeseen:  

   -taito johtaa itseäni 
   -taito johtaa työntekijöitäni 

   -taito johtaa toimintaani 

 

Taito johtaa itseään itsensä tuntemisen kautta on tärkeässä osassa koulutusta. Koulutuksessa varataan 
mm. aikaa pohdiskelulle: omat kokemukset, kuka olen, kuinka muut minua katsovat, tavoitteiden 
asettaminen itselleen, Joharin ikkuna. 

 

  

 

Taito johtaa työntekijöitä -osa-alueeseen liittyy mm. yksilöiden erilaisten tarpeiden tunnistaminen, 
jolloin työntekijät pystyvät antamaan itsestään parhaan työpanoksen. Keskusteleva johtamistapa toimii 
yleensä paremmin kuin porkkana tai piiska.  

Taitoa johtaa toimintaa Erland vertasi kirkkoveneen soutamiseen: hyvä johtaja pystyy ohjaamaan 
joukkuetta samaan suuntaan samaan tahtiin, jolloin matka etenee vauhdikkaasti. Edellytys on 
luottamus. Strategisen johtamisen tueksi voi olla hyötyä ulkopuolisen tahon mukaan ottamisesta, sen 
mukaan, millaista osaamista tarvitaan. 

 

 



 

 Keskiviikko 14.3. 

Mycklinge Gård, Johan Eriksson 
 

Yrityksellä on 2200 emakon keskusyksikkö ja satelliittisikala, joissa työskentelee yhteensä 18 henkeä, 
670 ha, liikevaihto 40 milj kr. Yrityksen toiminta käsittää kolme eri tilaa. Yrityksen johtoryhmässä on 
mukana 3-4 kertaa vuodessa ulkopuolinen sparraaja (alkoi noin vuosi sitten). Perheyrityksen 
johtamisessa on ollut omat haasteensa eri osakkaiden erilaisten näkemysten muodossa.  

Yrityksellä on selkeät arvot ja periaatteet. Työntekijöiden kehittäminen ja pysyvyys ovat tilan lean-työn 
keskeisiä tavoitteita. Johan piti todella tärkeänä asiana hyvää tiedonkulkua ja kommunikointia. He 
pitivät vuonna 2015 ulkopuolisen tahon vetämän workshopin/työpajan, jossa keskustelivat ja kävivät 
läpi yrityksen periaatteita ja viestinnän tärkeyttä. Johan sanoi, että näitä tilaisuuksia pitää toistaa, koska 
työtekijät vaihtuvat. Johan muistutti viestinnästä, että se mitä sanotaan ja kirjoitetaan, merkitsee 20% 
ja miten asia sanotaan 80%. Hän kertoi myös 5xMIKSI -menetelmästä – yleensä kun pitää kysyä 
kolmannen kerran miksi, syynä on jo organisaatio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotiinvietävää Mycklingestä: Viestintä ja kommunikointi on suuri haaste. Oman 
haasteensa toi myös perheyritysmalli. Johtamiseen oli haettu myös ulkopuolista 
apua. Pyrittiin positiiviseen viestintään työntekijöiden kanssa. 

 



 

Eriksbon taimitarha, www.eriksbo-plantskola.se 
 
Yrityksen toimintaa meille esittelivät yrityksen työntekijät. Taimitarhalla kasvatetaan erilaisia 
pensastaimia. Asiakkaita ovat esim. puutarhat, kunnat ja yritykset, tarhalta ei ole vähittäismyyntiä. 
Viljelyala noin 5 ha. Yrityksessä on tällä hetkellä 15 työntekijää, joista kuusi vakituisia.  

Ja mitä kuulimme ja näimme: Yrityksen toiminta on hyvin avointa, mikä näkyi työntekijöiden yrityksen 
esittelyssä. Työntekijät olivat hyvin tietoisia yrityksen tavoitteista ja toiminnan kehittämisestä. Leanin 
kautta työntekijöiden osaamisen ja ideat on saatu käyttöön. Siisteys ja järjestys on tullut osaksi 
normaalia työpäivää. 

 

   

 

Tavaroille, työvälineille ja laitteille oli selkeät omat paikat. Paikat oli merkitty lapuilla, esim. minkä 
mittaiset bambukepit kuuluvat mihinkäkin paikkaan. Rakennukset oli myös merkitty väreillä - punaisella 
merkitty lapio kuului punaiseen rakennukseen.   

 

 

http://www.eriksbo-plantskola.se/


 

 Työntekijöillä oli myös nimetty omia 
lokeroita/hyllyjä, joihin he saivat laskea 
tavaroitaan käsistään. 

 

 

  

 

Eriksbon taimitarhalla taimia leikattiin ja juuripaakkuja muokattiin 
ruukkuihin sopivaksi. Juuripaakkujen sopivuus oli hyvin selkeä 
ymmärtää, koska niitä varten oli tehty muotit, joiden avulla pystyi 
varmistamaan juuripaakun oikean koon. Kesän mittaan taimia leikataan 
useaan otteeseen.  

 

 

 

Työasennot ovat usein haastavia, koska pensastaimet eivät ole korkeita. Työntekijät olivat ideoineet 
työhön apuvälineen: skeittilaudan päälle rakennettu istuin (joka myös pehmustettu), skeittilauta 
varustettu kaatumisen estolla, ja laudassa myös säilytystila tavaroille. Kaikki työntekijät esittelivät tätä 
työvälinettä todella iloisella mielellä!  

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

DeLavalin tutkimustila, Hamra, Johan Bjurevall 
 
Kasvintuotantotiimissä on 6 kokoaikaista työntekijää ja yksi 
sesonkityöntekijä. Tiimin toiminta käsittää kasvinviljelytöitä, 
maatilan puolella mm. kunnossapitoa, lumitöitä ja 
rakennusten huoltoa.  

Lean-toiminnan tavoitteena on ollut vähentää toiminnan 
haavoittuvaisuutta, että toiminta ei olisi vain 
avainhenkilöiden varassa. Tavoitteena oli myös parantaa 
järjestystä ja rutiineja. Tiimillä on nyt mm. viikkopalaveri, 
joka torstai.  

 

 

Toiminnan kehittymisen myötä tiedonkulku on parantunut, työntekijöiden osallistuminen lisääntynyt, ja 
turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Johanin ajatuksia leanistä kiinnostuneille: älä aliarvioi 
ajankäyttöä, tee koko ajan jotain, aloita alusta ja älä yritä tehdä kaikkea kerralla.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotiin vietävää Hamrasta: Rehuketjun toiminnasta: työkuorman tasaus, 
työnkuvaus eli varajärjestelmät, kaikkien tekeminen yhtä tärkeää. 
Standardoidut työtavat, jokainen kantaa vastuun koneestaan, pelisäännöt 
selvät, kommunikointi. 

 



 

Torstai 15.3. 

Taxinge Gods, Per Fimmerstad  www.taxingegods.se.  
 
Per kertoi yrityksen toiminnasta, joka on monipuolista: kasvintuotantoa 700 hehtaarilla, siirtonurmen 
tuotantoa, talonrakennus- ja vuokraustoimintaa, tienhoitourakointia, kahvi- ja konferenssitoimintaa 
linnakahvilassa sekä erilaisia huolto-, asennus- ja rakennuspalveluita yrityksille. Yrityksessä on 17 
kokoaikaista työntekijää. He ovat kolmessa eri tiimissä, jossa kussakin on oma tiiminvetäjä. Perillä on 
Scania-tausta ja sitä kautta Lean tuntemusta jo 16-17 vuoden takaa. Vuosi sitten lähti hän mukaan Lean 
Lantbruk -projektiin.  

Taxinge Godsissa 5S nähdään konehallikierroksilla ja se ilmenee Perin puheessa. Paikat ovat 
järjestyksessä, työvälineillä ja koneille on selkeät paikat, koneet on vastuutettu ja vastuuhenkilö pitää 
koneen kunnossa. Etsimiseen ei mene enää aikaa. Käytössä on myös kirjattuja protokollia esim. 
asiakastöihin: tehdään kirjallinen raportti asiakastyön päätyttyä - raporttiin kirjataan asiat asiakkaan 
näkökulmasta.  

Maanantaisin pidetään omat tiimipalaverit, palaveri 15–20 min, jossa keskustellaan mm. mitä voidaan 
tehdä paremmin. 2-3 kertaa vuodessa järjestetään yhteiset kevät- ja syystapaamiset. Tilaisuudet ovat 
1,5-päiväisiä, ja niissä käydään läpi mitä on tapahtunut, mihin ollaan menossa ja pyritään pitämään 
myös hauskaa.  

 

     

 

Per toistaa yritysvierailun aikana useaan otteeseen, kuinka hyvät työntekijät hänellä on. Hän kertoo, 
että vastuu tekemisistä on ollut selkeä, ja leanin myötä tiimien tuki toisilleen on vahvistunut, kun he 
tietävät paremmin mitä muissa tiimeissä tapahtuu. Per korostaa kunnioitusta, luottamusta ja 
vastuunkantoa ja -antoa. Muille Per haluaa kertoa, että kannattaa edetä askel askeleelta eikä ottaa liian 
isoja askelia. 



 

Taxingesta kotiinvietävää.:  

 

 

 

 


