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Esittelykierros
Kerro itsestäsi ja marjatilastasi

Liisa Koskela

https://proagria.fi/hankkeet/marjamaat-2-hanke-14895


3

LEAN on työkalu strategian ja tekemisen 
johtamiseen ja sillä voi sujuvoittaa arkea.
➢ Kehityshakuisuus ja -kelpoisuus
➢ Jatkuva parantaminen
➢ Visuaalisuus
➢ Ihmisiä osallistava

Liisa Koskela

MAKSUVALMIUS
KANNATTAVUUS

VAKAVARAISUUS
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Kehittäminen/ 
parantaminen on jatkuva 
ja päättymätön prosessi

Suunnittele (plan)
Tee (do)
Tarkista (check)
Korjaa (act)
Suunnittele uudelleen…

Liisa Koskela



LEAN 5 periaatetta

Arvo asiakkaalle
Tunnista ja kuvaa arvovirta sekä poista hukka

Lisää työnteon sujuvuutta
Korvaa työntö imulla

Jatkuva parantaminen
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Mikä on arvoa tuottavaa työtä?

Arvoa tuottava 
Työ, josta tulee lisäarvoa prosessille

Esim. Marjan poiminta, pakkaus, jäähdytys…

Välttämätön hukka
Työ, josta ei tule suoranaisesti lisäarvoa, mutta on ”pakko 

tehdä”: mm. pesut, siirrot, raportointi, kirjanpito

Hukka
Työ, joka ei tuota lisäarvoa: mm. rikkoutuneiden koneiden 

korjaus,  työkalujen etsintä, ylimääräiset liikkeet ja askeleet



Tehtävä 1
Tehdä sitä, mistä on arvoa asiakkaalle

Kuka on asiakas ja kuka toimittaja?
Voiko asiakas olla muu kuin marjan ostaja? 

Mistä tulee/ ei tule (lisä)arvoa?
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Korvaa työntö imulla 
- asiakastavoite vrt yritystavoite
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Tuota vain sitä, mitä asiakas odottaa. 

Valmista/ tuota juuri oikeaan aikaan asiakkaalle = viesti 
tuotetarpeesta syntyy prosessin lopusta, ei alusta

Esim. McDonald´s: Uusi hampurilainen valmistetaan vasta kun 2 jäljellä. 
Vertaa tehokkuusajatteluun: tehdä lounasajan oletettu myyntimäärä 
aamusta, sarjana. Kumpi tapa vastaa asiakkaan odotukseen paremmin?
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Arvo ja Asiakas

Tilattu 500 kg mansikkaa ja haku lohkolta 
ma klo 10. Lohko on 11 km tilakeskuksesta. 

Klo 10 on lohkolla 5 kg mansikkalaatikoita vain 90…

Arvo ulkoiselle asiakkaalle?
Hukka sisäiselle asiakkaalle?

Mikä tuottaa arvoa sisäiselle asiakkaalle?

Arvo- vinkki: Mikä mahdollistaa seuraavan työvaiheen onnistumisen?
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Tehtävä 2. 

Mikä teidän tilallanne on merkittävin haaste?
Onko kiire?

Jos on, niin miksi?
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Juurisyy?

5 x MIKSI
ja voit ehkä löytää todellisen syyn…

Olin pellolla, kun asiakas varmisti 500 kg tilauksen. En nähnyt mennä sähköiseen tilaukseen, kun lukulasit olivat jääneet myy ntipisteeseen.
Koska myynnistä ei vastattu, palasin myyntipisteeseen ilmoittaakseni maanantaiaamun varmistetun tilauksen.  

Tein varauksen varauskalenteriin ja möin päivän viimeiselle itsepoiminta -asiakkaalle 50 kg mansikkaa. Kassakone oli uusi, sekoilin sen kanssa 
ja samalla annoin vinkkejä mansikkamehun tekoon.

Ma- aamuna lastauksessa muistutin tarvittavan 100 kpl 5 kilon laatikkoaihioita.
Työntekijä laittoi täydeksi luulemansa nipun vaunuun.

Olin unohtanut merkitä nippuun -10 kpl su- iltana, kun valmiit laatikot olivat loppuneet. 
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Tehtävä 3. 

Hae merkittävimmäksi pitämääsi haasteeseen juurisyy
(5 x MIKSI)

Mikä olikaan todellinen syy?
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Tunnista arvovirrat ja poista hukka

On tärkeää tehdä työ oikein ja järkevästi

Tehdään siis arvovirtakuvaus! 
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Arvovirtakuvaus (VSM) näkyy mm.  
Gembana ja kokoelmana monenvärisiä 

lappuja

Arvovirtakuvaus johtamisen työvälineenä | ProAgria Koko 

Suomi
https://www.proagria.fi/videot/arvovirtakuvaus-johtamisen-tyovalineena-7238

14
Liisa Koskela

https://www.proagria.fi/videot/arvovirtakuvaus-johtamisen-tyovalineena-7238


Gemba

”Sitä mitä ei näe, ei voi ymmärtää ja 
mitä ei voi ymmärtää, ei voi kehittää tai johtaa”

G o to G emba |  S uomen Lean -yhdistys

https://www.leanyhdistys.fi/go-to-gemba/

Liisa Koskela
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TYÖTEHTÄVÄ
HUKKA

PARANNUSEHDOTUS
VASTUUNVAIHTO

HUOM!
Tähän on palattava

Muistilappujen värit 
arvovirtakuvauksessa
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Lisää työnteon 
sujuvuutta

Virtauksen luominen
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Tehtävä 4. 
Marjatilan hukka - pohdintaa

Mistä/ missä aiheutuu hukkaa?
Tulevatko samat hukat tutuiksi, vuodesta toiseen?
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BM – vertaistietoa
Mieti, mitä hukkaa on poistettu 

mansikkamaalla…
https://www.youtube.com/watch?v=9KDuvn6BY6c

https://www.youtube.com/watch?v=O1aHpSu7F4o
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Jatkuva parantaminen

Rakasta virheiden löytämistä!
Hukanmetsästys on kivaa!
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Pohdittavaa

Miten reagoit, kun työntekijä kertoo ongelmista?
Millaisia työkaluja käytät ongelmanratkaisuun?

Miten seuraat muutoksia, joita teet?
Miten jaat aikaa päivittäisiin töihin ja itsensä 

kehittymiseen?
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Onko meillä henkilöstöjohtamisen visio?
Millainen työpaikkamme on?
Millaisia ihmisiä on töissä?
Millaiset ovat arvomme?

Onko meillä HR-strategiaa?
Miten meillä toimii henkilöstöjohtaminen?

Analyysit/ HR- näkökulma
Toimeenpano

Miten vaikutamme brändiin?
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Valkotaulu - podcast

https://www.proagriaoulu.fi/fi/valkotaulu-on-kymmenien-
tuhansien-eurojen-tyokalu/
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Ota työntekijät mukaan
→ henkilöstöstrategia, kunnioitus ja motivaatio 
→ osallista vuorovaikutteisuuden avulla
→ jatkuvalla parantamisella tuottavuutta
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TAVOITE KEINOT
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MITÄ HYVÄÄ TAPAHTUI? MITÄ PARANNETTAVAA HAVAITSIN?

Liisa Koskela



28
Liisa Koskela



Homma rakentuu TAVOITTEELLE

Tavoite ohjaa toimintaa 
Yksilöity
Mitattava

Saavutettavissa oleva
Realistinen

Aikaan sidottu
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Tehtävä 5. 
Mitä/ mitkä ovat yrityksen tavoitteet?

Lyhyt aikaväli (1 v?)
Keskipitkä aikaväli (5 v?)
Pitkä aikaväli (yli 10 v?)

Liisa Koskela
30



Arjen/ tekemisen johtaminen

Kehittämisessä ihmisten rooli on keskeistä
On tahtotila jatkuvassa parantamisessa

Otetaan pieniä askelia
Selkeä tavoite ja keinot mielessä

Mittaus/ mittari osoittavat suuntaa
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Tehtävä 6. 
KEINOT

Miten tavoitteet saavutetaan?

”Jäniskevennys”:

Liisa Koskela
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This guy is a strawberry picking champion - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=6G4r8H1tlhY


5S

Sortteeraa
Systematisoi

Siivoa
Stantardoi

Seuraa
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LEAN:n 5 periaatetta KOROSTUU SOP:ssa

Arvo asiakkaalle
Tunnista ja kuvaa arvovirta sekä poista hukka

Lisää työnteon sujuvuutta
Korvaa työntö imulla

Jatkuva parantaminen

Liisa Koskela, yritysjohtamisen erityisasiantuntija
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SOP -työohje (Standard Operation
Procedure)

Perehdytyksen ”ydin” 
Yhtenäiset toimintatavat
Yhdessä teko ja päivitys

Tiedonjakotapa, jossa visuaalisuus auttaa
Kirjalliset/ digitaaliset ja kuvalliset ohjeet

Sitouttaa ja motivoi jatkuvaan parantamiseen

Työntekijä on usein oman työnsä paras asiantuntija ja hän tunnistaa 
työn arkiset haasteet ja pullonkaulat 
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Tehtävä 7.
Perehdyttäminen/ Työohjeet

Miksi ja missä tarvitaan?
Mistä tietää, että perehdytys on onnistunut?

Millaiset työohjeet toimivat?
Ovatko työohjeet helposti saatavilla ja 

yksiselitteisesti ymmärrettävät?
Mistä tietää, että ohjeita noudatetaan?
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Riskien arviointi?

Liisa Koskela
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Keskipohjanmaa 18.2.2021
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Ihmisten johtaminen ja 
turvallisuusjohtaminen

Turvallinen työympäristö, ylläpito
Työntekijöiden arvostaminen, kuunteleminen

Vuorovaikutuksen lisääminen
”Laiskuus on hyve” voi viedä myös eteenpäin
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tilan_nykytilanne.pdf (proagria.fi)

https://proagria.fi/sites/default/files/attachment
/tilan_nykytilanne.pdf

https://proagria.fi/sites/default/files/attachment/tilan_nykytilanne.pdf


Ennen oppivaa keinoälyä koneidenkin johtaminen 
edellyttää tarkkoja bittejä ja pikseleitä…niin 

myös ihmisten johtaminen

AGROBOT Robotic Strawberry Harvester - Bing video
https://www.bing.com/videos/search?q=strawberry+LEAN+-method+&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dstrawberry%2bLEAN%2b-

method%2b%26FORM%3dHDRSC4&view=detail&mid=0C25E72B2240FD261BF80C25E72B2240FD261BF8&&FORM=VDRVRV
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LEAN ON
JOHTAMISEN
TYÖKALUPAKKI, 
JONKA AVULLA VOI
SUJUVOITTAA
ARKEA

43

Mukavaa ja sujuvaa 
marjakesää!

Kiitos!

Liisa Koskela yritysjohtamisen erityisasiantuntija, laatuvastaava, ProAgria Keski-Pohjanmaa +35850 5120 615   liisa.koskela@proagria.fi
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