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Mitä Lean on?

 Tuotantofilosofia  Tapa toimia  Elämäntapa

 Jatkuvan parantamisen ajattelumalli

Kaksi perustavoitetta
 Hukan minimointi
 Virtauksen parantaminen

Saavutetaan
 Lyhennetään läpimenoaikoja
 Parannetaan laatua
 Pienennetään kustannuksia
 Kasvatetaan kapasiteettia
 Parannetaan palvelun laatua
 Parannetaan työilmapiiriä
 Kasvatetaan kannattavuutta
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Mitä Lean on?
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Viisi Lean periaatetta

Lean Enterprise Institute 2015.

1. Arvo asiakkaalle

2. Tunnista ja kuvaa arvovirrat

3. Lisää sujuvuutta työntekoon

4. Korvaa työntö imulla

5. Paranna jatkuvasti
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Viisi Lean periaatetta

1. Arvo asiakkaalle

 Tuota vain sitä mistä on arvoa asiakkaalle (huomioi sisäinen asiakas)

 Jos ajattelet itsesi tuottajana  Asiakas on hevonen (jossain tapauksessa)

 Esim. Se ei tuota arvoa, että ruoka lajitellaan kolme kertaa päivässä!

 Esim. Se luo asiakkaalle arvoa, että jaetaan kolme kertaa päivässä!

2. Tunnista ja kuvaa arvovirrat

 On tehtävä vain sitä, mistä on arvoa asiakkaalle (myös sisäiselle asiakkaalle)

 Kun teet työtä, luot arvoa. Jokaisella prosessilla ja jokaisella toimenpiteellä 

luot arvoa. Otat rehua siilosta, sekoitat sen ja viet eläinten eteen = Arvoa 

luova toimenpide ketju = arvovirta (kuvaa arvovirrat ja poista hukka)
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Viisi Lean periaatetta

3. Lisää sujuvuutta työntekoon

 Sujuvuus tarkoittaa, että työ sujuu ilman tarpeettomia pysähdyksiä. Sen takia 

työnteko on tehokasta

 Eri tilanteet: Karsinan siivous, Rehun/ruoan lajittelu, Pesu/huolto, 

ulkoiluttaminen, kengittäminen, kavioiden putsaus, lääkitseminen, lisäravinteet, 

välineiden huolto, kaluston huolto ym.

 Työn sujuvuuden pohdintaa; voiko työvaiheita yhdistää, järjestys (hitain vaihe), 

systemaattisuus

4. Korvaa työntö imulla

 Tuota vain sitä, mitä asiakas haluaa. Älä sitä mitä pystyt tuottamaan. 

 Tuota siihen aikaan kun asiakas sitä haluaa (huomioi sisäinen- ja ulkoinen 

asiakas)
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Viisi Lean periaatetta

5. Paranna jatkuvasti

 Yksi Leanin keskeisimmistä periaatteista on jatkuva parantaminen (Kaizen)

 Kerralla ei voi kaikkea muuttaa täydelliseksi eli on parannettava pienin askelin ja 

tämä tarkoittaa Lean-kulttuuria

 Päivittäin työskentelevät pitää saada mukaan jatkuvaan parantamiseen! 

Edellyttää myös johdon tukea

 Kannattaa lähteä sellaisista parannuskohteista liikkeelle, jotka eivät tarvitse 

välttämättä pääomaa vaan ennemmin toimintatapojen muuttamista

 Paranna jotta työ muuttu helpommaksi, kevyemmäksi tai tehokkaammaksi
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Täydellisyyden tavoittelu

• Lean on perimmiltään jatkuvaa täydellisyyden tavoittelua
• Tämä tarkoittaa jatkuvaa olemassa olevien toimintatapojen arvioimista

ja muutosta sekä uusien toimintatapojen standardoimista
• Toiminta on tavoitteellista ja sitä johdetaan liiketoiminnan tarpeista

• Täydellisyyden tavoitteleminen ajaa toimintaa jatkuvaan ristiriitaan
• Parannus tarvitsee aina muutoksen, mutta toisaalta ylläpitää hyvää

nykytilaa ja varmistaa tilan stabiilina pystymisen (koska kokoajan
tarkkaillaan, seurataan sekä etsitään parempaa tapaa toimia)

• Täydellisyyen tavoitteleminen = Jatkuva parantaminen

• Tavoite asetannassa pitää aina “rima” asettaa niin korkealle, että
saavuttaminen on haasteellista  tavoitetilan saavuttaminen edellyttää aina

muutosta
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Täydellisyyden tavoittelu

• Toimenpiteet tulee selvittää koko organisaation kannalta tärkeistä osista. Priorisoida
tarpeet organisaation tavoitteita vasten ja vaatia tuloksia sekä johtaa jatkuvaa
parannusta. 

• Organisaation menestykseen tarvitaan srtategisen tason toimenpiteitä ja liian usein
Lean-parannukset ovat vain “työkalujen” kokeiluja ilman yrityksen johdon sitoutumista.

• Lean-filosofiassa työkalut ja tekniikka edustavat
maksimissaan 20% kokonaisuudesta ja loput 80% 
asennetta, ajattelua ja johtamista. 

• Suuria kompastuskiviä on valmiiden ratkasuiden
tarjoaminen/sanominen, jotta nopeasti päästään
eteenpäin. Tämä tilanne tulee usein kiireen ja 
tulostavoitteen paineessa.
 Tällöin romuttuu jatkuva parantaminen,  saamisen

.     hyödyntäminen sekä henkilöstön sitouttaminen ym.

http://www.lean5.fi/lean-johtamisen-perusteet/
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Lean hukka määritelmä

Hukka

Arvoa lisäävä 
toiminta

Tarpeellinen 
toiminta

Työn elementit

• Arvoa lisäävä toiminta
• Onko asiakas valmis maksamaan tästä

toiminnosta?
• Onko Työvaihe toteutettu “kerralla oikein” 

periaatteella?
• Muuttaako toiminto fyysisesti tuotetta tai 

palvelua

• Tarpeellinen toiminta
• Toiminto ei tuota asiakkaalle arvoa, mutta

sitä ei voi poistaa johtuen nykyisestä
teknologiasta tai ajattelusta

• Vaatimukset (säännöt, asiakkaat, laki)
• Välttämättömyys (johtuen prosessista)
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Mitä hukka on?

Hukka (Muda, Waste)

• Hukka on työtä, mikä lisää kustannuksia, mutta ei tuota lisäarvoa

asiakkaalle

• Hukka on oire, joka kertoo meille ongelmasta!

• Eliminoi totaalinen hukka

• Toiminnot, jotka kuluttavat resursseja, mutta eivät lua arvoa

asiakkaan näkökulmasta

• Leanin perimmäinen tavoite on poistaa hukkaa

• Hukkaa on 7 eri luokkaa, mutta nykyään esitetään 8 luokkaa
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Lean kahdeksan hukkaa

1. Ylituotanto

2. Odottelu ja etsiminen

3. Tarpeeton kuljettelu 

4. Ylikäsittely tai virheellinen käsittely 

5. Tarpeettomat varastot

6. Vialliset ja huonolaatuiset tuotteet

7. Turhat liikkeet 

8. Työntekijän luovuuden käyttämättä jättäminen
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1. Ylituotanto

• Valmistetaan enemmän kuin asiakas tai prosessi tarvitsee

• Liian paljon, liian aikaisin: liian suuret sarjakoot, toisia tuotteita

on varastossa, toiset loppuvat, pitkät läpimenoajat

• Tuotetaan osia, joita ei heti käytetä

Esimerkkejä

• Erätuotanto
• Valmistus varastoon
• Aloitus puutteellisilla lähtötiedoilla
• Kaikki KET, mille ei juuri nyt tehdä mitään
• Tuotanto ennusteen mukaan
• Ylimääräistä mahdollisten viallisten tilalle
• Täytetyöt
• Käyttöasteen maksimointi

Lean kahdeksan hukkaa
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Lean kahdeksan hukkaa

2. Odottelu ja etsiminen

• Odottelu toimintojen välissä esim. Puuttuvien osien laitteiden ja 

työkalujen takia

-> Synkronoi työvaiheet

-> Yhdistä töitä

-> Tasoita työmäärät

-> Työntekijöiden kouluttaminen

-> Visualisoi työjonot
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Lean kahdeksan hukkaa

3. Tarpeeton kuljettelu

• Tavaroiden liikuttelu paikasta toiseen

-> Luo tuoteryhmäkohtaiset valmistussolut

-> Paperittomat prosessit

-> Vähennä toimittajia

-> Minimoi siirrot

-> Varastoi käyttöpaikalla

-> JOT
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Lean kahdeksan hukkaa

4. Ylikäsittely tai virheellinen käsittely

• Tuotteen liiallinen ja tarpeeton jalostaminen

-> Suunnittele työ yksinkertaiseksi

-> Standardi työ
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Lean kahdeksan hukkaa

5. Tarpeettomat varastot

• Varastoon tekeminen yli tarpeen

-> Eräkoon pienentäminen

-> Läpimenoajan lyhentäminen

-> Tuotantovaiheiden
synkronoiminen

-> Kapasiteetin joustavuus

-> Tarkistusten minimointi
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Lean kahdeksan hukkaa

6. Vialliset ja huonolaatuiset tuotteet

• Kaikki korjaaminen ja uudelleen tekeminen on hukkaa

-> Laatustandardit

-> Standardi dokumentointi

-> Standardi työ ja ohjeistus

-> Virheenestimet
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Lean kahdeksan hukkaa

7. Turhat liikkeet

• Liike, joka ei ole välttämätöntä tuotteen

valmistuksen kannalta

-> Yhdistä työvaiheita

-> Poista etsiminen

-> 5S

-> Visuaalinen ohjaus

-> Layout suunnittelu
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Lean kahdeksan hukkaa

8. Työntekijöiden luovuuden käyttämättä jättäminen

• Työntekijöiden hyvien ideoiden väheksyntä ja hyödyntämättä

jättäminen

-> Ideoiden kerääminen

-> Ideaposti/palkitseminen ideoista/aloitepalkkio

-> Kehittäminen on jokaisen tehtävä

-> Työntekijä tuntee parhaiten oman työpisteensä

sekä työtehtävänsä

-> Annetaan työntekijöille arvostusta ja kuunnellaan

ideoita vaikka ne eivät olisi parhaimpia!! 
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5S

• 5S on yksi Leanin tunnetuimmista työkaluista, joko monesti mielletään väärin
siivoustyökaluksi (sekä kertaluonteiseksi) ja tätä 5S EI OLE

• 5S parantaa toimintaa, laatua, turvallisuutta sekä luo visuaalisen ja tehokkaan työpaikan

• Työkalun avulla pystytään poistamaan hukkaa, jotka aiheuttavat virheitä eli toisin sanoen 
5S on myös yksi ”laatutyökalu”

• 5S luo perustan jatkuvalle parantamiselle, sillä tämä on itseään kehittävä menetelmä

5S

1. Seiri - Sort - Sorteeraus

2. Seiton - Set In Order - Systematisointi

3. Seiso - Shine - Siivous

4. Seiketsu - Standardize - standardisointi

5. Shitsuke - Sustain - Seuranta

5S edellyttää

1. Koulutusta 5S:ään

2. Kurinalaisuutta

3. Filosofian ymmärtämistä

4. Seurantaa päivittäin (myös palkitsemista)

5. Johdon sitoutumista

6. Jatkuvan parantamisen kulttuuria
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1 S Seiri – Sort – Sorteeraus 

• Erotellaan selvästi tarpeelliset asiat 
tarpeettomista ja eliminoidaan 
tarpeettomat

• Mahdollistaa sen, että 

• Työpisteessä on maksimaalinen tila

• Turvallista

• Laadukasta työskennellä

• Minimoi kustannukset ja ongelma
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2 S Seiton – Set In Order – Systematisointi 

• Pidetään tarpeelliset asiat oikeilla 
paikoilla ja helposti saatavilla

• Seuraus:

• Tekee osat helposti löydettäviksi

• Puuttuvat osat on helppo nähdä

• Kun osat palautetaan oikeille paikoille, 
alue pysyy siistinä
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3 S Seiso – Shine – Siivous 

• Pidetään työalue siistinä. Puhdista kaikki 
laitteet ja työkalut ja luo järjestelmä 
taataksesi, että alueesi ja siellä olevat 
laitteet pysyvät siistinä ja hyvässä 
kunnossa

• Seuraus:

• Luo miellyttävän työskentely-ympäristön

• antaa hyvän vaikutelman myös 
ulkopuolisille

• Asiat on hallinnassa
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4 S Seiketsu – Standardize – Standardisointi 

• Standardoitu siistiminen. Luo 
siisteystaso alueille pitääksesi se 
järjestyksessä ja asiat oikeilla 
paikoillaan. Tee visuaalinen ja selkeä 
standardi tästä tilasta. 

• On tärkeää standardisoida, jotta 
varmistetaan, että jokainen 
ymmärtää mikä on hyväksyttävä 
taso. 

• Se on keino tilanteen ja edistymisen 
mittaamiseen



26

5 S Shitsuke – Sustain – Seuranta 

• Kaikki 4S:ää tulee tapana olla hyvässä ilmapiirissä jatkuvalle kehitykselle, 

tietojen jakamiselle ja standardien huomioon ottamiselle
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Lean johtaminen (suunnitelma)

??
?

Harmaa vyöhyke

?
Nykytila

Tavoitetila

 Ennakoimattomia ongelmia, epänormaaleja tilanteita, poikkeamia, virheoletuksia ja esteitä  
ilmenee aina, kun liikumme eteenpäin.

Toyota johtaminen
• ”Keinojen johtaminen”
• Valmentaminen/kehittäminen
• Yritetään ymmärtää ongelmia
• Prosessista opitaan
• Ongelmia pidetään ”jalokivinä”

Länsimainen johtaminen
• ”Tulosjohtaminen”
• ”palkataan johtajia”
• Jahdataan ratkaisuja
• Prosessia ”opetetaan”
• Ongelmia pelätään/vältellään

 Jokainen johtamistapa tähtää siihen, että on tehty suunnitelma, jota jokainen työntekijä yrittää  
toteuttaa suunnitelman mukaan. Kyseessä on kuitenkin hypoteesi/illuusio, jota kohti kuljetaan.

 Yksikään prosessi ei pysty täysin toteuttamaan tavoitetta. Aina on tilanteita jolloin kuljetaan  
”harmaalla vyöhykkeellä”, jolloin esiintyy ei ennustettavia tapahtumia.
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Tavoitejohtaminen (Hoshin Kanri)

Ei ole olemassa tulosmittarien ja kannustin järjestelmien yhdistelmää, joka 
itsestään tuottaisi  jatkuvaa parantamista ja mukautumista. Itseasiassa työntekijät 
osaavat tehdä signaaleista  hyvännäköisillä tavoilla, jotka eivät liity millään tavalla
tuloksiin.

Organisaatiokeskeinen ajattelutapa
(vanha ajattelutapa)
• Ongelma on asenteissa
• Työntekijä
• Teen oman työni
• Osaan oman työni
• Arvioidaan työntekijöitä
• Muutetaan henkilöä
• Voi aina löytää paremman työntekijän
• Motivoidaan ihmisiä
• Valvotaan työntekijöitä
• Älä luota keneenkään
• Kuka teki virheen?
• Korjataan virheitä
• Kate ratkaisee

Prosessikeskeinen ajattelutapa
(uusi ajattelutapa)
• Ongelma on prosesseissa
• Ihminen
• Autetaan, että työt saadaan tehtyä
• Ymmärrä, miten työ liittyy prosessiin
• Mitataan prosessia
• Muutetaan prosessia
• Prosessia voi aina parantaa
• Poistetaan esteet
• Kehitetään ihmisten osaamista
• Olemme kaikki yhdessä ”veneessä”
• Mikä teki virheen esiintymisen mahdolliseksi
• Vähennetään hajontaa, poistetaan virhelähteet
• Asiakaslähtöinen ajattelutapa
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 Toimintamallin vaikutus ajattelutapaan: Epänormaalisuus tai ongelma ei ole positiivinen eikä  
negatiivinen, mutta se on tilanne johon tulee tarttua. (ei pidä ajatella tilannetta hyvänä tai pahana)

 Toyota hyödyntää ongelmia päivittäin, siinä missä meillä on taipumus piilottaa pienet ongelmat.  
Tällöin ne kasvavat isoiksi ja monimutkaisiksi ongelmiksi ja niitä on vaikea analysoida.

 Toyotan ajattelutavalla suurin ongelma on tilanne, jossa ongelma ei ”nouse esiin”. Silloin ongelmat  
ovat tunnistamattomia ja tämä mahdollistaa niiden kasvamisen ”piilossa”.

 Oikeanlainen johtaminen tuo ongelmat esiin ja niitä ei ”tarvitse” piilottaa rangaistuksen pelossa. Ei  
pidä suoraan ratkaista ongelmaa, vaan ymmärtää ongelma niin syvällisesti, että ratkaisu ”putoaa”  
syliin.

 Mittaaminen ei aina ole oikea ratkaisu, sillä raportoidut luvut tulevat prosessista jälkikäteen ja niitä  
voidaan muokata näyttämään paremmilta kuin ovat (esim tulospalkkiot ym.).

 Näiden raporttien pohjalta usein tehdään ”korjausliikkeitä”, jolloin muutokset eivät vie  
oikeaan suuntaan. Tämän vuoksi korjausliikkeet pitää tehdä ”Go and See” periaatteella!

Tavoitejohtaminen (Hoshin Kanri)



30

Lean johtamisjärjestelmä

Ongelman  
ratkaisu

Tiimin  
jäsenen  
Std työ

Team  
leaderin Std  
työ

Visuaalinen  
johtaminen

Selkeät strategiset  
tavoitteet ja  
vastuuvelvollisuus

Kehitystiimin  
jäsenet

”Nykyään me hyväksymme tosiasian, että oppiminen on  
elinikäinen prosessi, jossa pyritään pysymään muutosten tasalla.  
Kiireisin tehtävä on opettaa ihmisiä oppimaan”. – Peter Drucker



31

Vaakasuuntainen koordinointi

P
A D

C

P
A D

C

P
A D

C

P
A D

C

P
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C

P
A D

C

P
A D

C

P
A D

C

P
A D

C

Ryhmä/yksilöllinen ongelman ratkaisu

Osasto Hoshin

Yhtiö Hoshin

Korkea suorituskyky ja  
kestävät tulokset

Tiimin jäsenten  
motivoiminen

Onnistunut Hoshin (strategian) käyttöönotto



32

Visio 10v

3-5
vuotta

1-3 vuotta

0,5-1 vuotta

1pv – 3 kuukautta
Näin me saavutamme  
tavoitteen

Seuranta  
etenemiselle+  
valmennus

Seuranta  
etenemiselle+  
valmennus

Omistaja/hallitus

Toimitusjohtaja

Päällikkö

Esimies/työnjohtaja

Työntekijät/tiimit

Seuranta  
etenemiselle+  
valmennus

Vuosittain käydään ”catch-ball” keskustelu, jossa sovitaan yhteisesti toimenpiteet, joita tekemällä/kehittämällä  
saavutetaan vuodelle asetetut tavoitteet. Tavoitteiden pitää olla linjassaan kohti 10 vuotissuunnitelmaa. Tämä käydään  
keskustelemalla tosi asioiden pohjalta, ei sanelemalla.

Uusien  
tavoitteiden  
visiointi

Onnistunut Hoshin (strategian) käyttöönotto
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Suunnittele

Tee
Korjaa

Hoshinin toteutus

Hoshinin arviointi

Hoshinin  
kehittäminen

Standardoi päivittäiseen johtamiseen.  
Heijasta seuraavaan hoshiniin

Suunnittele

Aloita seuraavan  
vuoden valmistelu

Hoshin  
kanrin PDCA-
Sykli

 Kyseessä ei ole yksi ainut Hoshin PDCA, vaan niitä on useita käynnissä samaan  
aikaan.

 Jokainen Hoshin arvioidaan taso kerrallaan ja raportoidaan ylemmälle tasolle,  
jossa tuloksia peilataan asetettuihin tavoitteisiin nähden.

 Osa tarkistusvaihetta on puolessa välissä laadittava perusta seuraavalle vuodelle

 Edistymistä seurataan  
useaan kertaan vuoden  
aikana

 Säädetään tarpeen
mukaan kohti 10v
suunnitelmaa

 Jokaisella tasolla  
työryhmät pohtivat  
kuinka heidän  
prosessiaan voisi  
parantaa

Hoshin PDCA
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 Yrityksellä/toiminnalla pitää olla tavoite jota kohti toimintaa 
jatketaan/kehitetään

 Jos tavoitetilaa ei ole niin kehityksellä ei ole selkeää suuntaa ja tällöin 
toiminnalla ei ole selkeää kuvaa, että tehdäänkö oikeita asioita ja 
kuljetaanko oikeaan suuntaan

 Tavoitetilan avulla saadaan selkeä keskusteluyhteys eri osastoiden sekä 
johtotasojen välillä.  Puhutaan ”samaa” kieltä/ saadaan keskustelulla 

yhteinen tahtotila
 Tavoitetila on ”hypoteesi”/illuusio jota kohti yritys pyrkii pitkällä tähtäimellä!!
 Tavoitetila on yrityksen strategista johtamista (Visio ja Missio)

Kuinka tavoitetila voidaan määritellä?
 Tavoitetila yleensä määritellään yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteista. 

Pitkän tähtäimen tavoite voi olla ”sumuinen”/iso kuva, mutta tästä on hyvä 
keskustella auki tavoitetila, joka kirjoitetaan sellaiseen muotoon, että 
jokainen ymmärtää.

 Tavoitetilaa määritellessä pitää mukana olla yrityksen johto/omistajat (jotta 
tahto tila on yhteinen)

 Oletuksena ajattelen, että yrityksellä on jo toimintasuunnitelma ja 
asiakaskartoitus tehty

 Tavoitetilaa määriteltäessä ei pidä antaa nykyhetken kehityshankkeiden 
sumentaa tulevaisuuden tavoitteiden löytymistä

Miksi tavoitetila?
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Miksi nykytila pitää kuvata?

 Tämä on yksi tärkeimmistä asioista, kun puhutaan kehittämisestä
 Mistä tietää, että kehitystä on tapahtunut jos ei voi peilata 

tilanteeseen josta lähdettiin?
 Tilanne jossa kaikki menee pieleen  helppo palata entiseen, 

kun kuvattuna
 Tämän avulla helpompi hahmottaa tavoitetilaa ja potentiaalisia 

kehityskohteita
 Tämän avulla ymmärtää prosessia kuinka kaikki toimii, mitkä ohjaa 

mitä, puuttuuko jotain ohjaussignaaleja ym.
 Tämä on helppo keino ymmärtää lähtötilannetta, että miksi jotain 

pitää muuttaa
 Tämän avulla helppo keskustella johdon (jos kaukana todellisesta 

tekemisestä), jotta ymmärrys investoinnista saadaan. 
 Puhutaan samaa ”kieltä”
 Ymmärretään asiat samalla tavalla
 Pystytään tekemään olettamuksia kehitystoimenpiteiden 

vaikutuksista
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Tavoitetilan ja nykytilan yhdistäminen

Ta
v
o
ite

tila
K
e
h
ittä

m
ist

a
rp

e
e
t

N
y
k
y
tila

Prosessinkuvaaminen Käyttötilanteiden ja 
toimijoiden kuvaus

Järjestelmästä kuinka 
toimitaan/pitäisi toimia

Haastattelut, työpaja, 
kyselyt, Go and See

Asiantuntijatyö

Nykytilan 
hahmottaminen

Työpaja

Ongelmien priori.
Nykytilan yht.veto

Tulostenra
portointi

Kehittämistarpeiden 
tunnist. Ja arviointi

Tunnistettujen 
kehit.tarp. Analysoin-
ti ja luokittelu

Työpaja Asiantuntijatyö Asiantuntijatyö

Kehitystarpeiden 
yhteenveto

Työpaja

Kehittämistarpeiden 
priorisointi

Tulostenra
portointi

Välitulokset

Keskeisten kehittämis-
aiheiden tunnist.

Tavoitetilan hahmotus
ja kehittämisaiheet 

Haastattelut + 
Asiantuntijatyö

Asiantuntijatyö Asiantuntijatyö

Kehityspolku ja 
tavoitetila

Työpaja

Tavoitetilan ja 
toimintojen yht.veto

Tulostenra
portointi

Tavoitteita kohti toimenpiteiden implementointi

Välitulokset
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Neljä porrasta tavoitteeseen

Nykytila

Kehitystaso

Aika/Vaiheistus

Tavoitetila

1 vuosi 2 vuosi 3 vuosi 4 vuosi

Visio/Hypoteesi

5-10 vuotta

GAP- analyysi 
Nykytilan ja tavoitetilan väli
Kuinka/miten edetään 
tavoitetilaan portaittain?
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Visuaalinen ohjaus

Parannustaulu

Tavoite

Priorisointitaulukko

Parannusehdotukset

Tavoite123

Toimi heti Aikatauluta

Tee pian Hyppää yli P

A

D

C



39

Visuaalinen ohjaus

Viikko 14

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

Vastuu

Pekka Janne Riia Hannu Riikka Tiina Tiia Info kaikille

Hoida

Hoida

Hoida

Hoida

Hoida

Hoida

Hoida

Hoida

Tieto

Tieto
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“Me katsomme ainoastaan aikajanaa siitä hetkestä, kun asiakas antaa
meille tilauksen, siihen pisteeseen, kun keräämme rahat. Ja me 
pienennämme tuota aikajanaa poistamalla lisäarvoa tuottamattoman
hukan” 
Taiichi Ohno (1912 – 1990)

“Lean is a way of thinking- not a list of things to do”
“Lean on ajattelutapa- ei luettelo tehtävistä”
Shingeo Shingo (1909 – 1990)
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Kysymyksiä???
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