JATKUVAN OPPIMISEN KULTTUURI
Lean-Agile Aamukahvit
15.2.2021

AGENDA
Vapaata ja vapaamielistä keskustelua tarjolla leanista ja agilesta ja muutoksesta. Ja
tietty vähän muutakin, jos siltä tuntuu.
Tänään teemana: ”Jatkuvan oppisen kulttuuri – sen ydin ja sen mahdollistaminen”.
Tarkoitus on käydä läpi, miten luodaan jatkuvan oppimisen kulttuuria, oppimisen
mahdollistavat rakenteet ja mihin niiden kannattaa perustua.

Alustuksen jälkeen aiheisiin liittyen:
1. Mikä saa pannun jumittamaan.
2. Mikä sujuu ja maistuu.
3. Miten ratkaiset tai olet ratkaissut haasteita.
4. Mihin kaipaat neuvoja.

Ottakaa kuppi vahvaa kahvia mukaan ja parannetaan hetki maailmaa!
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KYSYMYS & ALKULÄMMITTELYÄ

MITÄ SINULLE TARKOITTAA KAIZEN? KAIKAKU? JATKUVA OPPIMINEN?

AIHEUTTAVATKO NÄMÄ SINULLE JOITAIN SEURAAVISTA AJATUKSISTA:
A. ALLERGIAA JA KAUHUA.
B. TUTTUA HUTTUA JA TURVALLINEN FIILIS.
C. NÄHTY, KOETTU, EI OO AIKAA, PITÄÄ TÖITÄKIN TEHDÄ!!!
D. HYVÄ IDEA, MUTTA EI TOIMI MEILLÄ JA POMON PITÄÄ SAADA PÄÄTTÄÄ.
E. MIKÄ KAIZEN? ONKO SE JOTAIN SYÖTÄVÄÄ? LIITTYY SUSHIIN?

PS. MUISTAKAA KERTOA NIMENNE, KUN KOMMENTOITTE. KOMMENTTIIN ON HELPOMPI MUIDEN
PALATA, KUN MUISTAA KOMMENTOIJAN NIMEN.☺
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TYYTYMÄTTÖMYYDESTÄ JA MUUTAMA TAIKASANA
Usein organisaatioissa törmätään siihen, miten esimerkiksi työtyytyväisyysmittauksissa osallistumisen tunteessa saadaan
huonoja pisteitä (ei saa osallistua/vaikuttaa) ja siksi työmotivaatio on heikkoa ja usko parempaan tulevaisuuteen on
kovilla.
Ja toimenpiteet tähän liittyen ovat olleet perinteisiä: palkitaan aloitteista, pidetään hassuttelupäiviä, pyydetään
ideoita, järkätään Virallisia Työryhmiä, joissa tarinoidaan, laitetaan kuvia Instagramiin ja aletaan viestiä enemmän,
miten ‘kaikki ovat tosi tärkeitä’. Ja lopputulos?
No, työtyytyväisyys vain heikkenee. Ei ihme: huijatuksi tulemisen tunne ei ole paras motivaattori.
Tähän auttaa, että annatte työntekijöiden itse omistaa oma työnsä ja vastata kysymykseen: ”Miten me asiakkaalle tehdyn
lupauksen teemme”.
Kun annatte standardin työn omistajuuden tiimeille ja ihmisille, alleviivaat ihmisten kunnioitusta. Samalla myös osoitat
arvostusta heidän osaamistaan kohtaan ja voit olla varma, että työ kehittyy ja siitä opitaan koko ajan ja silloin
kuukauden vanhaksi päässyt standardi työkin olisi jo merkki ongelmasta ja siitä, että kehitys on pysähtynyt (kun se
nykyään olisi merkki robustista prosessista).
Taikasanat:
1. Kaizen.
2. Kaikaku.
3. Standardi työ & TWI.
4. Jatkuvan oppimisen kulttuuri ja sen mahdollistaminen.

15 February 2021

4

TOYOTAN ARVOT AIKOJEN ALUSSA
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TOYOTAN ARVOT NYT: TOYOTA WAY 2020

Jatkuva
oppiminen ja
jatkuva
uudistuminen

Asiakas ja arvo
asiakkaalle

Tiimityö ja
ihmisen
kunnioitus

Toyotan arvot ovat käytännössä TPS:n, leanin ja agilen arvot. Ja ne ovat
pysyneet samoina vuosikymmeniä, siksi ne toimivat yrityksen ja organisaation
toiminnan ytimenä. Ilmiasu muuttuu, ydin ei. Jatkuva muutos ja siten jatkuva
oppiminen ovat siten TPS:n, leanin ja agilen merkitys, tarkoitus ja ydin.

SYSTEEMI, ARVOT JA RAKENNE
– LEANIN JA AGILEN YDIN

ARVOT
MOTIVAATIO
ASIAKAS

PROSESSIT
ARVOVIRTA
PERIAATTEET

LEADERSHIP JA TIIMIT
OPPIMINEN
MAHDOLLISTAMINEN

LUOMALLA RAKENTEET JA MAHDOLLISTAMALLA TEKEMISEN JA JATKUVAN OPPIMISEN, SAAT
ERINOMAISEN LOPPUTULOKSEN: KYVYN TUOTTAA ARVOA ASIAKKAALLE, YRITYKSELLE, YKSILÖLLE.
TEEMAT: IHMINEN, JATKUVA OPPIMINEN, VIRTAUSTEHOKKUUS, ARVOA TUOTTAVA TYÖ, ASIAKAS.

ITSEOHJAUTUVUUS ON SYSTEEMIN ULOSTULO
-“Jälkiteollisena aikana työ kehittyy ja tuottavuus lisääntyy oppimisen kautta. Oppiminen ei ole enää työhön
valmistavaa asiaa, vaan oppiminen tapahtuu osana työtä aitojen ongelmanratkaisutilanteiden kautta.”- Esko Kilpi

Jatkuvan oppimisen kannalta on ikuinen haaste, miten:
A. sen tehoa pystyy arvioimaan,
B. miten se kannattaa järjestää.
Onnistumisen resepti: toteuta se osana normaalia tekemistä, itse työssä ja työstä.
Tämän mahdollistaminen on yksi yrityksen kulmakivistä ja suositukseni on, että luot arvovirtoihin/arvontuottoon
perustuvat perusrakenteet - ja annat niin strategian kuin oppimisenkin tapahtua. Se tapahtuu kyllä, kun luot ne tilat
ja rajat ja sitten annat vapauden ja luotat.
Ja oppimisen ja kouluttamisen tehon näkee heti mittareista (kun ne on oikein määritelty arvontuoton kyvyn kanssa
korreloiviksi). Kun oppiminen tapahtuu osana normaalia työn tekemistä ja osana arvon prosessointia, oppimisen fokus
siirtyy väistämättä arvontuottoa tukevaan jatkuvaan oppimiseen.
Tässä kohtaa on oleellista kasvattaa kykyä treenata oppimista, sparrausta ja 'kaizenia'. Kyllä: kaizenin idea on
oppia prosessoimaan ongelmaa ja siten oppimaan, ei ideoiden kerääminen ja niiden analysointi.
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KAIZEN – JATKUVAA OPPIMISTA, EI PARANTAMISTA
-”The original meaning of the Japanese word
“Kaizen” from the Shogakukan Dictionary could
be literally translated as “The act of making
bad points better”. The more popular
translation is ‘change for better’, also
standing for improvement.
While that is true, there is much more to it.
Regardless of what you might have heard before,
continuous improvement is not the sole
definition of Kaizen. Instead, it is the result
of it. In fact, the literal translation of
continuous improvement in Japanese is “Kairyo”.
Kaizen ei ole ’jatkuvaa parantamista’. Kaizen on
jatkuvaa oppimista.
Ja organisaation tehtävä on mahdollistaa tämä.

Kysymys: kuinka paljon teillä käytetään aikaa
oppimiseen omassa prosessissa, omasta prosessista?
Mitkä ovat avainrakenteet jatkuvalle oppimiselle?
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Kaizen is more of an internal process that
happens within your own mind. The goal is to
realize your potential, break the status quo,
and this way achieve improvement.

With that being said, a more precise way to
define Kaizen would be as “continuous selfdevelopment.” “-
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JATKUVAN OPPIMISEN KULTTUURI - ERÄÄN
MUUTOKSEN TARINA
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SIILOISTA ARVOVIRTAAN
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LOPPUTULOS: UUSI TAPA ORGANISOITUA

Kuten näette, operatiivisen työn organisointi muuttui radikaalisti. Työnjohtajien ja päälliköiden määrä putosi
dramaattisesti ja niin muuttui myös heidän roolinsa. Uudessa mallissa heidän ydinroolinsa oli tukea, sparrata ja
mahdollistaa itse arvoa tuottavan työn tekeminen.
Sama koski myös perinteisiä ’tukifunktioita’: he alkoivat noiden ’value streamien’ ja tiimien kanssa yhdessä
miettimään, miten osaamista voisi kehittää, miten voitaisiin oppia oppimaan, miten päätöksentekoa voisi nopeuttaa,
voisiko teknologialla nopeuttaa jotain tehtäviä, miten informaatio saataisiin oikeille paikoille, oikeaan aikaan
jne. 15 February 2021
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ARVOA TUOTTAVA TYÖ JATKUVAN OPPIMISEN
YTIMESSÄ
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ORGANISAATIO NYT
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LOPPUTULOS
Tarinan oppi: lean ei ole työkalu ja se ei ole ajattelutapojen muutosta, että käyttää uutta työkalua. Se
on edelleen vain uuden työkalun käyttöä edelleen jatkuvalla matkalla kohti seinää, ei muuta.
-“Agility is not just a tool you could apply — it is a character or behaviour that you possess, or that
you don’t.”-

Tarinan yrityksen johtoryhmän kanssa tehtiin kaksi oleellista päätöstä, kun liikkeelle lähdettiin
muuttamaan kulttuuria:
1.Teemme mitä tahansa, niin keskiössä pidetään asiakas ja asiakkaalle tuotettava arvo.
2.Jos roiskuu reisille, niin sitten pyyhitään reidet ja kokeillaan uudestaan ja uudella tavalla.
Oppiminen ja kokeileminen ja kokeilemalla oppiminen yhdessä on periaate, josta ei tingitä.
Ja lopputulos oli huikea.
Yritys paransi vuodessa suorituskykyään siten, että toimitusvarmuus parani kokonaisuutena 50%:n lukemista
lähelle 100%:ia. Sairaspoissalot putosivat yli 50%. Ylitöiden määrä putosi 75%. Eurot per ‘item’ putosi
40%, vaikka tuotteiden kompleksisuus kasvoi 30% (tähän oli oma laskutapa, jossa huomioitiin yksittäisen
tuotteen sisältämä tehtävien ja osien lukumäärät). WIP oli käytännössä olematon. Työasemien käyttöaste
kasvoi tehollisilla tunneilla mitattuna lähes 30%.
Ja asiakkaat olivat kaikkein onnellisimpia siitä, että heidän kanssaan käytiin avoimempaa keskustelua
tosiasioihin perustuen sekä se, että tärkeimmille asiakkaille mahdollistettiin tilausten tekeminen päivää
ennen tarvetta (aiemmin tilaukset vaadittiin asiakkailta vähintään kaksi viikkoa ennen tarvetta ja
muutoksista ‘freezing pointin’ jälkeen laskutettiin erikseen).
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LOPPUTULOS: YHTEINEN YMMÄRRYS
Arvovirtoihin perustuva toiminta antaa jokaiselle selkeän kuvan siitä, miten organisaatio pyrkii varmistamaan arvoa tuottavan
työnsä (työ, prosessin ohjaus, kapasiteetti jne.) ja auttaa ymmärtämään yhdessä sen, miten arvontuotto
mahdollistetaan (rakenteet, informaatio, ohjaus, koulutus, hankinta jne.). Nämä kummatkin tarvitaan ja ne ovat toistensa
edellytykset.
Arvovirtoihin perustuva, tiimien ja ihmisten autonomiaan pyrkivä ja sitä mahdollistava, ihmisiin luottava, mahdollisimman
itseohjautuva organisointi vastaa olemuksellisesti seuraaviin kysymyksiin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miten
Miten
Miten
Miten
Miten
Miten
Miten
jotta

tavoitteet ja arvot yhdistyvät konkretiaan ja rakenteisiin.
kiinnitetään organisaation tarkoitus päivittäiseen tekemiseen.
arvot ja rakenteet voisivat omassa ympäristössään nivoutua yhteen.
jatkuvasti etsitään vastauksia mahdollistamalla kysymykset ja niiden prosessoinnin.
keskitytään jatkuvaan arvovirtaan ja mahdollistetaan arvon tuottaminen asiakkaalle.
mahdollistetaan strategian jatkuva toteutuminen.
määritellään tila ja rajat itsenäiselle tekemiselle ja luottamukselle (johtamisen ikuinen paradoksi: vedä rajat,
voit antaa tilaa ja jatkuvasti oppia).

Kun rakenne, arvot ja kulttuuri tukevat toinen toisiaan, edes strategiaa saati jatkuvaa oppimista ei tarvitse erikseen
‘jalkauttaa’, vaan niiden annetaan tapahtua: strategiat ja havaitut ongelmat prosessoidaan kuin automaationa, ne kuuluvat
normaaliin arkeen. Jatkuva oppiminenkaan ei tapahdu tyhjiössä ja tämän yrityksen tarina on mitä parhain esimerkki johtamisen
paradoksista, että vetämällä rajat, annat tilaa ja vain antamalla tilaa, voit luottaa ja varmistaa aidon, jatkuvan oppimisen
ja jatkuvan uudistumisen.
Joten, anna tilaa ja luota – ja jatkuva oppiminen hoitaa loput.

-”Knowing is not enough; we must apply. Wishing is not enough; we must do.”- Johann Wolfgang von Goethe
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TARINAN TAUSTA: EKOSYSTEEMI JA SEN
HIERARKIA
ASIAKAS

JÄRJESTYS

1

KOKO YRITYKSEN ARVOVIRTA E2E

2

ARVOVIRTA / TUOTEPERHE

3

PROSESSIT JA AVAINTEHTÄVÄT

4

OHJEET / STANDARDIT / TYÖNOSITUS JIB

Määrittele ja mahdollista
nämä ja mahdollistat
asiakaskeskeisyyden
organisaation joka tasolla.
Asiakaskeskeisyys on koko
organisaation ominaisuus.

KPI BREAKDOWN
(Ulotulo KPI = Y = Xn)

ARVOVIRTA JA ASIAKASKESKEISEN TYÖN
ASIAKAS
MAHDOLLISTAMINEN
KOKO YRITYKSEN ARVOVIRTA E2E

YDINPROSESSI – KEY VALUE STREAM

ARVOVIRTA / TUOTEPERHE
PROSESSIT JA AVAINTEHTÄVÄT
OHJEET / STANDARDIT / TYÖNOSITUS JIB

ALIPROSESSI – ITEROITAVA TYÖ

ARVOVIRTA JATKUVAN OPPIMISEN PERUSTANA

JOKAISELLE
VAIHEELLE,
JOKAISELLE
TIIMILLE

STRATEGIA

JOHTO

TIIMIT

Jatkuvan oppimisen perustana:
1. Mittarit.
2. Havainnot.
3. Yhdessä tapahtuva prosessointi.

DELIVERING CUSTOMER VALUE

DIRECTION & PURPOSE

JATKUVAN OPPIMISEN KONTEKSTI
STRATEGIC SOLUTION PLANNING

VISION &
VALUES

Samat rakenteet, samat
väylät, samat tiimit:
1. Arvontuotto
2. Strategiset hankkeet
3. Jatkuva oppiminen

COMPANY
METRICS

ROADMAP

COMPLEXITY & DEVELOPMENT
PIPELINE

CONTINUOUS VALUE
STREAMS

AGILE PROJECT TEAMS

AGILE TEAMS

NEW
SERVICE
DESIGN

CENTER OF
ENABLERS

Iteroitavan työn
arvontuotto

AGILE
FRAMEWORK,
SCRUM & KANBAN

KANBAN, A3, DAILY
MANAGEMENT

Jatkuvan flow’n
arvontuotto

ARVOVIRTAMALLI JA PROSESSOINTI
KOKO YRITYKSEN ARVOVIRTA E2E

Koko yrityksen arvovirta voi pitää sisällään erilaisia tapoja prosessoida tietoa ja
tuottaa arvoa asiakkaalle.
Tavoite:
1. Tunnista kompleksiset, iteratiiviset tehtävät ja vakiintuneessa prosessissa tehtävä
’standardi työ’.
2. Pyri luomaan yhtenäinen kuvaus yrityksen koko arvovirrasta myynnistä & markkinoinnista
lähtien.
3. Tuota arvoa asiakkaille, älä liiketoiminnalle.
4. Iteratiivinen prosessointi edellyttää kykyä luoda ketteriä tiimejä (jotka pitävät
sisällään kaiken tarvittavan osaamiseen tehtäväänsä liittyen) joko pysyviksi tai caseby-case.
Asiakas on jatkuvan oppimisen keskiössä ja arvovirran jatkuva kehittäminen on pyrkimystä
tuottaa arvoa asiakkaalle jatkuvasti, juuri ajallaan, juuri asiakkaan haluamalla tavalla.
Lopputulos: nopeus, toteutuva strategia, ketteryys, selkeys, jaettu johtajuus,
osallistuminen, jatkuva oppiminen.

KAIKAKU & KAIZEN - KONTEKSTI

22

KAIZEN - PROSESSI

TULE TAKAISIN JA LÄHDE
UUDELLEEN LIIKKEELLE.

LÄHDE LIIKKEELLE.

MÄÄRITTELE

February 15, 2021

TUTKI

ANALYSOI

PARANNA

SEURAA

STANDARDOI
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KPI BREAKDOWN JA JATKUVA OPPIMINEN
3

2
Yrityksen avainmittareiden (KPI) selittävät mittarit (PI). Mittariston
tarkoitus kertoa jatkuvasti:
A. miten prosessissa menee (PI, muuttujat Xn),
B. miltä lopputulos näyttää (KPI, ulostulo Y).
Jokaiselle mittarille tulee olla omistaja ja selkeä kytkentä oikeisiin
paikkoihin, joissa tehdään päätöksiä juuri siellä, missä pitää,
tiimeistä toimitusjohtajaan. Kun mittarit on määritelty arvovirran
pohjalta (miten tuotetaan arvo asiakkaalle), niin ohjaamalla näitä
mittareita, ohjaat kykyä tuottaa arvoa ja kykyä lunastaa
asiakaslupaukset.
Avainkytkennät mittareille: Hoshin Kanri, Portfolio Planning, Daily
Management/Daily/Retro (=Kaizen, jatkuva oppiminen), Sales & Operations
Planning.

ARVOVIRRAN VAIHEET/
AVAINPROSESSIT

2

2

JATKUVA OPPIMINEN JA LOPPUTULOS

Auto hajosi
kesken ajon

HETI

Välitön
toimenpide

Supervisor
Gemba
Korjaava ja
ennaltaehkäisevä
toimenpide

Manager
Gemba

Ennaltaehkäisevä
toimenpide

Leader
Gemba
Hoshin Kanri,
strategia

Materiaali
kadoksissa

KAIZEN

KAIKAKU

JATKUVA OPPIMINEN,
JATKUVA
UUDISTUMINEN,
JATKUVA FOKUS
ASIAKKAASSA,
ARVOVIRRASSA – ELI
KYVYSSÄ TUOTTAA
ARVOA.

MENESTYKSEN KAAVA
-"Jos mietitään konsultointialaa, niin meillä on taloja ja toimijoita, jotka tekevät tehostamista,
miettivät prosesseja, johtamisjärjestelmiä ja sitä, miten organisaatio saadaan toimimaan mahdollisimman
hyvässä tikissä.
Ja sitten on niitä toimijoita, jotka keskittyvät pehmeämpiin puoliin ja työyhteisöasioihin. Olennaista
olisi, etteivät nämä kulkisi erillään toisistaan, kuten helposti käy. Tätä haluan olla tekemässä.""Jaakko Sahimaa, Kauppalehti 11.2.2021
Tämä on ihan totta.

Sillä on hyvin tyypillistä, että organisaatiot keskittyvät omassa tekemisessään ja omassa
kehityksessään joko prosesseihin ja niiden ulostuloon - tai pelkästään ihmisiin ja fiilikseen. Ja
kummassakin käy loppujen lopuksi ihan samalla tavalla: homma ei rokkaa.
Sillä:
1. Jos keskityt pelkkään tekniseen suorittamiseen ja kovan ulostulon maksimointiin, unohdat ihmisen
(sillä resurssia ja konetta käsketään, ei niiden kanssa jutella).
2. Jos keskityt pelkästään ihmiseen, unohdat prosessin, jossa arvoa tuottava työ mahdollistetaan (ja
jengi turhautuu tarinoiden ja todellisuuden epäsuhtaan).
Yksi fokusalue tästä toki vielä puuttuu: asiakas.
Menestyksen kaava on edelleen yksinkertainen: asiakas, ihminen, jatkuva oppiminen (jonka edellytys on
yhdessä ymmärretty arvovirta).

15/2/21
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ASIAKAS ON KAIKKIEN ASIA – TAI SITTEN
SE EI OLE KENENKÄÄN ASIA
-”The premise of lean thinking is based on "doing it all for the
customer," far too many are leaning to “doing it all for the
company.”
When companies fail to listen to their customers, they actually
make it difficult to do business with them. The customer's voice
is not always hard-wired to the strategy of the business.
Improvements need to be based on feedback and incorporated in
the company’s operations.
Many companies only see lean as a means to [cost] cutting and
internal gain.
When companies take this approach they distance themselves from
the people who are ultimately writing their paychecks: the
customers. This is very often the beginning of the downward
spiral of demise.
Customers are always in search of companies who are committed to
deliver on their sole purpose, which is to optimize the quality
of their products and services.”- Steve Feltovich 14.2.2021
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LEAN JA FRAASI HUKAN METSÄSTYKSESTÄ
Leanin ja agile yhteydessä törmää usein väitteeseen, että ’lean’ on kylmä, tunteeton
ja että se unohtaa ihmisen.
Todellisuudessa lean ei olemukseltaan ole ikinä, eikä koskaan ollut kylmä ja
tunteeton,eikä unohtanut ihmistä. Se ’kylmyys ja tunteettomuus’ on tehty ihan itse ja
kadotettu leanin olemus ja arvot säästöjen ja resurssitehokkuuden narratiivissa.

Yksi leania eniten vääristäneistä fraaseista on ollut se, että poistamalla hukkaa,
olet jotenkin ’lean’ ja poistamalla mekaanisesti hukkaa, lisäät arvoa asiakkaalle.
Harmillista ja monesti poisopetettavaa hölynpölyä.
Siihen on syynsä, että yksi leanin ja agilen perusarvoista on ihmisen kunnioitus ja
löytyy sellaisia työkaluja, malleja ja rakenteita kokeiltaviksi kuin Gemba Walk,
Daily Management, retro, kaizen, A3 jne.

Nämä ovat ihmisten välisen pohdinnan ja vuorovaikutuksen rakenteita, joissa pyritään
jatkuvaan oppimiseen prosessissa ja/tai prosessista.
Jatkuva oppiminen on aina perusluonteeltaan ihmiskeskeistä ja se on siten omiaan
ennaltaehkäisemään turhautumista ja kasvattamaan koko organisaatiota asiantilojen
hyväksymiseen ja pitämään katse edessäpäin ja kyvyssä tuottaa arvoa. Nyt ja aina.
Tunnista siis asiakkaan kaipaama arvo ja mahdollista se vuorovaikutuksen rakenteilla,
jatkuvasti siitä oppien.
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BUSINESS OWNER / SPONSOR:
CASE OWNER / TIIMINVETÄJÄ:
TIIMI:

CASE A3: PLAN

ALOITUSPÄIVÄMÄÄRÄ:

TAUSTATIEDOT
POHJANA STRATEGINEN A3. KERÄÄ TARKEMMAT TIEDOT, MÄÄRITTELE HAASTEEN NYKYTILA KONKREETTISESTI.

A3 –
VUOROVAIKUTUKSEN
VARMISTAVA
TYÖKALU

ANALYYSI JA KUVAUS NYKYTILASTA (TILASTOT, KUVAT JNE)

TAVOITTEIDEN TARKENNUS (KPI → PI → MUUTTUJA)

VÄLITTÖMÄT TOIMENPITEET / QUICK FIXES

CASE A3: DO/CHECK/ACT
JUURISYYANALYYSI / HYPOTEESI TOTEUTUKSESTA

LUO OLETETTU RATKAISU / LUO KOKEILUT HYPOTEESIN VARMISTAMISEKSI

A3 –
VUOROVAIKUTUKSEN
VARMISTAVA
TYÖKALU

TOIMENPITEET & VARMISTUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MITÄ
MITÄ
MITÄ
MITÄ
MITÄ
MITÄ
MITÄ
MITÄ

/
/
/
/
/
/
/
/

KUKA
KUKA
KUKA
KUKA
KUKA
KUKA
KUKA
KUKA

/
/
/
/
/
/
/
/

MILLOIN
MILLOIN
MILLOIN
MILLOIN
MILLOIN
MILLOIN
MILLOIN
MILLOIN

VALMIS
VALMIS
VALMIS
VALMIS
VALMIS
VALMIS
VALMIS
VALMIS

VIESTINTÄ, OPITUT ASIAT JA FOLLOW-UP PLAN

KANBAN BOARDIT - PROSESSOINTI
MITÄ?

MINNE & MILLOIN?

Idea Backlog
Oleelliset inputit:
✓ RoadMap /
Program
✓ Feasibility Study
✓ Background Study
✓ Risk Analysis
✓ Tavoite (kehitys,
ominaisuus, tuote).
✓ Strategia
✓ Vision Statement
✓ Kerran
kuukaudessa

✓ Owner: Business
Owner

PRODUCT /
SERVICE

MITEN?

Sprint Planning
’To-Do’ Backlog Planning
✓ To-Do Backlogista
✓ Kehitysaihiot ja Definition of
✓ Kanban Board
Done
✓ Kahden viikon rytmi
✓ Luodaan ’To-Do’ Backlog’.
✓ Konkreettiset taskit
✓ Mahdollistajat/estäjät
tulevalle viikolle
✓ Avainominaisuudet
✓ Tiimi itse päättää
✓ Tavoitteet ’Idea Backlogista’ KANBAN BOARD –
✓ Taskeja, joilla ’To-Do
✓ Luodaan ’To-Do’ Backlog
VUOROVAIKUTUKSEN Backlogin’ sisältö
✓ Tavoitteita, ei taskeja.
VARMISTAVA
toteutetaan.
✓ Varmistetaan tiimin ymmärrys
✓ Teknisen tuen Kanban
TYÖKALU
tavoitteista ja suunnasta.
Boardiin myös ad-hoc✓ Perusta seuraavalle vaiheelle
caset (seuranta & tiimin
(Sprint Planning)
ajankäytön
✓ Kahden viikon välein
etukäteisallokointi
✓ Konsensusperiaate
tärkeää).

✓
✓
✓
✓

Owner: Business Owner
Product Owner
Asiakas
Tiimi

KEY FEATURE /
TARGET

✓ Owner: Tiimi
✓ Lean Coach
✓ Business Owner

Daily Review
✓ Etenemän varmistus
✓ ’Mitä tein eilen?’
✓ Estikö jokin?
✓ ’Mitä teen tänään?’
✓ Estääkö jokin
tekemistä tänään?
✓ Reagointi
✓ Osana Daily
Managementia (kun
mahdollista, muuten
Kaizen- caset sopivat
erikseen tavan ja
muodon)

ETENEMINEN,
OPPIMINEN JA KEHITYS

Sprint Review / Sprint
Retrospective / Program Review
& Planning
✓ Mitkä olivat tavoitteet?
✓ Mitä valmista? Näytä se.
✓ Mitä kesken?
✓ Miten jatkaa keskeneräistä
työtä?
✓ Feedback
✓ Riskit & mahdolliset
ratkaisut
✓ BO omistaa päätöksen
Definition of Donesta
✓
✓
✓

✓
✓

Owner: Tiimi
Lean Coach

ITERATION / CADENCE

✓

Tiimi
Stakeholders
Review: Kaikki, joita asia
kiinnostaa
Retro: vain tiimi + Lean
Coach.

REVIEW / TEAM
DEVELOPMENT

JATKUVA OPPIMINEN LYHYESTI
Standard Work, 5S, TWI, seremoniat, vuorovaikutus ja jatkuva oppiminen
•
VoC & asiakkaan tarpeen ositus arvoa
tuottavaksi työksi – arvovirrasta
standardiin työhön.
•
Ihmisten kunnioitus.
•
Lean- periaatteet ja arvot.
•
5S ja lay-outin optimointi standardin työn
mahdollistajana.
•
Jatkuva koulutus ja – oppiminen.
•
Laatu sisäänrakennettuna ominaisuutena
•
Arvoa tuottava työ keskiössä.
•
Systeemiajattelu ja Daily Management
mahdollistajana.
•
Työturvallisuus ulostulona ja seurauksena.
•
Standard Work, TWI, tiimit ja työn
omistajuus.
•
Iteroitavan työn rakenteet (kanban sprintti,
scrum jne.) on myös ’standardia työtä’.
•
Vuorovaikutuksen mahdollistaminen A3, agilen
seremoniat jne.
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RAKENTEIDEN LUONNIN TARKOITUS
Itsenäisyys,
tiimityö, yhteinen
suunta, asiakas,
sitoutuminen,
jatkuva oppiminen.
MAHDOLLISTA TÄMÄ.
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JATKUVA OPPIMINEN ON ITSEOHJAUTUVUUTTA
Muistutusta ja toistoa: itseohjautuva organisointi (kuten
esimerkkitarinan muutos) vastaa olemuksellisesti seuraaviin
kysymyksiin:
• Miten tavoitteet ja arvot yhdistyvät konkretiaan ja rakenteisiin.
• Miten kiinnitetään organisaation tarkoitus päivittäiseen
tekemiseen.
• Miten arvot ja rakenteet voisivat omassa ympäristössään nivoutua
yhteen.
• Miten jatkuvasti etsitään vastauksia mahdollistamalla kysymykset ja
niiden prosessoinnin.
• Miten keskitytään jatkuvaan arvovirtaan ja mahdollistetaan arvon
tuottaminen asiakkaalle.
• Miten mahdollistetaan strategian jatkuva toteutuminen.
• Miten määritellään tila ja rajat itsenäiselle tekemiselle
(johtamisen ikuinen paradoksi: vedä rajat, jotta voit antaa tilaa
niin tekemiselle kuin jatkuvalle oppimiselle).

Kun rakenne, arvot ja kulttuuri tukevat toinen toisiaan, edes
strategiaa saati jatkuvaa oppimista ei tarvitse erikseen
'jalkauttaa', vaan niiden annetaan tapahtua: prosessoidaan kuin
automaationa, ne kuuluvat normaaliin arkeen.
15/2/21
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KYSYMYKSIÄ & KESKUSTELUA
• MITÄ JATKUVA OPPIMINEN TARKOITTAA SINULLE NYT (VRT. ALOITUSKESKUSTELU)?
• KERRO, JOS OIVALSIT JOTAIN UUTTA.
•
• KERRO, JOS JOKIN POHDITUTTAA.
• KERRO, JOS SINULLA ON HYVÄ ESIMERKKI, MITEN JATKUVA OPPIMINEN ON ORGANISAATIOSSA OIVALLETTU JA
SAATU OSAKSI NORMAALIA AJATTELUTAPAA

MUISTAKAA KERTOA NIMENNE, KUN KOMMENTOITTE. KOMMENTTIIN ON HELPOMPI MUIDEN PALATA, KUN MUISTAA
KOMMENTOIJAN NIMEN. ☺

PS. ESITYKSEN TARINA LÖYTYY TÄÄLTÄ.
PS.2 PERJANTAINA 19.2.2021 WEBINAARI ’ARVOVIRTA JA ASIAKASKESKEINEN ORGANISAATIO’.

PS.3 ENSI VIIKON LEAN-AGILE AAMUKAHVIEN TEEMA ’ARVOVIRTA JA ASIAKASKESKEISYYS’. KÄYDÄÄN ESIMERKIN
KAUTTA LÄPI, MITEN ARVOVIRTA MALLINNETAAN JA PURETAAN STANDARDIKSI TYÖKSI.
PS.4 TÄMÄ TÄNÄÄN LÄPIKÄYTY MATERIAALI LÖYTYY KOTISIVULTA.
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-”The structure of the organization should be designed for one purpose: to
facilitate, and not interrupt, the flow of the core work process.”- Lawrence Miller
-“A bad system will beat a good person every time.”- W. Edwards Deming

http://www.sujuvadsgn.fi
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