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Muutos, muutoksen johtaminen ja johtamisen muutos
Jori Eskolin

AGENDA
Vapaata ja vapaamielistä keskustelua tarjolla leanista ja agilesta ja muutoksesta. Ja tietty
vähän muutakin, jos siltä tuntuu.

Tänään teemana:” Muutos - teoriasta todellisuuteen ja muutoksen johtamisen ja johtamisen
muutoksen vaikeus”.
Tarkoitus on käydä läpi, miten muutosta uuteen ja uljaaseen maailmaan voisi rakentaa ja
minkä periaatteiden varassa sitä ehkä kannattaa lähestyä.

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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VÄITE JA TAUSTAOLETUS
Toimialasta riippumatta yritysten ja organisaatioiden menestymisen
salaisuus piilee jatkuvassa kyvyssä uudistua.

Uudistuminen on aina yhdistelmä ajattelun ja tekemisen muutosta. Ja
tämä ajattelun ja tekemisen muutos perustuu aina ja väistämättä kykyyn
ja rohkeuteen oppia ja toimeenpanna sujuvasti asioita.
Ja tuo kyky toimeenpanna sujuvasti asioita on koko yrityksen
menestyksen ja asiakkaidensa haasteiden ratkomisen oleellinen
mahdollistaja.

Siksi: uudistumisen tarve on jatkuva ja siten muutos on jatkuvaa. Ts. muutosalttius on yrityksen ja
organisaation menestymisen kannalta yksi tärkeimmistä ominaisuuksista.

MITÄ MIELTÄ OLET TÄSTÄ VÄITTEESTÄ?

UUDISTUMISKYKY ON TAPA VASTATA MUUTTUVAN
MAAILMAN VAATIMUKSIIN
Maailma muuttuu jatkuvasti, joka hetki. Asiakkaiden tarpeet
muuttuvat. Joka hetki. Yrityksen elinehto on nyt ja aina sen
kyky uusiutua – ja saada oikeita asioita aikaan.
Jatkuvasti oppimalla ja kokemusten myötä organisaatioon
rakentuu uudistumiskyvykkyys.
Vastuu uudistumisesta ja sen käynnistämisestä on kaikilla, ei
vain esimiehillä tai ylimmällä johdolla.
Uudistumiskyvykkyys ei ole yksittäinen teema, vaan koko
ekosysteemin ominaisuus.

-”Tämä edellyttää avointa ja rehellistä keskustelua onnistumisista ja epäonnistumisista, ikävienkin uutisten hyväksymistä ja oppien
kokoamista. Käytännössä siis kannustavaa kulttuuria, jossa uskalletaan tuoda erilaiset näkemykset esiin, kokeillaan niiden pohjalta
ja löydetään toimivia malleja uusiin tilanteisiin. Johtajuudelta vaaditaan tällaisessa kulttuurissa eri asioita kuin perinteisessä
hierarkkisesti ohjatussa organisaatiossa.”- Korhonen & Bergman 2019

IHMINEN ON AJATTELEVA OLENTO
Minkään tekemisen isompaa muutosta ei kannata irrottaa merkityksen muutoksesta ja
siten ajattelusta. Jos muutat vain tekemistä, et silloin muuta ajattelua ja siksi
muutos ei pysy.
Muuttuminen ja muutos on prosessi, joka yhdistää ajattelun ja todellisuuden, teorian
ja konkretian. Ja juuri tämän vuoksi kokeilemiseen uskaltautuva organisaatio pärjää
aina: he prosessoivat luomaansa mallia ja ajatusta lihana ja verenä. Ja tätä kutsutaan
vanhanaikaisesti ihan vaan oppimiseksi.
Ihminen on ajatteleva olento ja tämän valjastaminen yhteiseen hyvään on koko
organisaation kannalta aivan oleellista.
Siihen on syynsä, että vanha ystävämme Taiichi Ohno on sanonut näin:

-“The Toyota style is not to create results by working hard. It is a system that says
there is no limit to people’s creativity. People don’t go to Toyota to ‘work’ they go
there to ‘think’.”Vain tekemisen muutokseen keskittyvä muutos on kuin leikkaisi pään irti kehosta ja
vaatisi torsoa toimimaan. Ihmisen kannattaa antaa ajatella ja se ajattelu valjastaa
organisaation käyttöön kohti hyvää ja kohti tyytyväisiä asiakkaita.

JATKUVAN UUDISTUMISEN LUONTI
Avainteemat:
•
Asiakkaan tarpeen ositus arvoa
tuottavaksi työksi
•
Arvot, missio, strategia
•
Tiimirakenne ja työn omistajuus
•
Jatkuvan dialogin
mahdollistaminen
•
Jatkuva oppiminen ja jatkuva
uudistuminen
•
Muuttuvat tarpeet ja
resilienssi
•
Lean Leadership ja
mahdollistamisen idea
•
Arvontuoton rakenteet
•
Johtamisen jatkuva uudistuminen

MERKITYKSEN
JOHTAMINEN

TEKEMISEN
MAHDOLLISTAMINEN

JATKUVAN UUDISTUMISEN RAKENNE
MERKITYKSEN
JOHTAMINEN
o
o
o
o
o

Visio ja arvot
Skenaariot & kehitysaihiot
Portfolio
Asiakaslupaus ja sen lunastaminen
Minne ja miksi?

TEKEMISEN
MAHDOLLISTAMINEN
o Skenaarioiden ja kehitysaihioiden iterointi,
strategia & toteutus
o Toimeenpano / sprintit, A3, Daily
Management, PMO
o Arvontuotto
o Miten, milloin, mitä?

Lean-Agile- perusteet

Arvovirta ja asiakaskeskeisyys

Jatkuvan oppimisen kulttuuri ja
rakenteet

Arvontuoton ja vuorovaikutuksen
avainkäytänteet

UUDISTUMISEN OSATEKIJÄT
AVAINTEEMAT / TYÖKALUT

KLIKKAA!

Lean-Agile- perusteet

TEORIA
JA
FILOSOFIA

KÄYTÄNTÖ
JA
TOTEUTUS

Arvovirta ja asiakaskeskeisyys

Jatkuvan oppimisen kulttuuri ja
rakenteet

Arvontuoton ja vuorovaikutuksen
avainkäytänteet

Lean-Agile- kulttuuri ja jatkuva uudistuminen
Lean-Agile- arvot
Vision & Mission Statement
Mahdollistava johtaminen / Lean Leadership
Vision Statement 3-5 vuotta
Hoshin Kanri 1-2 krt. vuodessa
• Breakthrough Projects & Key Results
• Kehitysaihiot liiketoimintasuunnitelman pohjaksi
Jatkuva uuden etsintä / kokeilukulttuuri
Arvovirta / jatkuva flow / tuoteperhe
Iteroitava arvontuotto
Organisaatio arvon ympärillä
Ohjauksen malli ja ohjauksen logiikka
Arvoa tuottava työ & mahdollistaminen
Lean-Agile Framework
Liiketoimintasuunnitelma / Strategy Planning
A3- prosessi / Kaizen / Kaikaku
Jatkuva iterointi / sprinttimalli
Daily Management
KPI Breakdown
A3
5S
VSM / VA / NVA
Heijunka
TAKT
Kanban
Supermarket
Agile- seremoniat
Standard Work
Visual Management
TWI
Backlog
APS+MES
Sales & Operations Planning

UUDISTUMISEN OSATEKIJÄT
AVAINTEEMAT / TYÖKALUT

TEORIA
JA
FILOSOFIA

KÄYTÄNTÖ
JA
TOTEUTUS

Lean-Agile- kulttuuri ja jatkuva uudistuminen
Lean-Agile- arvot
Vision & Mission Statement
Mahdollistava johtaminen / Lean Leadership
Vision Statement 3-5 vuotta
Hoshin Kanri 1-2 krt. vuodessa
• Breakthrough Projects & Key Results
• Kehitysaihiot liiketoimintasuunnitelman pohjaksi
Jatkuva uuden etsintä / kokeilukulttuuri
Arvovirta / jatkuva flow / tuoteperhe
Iteroitava arvontuotto
Organisaatio arvon ympärillä
Ohjauksen malli ja ohjauksen logiikka
Arvoa tuottava työ & mahdollistaminen
Lean-Agile Framework
Liiketoimintasuunnitelma / Strategy Planning
A3- prosessi / Kaizen / Kaikaku
Jatkuva iterointi / sprinttimalli
Daily Management
KPI Breakdown
A3
5S
VSM / VA / NVA
Heijunka
TAKT
Kanban
Supermarket
Agile- seremoniat
Standard Work
Visual Management
TWI
Backlog
APS+MES
Sales & Operations Planning

TAVOITTEET
•
•
•
•
•
•

Leanin ja agilen perusteet ymmärretty.
Mindsetin ja ajattelutavan oleellisuus oivallettu.
Kyky luoda missio ja strategia ja saada se toteutumaan.
Mahdollistaminen ja arvoa tuottava työ toistensa ennakkoehtoina.
Mahdollistava johtaminen jatkuvan uudistumisen kyvyn ytimessä.
Asiakaslupauksen lunastaminen kannattavan yrityksen avaintehtävänä.

•

•
•

Arvovirran merkitys asiakaslupauksen lunastamisessa oivallettu
oleellisena osana yrityksen perimää.
Jatkuvan flow’n arvontuotto (esim. valmistava teollisuus).
Iteroitava arvontuotto (esim. softa, tuotekehitys,
asiakaspalvelu, tukitoinnot).
Organisaation rakenne arvon ympärille.
Kapasiteetin ja kyvykkyyksien hallinta ja ohjaus.

•
•
•
•
•
•
•

Yrityksen lean-agile- frameworkin merkitys ja sen luonti.
Strategian toteutumisen edellytykset ja rakenteet.
Ramp-Up Plan osana rakenteiden testausta & kokeilua.
Sprinttimalli ja sen mahdollistavat rakenteet.
Daily Managementin edellytysten merkitys.
Mittarit & tavoitteet jatkuvan oppimisen edellytyksinä.
Jatkuva oppiminen jatkuvan uudistumiskyvyn kulmakivenä.

•

Konkreettiset työkalut & metodit määritelty suhteessa yrityksen
arvoihin ja tavoitteisiin.
Koulutus ja sparraus oikeiden casejen ja alueiden kautta ja
avulla.
Kokeilujen kautta viimeistellään yrityksen omat tavat, muodot
ja konseptit.
Opitaan selkeästi, miten työkalut ja metodit ovat välineitä ja
vuorovaikutuksen mahdollistajia arvojen elämiseksi todeksi.
Mahdollistaminen ja itse arvoa tuottava työ konkretisoitunut
yhteisesti jaetuksi systeemiseksi kokonaisuudeksi.

•
•

•
•
•
•

JATKUVA UUDISTUMINEN

TEKEMISEN
MAHDOLLISTAMINEN
o Skenaarioiden ja
kehitysaihioiden
iterointi, strategia
& toteutus
o Toimeenpano /
sprintit, A3, Daily
Management, PMO
o Arvontuotto
o Miten, milloin, mitä?

MERKITYKSEN
JOHTAMINEN
o
o
o
o

Visio ja arvot
Skenaariot & kehitysaihiot
Portfolio
Asiakaslupaus ja sen
lunastaminen
o Minne ja miksi?

MAHDOLLISTAMINEN, ARVOT JA TAVOITTEET

MUUTOSALTTIUS: TEORIASTA TODELLISUUTEEN
Lean-Agile- perusteet

MERKITYKSEN
JOHTAMINEN
Arvovirta ja asiakaskeskeisyys

TEKEMISEN
MAHDOLLISTAMINEN

Jatkuvan oppimisen kulttuuri ja
rakenteet

Arvontuoton ja vuorovaikutuksen
avainkäytänteet

ASIAKASKESKEINEN ORGANISAATIO
Sales &
CX

HR & RECRUITMENT

Legal &
FINA

Portfolio
Management

Agile
Development

Supervisor
Gemba Walk

‘Tiimi’

CUSTOMER
VALUE CREATION
TEAMS

Competence Development

Core Competence

Core Competence

Marketing & Communications

Core Competence

Manager
Gemba Walk

’Program’

Value
Stream
Owner

Value
Stream
Owner

Value
Stream
Owner

Value
Stream
Owner

Leader Gemba
Walk

’Portfolio’

CEO

’Business Area’

’Operations’

Leanin ja agilen ytimessä:
lähde liikkeelle asiakkaasta.
Seuraavaksi: luo
organisaatio, jonka tehtävä
on toteuttaa asiakkaalle
arvoa tuottava työ
mahdollisimman
kokonaistehokkaasti,
jatkuvasti oppien.

DELIVERING CUSTOMER VALUE

DIRECTION & PURPOSE

ASIAKASKESKEISYYDEN MAHDOLLISTAMINEN
VISION &
VALUES

STRATEGIC SOLUTION PLANNING

Portfolio Management
Key Business Solutions
Financial Framework
Hoshin Kanri
Purpose / User Story / Feature

COMPANY
METRICS

ROADMAP

ANSWERS THE QUESTION
’WHERE & WHY’

COMPLEXITY & DEVELOPMENT
PIPELINE

CONTINUOUS VALUE
STREAMS

NEW
SERVICE
DESIGN

CENTER OF
ENABLERS

AGILE PROJECT TEAMS

AGILE TEAMS

Iteroitavan työn
arvontuotto

Jatkuvan flow’n
arvontuotto

ANSWERS THE QUESTION
’WHAT, HOW & WHEN’
Portfolio Execution
Value Stream Development
Enabler for Value Adding Work
Portfolio Kanban
Process Owners / Concept Owners

Continuous Value Stream
Value Adding Work
Autonomous Teams
Agile Knowhow
Iterative Development / Kaizen /
Kanban / Scrum- model
Continuous Learning & TWI
Ownership of Standard Work
Daily Management

LEAN - PERUSARVOT

Kysymys:
kun kuulet fraasin ’lean ei toimi meillä, niin kerro
ensin itsellesi, mikä kohta näistä leanin arvojen
listasta on erityisesti se, joka ei toimi?
Ja miksi?
Ihmisen kunnioittaminen? Ei toimi?
Arvon tuottaminen asiakkaalle? Ei toimi?
Tieteellinen ajattelu? Ei toimi?
Merkitys? Prosessi/arvovirta? Flow? Ihan hömppää?
Vai onko kyse pikemmin menneisyydessä tehdyissä
ohilaukauksissa?
On tehty työkaluihin keskittyvää leania ja suoritettu,
mutta ei ole ajateltu kokonaisuutta ja alettu olemaan
lean, ilman siiloja, ilman liiketoimintojen muureja,
ilman johtamisen muutosta kontrollista luottamukseen?

KLIKKAA!

Pohdi hetki.
Ja ajatusprosessi käynnistyy. Muutu, niin muutat.

LEANIN JA AGILEN YDIN

Lopputulos syntyy
yhteisvaikutuksesta ja
vuorovaikutuksesta arvojen,
periaatteiden ja rakenteiden
välillä.

Lopputulos on systeemin
ulostulo, ei yksittäisen
arvon, teeman tai periaatteen
luoma lopputulos.

Kunnioitus, luottamus,
periaatteet, asiakas,
ihmiset oman työnsä
ammattilaisina

Arvovirta/flow,
kanban, prosessin
visuaalisuus,
vaihtelun sieto,
optimaalinen nopeus.

Jatkuva uuden
etsintä,
kokeilukulttuuri,
rohkeus.

Jatkuva oppiminen,
faktaohjautuvuus,
iterointi.

ARVOVIRTA JA JATKUVAN OPPIMISEN PERUSTA

ORGANIZE AROUND VALUE

17.12.2020
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ARVOA TUOTTAVA TYÖ JA ASIAKASARVO

Arvo voi olla mitä tahansa, minkä asiakas tarvitsee/kokee hyödylliseksi ja mistä on valmis maksamaan. Arvoa tuottava työ on sitä
työtä, joka suoraan liittyy asiakkaan määrittelemän arvon muodostumiseen. Tämä työ on oltava organisaation kaiken tekemisen
keskiössä joko suoraan (standardi työ) tai sen mahdollistamisessa (lean leadership).
Tunnista, mitkä asiat työssä lisäävät arvoa. Pyritään vähentämään kaikkea, mikä vaikeuttaa arvoa tuottavan työn tekemistä,
poistetaan esteitä, eliminoidaan hukkaa luomalla arvoa tuottava tapa tehdä työtä (muda/muri/mura) ja pyritään oivaltamaan ja siten
tuottamaan uutta arvoa jatkuvasti lean- arvoja kunnioittaen.
Keskity arvoon, älä hukkaan, sillä hukkaan keskittymällä et pidä asiakasta keskiössä, vaan itsesi. Hukkaan keskittyminen ei kehitä
asiakasarvoa, vaan pitää sitä lähtökohtaisesti muuttumattomana. Hukkaan keskittyvä organisaatio etsii tehoja juustohöylällä, ei
tuottamalla arvoa asiakkaalle. Ja kun hukan metsästykseen keskittynyt organisaatio kohtaa muutoksen asiakkaan tarpeissa, on se aina
myöhässä.
Siksi: keskity asiakkaaseen, keskity asiakkaalle tuotettavaan arvoon – ja asiakas saa aina sen, mitä haluaakin juuri sovittuna
ajankohtana myös alati muuttuvin tarpein.

December 17, 2020
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SYNCHRONIZE YOUR VALUE STREAMS

1. Jatkuva flow
2. Vakiintunut
prosessi.
3. Standardi työ
4. APS+MES ohjaa
5. Jatkuva
oppiminen
osana Daily
Managementia
(Kaizen)

A value stream is the primary
construct for understanding,
organizing, and delivering value in
lean-agile environment.
Each value stream is a long-lived
series of steps used to create value.
A trigger starts the flow of value,
and there’s some form of monetization
or value delivered at the end.
The steps in the middle are the
activities used to develop or deliver
the value.

1. Strategiset hankkeet (Hoshin Kanri, LTS A3)
2. Iteroitava arvontuotto asiakkaalle
Samat rakenteet mahdollistavat:
1.Kehittämisen strategian mukaan.
2.Jatkuvan oppimisen omasta arvovirrasta.
3.Asiakkaiden haasteiden ratkomisen
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VAATIVUUS JA
KOMPLEKSISUUS

C

B

#SPRINTTIMALLI

C. Tiimit case-bycase / uutta
osaamista /
abstrakti

AGILE
FRAMEWORK,
SCRUM & KANBAN

#JATKUVAFLOW

B. Vakioprosessi /
vakiotiimit /
tunnistettu työ

#AUTOMAATIO

A
TUOTTEIDEN
VAATIVUUS &
KOMPLEKSISUUS

A. Toistuva /
tunnettu ratkaisu
/ automatisoi

KANBAN, A3, DAILY
MANAGEMENT

ARVOVIRTA JA JATKUVA OPPIMINEN
Koko yrityksen arvovirta voi pitää sisällään erilaisia tapoja
prosessoida tietoa ja tuottaa arvoa asiakkaalle.
Siksi jatkuvan oppimisen (Kaizen) rakenteetkaan eivät voi olla
samanlaisia:
1. Daily Management jatkuvan flow’n tiimeille.
2. Retro / Daily / Kanban iteroivan arvontuoton tiimeille.
3. Tärkeää on kytkeä palaute ja mittarit osaksi normaalia
prosessointia tiimeinä ja siten osaksi jatkuvaa oppimista.

#AUTOMAATIO

Jatkuva flow
– fyysinen
ja/tai toistuva
prosessi

Lopputulos: nopeus, ketteryys, selkeys, jaettu johtajuus,
osallistuminen, jatkuva oppiminen.

Iteratiivinen,
jatkuva prosessointi
tuoteperheittäin Kanban

#SPRINTTI
-MALLI

#JATKUVAFLOW

ASIAKASKESKEINEN ORGANISAATIO
DAILY MANAGEMENT

Leader
Gemba Walk

JOHTO

’Portfolio’
Support FUNCTIONS

’Program’

‘Tiimi’

Key
Function 1

Team 1

Kanban Board

Team 2

Key
Function 2

Team 3

Team 1

Team 2

Manager
Gemba Walk

Key
Function 3

Team 3

Team 1

Team 2

Team 3

Supervisor Gemba
Walk
Fyysinen prosessi

KEY VALUE STREAM
”Poistu siiloista, luo yhteinen kuva oleellisista arvovirroista, pyri
kokonaistehokkuuteen, keskity asiakkaaseen, mahdollista ihmisten
voivan tehdä parhaansa joka päivä ja varmista jatkuva dialogi.”
Työn tekeminen näkyväksi –
arvovirta ja sen jatkuva
mahdollistaminen

PALVELU
TUOTE
KOKEMUS

DELIVERING CUSTOMER VALUE

DIRECTION & PURPOSE

KONTEKSTI
VISION &
VALUES

ANSWERS THE QUESTION
’WHERE & WHY’

STRATEGIC SOLUTION PLANNING

Portfolio Management
Key Business Solutions
Financial Framework
Hoshin Kanri
Purpose / User Story / Feature

COMPANY
METRICS

ROADMAP

COMPLEXITY & DEVELOPMENT
PIPELINE

CONTINUOUS VALUE
STREAMS

NEW
SERVICE
DESIGN

CENTER OF
ENABLERS

AGILE PROJECT TEAMS

AGILE TEAMS

’Business Area’

’Operations’

Iteroitavan työn
arvontuotto

Jatkuvan flow’n
arvontuotto

ANSWERS THE QUESTION
’WHAT, HOW & WHEN’
Portfolio Execution
Value Stream Development
Enabler for Value Adding Work
Portfolio Kanban
Process Owners / Concept Owners

Continuous Value Stream
Value Adding Work
Autonomous Teams
Agile Knowhow
Iterative Development / Kaizen /
Kanban / Scrum- model
Continuous Learning & TWI
Ownership of Standard Work
Daily Management

TOTEUTUVAN STRATEGIAN PROSESSI A3

Vastuu siirtyy tiimeille,
olemassaoleviin rakenteisiin ja
tiimien työn mahdollistaminen
on avainasia

Visio &
Missio
-1-2 vuoden
välein
-Vision
Statement

Määrittele
liiketoiminnan
nykytila
-Pohjana yrityksen visio
-Hoshin Planning
-Liiketoiminnan nykytilan
määritys
-Oleelliset gapit
tavoitteiden ja nykytilan
välillä
-Avainmittarit
-Breakthrough- tavoitteet
-Kehitysaihiot

Luo strateginen
A3
-3-5 kpl A3
breakthrough- casea
-Jokaiselle tavoitteelle
kehitysaihio ja omistaja
(business owner,
ominaisuus, haluttu
ulostulo jne.).
-Jokaiselle
avaintulostavoite
-Jokaiselle A3:lle
omistaja sekä
tiiminvetäjä

Status Check /
Sprint Review
joka 2. viikko

Sprintit / A3

Aloita LTS A3’t

-Jokaiselle
strategiselle A3caselle tiimi.
-Noudatetaan A3logiikkaa.
-Käytä A3 Templatea
tai Kanban
Boardia/Sprinttimallia

P

D

C

A

P

D

C

A

P

D

C

A

P

D

C

A

Suunnittele (Plan) > Kokeile (Do)

Viimeistele
& kommunikoi
-Varmista muutos
-Standardoi
-Kommunikoi ja viesti

> Varmista & opi (Check) > Toteuta (Act)

Joka 2. kuukausi A3 Retrospektiivi

Sulje ja
aloita
seuraavat
A3’t

KANBAN BOARD ITERATIIVINEN TYÖ
Kanbanit yleisesti:
1. Treeni koko porukalle (jotka
Kanbania käyttävät)
2. Leader Gemban Kanban Board.
3. JORY & LTS A3 visualisointi.
4. Agendat ja säännöt.
5. Myynnin prosessin kuvaus (vrt.
Standard Work Master Data, jotta
saadaan oleelliset kytkennät
oikeisiin paikkoihin).
6. Backlogien omistajuus.
7. Backlog Planning tiimityönä.
8. Sprint Planning ja sen tiheys
(esim. kerran viikossa).
9. Retron läpikäynti ja kytkentä
Kanbaniin.
10. Kanbanin testaus (eri työkalut).
11. Prosessikanbanin mittarointi eri
vaiheiden välille (sykliaika,
vikaluokat, aikahukat, koko
prosessin läpimeno).
12. Mahdolliset WIP- rajat.
13. Avainasia: oppia prosessoimaan
ongelmaa, jonka ulostulona on
ratkaisu.

17.12.2020
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JATKUVAN PROSESSIN KANBAN
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KANBAN BOARDIT - PROSESSOINTI
MITÄ?

MINNE & MILLOIN?

Idea Backlog
Oleelliset inputit:
✓ RoadMap /
Program
✓ Feasibility Study
✓ Background Study
✓ Risk Analysis
✓ Tavoite (kehitys,
ominaisuus, tuote).
✓ Strategia
✓ Daily Management
(erit. Myynti / TSE)
✓ Kerran
kuukaudessa

✓ Owner: Business
Owner
✓ JORY

PRODUCT /
SERVICE

’To-Do’ Backlog Planning
✓ Kehitysaihiot ja Definition of
Done
✓ Luodaan ’To-Do’ Backlog’.
✓ Mahdollistajat/estäjät
✓ Avainominaisuudet
✓ Tavoitteet ’Idea Backlogista’
✓ Luodaan ’To-Do’ Backlog
✓ Tavoitteita, ei taskeja.
✓ Varmistetaan tiimin ymmärrys
tavoitteista ja suunnasta.
✓ Perusta seuraavalle vaiheelle
(Sprint Planning)
✓ Kahden viikon välein
✓ Konsensusperiaate

✓
✓
✓
✓

Owner: Business Owner
Product Owner
Asiakas
Tiimi

KEY FEATURE /
TARGET

MITEN?

Sprint Planning
✓ To-Do Backlogista
✓ Kanban Board
✓ Viikon rytmi
✓ Konkreettiset taskit
tulevalle viikolle
✓ Tiimi itse päättää
✓ Taskeja, joilla ’To-Do
Backlogin’ sisältö
toteutetaan.
✓ Teknisen tuen Kanban
Boardiin myös ad-hoccaset (seuranta & tiimin
ajankäytön
etukäteisallokointi
tärkeää).

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)

✓ Owner: Tiimi
✓ Lean Coach
✓ Business Owner

✓
✓
✓

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
Business Owner

ITERATION / CADENCE

✓

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

REVIEW / TEAM
DEVELOPMENT

ASIAKASKESKEINEN ORGANISAATIO
Sales &
CX

HR & RECRUITMENT

Legal &
FINA

Portfolio
Management

Agile
Development

Supervisor
Gemba Walk

‘Tiimi’

CUSTOMER
VALUE CREATION
TEAMS

Competence Development

Core Competence

Core Competence

Marketing & Communications

Core Competence

Manager
Gemba Walk

’Program’

Value
Stream
Owner

Value
Stream
Owner

Value
Stream
Owner

Value
Stream
Owner

Leader Gemba
Walk

’Portfolio’

CEO
Iteroitavan työn
arvontuotto
’Business Area’

Jatkuvan flow’n
arvontuotto
’Operations’

Leanin ja agilen ytimessä:
lähde liikkeelle asiakkaasta.
Seuraavaksi: luo
organisaatio, jonka tehtävä
on toteuttaa asiakkaalle
arvoa tuottava työ
mahdollisimman
kokonaistehokkaasti,
jatkuvasti oppien.

ORGANISAATIORAKENNE
HEAD OF PRODUCTION

1. Luodaan itsenäiset tiimit, jotka
A. omistavat standardin työn,
B. kehittävät sitä tiiminä,
C. keskittyvät arvoa tuottavaan
työhön.
2. Luodaan toiminnot, jotka tukevat
jatkuvaa flow’ta ja tekevät
välttämättömän ei-arvoa tuottavan
työn (sisäinen logistiikka,
raportoinnit, osa laatumittauksista
jne.).
3. Operatiiviset tiiminvetäjät
osallistuvat työhön ja vastaavat
prosessin tuottavan halutun
ulostulon joka päivä.

OPERATIVE TEAM LEADERS
(2 / shift)

HEAD OF
OPERATIONS

HEAD OF
PACKING

OPERATIVE
TEAM
LEADERS
(1 / shift)

OPERATIVE
TEAM
LEADERS
(1 / shift)

INTERNAL LOGISTIC

QUALITY CONTROL

1

2

3

T

Packing

LEAN JOB
INSTRUCTOR

LEAN JOB
INSTRUCTOR
(1 / shift)

LEAN JOB
INSTRUCTOR

LEAN JOB
INSTRUCTOR

LEAN JOB
INSTRUCTOR

OFFICE SUPERVISOR (2 / shift)

Tuoteperheet

ÄLÄ OLETA, VAAN KOKEILE JA VERIFIOI
• Juurisyyanalyysin tarkoitus ei nimittäin ole paljastaa juurisyytä lainkaan. Ei ole ikinä ollutkaan.
Juurisyyanalyysi parhaimmillaankin vain paljastaa sen, mitä kuvitellaan juurisyyksi.
• Se siis summaa yhteen asiaa pohtivien ihmisten oleelliset kuvitelmat ongelmien syistä, joita kokeilla
ja joita testata. Juurisyyanalyysin tehtävä ja tarkoitus on pyrkiä vähentämään testattavien muuttujien
joukkoa valtaisasta muutamaan (joiden varaan rakentaa oletus ja/tai hypoteesi testattavaksi ja siten
verifioitavaksi).
• Jatkuvan oppimisen ytimessä on siten olemuksellisesti kokeilu. Ja kokeilu siksi, että voi varmistua
ajatuksen olevan totta (tai sitten väärin). Ja mitä muuta oppiminen on kuin juuri tätä?
• Ongelmanratkaisun ja oppimisen idea menee useimmiten pieleen siksi, että oikaistaan suoraan tekemiseen
ja unohdetaan oppiminen. Toistoa: ongelmanratkaisun oleellinen vaihe on nimittäin luoda
juurisyyanalyysin perusteella hypoteesi, jota kokeilla ja jota verifioida (tai todentaa vääräksi). Ja
tämä vaihe on se, josta yleensä tingitään, kun luullaan ratkaisun jo löytyneen (kysyttiinhän 5 x miksi
ja piirreltiin juttuja seinille).

Vihje on: verifioi, älä tyydy oletuksiin ja konsensukseen. Suomeksi: pohdi, kokeile, kokeile, kokeile ja
opi. Mahdollista tämä rakenteilla, niin organisaatiosi on aina muutokselle altis.
Ja jos et tiedä mitään, niin kokeile (ja opi). Ja kun epävarmuus on totta ja maailma ympärillä muuttuu
jatkuvasti, niin ravistelu kannattaa aina. Ilman tätä ravistelua me asuisimme edelleen luolissa.

POMO EI TIEDÄ KAIKKEA – EIKÄ PIDÄKÄÄN TIETÄÄ
• Tärkeää on oivaltaa, että itse työstä ja työssä oppiminen tapahtuu ’pomon’ ja ’alaisen’ aina kumpaankin
suuntaan ja sen pomon oppi liittyy siihen, miten mahdollistetaan, miten siinä on onnistuttu, miten tiimi
toimii, miten asioita ja prosesseja ja niiden kykyä tuottaa asiakkaille arvoa, voisi yhdessä lähteä
kehittämään ja niistä oppimaan.

• Se oleellinen oppi tapahtuu ‘kaizenissa’. Eli prosessoiden ongelmaa, haastetta ja kehitystarvetta, yhdessä.
Siihen on syynsä, että esim. leanissa ja agilessa puhutaan paljon rakenteista ja seremonioista ja
avoimuudesta ja asiakkaasta ja fokuksesta ja tarkoituksesta.
• Käytännössä kaikki työkalut ja proseduurit pyrkivät varmistamaan turvallisen vuorovaikutuksen kohti
tavoitteita, kohti yhteiseen prosessointiin (kokeiluun) perustuvia päätöksiä ja kohti tarkoitusta arvoja
kunnioittaen – ja juuri se on tapa, jolla yhteinen ymmärrys syntyy ja ihmiset oppivat ja arvoa tuottava,
asiakaskeskeinen organisaatio kehittyy.
• Siksi(kään) sitä pomon substanssiosaamista itse alaisen työstä ei pakosta tarvita: se kehittyy ja se kehitys
mahdollistetaan tekijöidensä jatkuvalla oppimisella (ja siinä on kaikilla oma oppimisensa: esimiehellä
mahdollistamiseen, tukemiseen ja suunnan varmistamiseen – ja arvoa tuottavan työn tekijällä itse työn
kehittämiseen/työstä oppimiseen).
• Ajatuksessa esimiehen olemisesta se työn paras asiantuntija on erityisesti yksi perustavaa laatua oleva
ongelma, joka käytännössä estää työn ja prosessin ja arvontuoton kehittymisen. Sillä jos esihenkilö/pomo
ajatellaan itse muiden työn tekemisen parhaana asiantuntijana, niin miten hän voi jatkuvasti oppia siitä
työstä, kun ei sitä jatkuvasti tee, toteuta ja opi siitä? Kun ajatus ei kehity, tulee tuosta ‘parhaasta
asiantuntijasta’ kehittymisen, oppimisen ja muutoksen pullonkaula.
• Mahdollistaminen, suunnan varmistaminen, jatkuvan oppimisen kulttuurin vaaliminen ja merkitysten luonti ovat
johtajan ja pomon erityistä substanssiosaamista. Mahdollistaminen on johtamisen standardia työtä.

KUN POHDIT MUUTOSTA, KYSY
1.Miksi muutosta halutaan?
2.Mitkä ovat ne haasteet, joita halutaan korjata?
3.Olemmeko me valmiita oppimaan?
4.Mikä mahdollisti sen, että emme oppineet ja uudistuneet aiemmin?
5.Ymmärrämmekö me aidosti, mitä asiakkaamme oikeasti kaipaavat?
Oleellinen oppi: että ilman vastausta näihin kysymyksiin, mikä tahansa työkalu, metodi
tai viitekehys sellaisenaan käyttöönotettuna auttaa organisaatiota vain ajamaan
uskomattoman nopeasti seinään.
Tässä tiivistyy myös se syy, miksi niin moni organisaatio, joka on satsannut työkaluihin,
metodeihin ja mitä erilaisempiin sertifikaatteihin, on löytänyt itsensä umpikujasta.
Mikään työkalu ei auta, jos organisaatiosi on rikki. Eivät ne laastarit auta, jos sieluun
sattuu.
Yhteistä menestyneille yrityksille on ollut se, että he eivät opetelleet uusia työkaluja,
vaan he muuttivat ensin ja ensisijaisesti ajattelutapaansa.

KUN POHDIT MUUTOSTA, OPETTELE OPPIMAAN
Kun pohdit muutosta, muista nämä:

1. Uhraa ja käytä aikaa. Sillä ilman ajan allokointia mikään ei taatusti muutu.
2. Kokeile ja toimi. Älä yritä suunnitella kaikkea valmiiksi, vaan opi kokeilun kautta.
3. Kokeile edelleen. Vaikka olisit varma toimenpiteen vaikutuksesta, suhtaudu siihen kuin
kokeiluun: näin tulee varmistuttua ja varmasti opittua jotakin, joskus jopa jotain ihan uutta.
4. Unohda ego. Sillä ei nimittäin ole mitään merkitystä, kuka jotain on aiemmin tehnyt tai kenen
vastuulla jokin asia on ollut. Vain asiantila ja siihen reagointi merkitsevät, ei mikään muu.
Asiantila ei ole loukkaus, vaan lähtölaukaus.
5. Älä perustele nykytilalla muutoksen mahdottomuutta. Jos lyöt päähäsi vasalla nyt, ei se ole
peruste sanoa, että lyöt huomennakin.
6. Älä loukkaannu mittareista. Jos mittari näyttää, ettei mitään ole tapahtunut, ei se ole
loukkaus. Se on asiantila.
7. Parasta viestintää ovat teot. Tee, älä vain tarinoi.
Tämä on periaatteessa yksinkertaista: jos haluaa säästää aikaa ja rahaa huomenna, niitä pitää
käyttää nyt.

Sillä huomenna on liian myöhäistä ja silloin sitä aikaa, rahaa ja hermoa vasta palaakin. Jaettua,
yhteistä rohkeutta ja liikkeelle lähtemistä. Niistä on toteutuva strategia ja niistä on kuin
itsestään toteutuva muutos tehty.
Muutoksen ydin: kyky oppia, oppimaan oppiminen, kokeilemisen rohkeus. Mahdollista tämä, luo
rakenteet, muista asiakas, arvovirta, ihmiset ja arvot - ja muutosalttius on valmis.

KYSYTTÄVÄÄ?
KIITOS. ☺

MATERIAALIA JA MAINOSTA

TAUSTAA JA MATERIAALIA
Luettavaa:
1. Mark DeLuzio 'Flatlined'.
2. Mike Rother 'Toyota Kata'.
3. Bob Emiliani 'The Triumph of Classical Management Over Lean Management'.
4. Par Ahlstrom, Niklas Modig 'This is Lean'.
5. James P. Womack, Daniel T. Jones, Daniel Roos 'The Machine That Change the World’.
6. Richard Knaster, Dean Leffingwell ’SAFe® 5.0 Distilled: Achieving Business Agility with the Scaled Agile
Framework’
7. Jeffrey K. Liker ’The Toyota Way to Lean Leadership: Achieving and Sustaining Excellence through
Leadership Development
8. Sunil Mundra ‘Enterprise Agility: Being Agile in a Changing World

Ja muutamia erinomaisia artikkeleita myös:
1. Lean Thinking: https://lnkd.in/dyedB2Y
2. Agile Customer Service: How to Scrum in an Interrupt Environment: https://lnkd.in/dfC6b3E
3. How Can I Engage Our Leaders to Learn (and Teach) Lean?: https://lnkd.in/dbVg84y
4. Mikä on kanban?: https://lnkd.in/dGMFUGT
5. 32 Scrum Stakeholder Anti-Patterns: https://lnkd.in/d3GmR8d
6. Kaizen & Kata: https://lnkd.in/dg3TurJ
7. Why Companies Often Think They Are Lean—But Aren’t: https://lnkd.in/djzr3kK
8. Don’t Do Agile, Be Agile: https://medium.com/better-programming/dont-do-agile-be-agile-5c8832c43181
9. Yhdessäohjautuvuudesta ja rohkeudesta: https://www.sujuvadsgn.fi/yhdessaohjautuvuudesta-ja-rohkeudesta/
10. You can fake agile, but you can’t fake agility: https://www.sujuvadsgn.fi/you-can-fake-agile-but-youcant-fake-agility/
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TAMMIKUUN 2021 WEBINAARIT
Ensi vuoden tammikuulle olisi tarjolla kolme kokonaista webinaaria.
Ajatuksena olisi tarjota paljon ajateltavaa ja sellaista inspiraatiota, joka tukisi
jokaisen osallistujan omaa työtä, omien haasteiden prosessointia ja juuri sen muutoksen
työstämistä, joka kuitenkin on jo joko käynnissä tai käynnistymässä.
Aikataulu teemoineen olisi seuraava:
1. Muutoksen johtaminen ja johtamisen muutos – ILMAINEN, 11.1.2021 https://lnkd.in/dzjAbgy
2. Toteutuva strategia – iterointi, Hoshin Planning ja A3 – Maksullinen, 18.1.2021 https://lnkd.in/ddi6pcM
3. Kohti sujuvuutta – lean-agile framework, teoriasta todellisuuteen – Maksullinen,
25.1.2020 - https://lnkd.in/dgxCwz5
Webinaarissa aiheita käy läpi Sujuva | Dsgn:n oma Jori Eskolin ja maksullisten
webinaarien hinta on ihanan maltillinen 100€ sis. alv.

Kuvaukset kustakin webinaarista löytyvät linkeistä ja niistä saa hyvän kuvan siitä,
miten teemoja lähestytään. Luvassa on paljon tarinaa todellisuuden ja teorian
kohtaamisista ja onnistumisista ja epäonnistumisista ja ennen kaikkea: oppimisista.

NELJÄN KOHDAN OHJELMA ETÄNÄ
3. Jatkuvan oppimisen kulttuuri ja
rakenteet

1. Lean-Agile- perusteet

TEORIA
JA
FILOSOFIA

•
•
•
•
•
•

4 x 2,5h sessiota.
Osallistujien määrää ei rajattu.
Suositus: saman viikon aikana kaikki neljä sessiota.
Työkaluina BlueJeans, Lucidchart.
Hinta 1500€ + alv.
Webinaari: Kohti sujuvuutta: lean-agile framework,
teoriasta todellisuuteen
• Webinaari: Muutoksen johtaminen ja johtamisen muutos
(tähän mukaan hierarkkisen ihmiskuvan muutos)

2. Arvovirta ja asiakaskeskeisyys
•
•
•
•
•
•

4 x 2,5h sessiota.
Osallistujien määrää ei rajattu.
Suositus: saman viikon aikana kaikki neljä sessiota.
Työkaluina BlueJeans, Lucidchart.
Hinta 1500€ + alv.
Webinaari: TBD (Arvovirta ja asiakaskeskeinen
organisaatio)

KÄYTÄNTÖ
JA
TOTEUTUS

• 4 x 2,5h sessiota
• Suositus: saman viikon aikana kaikki neljä
sessiota.
• Ramp-Up Plan ja pilotticaset / pilottialueet /
luotava rakenne tai toimintatapa tai ongelma.
• Tiimien valmistelu ja sparraus ennen vaihetta
4 2h (etänä).
• Työkaluina BlueJeans, Lucidchart.
• Hinta 1500€ + alv.
• Webinaari: Toteutuva strategia - iterointi,
Hoshin Planning ja A3

4. Arvontuoton ja vuorovaikutuksen
avainkäytänteet
• Jokaisen tiimin kanssa 1 pilotticase (Ramp-Up Plan)
kestoltaan 4 x 2,5h Workshopia.
• Jos viisi casea, yhteensä 20 etäsessiota, yht.40h (5 x
4 x 2,5h).
• Työkaluina BlueJeans, Lucidchart.
• Yhden pilotticasen 4 x 2,5h hinta 900€.
• Webinaari: TBD (Lean-agile ja vuorovaikutuksen
avainkäytänteet)

o Jokaisen moduulin 1-3 voi myös valita erikseen ja yksinään pidettäväksi. Suositus on, että kaikki moduulit käytäisiin läpi. Moduuli 4
edellyttää ainakin yhtä moduulia 1-3.
o Kohtien 1-3 4x2,5- moduulin hinta 1500€ + alv.
o Avainkäytänteiden Ramp-Up- sessioiden 4x2,5 hinta 900€ + alv.
o Hintaan kuuluvat materiaalit, etätuki 2 kuukautta kerran viikossa 1,5h sekä yksi päivän yhteenvetosessio ja yhteinen retrospektiivi
kuukauden päähän ohjelman viimeisestä sessiosta.

Lean-Agile- perusteet

Miksi yrityksen tulee uudistua? Miksi uudistumisen tulisi olla jatkuvaa? Mikä on oikea uudistumistahti? Miksi ihmiseen kannattaa
panostaa? Miksi jokaisen yksilön ja koko organisaation kannattaa olla asiakaskeskeinen? Miten uudistumisen pystyy juurruttamaan
organisaatioon ja sen rakenteisiin? Miten pitkä prosessi se on? Miten organisaatiossa jo oleva osaaminen ja kokemus yhdistetään
uusiin ajatuksiin ja näkökulmiin sekä uusien osaajien kokemuksiin? Miten saamme koko organisaation ottamaan johtajuutta ja
kehittämään työtä ja toimintaa arjessa? Mikä on johdon rooli? Millaista johtajuutta uudistumisessa tarvitaan?
Näihin ylläoleviin kysymyksiin vastaukset eivät ole mekaanisia. Vastaukset eivät ole työkaluja. Vastaukset eivät ole sloganeita.
Vastaukset ovat periaatteessa yksinkertaisia: ne pitää vain monesta vastauksesta valita juuri itselleen ja organisaatioonsa
sopiviksi. Ja mikä haastavinta: valmiita malleja ja rakenteita työkaluineen ei ole olemassa ja siksi kopiointi ei ole ratkaisu.
Lean- ja agile- viitekehykset auttavat luomaan yritykselle juuri sen rakenteen ja kulttuurin, jossa luodaan standardi työ,
oleelliset arvoa tuottavat prosessit ja käytänteet ja jossa jatkuvasti opitaan sekä kehitytään ihmisinä sekä ammattilaisina.
Älä siis tee leania tai agilea, ole sellainen. Ja perusopin näistä toiminnan viitekehyksistä saat tästä koulutuksesta. Ja varaudu
siihen, että maailma näyttää uudelta tämän treenin jälkeen.
Taustalukemiseksi suositellaan seuraavia blogitekstejä:
1. ’Älä tee leania, ole sellainen’
2. ’Sujuvuuden arvot ja periaatteet’

TEORIA
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3. ‘You can fake agile, but you can’t fake agility’
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Arvovirta ja asiakaskeskeisyys

Siihen on syynsä, että muutos parempaan harvoin koskee vain yhtä
organisaation osa-aluetta. Systeemisissä kokonaisuuksissa kun yhden
osan korjaaminen ei auta ja se saattaakin vain heikentää kokonaisuutta
ja koko arvovirtaa, jonka tehtävä on lunastaa asiakkaalle tehdyt
lupaukset.
Muutos asiakaskeskeiseen kulttuuriin vaatiikin koko organisaation ja
koko arvovirran läpi leikkaava haastamista ja kokeilujen kautta
tapahtuvaa uudelleen määrittelyä, joissa ei ole varaa siiloihin,
eristyneisyyteen ja saarekkeisiin, joissa toimivat eri säännöt ja
lainalaisuudet kuin muualla. Jos siilojen purkuun ei ole valmiutta, ei
ole myöskään valmiutta luoda optimaalista arvovirtaa, jonka loppujen
lopuksi tulisi olla jokaisen yrityksen ja organisaation
tavoitteellisuuden ytimessä (sillä arvovirta on se ydin, joka tuottaa
asiakkaalle arvoa ja lunastaa ne lupaukset).

Voisi periaatteessa sanoa, että mitä siilottomampi ja mitä ’sujuvampi’
toiminnaltaan organisaatio sekä sen ylläpitämät prosessit ja rakenteet
ovat, sitä varmemmin se tuottaa asiakkailleen arvoa.
Jotta hierarkkinen tapa hahmottaa omaa ympäristöään, saadaan purettua, on
olemassa erinomainen ja selkeä tapa lähteä liikkeelle:
•Nosta asiakas keskiöön ja esitä kysymys: ”Miksi me olemme olemassa, mitä me
oikein teemme ja miten me tuotamme asiakkaalle arvoa?”.
•Määrittele arvovirtasi.
•Jatka matkaa ja asiakaslupaus lunastetaan joka hetki.
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Jatkuvan oppimisen kulttuuri ja
rakenteet

-“Having no problems is the biggest problem of all.”- Taiichi Ohno
-“Every problem is a gift. Without them we wouldn’t grow”- Tony Robbins
Näissä lainauksissa tiivistyy tapa, jolla noin yleisesti kannattaa
suhtautua ongelmiin. Asiantilojen toteaminen on avain kasvuun,
kehitykseen ja muutokseen. Ja juuri tämän ei ole kategorisen negatiivista
todeta ongelmia olevan.
Ongelma/haaste on asiantila ja sellaiset rakenteet kannattaa luoda,
joissa asiantiloja lähdetään purkamaan ja prosessoimaan, jotta opitaan ja
jonka sivutuotteena jokin prosessista paranee/korjaantuu. Jatkuvaa
oppimista, ei jatkuvaa parantamista. Ollaan Kaizenin ytimessä.
Jatkuvan oppimisen kulttuurin ytimessä on ajatus oppimisesta oleellisena
kehityksen mahdollistajana. Tavoite ei ole korjata ongelmia, tarkoitus ei
ole jatkuvasti parantaa toimintaa, vaan tarkoitus on jatkuvasti oppia (ja
oppimisen ulostulona saavutetaan pysyvää muutosta niin ajattelussa kuin
suorituskyvyssä):
Koulutuksen tavoite on opastaa jokainen osallistuja jatkuvan oppimisen
filosofian ytimeen sekä erityisesti siihen, miten ja millä rakenteilla
luodaan edellytykset jatkuvalle oppimiselle ja ongelmien prosessoinnille.
Ennen koulutusta kannattaa lukea seuraavat kirjoitukset ja artikkelit sekä
katsoa kohdan 3 video:
1. ’Ongelma on lahja, ei loukkaus’
2. ’Lean Thinking’
3. ’The Toyota Way To Lean Leadership - Keynote talk by Jeffrey Liker’
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Arvontuoton ja vuorovaikutuksen
avainkäytänteet

Koulutuksen tavoite on saada koulutettavat näkemään, mitä tarkoittaa organisatorista hitautta aiheuttavien siilojen purku ja
miten nuo organisaation siilot räjäytetään. Koulutuksen jälkeen osallistujat tietävät myös, mitä tarkoittavat
’mahdollistaminen’, ’lean leadership’, ’arvo’ sekä ’key value stream’.
Koulutuksen tarkoitus ja tavoite ei ole keskittyä yksittäiseen Daily Managementin teemaan yksityiskohtaisesti, vaan antaa
niiden jokaisen roolista osana kokonaisuutta erinomainen kuva. Koulutuksessa opit esimerkiksi Daily Managementin perusteet,
jonka ytimessä ovat seuraavien teemojen ja periaatteiden mahdollistaminen:
• Varmistaa oikeat korjaavat sekä ennaltaehkäisevät toimenpiteet oikeaan aikaan oikeassa paikassa.
• Luoda ympäristö, jossa työ olisi turvallista, sujuvaa ja tiimin itsensä määrittelemää ja jatkuvaa oppimista tukevaa ja sitä
mahdollistavaa.
• Läpinäkyvyys, psykologinen turvallisuus, mahdollistaminen ja siilojen purku organisaatioiden väliltä.
• Parantaa oleellisen arvovirran suorituskykyä ja varmistaa asiakkaalle arvoa tuottavan työn olevan kaikkien fokuksessa aina
ja joka hetki.
• Parantaa työtyytyväisyyttä, luoda ’sense of belonging’ ja kasvattaa ihmisten halua sitoutua työpaikkaansa.
• Taustalukemiseksi suositellaan seuraavia materiaaleja:
1.

’How to create an effective daily management system’

2.

’Lean Daily Management System’

3.

’Iteration Execution’
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KIITOS.
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