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AGENDA

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

Tänään teemana:”Lean Leadership: mahdollistava johtaminen”.

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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Ne samat syyt ja rakenteet, jotka johtavat muutoksen tarpeeseen, harvoin ovat paras lääke itseensä.

Siksi oleellista ja tärkeintä on luoda kulttuuri, joka kykenee jatkuvasti oppimaan uutta ja mukautumaan sen 
sijaan, että pitää kiinni vanhoissa rakenteissa niiden itsensä takia.

Maailma muuttuu, jatkuvasti. Ja juuri siksi organisaatioiden menestymisen edellytys on sen kyvyssä mukautua 
ja siten jatkuvasti uudistua.

LEADERSHIP ON JATKUVAA PYRKIMYSTÄ UUDISTUA
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-”Organizations don’t change — people do.”-

JOHTAMISEN HAASTE

”Command & Control” ”Enabling, purposen driven, respect”

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/advancing-lean-leadership


KAIKKIA ALKAA VISIOSTA JA TARKOITUKSESTA

-"Toyota will lead the way to the future of mobility, enriching lives around the world
with the safest and most responsible ways of moving people.

Through our commitment to quality, constant innovation and respect for the planet, we aim
to exceed expectations and be rewarded with a smile."-

Tämä on Toyotan visio.

He eivät tee autoja. He haluavat olla mukana varmistamassa, että ihmiset voivat liikkua 
turvallisesti, vastuullisesti ja vielä siten, että se aiheuttaa ihmisissä hymyä.

Visio ensin, kaikki muu seuraa siitä.
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VISIO JA MISSIO 

It is important to 
distinguish 
the Vision (Why) from 
the Mission (How) and 
the Strategy (What) to 
facilitate understanding, 
but especially to reach new 
heights!
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VISIOSTA TOTEUTUKSEEN

Each goal will need several 
projects to be reached and 
your resources are limited.

This is the most difficult 
part of the Hoshin Kanri
approach. You must choose a 
maximum of three to five goals 
and define them SMART. The 
vision and goals are part of 
your strategy. They tell you 
where you want to go: it’s the 
Why. 

The projects are the tactical 
actions and really the path 
that you will take to get 
there: it is the How.

http://www.eponine-pauchard.com/en/2013/01/set-a-smart-goal/


JATKUVAN UUDISTUMISEN KULTTUURI
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MERKITYKSEN 
JOHTAMINEN

TEKEMISEN 
MAHDOLLISTAMINEN

o Visio
o Skenaariot & 

kehitysaihiot
o Portfolio
o Minne ja miksi?

o Skenaarioiden ja 
kehitysaihioiden 
iterointi, strategia 
& toteutus

o Toimeenpano / 
sprintit, A3, Daily
Management, PMO

o Arvontuotto
o Miten, milloin, mitä?
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JATKUVA MAHDOLLISTAMINEN
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Hypoteesi pohdittavaksi: siihen on syynsä, miksi itseohjautuvat organisaatiot selviävät 
esim. kriiseistä ja miksi ne kykenevät elämään strategiansa todeksi: niille tavoitteiden 
jatkuva iterointi ja niiden jatkuva pohdinta ja niihin perustuvat kokeilut ja teot ovat 
arkipäivää. 

Ja kun rakenne ja kulttuuri tukevat toinen toisiaan, strategiaa ei tarvitse edes 
'jalkauttaa', vaan strategian annetaan tapahtua: se prosessoidaan kuin automaationa, se 
kuuluu normaaliin arkeen.

Lean Leadership vastaa 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.

ITSEOHJAUTUVA, YHDESSÄOHJAUTUVA, 
MAHDOLLISTAVA ORGANISAATIO
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1. Develop Vision and 
Business Strategy

2. Develop and verify
Vision for Culture and 

Values

3. Lead Your System 
Design 

6. Motivation and 
Accountability

LEAN 
LEADERSHIP

LEAN LEADERSHIP BASICS

4. Be the Model and show 
the way (via Your Daily
Management and Your core

framework)

5. Coach and develop
Your teams and thinking: 
enable, purpose driven, 

respect
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ANNA ENSIN SUUNTA – JA MENE SINNE 
HOSHIN KANRI
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MERKITYKSEN 
JOHTAMINEN

TEKEMISEN 
MAHDOLLISTAMINEN

o Visio
o Skenaariot
o Portfolio
o Minne ja miksi?

VISIOSTA TEKEMISEN MAHDOLLISTAMISEEN

1.

2.

3.

4.
o Skenaarioiden ja 

kehitysaihioiden 
iterointi, strategia 
& toteutus

o Toimeenpano / 
sprintit, A3, Daily
Management, PMO

o Arvontuotto
o Miten, milloin, mitä?



HOSHIN KANRI - PROCESS

-”Hoshin Kanri means "compass management".

The individual words "hoshin" and "kanri" 
mean direction and administration, 
respectively.

Hoshin Kanri requires a strategic vision in 
order to succeed. From there, strategic 
objectives need to be clearly defined, with 
goals being written for a year-long 
timeframe.

Management needs to avoid picking too many 
vital goals in order to stay focused on what 
is strategically important.

The big goals then need to be broken down 
into smaller goals, at a weekly and monthly 
basis, and then implemented so that everyone, 
from management to the factory floor, is in 
agreement on what needs to be accomplished.

The satisfaction of goals should be reviewed 
on a monthly basis, with a larger annual 
review at the end of the year.”-

Kaizen, Daily
Management, 

sprinttimalli
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HOSHIN KANRI – KEY TOPICS

1.Hoshin Kanri provides organizational alignment around the vision
• It requires laser-like focus on the few Improvement Priorities that are set out in the strategy.
• This reduces both wasted effort (i.e. pet projects) and friction between departments.
• Agile and Lean in particular can take on a life of their own within an organization; having a mechanism 

to ensure focus is vital to long-term success.

2. Hoshin Kanri creates a culture of accountability
• Execution teams not only know what they must achieve but also have a higher level of commitment to the 

outcome, because of their early participation in strategic planning.

3. Hoshin Kanri reinforces cross-organizational cooperation
• Agile, with its cross-functional teams, and Lean, with its value-stream focus, both thrive on the 

breaking of silo thinking.
• Hoshin Kanri supports this from the top down through its catchball process.

4. Hoshin Kanri mandates a learning mindset
• Gone are the days of creating strategy in a weekend retreat and reviewing it only the year after.
• Hoshin Kanri’s regular cadence of reviews allows strategy to evolve with the insights gained from 

execution.
• PDCA, Agile and Lean are all learning strategies that work well within Hoshin.

Carolyn Gibson, i-Nexus

https://blog.i-nexus.com/5-ways-hoshin-kanri-breaks-organizational-barriers
https://blog.i-nexus.com/8-challenges-with-adopting-hoshin-kanri
https://blog.i-nexus.com/catchball-process-and-goal-communication
https://blog.i-nexus.com/bowling-chart-a3-reports-measure-drive-hoshin-kanri
https://blog.i-nexus.com/pdca-lean-agile-within-hoshin-kanri
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Lean on johtamisfilosofia, joka edellyttää 
lean-periaatteiden soveltamista ennen 
kaikkea johtamisprosessissa ja 
esimiestyössä.

Ilman selkeää tavoitteenasettelua ja 
johtamista, lean jää helposti näpertelyksi 
eri tekniikoiden kanssa ilman merkittäviä 
tuloksia. Leanin hyödyntäminen edellyttää 
pitkäjänteisyyttä yrityskulttuurin 
suuntaamisessa osaamisen kehittämiseen ja 
jatkuvaan parantamiseen.

Hoshin Kanri on menetelmä strategian 
jalkauttamiseksi. 

Hoshin Kanrilla voidaan fokusoida yrityksen 
kehityshankkeet ja projektit keskeisiin 
kilpailutekijöihin ja strategisiin 
tavoitteisiin. 

Hoshin-prosessi tehostaa organisaation 
välistä kommunikaatiota, auttaa sitoutumaan 
yhteisiin tavoitteisiin ja luo selkeän 
mallin kehitystyön ja muutosten hallintaan.

VISIOSTA MUUTOKSEEN

4.

1.

2.

3.



WHY DO WE EXIST?

1.

https://app.lucidchart.com/invitations/accept/c9a86534-5c9d-4719-a4d6-7a447edd3e19


VISIOSTA TAVOITTEISIIN

Breakthrough Objectives and the South Face
With an eye on the vision, the management team considers various Breakthrough Objectives (what the company not just 
wants but needs to do in the next three years to achieve its vision) but must then select only 3-5 to place on the 
South Face.

2.

Kehitysaihio

https://app.lucidchart.com/invitations/accept/9844d767-2275-47e5-9f77-5ef0c24551de


STRATEGIA – MITÄ TEEMME, JOTTA 
TAVOITE TOTEUTUISI?

Objectives and the West Face – Start of Program Backlog Planning
The team then brainstorms and debates which Annual Objectives will make the difference or not between 
success and failure of each Breakthrough, and places just three per Breakthrough on the West Face.

3.



STRATEGIA – TAKTIIKKA, TOTEUTUS JA JATKUVA 
OPPIMINEN

Priorities and the North Face
Often at this point functional leaders and other key team members are brought together to brainstorm and 
determine the key priorities in the agreed cadence (sprint planning) to achieve the Objectives - and to agree 
how success will be measured and who will be accountable.

These are put on the North Face, with the measures and accountable owners on the East Face.

4.



MAHDOLLISTAMISEN KARKEA IDEA

Operaatiot jaettu 
tuoteperheiden/asiakkuuksien logiikan 

mukaan klustereiksi.

Oleellinen solmukohta operaatioiden ja 
tuoteryhmäalueiden välillä Sales & 

Operation Planning.

Operaatiot voisivat toimia jatkuvan flow’n
kontekstissa, arvovirran alkupää 

scrumin/agilen kontekstissa. Tärkeintä on 
saada ne samaan arvovirtaan, samaan 

tahtiin, näkemään toisensa.

Arvovirran alkupää voisi rakentua 
asiakas- ja/tai tuoteperhe-

logiikan mukaisesti. 

Myös ’funktionaalinen’ malli voi 
toimia (kunhan tiimi pitää 
sisällään kaiken oleellisen 

osaamisen ja logiikka backlogien
luontiin ja ulostuloon on selkeä). 

Jokaisessa tiimissä tarvittava 
osaaminen oleelliseen 

päätöksentekoon, esim. FINA, T&EX, 
BS, S&M  jne. 

Johtoryhmän kokoonpanon idea voisi 
olla:

1. Substanssin omistajuus – ts. 
varmistavat oman substanssialueensa 
tason ja tulevaisuuden osaamisen 

ketterissä tiimeissä.
2. Hoshin planningin idean mukaisesti 

vastaavat kysymyksiin ’minne’ ja 
’miksi’. Tiimit ja alueet toimivat 

ketteryyden periaatteiden 
mukaisesti.

3. CEO on koko Value Streamin omistaja 
ja sen toiminnan mahdollistaja.

NPD

Uusien 
tuotteiden 
suunnittelu 

(NPD) 
oleelliseksi 
substanssiksi 

ja osaksi 
tiimejä?

Eri vaiheiden välinen sekä 
vaiheiden sisäinen toiminta: 
avaintehtävät, kriittiset 

tehtävät, 
päätöksentekopisteet, 

portfolio/program/tiimi, 
tarvittavat seremoniat, 
vastuut ja omistajuudet. 
Tavoite: selkeys, jaettu 

johtajuus, yhdessäohjautuvuus, 
pois siiloista.
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CONTINUOUS VALUE 
STREAMS

NEW SERVICE 
DESIGN

VISION & 
VALUES

COMPANY 
METRICS

ROADMAP

CoP / CoE

STRATEGIC SOLUTION PLANNING

AGILE TEAMS

ANSWERS THE QUESTION 
’WHERE & WHY’:
Portfolio Management
Key Business Solutions
Financial Framework
Hoshin Kanri
Purpose / User Story / 
Feature

COMPLEXITY & DEVELOPMENT 
PIPELINE

AGILE PROJECT TEAMS

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

ANSWERS THE QUESTION 
’WHAT, HOW & WHEN’:
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MAHDOLLISTAMISEN KONTEKSTI

’Business Area’ ’Operations’
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LEAN-AGILE LEADERSHIP_TIIVISTETTYNÄ

”Command & Control” ”Enabling, purposen driven, respect”
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MITEN TEILLÄ ON RAKENNETTU LEAN LEADERSHIPIÄ? ONKO SITÄ?
VAADITAANKO RAKENTEITA? 

MITÄ HAASTEITA LEAN LEADERSHIPIN SUHTEEN TUNNISTATTE OMASTA YMPÄRISTÖSTÄNNE?

MITEN OLETTE RATKAISEET NUO HAASTEET?

HUOMAATTEKO KOKONAISUUDEN OLEVAN RATKAISEVA TEKIJÄ, EI MIKÄÄN YKSITTÄINEN TEEMA?

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

KYSYMYKSIÄ & KESKUSTELUA



MUISTUTUS LOPUKSI

-”Don't ask, "kanban vs scrum." 
Instead, ask "kanban or scrum" 
or even "kanban and scrum." Make 
it more about the principles 
than the practices.”-

Muistutukset:
1. Kokeile. 
2. Ole armollinen itsellesi.
3. Älä hirttäydy ismiin tai 

oppiin: aloita ja kehitä
jatkuvasti.

https://www.atlassian.com/agile/kanban/kanban-vs-scrum
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http://www.sujuvadsgn.fi

-”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/

