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AGENDA

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

Tänään teemana:”Daily Management - pois siiloista, 
kohti asiakaskeskeisyyttä”.

Alustuksen jälkeen aiheisiin liittyen: 

• Mikä saa pannun jumittamaan. 

• Mikä sujuu ja maistuu. 

• Miten ratkaiset tai olet ratkaissut haasteita. 

• Mihin kaipaat neuvoja. 

Ottakaa kuppi vahvaa kahvia mukaan ja parannetaan hetki
maailmaa!
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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.

LEAN JA FRAASI HUKAN METSÄSTYKSESTÄ



8/3/21 4

Oletteko ikinä kuulleet lauseita:

“Me täällä tuotannossa ollaan yrityksen tärkein jengi, 
sillä me tehdään kaikki työ.”

“Kyllä me myynnissä tuotetaan arvoa, vaikka ohjataan 
asiakkaat löytämään ratkaisu muualta.”

“Kyllä markkinointi on tärkeintä, sillä se tuo asiakkaat 
taloon.”

“Ilman viestintää kaikki kaatuu, joten viestintä on 
yrityksen tärkein toiminto.”

“Me asiakaspalvelussa ratkaistaan kaikki asiakkaan akuutit 
ongelmat, joten ilman meitä ei olisi asiakkaitakaan.”

Todellisuudessa juuri kukaan tai mikään yksittäinen 
funktio ei tuota arvoa yksinään. Se tehdään yhdessä – tai 
sitä ei tee kukaan.

ARVO ASIAKKAALLE – SIINÄ ON KAIKKI

VALUE 
CREATION
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“Vaikka varsinainen asiakkaan kokema arvo määrittyy, kun 
asiakas hankkii tuotteen tai palvelun ja käyttää sitä, 
vaikuttavat koko osto- ja palveluprosessin kokemukset 
asiakasarvoon.”

Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja lopputulos ratkaisee. Siihen on 
siis syynsä, että kaksi asiaa on väistämättä tämän väitteen 
ja ajatuksen keskiössä:

1.Arvoa tuottava työ.
2.Arvoa tuottavan työn mahdollistaminen.

Arvoa tuottavan työn ytimessä on yrityksen arvovirta. Ja 
arvovirran kyvyn tuottaa asiakkaille ratkaisuja ja arvoa 
ytimessä, on sen mahdollistaminen. Nämä kummatkin tarvitaan 
ja esim. ilman myyntiä ei taatusti ole arvoa tuottavaa työtä 
ja jos jokin on oleellinen mahdollistaja, niin myynti. Ja 
ilman operaatioita ei taatusti ole tyytyväisiä asiakkaita. Ja 
jos asiakaspalvelua ei ole, eipä ole hetken päästä 
tyytyväisiä asiakkaitakaan. Ja niin edelleen. 

Tuota siis arvoa – ja mahdollista se. Arvontuotto on 
systeeminen ilmiö.

ARVO JA ARVOVIRTA

Kuva: KollaBolla
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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.

ARVOVIRTAMALLINNUS JA RAKENTEET

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

1. Jatkuva flow
2. Vakiintunut 

prosessi.
3. Standardi työ
4. APS+MES ohjaa
5. Jatkuva 

oppiminen 
osana Daily
Managementia 
(Kaizen)



DAILY MANAGEMENTIN TAUSTA: EKOSYSTEEMI JA 
SEN HIERARKIA

ARVOVIRTA / TUOTEPERHE KPI BREAKDOWN

(Ulotulo KPI = Y = Xn)

KOKO YRITYKSEN ARVOVIRTA E2E

PROSESSIT JA AVAINTEHTÄVÄT

OHJEET / STANDARDIT / TYÖNOSITUS JIB

1

2

3

4

JÄRJESTYS

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

ASIAKAS

DAILY MANAGEMENT



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 case-
by-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.

ARVOVIRTAMALLI JA PROSESSOINTI

KOKO YRITYKSEN ARVOVIRTA E2E



Omat mittarit

Oma fokus

Optimointi

Resurssitehokkuus

Tavoitteet

Omat mittarit

Oma fokus

Optimointi

Resurssitehokkuus

Tavoitteet

Omat mittarit

Oma fokus

Optimointi

Resurssitehokkuus

Tavoitteet

Omat mittarit

Oma fokus

Optimointi

Resurssitehokkuus

Tavoitteet

PALVELU

TUOTE

KOKEMUS

HIERARKKISEN ORGANISAATION HAASTE: NÄHDÄ 
ASIAKAS, KOKONAISUUS JA LOPPUTULOS 

JOHTO 

Key 
Function 1

Key 
Function 3

Key 
Function 2

Support FUNCTIONS

Team 1 Team 2 Team 3 Team 1 Team 2 Team 3 Team 1 Team 2 Team 3

?

”Asiakas kokee yrityksen eri näkökulmasta kuin mistä johto ja keskijohto toimintaa ohjaavat sekä johtavat 

ja siten tämä tapahtuu eri näkökulmasta, josta lähtien eri funktioiden tiimit työtään tekevät.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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TARINA: KOHTI ARVOVIRTAA – JA ENSIN 
OLIVAT SIILOT
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Kuten näette, operatiivisen työn organisointi voi muuttua radikaalisti. Tässä tapauksessa 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.

LOPUKSI: OPERAATIOIDEN UUSI TAPA 
ORGANISOITUA



PALVELU
TUOTE

KOKEMUS

ASIAKASKESKEINEN ORGANISAATIO

JOHTO 

Key 
Function 1

Key 
Function 3

Key 
Function 2

Support FUNCTIONS

Team 1 Team 2 Team 3 Team 1 Team 2 Team 3 Team 1 Team 2 Team 3
Supervisor Gemba 

Walk

Manager 
Gemba Walk

Leader 
Gemba Walk

DAILY MANAGEMENT

”Poistu siiloista, luo yhteinen kuva oleellisista arvovirroista, pyri 
kokonaistehokkuuteen, keskity asiakkaaseen, mahdollista ihmisten 
voivan tehdä parhaansa joka päivä ja varmista jatkuva dialogi.”

‘Tiimi’

’Program’

’Portfolio’

Fyysinen prosessi
Kanban Board

Työn tekeminen näkyväksi –
arvovirta ja sen jatkuva 

mahdollistaminen

KEY VALUE STREAM



MAHDOLLISTA TÄMÄ, NIIN MAHDOLLISTAT 
SUJUVAN JA TURVALLISEN TYÖN ASIAKAS 

KESKIÖSSÄ.

DAILY MANAGEMENT ON MAHDOLLISTAMISTA.

Esimiehen 
vastuut 

Esimiehen 
esimies

Johto

Support, promote, 
coach

Support, promote, 
coach

FOCUS: VALUE CREATION

ASIAKAS KESKIÖÖN & DAILY MANAGEMENT



DAILY MANAGEMENT JA GEMBA WALK
• Gemba Walkit ovat Daily Managementin ydin: niissä tapahtuu arvoa tuottavan prosessin 

observointi, jonka perusteella tunnistetaan jatkuvasti oleelliset haasteet, pullonkaulat sekä 
mahdollistetaan jatkuva oppiminen ja avoin dialogi työntekijöiden kanssa.

• Varmistaa oikeat korjaavat sekä ennaltaehkäisevät toimenpiteet oikeaan aikaan oikeassa 
paikassa. 

• Tukea ja mahdollistaa tiimien itsenäistä kehitystyötä, standardin työn omistajuutta ja tehdä 
siitä avointa ja läpinäkyvää.

• Luoda ympäristö, jossa työ olisi turvallista, sujuvaa ja tiimin itsensä määrittelemää ja 
standardia työtä tukevaa ja mahdollistavaa.

• Läpinäkyvyys, mahdollistaminen ja siilojen purku organisaatioiden väliltä.

• Parantaa osastojen suorituskykyä ja asiakkaalle arvoa tuottavan työn olevan kaikkien 
fokuksessa aina ja joka hetki.

• Varmistaa ydintoiminnan ja asiakkaalle luvattujen palveluiden mahdollistamisen olevan 
jatkuvan kehityksen fokuksessa jokaisella organisaatiotasolla.

• Varmistaa palveluiden sujuvuus päivittäin (=Aikahukka, HEIJUNKA, Virheet, Rework) →
Eskalointi aamun OBEYA Room- meetingiin.

• Tukea muutosta ja ylläpitää toiminnan perusta (=5S, Jatkuva Kehitys, Standardi Työ, 
Laatukontrolli)

• Daily Managementin ydin on dialogi. Toimenpiteiden Daily Action Boardille ei tule olla 
välittömien toimenpiteiden listausta, sillä se ei A. ole vuorovaikutusta, B. opeta. 



ARVOVIRRASTA ALUEISIIN JA OMISTAJUUKSIIN
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Omistajuudet:
1. Itse työ ja tekeminen.
2. Tiimit ja ihmiset työnsä omistajina 

(standardi työ, iteroiva työ, 
koskee kaikkia).

3. Mittarit.
4. Jatkuva oppiminen (Kaizen daily, 

retro, A3).
5. Asiakaskeskeisyys omassa työssä 

(standardi työ, VoC).
6. Tilat ja alueet (5S).
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ALUEET & 

OMISTAJUUDET

ESIMERKKI ARVOVIRRAN JA 
TODELLISUUDEN KOHTAAMISESTA –
DAILY MANAGEMENT
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LOPPUTULOS – LAY-OUT & DAILY MANAGEMENT
Tahdistinpiste
: kokoonpano 

80% 
kapasiteetista

Kanban-ohjaus

Tiimitaulut 
omille 

paikoilleen

Obeya Room 
keskellä 
Tuotantoa

Gemba Walkit 
alueittain

Bufferi
(tasapainotettu 

tuotanto, 
toimitukset demandin

mukaan) 

5S, Standard Work & 
Kaizen alueiden 

tiimien vastuulla 
ja heidän 

omistajuuttaan



After implementation effect was immediate due to:
1. Quantifying the status (Quality, OTD, TWI, PDCA).
2. Rapid response.
3. Clear agreement in the meeting (Face-to-Face) of actions. 
4. Follow-up.
5. Going GEMBA.
6. Showing the focus to Organization.

MITTARIT –
ESIMERKKI AJASTA DAILY MANAGEMENTIN JÄLKEEN



MITEN ARVOVIRRASTA STANDARDIIN TYÖHÖN?

ARVOVIRRAN VAIHEET / 
KEY VALUE STREAM

JÄRJESTYS

Ensin arvovirta / 
prosessi.

Avainarvovirrat 
tuoteperheittäin.

Mittarit.

Sitten avaintehtävät.

Seuraavaksi avaintehtävien 
mahdollistajat. 

Tarvittava informaatio per 
avaintehtävä / 

informaation väylä.

Avainhaasteet juuri nyt –
korjaa / poista / 

eliminoi.

Mikä hyvin – säilytä.

Määritä prosessin kohta, 
jonka automatisoisit 
(hukkaa, toistuva 
työtehtävä jne.)

Viimeiseksi vastuut & 
omistajuudet.



KPI BREAKDOWN

Seuraavaksi: 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

3

2

2
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Mittareiden määrä ei korreloi ymmärryksen kanssa, 
vaan oleellista on löytää ne kriittiset mittarit 
tiimeistä toimitusjohtajaan, joilla 
visualisoidaan: 

A. miten prosessissa menee (muuttujat Xn), 
B. miltä lopputulos näyttää (ulostulo Y).

Ja jokaiselle mittarille tulee olla omistaja ja 
selkeä kytkentä oikeisiin paikkoihin, joissa 
tehdään päätöksiä juuri siellä, missä pitää, 
jälleen tiimeistä toimitusjohtajaan. 

Avainkytkennät mittareille: Hoshin Kanri, Daily
Management (=Kaizen, jatkuva oppiminen), Sales & 
Operations Planning.

MITTAREISTA
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ARVOVIRTA JATKUVAN OPPIMISEN YTIMESSÄ

VALUE STREAM

1. Gemba Walk
2. Dialogi
3. Sessiot / 

seremoniat
4. Havainnot
5. Mittarit
6. Yhdessä-
Prosessointi
7.  Rakenteet
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DAILY MANAGEMENT JA JATKUVA 
OPPIMINEN

VALUE STREAM
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RAKENTEIDEN LUONNIN TARKOITUS: 
TEHDÄ ASIAKASKESKEISYYDESTÄ YHTEINEN, KOKO ORGANISAATION OMINAISUUS

Itsenäisyys, 
tiimityö, yhteinen 
suunta, jatkuva 

dialogi, 
asiakaskeskeisyys 
sitoutuminen.

MAHDOLLISTA TÄMÄ.
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1.Joustavuus ja fokus (kyky palastella aito asiakastarve tuotteeksi heti ja/eli hajautetusti).

2.Nopeus saada oikeita asioita valmiiksi ja tätä tukevat arvovirta ja rakenteet (ei aloiteta 
paljon, vaan saadaan valmiiksi).

3.Kokeilukulttuuri (osataan kokeilla oikein, yhdessä, suunnitelmallisesti, iteroiden, yhdessä 
oppien).

4.Luottamus (tämä on ominaisuus, joka syntyy organisaatioon tekemällä, se ei ole Teamsin
ominaisuus).

5.Lopeta arvon tuottaminen liiketoiminnalle ja tuota arvoa asiakkaille. Näin toimien fokus on 
aina asiakkaassa, arvovirrassa ja virtaustehokkuudessa.

6.Sinun ei tarvitse olla japanilainen ymmärtääksesi Hoshin Kanria ja leania. Lean ei ole 
arvoiltaan ’japanilainen’, vaan universaali (esimerkiksi ihmisen kunnioitus on universaali 
arvo, ei ’japanilainen’ arvo).

ORGANISAATION OMINAISUUDET, JOITA 
DAILY MANAGEMENT TUKEE 
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FILOSOFIA

SYSTEEMI / 

PERIAATE

TYÖKALU

YHTEENVETO DAILY MANAGEMENT –
Esimerkki rakenteen luonnista arvoista konkretiaksi

Jatkuva oppiminen ja sitoutuminen siihen.
Asiakkaalle arvon tuottaminen johtamisen keskiössä.
Yrityksen- sekä yhteiskunnan kehittymiseen sitoutuminen.
Faktoihin perustuva toiminta ja tosiasioihin perustuva ongelmia prosessoiva päätöksenteko.
Kunnioitus, nöyryys, merkitys, tarkoitus ja avoimuus.

Systeemiajattelu (Daily Management on yksi rakenne ja esimerkki systeemisestä kokonaisuudesta).
Prosessikeskeisyys ja arvovirtojen jatkuva observointi (Gemba Walk).
Visual management (5S)
Jatkuva oppiminen ja avoin dialogi (Kaizen)
Standardoitu prosessi, jatkuva flow ja standardi työ (Standard Work, TWI)

Heijunka / Kanban (imuohjaus ja tahti, visuaalisena osa Gemba Walkia)
TWI Matrix, JIB
Mittarit, KPI Breakdown
Gemba Walk
5S
Kaizen event, A3, Daily Action Board
Value Stream Mapping
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Miten teillä on onnistuttu siilottoman Daily
Managementin luonnissa ja ylläpidossa?

Tunnistitko Daily Managementin ydinperiaatteita omassa 
ympäristössä?

Mitä ovat oleelliset menestystekijät olleet teidän 
organisaatioissanne?

Mitkä ovat kokemustenne mukaan Daily Managementin 
yleisimmät sudenkuopat?

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

KYSYMYKSIÄ & KESKUSTELUA
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16.3.2021 klo.9:00-10:30 ”Jatkuvan oppimisen kulttuuri – miten luoda, rakentaa ja vaalia?”

-“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).

Webinaarin tavoite on opastaa jokainen osallistuja jatkuvan oppimisen filosofian ytimeen sekä 
erityisesti siihen, miten ja millä rakenteilla luodaan edellytykset jatkuvalle oppimiselle ja ongelmien 
prosessoinnille.

SEURAAVA WEBINAARI

https://jorisujuva.easywebinar.live/registration
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KIITOS. 

MUKAVAA ALKANUTTA VIIKKOA!
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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/

