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WEBINAARIN AGENDA

Tänään teemana: ”Jatkuvan oppimisen kulttuuri – miten luoda, rakentaa ja 
vaalia”.

• Tarkoitus on avata ajatusta jatkuvasta oppimisesta organisaation yhtenä 
elinehtona pyrkimyksissään tuottaa asiakkaille arvoa nyt ja huomenna.

• Pyrkimys on tuoda esille muutamin esimerkein, miten rakenteet ovat myös 
kulttuurin luonnin ennakkoedellytyksiä.

• Chatissa voi kommentoida, kyselyihin voi vastata ja osioiden lopussa 
muistutan näistä. 

Ottakaa kuppi vahvaa kahvia mukaan ja parannetaan hetki maailmaa!



CURRICULUM VITAE

-"Working with Jori was a great experience, he loves what he does and you can see

it, not only on the quality of the outcome but also on the passion he puts on 

getting it.

Very deep understanding of LEAN and how to translate it into “day to day” 

solutions.

While working with him he was driving a major LEAN transformation on a 

production unit. It was a very rewarding process and the results are remarkable."-

Ajaya Bejar Vera, LSG Group

Tämä lainaus on erään esimieheni kirjoittama julkinen palaute minulle. Ja parasta 

mainosta on aina muiden antama positiivinen palaute, joten siksi esittelyn itsestäni 

aloitan muiden sanoilla.

Olen kohta kahden vuosikymmenen aikana nähnyt paljon, kokenut paljon ja ennen 

kaikkea oppinut valtavasti toisistaan täysin poikkeavissa ympäristöissä ja olen 

kyennyt ylläpitämään halua oppia joka päivä ja tämän suhteen en tingi piiruakaan.

Olen tehnyt työurani aikana yhteistyötä lähes 200 yrityksen kanssa lähes 40:ssä 

maassa ja nähnyt yrityksiä, joissa ihmisen henki on ollut nollan euron arvoinen ja 

tehnyt töitä yritysten kanssa, joissa prosessit ja kulttuurit olivat häkellyttävän 

erinomaisia - ja erityisesti kaikkea tältä väliltä. Olen suurimman osa työurastani 

tehnyt tavalla tai toisella laatujohtamisen ja leanin ympärillä. Ja kokemukseni ja 

letkeänä pysynyt mieleni auttavat minua edelleen siinä, että mikään haaste ei pelota 

ja osaan ja uskallan lähteä auttamaan mitä tahansa organisaatiota kehittymään ja 

oppimaan.

Vuodesta 2018 olen tehnyt työtä myös yrittäjänä, ensin puolipäiväisesti ja vuoden 

2019 syyskuusta alkaen täysipäiväisenä. Yrittäjänä oleminen on ollut 

kokonaisuutena erinomainen matka, sillä se on opettanut minua paljon eritysesti sen 

suhteen, miten tärkeää on kyetä tiivistämään, löytämään oleellinen ja valmentamaan 

ihmisiä uskomaan ja luottamaan muutokseen. Muutos on loppujen lopuksi ajattelun 

muutosta ja se koskee loppujen lopuksi aina ihmistä suoraan.

-“A bad system will beat a good person every time.”- W. Edwards Deming

JORI 

ESKOLIN

AREAS OF EXPERIENCE:

✓ Aviation Ground Handling

✓ Customer Service

✓ Airport

✓ Catering

✓ Printed Circuit Boards

✓ Electronics

✓ Heavy Industry

✓ Cargo

✓ Assembly

✓ Industrial Engineering

KEY TOPICS:

✓ Six Sigma

✓ Lean Daily Management

✓ Design for Six Sigma

✓ APQP

✓ Lean-Agile

✓ Lean Leadership

✓ Training Within Industry

✓ Project Portfolio 

Management

✓ Value Stream Mapping

✓ Hoshin Kanri

✓ Statistical Process

Control 

✓ ISO9000

✓ ISO14000

✓ Lead Auditor

✓ Scrum

✓ FMEA

✓ Change Management

✓ Kaikaku

✓ Kaizen

✓ Lean Product

Development

✓ Quality Management 

System

https://www.linkedin.com/in/ajaya-bejar-vera-0264055/
https://www.linkedin.com/in/jorisanterieskolin
https://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

-“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’.”- Taiichi
Ohno

IDEA JA TARINAN YDIN
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Jatkuva oppiminen joko kaatuu tai kohoaa sen mukana, miten hyvin 
yrityksessä on ymmärretty kolmesta teemasta koostuva systeemi:

1. Asiakasarvo - lupaus ja sen lunastaminen.
2. Oppiva ihminen lähtökohtana - kunnioitus, luottamus, vapaus, 

oppiminen.
3. Rakenteet ja johtaminen - mahdollistaminen, merkitysten 

luonti, arvot, missio, visio.

Näiden teemojen ylläpito ja kehitys on melko usein keskitetty 
erillisiin, omiin funktioihinsa, jotka sitten 'vastaavat' yrityksessä 
näiden asioiden edistämisestä ja ylläpidosta.

Ja juuri tässä teemojen ja tarpeiden 'funktioittamisessa' asuu 
merkittävin syy sille, miksi organisaatioissa ei opita: koko systeemi 
on rikki, sillä sitä ei edes ole olemassa, eikä oppimista tapahdu. 

On vain läjä toimintoja, joiden toivotaan jonkin mystisen voiman 
toimesta toimivan yhdessä kohden lupauksen lunastamista.

Oikeasti: läjä toimintoja on vain tae taantumiselle, ei oppimiselle.

PERUSVÄITTÄMÄ JATKUVASTA OPPIMISESTA



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?

Pohdi hetki. 

Ja ajatusprosessi käynnistyy. Muutu, niin muutat.

KLIKKAA!

https://www.sujuvadsgn.fi/olipa-kerran-johtaja-jolla-ei-ollut-enaa-jano/
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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 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 self-
development.” “-

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? 
Tunnistatteko käytänteet ja käytettävän ajan 
jatkuvalle oppimiselle?

Kommentoikaa chattiin!

https://kanbanize.com/lean-management/improvement/what-is-kaizen


TOYOTAN ARVOT NYT: TOYOTA WAY 2020

Asiakas ja arvo 
asiakkaalle

Jatkuva 
oppiminen ja 

jatkuva 
uudistuminen

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. 
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MAHDOLLISTAMISEN 10 PERIAATETTA

1. Johdon rooli ja johdon sitoutuminen rakenteiden mahdollistajina.

2. Sitoutuminen on tekoja, ei pelkkää puhetta ja lupauksia.

3. Aloita, kokeile ja opi. Isoin askel on liikkeelle lähtemisen askel 
(klisee, mutta totta).

4. Asiakas ja asiakassuhde keskiössä.

5. Vapaus sovittujen rajojen sisällä.

6. Anna aikaa ja ole armollinen. Ensimmäinen versio ei koskaan ole 
täydellinen.

7. Älä edes aloita, jos et luota ihmisiin.

8. Tiimin autonomia, ei työntö- periaatetta johdolta, eikä esimiehiltä. 
Palvelua vain tilauksesta.

9. Jatkuva oppiminen.

10.Älä yritä vakuuttaa tarinoimalla valmiin mallin erinomaisuudesta, vaan 
anna mahdollisuus oppia itse, prosessoimalla ja osallistumalla.



ARVOVIRTA JA JATKUVA OPPIMINEN
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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 sekä 
jatkuva oppiminen ovat yhdessä systeeminen ilmiö.

ARVO, SYSTEEMI JA JATKUVA OPPIMINEN

Kuva: KollaBolla



LÄHTÖPISTE: PERINTEINEN NÄKEMYS

AGILE LEANR&D

Tuotekehitys, tuotteiden suunnittelu ja tuotteiden valmistus on lean-agile- kontekstissa hyvin usein 
nähty toisistaan erillisinä toimintoina, joissa pätevät täysin erilaisen lainalaisuudet.

Siilojen ja byrokratian siemen on kylvetty. 



13

PERINNE  – JA TAVOITE

TARGET

F

U

N

K

T

I

O

I

T

T

A

I

N



KARKEA ARVOVIRTA JA MAHDOLLISTAJAT

KEY VALUE STREAM

Arvovirtakuvaus antaa jokaiselle selkeän kuvan siitä, miten organisaatio pyrkii varmistamaan arvoa tuottavan työn
(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. 

Tämän perusteella:
1. Varmistat prosessin toimivan 

ilman epäjatkuvuuskohtia.

2. Tunnistat mahdolliset 
katkoskohdat ja voit korjata ne.

3. Varmistat prosessin 
virtaustehokkuuden ja luot 

pohjan jatkuvalle oppimiselle 
(eri vaiheiden kytkennät 

jatkuvan oppimisen rakenteisiin, 
kuten Daily Management, Daily, 

retro jne.).
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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. Miten tavoitteet ja arvot yhdistyvät konkretiaan ja rakenteisiin.
2. Miten kiinnitetään organisaation tarkoitus päivittäiseen tekemiseen.
3. Miten arvot ja rakenteet voisivat omassa ympäristössään nivoutua yhteen.
4. Miten jatkuvasti etsitään vastauksia mahdollistamalla kysymykset ja niiden prosessoinnin.
5. Miten keskitytään jatkuvaan arvovirtaan ja mahdollistetaan arvon tuottaminen asiakkaalle.
6. Miten mahdollistetaan strategian jatkuva toteutuminen.
7. Miten määritellään tila ja rajat itsenäiselle tekemiselle ja luottamukselle (johtamisen ikuinen paradoksi: vedä rajat, 

jotta 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

ULOSTULO: YHTEINEN YMMÄRRYS JA RAKENTEET 



MITTARIT JA JATKUVA OPPIMINEN
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VITSIHUUMORIA, JOKA MENEE YTIMEEN



KPI BREAKDOWN_ESIMERKKI

PROSESSIN SISÄISET 
X 

PROSESSIN ULOSTULO 
Y

YRITYKSEN 
AVAINMITTARIT

Asiakastyytyväisyys

Liikevaihto

Myyntikate

Käyttökate

Sairauspoissaolo

Reklamaatiot

Toimitusvarmuus

Toimitusvarmuus

Tehokkuus

Jalostustehoindeksi

Tapaturmat

Työtyytyväisyys

Aloitteet

Tuotteiden toimivuus

Projektien toteuma

Tuotteiden ominaisuudet/laatu

Varaston arvo

Kierrätysmateriaalien käyttö

Työtunnit/pekkaset

Raaka-aineiden käyttömäärät
Toimittajareklamaatio

Tuotantomäärät

Annostelupoikkeamat

Raaka-aineiden laatu

Hävikki

Vaaratilanneilmoitukset

Tuotteiden laatu

21 3

Löydä oleelliset muuttujat (1 & 2), jotka selittävät ulostulon (3). Yrityksen avainmittarit ovat 
koko yrityksen yhteiset mittarit, jotka kuvaavat koko arvovirran suorituskykyä ja sen suoriutumista.



MITTARIT

KEY VALUE STREAM

PROSESSIN SISÄISET X PROSESSIN ULOSTULO Y
YRITYKSEN 

AVAINMITTARIT

2

2

2

21

1

1 1

1

1

3

3

1

1

1

1



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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MITTAREISTA JA YMMÄRRYKSESTÄ
Mittarit ovat jatkuvan oppimisen kannalta erittäin 
tärkeitä:

1. Ne mahdollistavat kiihkottoman keskustelun.
2. Ne kertovat asiantiloista.
3. Ne auttavat paljastamaan oleelliset kohteet 

kehitykselle.
4. Ne auttavat varmistamaan, että ollaan opittu – tai 

oltu väärässä (joka sekin on oppimista).
5. Ne auttavat tarvittaessa priorisoimaan.

Mittareista pitää muistaa:
1. Että mikä tahansa data kerättynä ei synnytä mittaria 

ja tue ymmärrystä.
2. Mittarin edellytys on, että sen tarkoitus ja suhde 

lopputulokseen on ymmärretty.
3. Jos vain keräät dataa, keräät dataa: shit in, shit

out.
4. Mittari toimii suhteessa todellisuuteen: observointi, 

vuorovaikutus ja mittari luovat ymmärrystä ja tietoa.
5. Pelkkä data ei ole sama asia kuin ymmärtäminen.
6. Kun mittarit on hyvin määritelty suhteessa arvoa 

tuottavaan toimintaan ja ne eivät vain ole dataa, 
jota kerätään, niin silloin niissä on jo 
sisäänrakennettuna tietoa ja ymmärrystä kyvystä 
tuottaa arvoa.
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Yksi kysymys: oivallatko, miten mittareilla voidaan mallintaa ja 
seurata luotettavasti koko yrityksen kykyä tuottaa arvoa?

Ja vielä siten, että ne mittarit:
A. Eivät ole liian monimutkaisia ja arvosta irrallaan,
B. Keskittyvät itse arvontuottoon ulostulona sekä muuttujiin, jotka 

mahdollistavat/selittävät kykyä tuottaa arvoa.

Vastaa ’chattiin’. Käydään vastauksia läpi vielä lopussa.

KYSYMYKSIÄ & KOMMENTTEJA



RAKENTEET OPPIVAN KULTTUURIN JUURRUTTAJINA



Määrittele 
liiketoiminnan 

nykytila

Luo strateginen 
A3

Viimeistele 
& kommunikoi

Sulje ja 
aloita 

seuraavat 
A3’t

P D C A

P D C A

Sprintit / 
Kanban / A3

Status Check / 
Sprint Review
joka 2. viikko

P D C A

P D C A

TOTEUTUVAN STRATEGIAN PROSESSI 

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

Aloita LTS A3’t

-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

-Jokaiselle 
strategiselle A3-
caselle tiimi.
-Noudatetaan A3-
logiikkaa.
-Käytä A3 Templatea
tai Kanban
Boardia/Sprinttimallia

-Varmista muutos
-Standardoi
-Kommunikoi ja viesti

Suunnittele (Plan) > Kokeile (Do)  > Varmista & opi (Check) > Toteuta (Act)

Visio & 
Missio

Joka 2. kuukausi A3 Retrospektiivi

-1-2 vuoden 
välein
-Vision 
Statement



KICK-OFF

MISSION AND VISION 
NOW 

LUNCH

VISION STATEMENT AND 
KEY OBJECTIVES AND 

KEY FEATURES

1 2 3 4 5

A
F
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KEY  CUSTOMER
JOURNEYS

OUR VALUES
FUTURE AND VALUE 

OFFERING
BRAINSTORMING

RETRO 
BUSINESS

REVIEW, EXTERNAL 
RISKS AND OUR CORE 

COMPETENCIES

$E

OUR 
DIFFERENTIATORS

JOURNEYS &
FEATURES FOR THE 

FUTURE
VISION STATEMENT 

CANVAS

OSALLISTA KOKO 
HENKILÖKUNTAA 
ETUKÄTEEN 

TAUSTATIEDOKSI 
TÄHÄN PROSESSIIN.

VISION JA MISSION LUONTI

https://app.lucidchart.com/documents/edit/398b469c-aa18-4ac6-941a-d47194141149/0_0


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

VÄLITTÖMÄT TOIMENPITEET / QUICK FIXESANALYYSI JA KUVAUS NYKYTILASTA (TILASTOT, KUVAT JNE)   

BUSINESS OWNER / SPONSOR:                           

CASE OWNER / TIIMINVETÄJÄ:                           

TIIMI:                           

ALOITUSPÄIVÄMÄÄRÄ:                           

TAVOITTEIDEN TARKENNUS (KPI → PI → MUUTTUJA)

TAUSTATIEDOT 
HYPOTEESIN 
POHJAKSI



CASE A3: DO/CHECK/ACT
JUURISYYANALYYSI / HYPOTEESI TOTEUTUKSESTA   LUO OLETETTU RATKAISU / LUO KOKEILUT HYPOTEESIN VARMISTAMISEKSI

1. MITÄ / KUKA / MILLOIN VALMIS
2. MITÄ / KUKA / MILLOIN VALMIS
3. MITÄ / KUKA / MILLOIN VALMIS
4. MITÄ / KUKA / MILLOIN VALMIS
5. MITÄ / KUKA / MILLOIN VALMIS
6. MITÄ / KUKA / MILLOIN VALMIS
7. MITÄ / KUKA / MILLOIN VALMIS
8. MITÄ / KUKA / MILLOIN VALMIS

TOIMENPITEET & VARMISTUS  VIESTINTÄ, OPITUT ASIAT JA FOLLOW-UP PLAN

HYPOTEESI / 
JUURISYY

KOKEILUT 
HYPOTEESIN 

TESTAAMISEKSI

KOKEILUJEN 
TOTEUTUS JA 
OPPIMINEN

JOS OPITTIIN, 
VIIMEISTELY

JOS EI 
OPITTU, 
MENNÄÄN 
TAKAISIN



KANBAN

JATKUVA OPPIMINEN JA SCRUM

BACKLOG 
GROOMING

Vuorovaikutus!

Jatkuva 
dialogi!

Tiimityö!

Daily Scrum!

Tiiminä 
tehtävä 

suunnittelu!

Retro ja 
mittareiden 
kytkennät!

Vastuu ja 
luottamus!

Omistajuus 
itse työstä!

Mahdollistava 
johtaminen 

poistaa esteitä 
ja antaa 
työrauhan!

Asiakkaan 
kanssa!
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KANBAN BOARD ITERATIIVINEN TYÖ  



PRODUCT / 

SERVICE

KEY FEATURE / 

TARGET  ITERATION / CADENCE 

’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

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

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-hoc-

caset (seuranta & tiimin 

ajankäytön 

etukäteisallokointi 

tärkeää).

✓ 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)

✓ Owner: Tiimi

✓ Lean Coach

✓ Business Owner

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

✓ Tiimi

✓ Stakeholders

✓ Review: Kaikki, joita asia 

kiinnistaa

✓ Retro: vain tiimi + Lean 

Coach.

MINNE & MILLOIN? MITÄ? MITEN?
ETENEMINEN, 

OPPIMINEN JA KEHITYS

KANBAN BOARDIT - PROSESSOINTI  

REVIEW / TEAM 

DEVELOPMENT 



Vinkkejä sujuvaan Daily- meetingiin
Keskustelun suunta on oikealta vasemmalle.

Onnistumisen ehtona on, että tilaisuudessa on vain tiedon vaihtoa, ei ongelmien 
ratkaisua.

Palaveriin osallistuvat kaikki tiimin jäsenet. 

Palaveri on myös avoin kaikille muille, jotka ovat jollain tavalla projektista 
kiinnostuneita. 

Vain tiimiläiset saavat kuitenkin puhua. Tapahtuman tarkoitus on nimenomaisesti 
tarjota kaikille tieto siitä, missä työ menee ja etenee ja mitä ongelmia sillä 
on ja että mahdolliset tehtävien sidonnaisuudet tulevat huomioiduiksi.

Jos jostain asiasta pitää keskustella tarkemmin, sitä varten pidetään oma 
palaverinsa, jossa ovat läsnä vain ne henkilöt, joita asia koskettaa. 

Päiväpalaverin suositeltava kesto on 15 minuuttia.

Tilaisuus on pidettävä Kanban- taulun äärellä.

Daily Meetingin tavoitteena on, että työ on sovittu yhdessä ja työ on 
suunniteltu hyvin ja tiimin jäsenet tietävät toistensa työt ja niiden 
riippuvuussuhteet toisistaan. 

Kanban- kortteja siirretään vain tässä sessiossa (kun jotain on valmistunut ja 
voi siirtyä eteenpäin/aloittaa seuraavan taskin).

AGENDA: 
• Mitä olen tehnyt viimeksi?
• Mitä tulen tekemään seuraavaksi?
• Onko esteitä/hidasteita/ongelmia?



Retro Agenda

•Jälkitarkasteluun osallistuu vain tiimi ja prosessin 
omistaja/tuotteen omistaja niin halutessaan.

•Kokous alkaa siten, että jokainen osallistuja vastaa seuraaviin 
kysymyksiin

✓ Mikä edellisessä sprintissä meni hyvin
✓ Mitä voitaisiin tehdä paremmin seuraavassa sprintissä
✓ Tiimi kirjaa ylös tiimiläisten havainnot ja tekee niistä 

koosteen
✓ Tiimi valitsee missä järjestyksessä se haluaa keskustella 

mahdollisista parannusehdotuksista.

•Selkeät muutosehdotukset on sijoitettava seuraavan sprintin 
työlistalle korkean prioriteetin tehtävinä. Jos erillinen työlista, 
niin kehitysehdotukset laitetaan sinne ja suunnitellaan seuraavassa 
Sprint Planningissa.

•Jälkitarkastelut, joista ei aiheudu muutoksia, ovat tylsiä ja 
turhia.

•Sprintin jälkitarkastelu kestää kolme tuntia. Jotta ajatus säilyy 
raikkaana.
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'Gemba Walk'.

Sana 'gemba' on japanin kieltä ja tarkoittaa karkeasti 'todellista paikkaa', 
englanniksi 'the real place'.

Gemba Walk on leanista tuttu metodi, jossa yhdistyy useita leanin
perusteemoja, kuten: ihmisen kunnioitus, kaizen, arvoa tuottava työ, 
leadership, 5S.

Gemba Walkin idea ja tarkoitus on käydä vuorovaikutusta 'todellisessa 
paikassa' niiden ihmisten kanssa, jotka siellä työskentelevät. Eikä tämä 
rajoitu vain tuotantoon, vaan kaikkeen tekemiseen, jossa tuotetaan arvoa 
asiakkaalle ja/tai sitä mahdollistetaan. Gemba Walkin aikana tarkoitus on 
observoida tuota tekemistä ja keskustella siellä toimivien ihmisten kanssa ja 
pyrkiä löytämään vastauksia kolmeen kysymykseen:

1. Mistä meidän tulisi yhdessä oppia lisää?
2. Miten minä voin auttaa?
3. Mitä minä voin oppia?

Kun tämän rakentaa osaksi Daily Managementia, alkaa tapahtumaan ihmeitä.

Turhan usein yritysten harrastamista Gemba Walkeista puuttuu käytännössä koko 
Gemba Walkin idea ja tarkoitus. Se typistyy oudoksi kävelyksi taulujen luokse 
ja taulujen vaivautuneeksi tuijottamiseksi. Ei toimi.

Sillä tuo taulujen ja mittareiden tuijottaminen on yhtä fiksua kuin mennä 
jalkapallo-otteluun ja tuijottaa vain tulostaulua, ei itse peliä lainkaan.

GEMBA WALK



VALUE STREAM MASTER TEMPLATE

KLIKKAA KUVAA!

https://lucid.app/lucidspark/invitations/accept/2e89e4f1-5ba3-4f13-bb73-cde856645e1d


NOTE! TWI- DIALOGUE (BREAKDOWN)

STANDARDI TYÖ JA SEN MÄÄRITYS
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STANDARDI TYÖ JA SEN OPPIMINEN

OPPIMINEN EDELLYTTÄÄ 
MERKITYKSEN AVAAMISTA –
MERKITYS SAADAAN TÄLLÄ 

TAVALLA TUOTUA 
YKSITTÄISIIN 

TYÖTEHTÄVIIN ASTI



STANDARDI TYÖ JA SEN OPETTAMINEN
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Kerro työ 
lyhyesti

Esitä 
opastettav

a työ 
(JIB)

Testaa

Sovi 
seuranta & 

tuki

Kerro koulutettavan työn oleelliset teemat: mihin liittyy, oleelliset 
vaiheet, mahdolliset muutokset vanhaan ohjeeseen liittyen jne.  

Ota ohje käteen, älä anna ohjetta koulutettaville. Aloita standardin työn 
läpikävely vaiheittain (eli käy läpi step-by-step, näytä ja kerro 
samalla). Pysähdy aina, kun vaihe muuttuu ja toista vaiheen nimi – ja 
sitten jatka läpikävelyä kertoen ja näyttäen avaintehtävät.

Palaa takaisin alkupisteeseen. Anna ohje työntekijälle ja pyydä häntä 
tekemään standardin työn läpikävely. Kysy, jos kommentoitavaa itse työhön 
tai ohjeeseen. Jos selkeä puute/virhe/hyvä idea, kirjaa ne ylös ja lupaa 
päivittää standardi työ.
Kun läpikävely tehty, kysy koulutettavan fiilistä. Keskustele, jos 
vaikuttaa epävarmalta tms. 

Palaa takaisin alkupisteeseen. Jätä ohje koulutettavalle. Kerro 
alustavasti, milloin on hänen ensimmäinen ’oikea’ työ hoidettavanaan 
standardilla tavalla.

Päätä, josko koulutettava vaatii alussa vielä henk.koht. tukea. Sovi 
aikataulu. Jos työntekijä osaa ja voit luottaa siihen, sovi ajankohta, 
jolloin voit käydä observoimassa standardin työn toteumisen ja kysymässä 
palautetta/fiiliksiä.

Varmista, että on tarpeeksi aikaa ja ettei ole 
kiireen tunnetta. Jos et tunne koulutettavaa, 
esittele itsesi.

Tämä on tärkeää! Älä missään nimessä anna ohjetta 
saati mitään dokumenttia tässä kohdassa 
koulutettavalle. Jos annat, hän keskittyy vain 
annettuihin papereihin, ei itse treeniin ja 
standardin työn läpikävelyyn.

Jos koulutettava tekee väärin, puutu heti ja jatka 
siitä hetkestä, jona virhe tapahtui. Jos odotat 
palautteen antamista loppuun, ei muistijälki ole 
enää tuore, eikä palautteesta ole hyötyä. 
Oppiminen tapahtuu juuri tässä kohtaa proseduuria!

Keskustele koulutettavan kanssa ja pyri saamaan 
varmuus siitä, että koulutettava on itsevarma ja 
osaa – tai epävarma, eikä voi jättää vielä 
yksin. Jos jälkimmäinen, ota yhteyttä myös 
esimieheen ja sovi jatkotuesta.

Varmista etukäteen, mitkä työt todennäköisesti 
ja milloin tulevat ensimmäisinä hoidettaviksi. 
Sovi seuranta ja tuki ja muistuta, että sinulta 
voi aina kysyä apua & tukea. 



ESIMERKKEJÄ OPPIMISEN JÄLKEEN
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Vuoden 2018 
keskiarvo 14, 
vuoden 2019 
keskiarvo tähän 
mennessä 7,8.

Kuormausvirheet:

1. Oleelliset jutut tähän mennessä liittyvät tiedon 
oikeellisuuden varmistamiseen (siinä oli puutteita ja ne on 
nyt korjattu).

2. Seuraavaksi standardoidaan tapa kuormata (pilotticase A32S) 
ja tavoite saada kuormausvirheiden määrä pudotettua enemmän 
kuin 75%. Testit & kokeilut alkavat viikolla 20.

Boarding errors:

1. Oleelliset jutut tässä casessa ovat olleet standardi työ 
ja sitten sen treenaaminen. Testattu uutta 
koulutusproseduuria ja boarding- virheet tippuivat >75%.

2. Seuraavaksi standardoidaan työalueita sujuvan työn 
mahdollistamiseksi (5S) ja optimoidaan työssä tarvittavan 
materiaalin kulkua ja siihen liittyviä vastuita sekä 
informaatioflow.
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Kaksi kysymystä:

1. Voiko jatkuvaa oppimista juurruttaa ilman sovittuja rakenteita, ilman 
hierarkiatonta vuorovaikutusta?

2. Voiko koko organisaation jatkuvaa oppimista tapahtua ilman, että 
tiimi/alue on sidoksissa arvovirtaan ja siten arvon tuottamiseen 
asiakkaalle?

Vastaa ’chattiin’. Käydään vastauksia läpi vielä lopussa.

KYSYMYKSIÄ & KOMMENTTEJA



JATKUVAN UUDISTUMISEN KOKONAISUUS



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
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ARVOVIRTA JA JATKUVA OPPIMINEN

VALUE STREAM

Jatkuvan oppimisen 
perusrakenteet:
1. Gemba Walk
2. Dialogi
3. Sessiot / seremoniat
4. Havainnot
5. Mittarit
6. Yhdessä-
prosessointi
7. Rakenteet
8. Kaizen / A3
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JATKUVAN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJAT



JATKUVAN OPPIMISEN 
KOKONAISUUS

(LIIKE)TOIMINNAN RAKENTEET JA TYÖKALUT

TARVE OSAAMISELLE, 
OPPIVAN OSAAMISEN 

REKRYTOINTI

MAHDOLLISTAVA 
JOHTAMINEN, MERKITYS, 

ARVOT, KULTTUURI
OPPIMINEN, YKSILÖ JA 

IHMINEN

ASIAKAS, TARPEET, 
ASIAKASKOKEMUS



(LIIKE)TOIMINNAN RAKENTEET JA TYÖKALUT

TARVE OSAAMISELLE, 
OPPIVAN OSAAMISEN 

REKRYTOINTI

MAHDOLLISTAVA 
JOHTAMINEN, MERKITYS, 

ARVOT, KULTTUURI
OPPIMINEN, YKSILÖ JA 

IHMINEN

ASIAKAS, TARPEET, 
ASIAKASKOKEMUS

ARVOVIRTA JATKUVAN OPPIMISEN KESKIÖSSÄ

ASIAKKAALLE ARVOA TUOTTAVA TYÖ
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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



NYRKKISÄÄNTÖ

Jatkuvan oppimisen nyrkkisääntö a’la lean-agile: oppimisen tarkoitus ei voi 
olla uusien asioiden oppiminen luennolla, lukemalla saati sertifikaattien 
hankkimista.

Oppiminen on haasteen tai ongelman ratkaisun ulostulona tullutta ymmärryksen 
kasvamista ja oppimisen kohteena olleen asian korjaantumista/parantumista/ 
muutosta haluttuun suuntaan.

Perinteinen opettaminen ja oppiminen perustuu edelleen liikaa ajatukseen, 
että tiedon pänttääminen on sitä oppimista ja tämän tukeminen sitä jatkuvaa 
oppimista. Jos oppiminen ei paranna muuta kuin tietomäärää ihmisen päässä 
ilman, että mikään oikeasti muuttuu, silloin oppiminen on pelkkää tiedon 
kasaamista muistiin ja siten hukkaa. Aidossa organisaatiota ja 
tavoitteellista toimintaa tukevassa oppimisen prosessissa tieto muuttuu 
ymmärrykseksi oppimisen kohteena olevasta tekemisestä ja suhteessa 
tavoitteeseen - ja oppimisen prosessin ulostulona on siten aina muutos.

Tämä on kaizenin ytimessä: oppiminen tapahtuu kokeilemalla analyyttisen 
pohdinnan ulostulona syntynyttä hypoteesia. Oppimista ei siis tule irrottaa 
itse arvoa tuottavasta työstä ja itse tekemisestä, sillä silloin oppimisen 
yhteys tekemiseen katkeaa.

Luo siis perusrakenteet, mahdollista vuorovaikutus, anna aikaa ja prosessoi 
perustuen tarpeeseen/havaintoihin, luo hypoteesi, kokeile, varmista ja opi.
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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.

Webinaarin oppi: toimi, älä tarinoi, sillä toiminta yhdessä on myös parasta 
viestintää ja kun fokus on väärä, sitä ei mikään sertifikaatti korjaa. 

Luo ne rakenteet ja juuri se ekosysteemi, jonka ytimestä löytyy jatkuva oppiminen ja 
jatkuvan oppimisen kulttuuri.

KUN POHDIT MUUTOSTA…
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Yksi kysymys:
Uudistuiko ajatuksesi jatkuvasta oppimisesta oleellisena 
yrityksen arvontuoton mahdollistajana?

Vastaa ’chattiin’. 

Käydään chatin kysymyksiä / kommentteja läpi.

LOPUKSI



16 March 2021 50

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/

