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Lean

Työyhteisön filosofia, jossa työntekoa kehitetään asiakasnäkökulmasta.

Tarjoaa työkalut toimintastrategian luomiselle kohti yhteistä tavoitetta.

Työyhteisön kulttuuri, missä kunnioitetaan toisiamme ja tehdään 

yhteistyötä.

Tehokas, järjestelmällinen, käytännöllinen ja alasta riippumaton työtapa.

Johdetaan tukemalla, mahdollistamalla ja haastamalla työn kehittämiseen.

Tavoite on parantaa palvelun laatua ja arvoa asiakkaalle Lean-menetelmiä 

käyttäen, mm. vähentämällä turhaa työtä eli hukkaa.

Lean filosofin erbjuder altså möjligheten till samarbete mellan alla parter för 

att utveckla verksamheten till ”kundens” bästa med minsta möjliga insats

och svinn.
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Leanin perusajatuksia

• Kaikki, mikä ei tuota asiakkaalle lisäarvoa on hukkaa = turhaa.

• Erilaisten ajatusten arvostaminen

 Yhteiset ratkaisut ja toteutukset

• Jatkuva parantaminen vähän kerrallaan

”Kaiken voi tehdä paremmin”

• Kaikilla on kaksi tehtävää

– Tehdä omaa työtään

– Kehittää omaa työtään
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Suurin osa Lean-tuloksista syntyy meistä

20% Lean tuloksista syntyy Lean-työkalujen avulla:

Lean-tekniikoilla, -työkaluilla, -menetelmillä ja -prosesseilla

Esim. 5S, Jatkuvan parantamisen-taulu, VSM,…

80% Lean-kehitystyön tuloksista syntyy ihmisistä:

• asenteesta

• ajattelutavoista

• käyttäytymisestä ja käytöstavoista

• kirjoittamattomista säännöistä

• yhteisön kulttuurista

• johtamistavasta
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Asiakasnäkökulmasta katsominen - Kuka on asiakas?
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Opiskelija

Yhteiskunta
Työelämä
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Boxin ulkopuolelta ajattelu - Oikea asenne
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Jos toimintatavat eivät muutu, 

on turha odottaa, 

että asiat paranisivat.

Lean perustuu oletukseen:

Organisaatiot uskovat olevansa tehokkaita, 

mutta ovatkin tehottomia.
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Mistä apua tekemiseen…
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Hukan (Muda) muodot

Vamia   3.10.2017     Innovatiivisesti yhdessä- Lean   Minna Kiviharju, Katarina Sandbacka

9

Ylituotanto Tehdään 

jotain, mitä ei ole tilattu. 

Päällekkäinen työ eri 

paikoissa. Liika valmistelu 

opiskelijoille, oppiminen?

Odotus  Päätösten, 

sähköpostivastausten, 

raportoinnin,…

Kuljetus Ylimääräisiä 

kuljetuksia tai yöpymisiä 

huonon yhteissuunnittelun 

takia. Viedään ja haetaan 

vain omat opiskelijat.

Tarpeeton työvaihe 

Ei järjestetä papereita > 

Kaikki sekaisin ja työlästä 

löytää tarpeeseen. Ei 

käytetä hanketuloksia 

hyväksi.

Varasto Käyttämättömiä 

ulkomaan vaihtopaikkoja, 

jotka toinen voisi käyttää.

Tehdään työläitä hakemuksia, 

mutta ei käytetä rahoja. 

Osaamisen vajaakäyttö

Ideoiden, taidon ja havaintojen 

käyttämättä jättäminen…

Laatuongelma/ Uudelleen 

tekeminen Sopimusten 

kirjavuus. Kerättävät tiedot 

eivät palvele asiakasta ja 

yritystä.

Muda = Ei lisää palvelun arvoa asiakkaalle, mutta aiheuttaa kustannuksia.

Mura = Epätasapaino prosessissa. Laadun, kustannusten ja läpimenoajan vaihteluita.

Muri = Ylikuormitus. Kohtuuton tai liian vaikea tehtäväksi.

Liike  Ihmisten turhat liikkeet; 

etsiminen esim. tietoja 

turvallisuudesta ulkomailla,...

Photos CC0: https://pxhere.com/en/photo/



Lean on matka…

…jatkuvasti parantaen kohti parempaa

• Täyttäen asiakastarvetta aina vaan paremmin

• Poistaen hukkaa toiminnoista

• Tehden asioita yhdessä
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Lean ei ole tavoiteltu tila, vaan 

alkanut matka kohti erinomaisuutta...

Tervetuloa matkalle!



Kuvitteellinen organisaatiomme
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Rohkeus

??

Henkilön tehtävät:

Tehdä työtään ja 

kehittää sitä

Mikä 

motivoi?

Mikä 

mahdollistaa 

kehittämisen?

Toiminnan ja kehittämisen 

mahdollistajien Lean-

ymmärryksen lisääminen

Vamia   3.10.2017     Innovatiivisesti yhdessä- Lean   Minna Kiviharju, Katarina 

Sandbacka

Mitä 

tarvitaan?

Ammatillisen koulutuksen

kansainvälistymisen

kehittäminen niukemmilla

resursseilla laatu

parantaen

Kv-toimijoiden

Lean-ymmärryksen 

lisääminen ???

Toiminta- ja 

johtamiskulttuuri

Uusia ideoita

kv-toiminnan

mahdollistajana

Ongelman-

ratkaisu ?

?



Tänään keskitytään Lean-ajattelussa seuraaviin
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LEAN

Asiakkaan näkökulmasta

- kuka on todellinen asiakas?

Joustavuus ja uskallus ajatella

mukavuusaluetta avarammin

“Outside the box”

Yhdessä kehittäminen

Hukka pois

Jatkuva parantaminen



SPAGETTI

- Tehkää pöytäryhmässä mahdollisimman korkea spagettitorni

- Tornin huipulla tulee mittausvaiheessa olla vaahtokarkki ja 

Suomen lippu

- Sallitut rakennusvälineet ovat jaettavassa pussissa

- Aikaa 15 min

- Bygg högsta möjliga spagettitorn i era bordsgrupper

- När tornet mäts skall det finnas en marshmallow

på toppen och Finlands flagga

- Tillåtna byggnads material och verktyg finns i påsen

- Tid 15 min
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Lean Ammatillisen koulutuksen

reformi

Kv-toiminta ammatillisessa

koulutuksessa

Asiakkaan näkökulma

Joustavuus ja uskallus

ajatella mukavuusaluetta

avarammin

“ Outside the box”

Yhdessä kehittäminen

Hukan poistaminen

Jatkuva parantaminen

Joustava opiskelu

Yksilölliset opinnot

Eri opiskelutavat

Uusia opetusmenetelmiä

Uusia oppimisympäristöjä

Uusia tapoja tehdä asioita

Tiimiopettajuus

Opiskelijoiden osallistaminen

Osaamisen tunnistaminen ja 

tunnustaminen

Ei päällekkäisyyttä

Pyrkimys jatkuvaan toiminnan 

laadun, tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden 

parantamiseen uusien mallien 

ja tapojen avulla
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Lean Ammatillisen koulutuksen

reformi

Kv-toiminta ammatillisessa

koulutuksessa

Asiakkaan näkökulma

Joustavuus ja uskallus

ajatella mukavuusaluetta

avarammin

“ Outside the box”

Yhdessä kehittäminen

Hukan poistaminen

Jatkuva parantaminen

Joustava opiskelu

Yksilölliset opinnot

Eri opiskelutavat

Uusia opetusmenetelmiä

Uusia oppimisympäristöjä

Uusia tapoja tehdä asioita

Tiimiopettajuus

Opiskelijoiden osallistaminen

Osaamisen tunnistaminen ja 

tunnustaminen

Ei päällekkäisyyttä

Pyrkimys jatkuvaan toiminnan 

laadun, tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden 

parantamiseen uusien mallien 

ja tapojen avulla

Kuka on asiakas?

Mitä asiakas näkee ja ajattelee?

Tuoko tämä arvoa asiakkaalle?

Mitä voisi tehdä toisin?

Mitä voisi kokeilla? 

Mitä tehdä rohkeammin?

Mikä olisi dream-juttu tai uutta?

Miten enemmän irti kv-toiminnasta?

Miten yhdessä säästää voimiamme?

Mikä rajoittaa, ajatukset vai konkretia?

Mikä on turhaa/vanhaa/jäänne jostain?

Miten poistaa päällekkäisyyksiä?

Mikä turhauttaa? Mitä voi poistaa?

Mitä pitäisi jatkuvasti kehittää?

Miten tukea kehittämistä pysähdykseltä?



Työpaja / Grupparbete

Tasot /Nivåer:

Viranomaiset / rahoittajat (esim. OPH, OKM jne.)

Myndigheterna/finansiärerna tex. UBS, UKM osv)

Kansallisesti oppilaitosten välillä

Nationellt mellan utbildningsanordnare

Alueellisesti oppilaitosten välillä

Regionalt mellan utbildningsanordnare

Oppilaitoskohtaisesti

Skolvis nivå

Yksilötaso (opiskelija / asiantuntija)

Individuell nivå (studerande/ expert)
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Hitaasti, mutta varmasti 

karikoita väistellen

suuntaa antavalla 

opastuksella…

Antoisaa Lean-matkaa 
Suomen ammatillisen koulutuksen kv-työlle…

En givande Lean resa för den internationella verksamheten
inom yrkesutbildningen...

Oasis of the seas leaving ATX shipyard Turku Finland

Långsamt, men säkert

genom att undvika grund

baserat på riktgivande

vägledning…
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