
Vinkkejä organisaatiosi jatkuvan parantamisen 
matkalle 



Organisaatiosi LEAN –matkan valmistelu  



 Määritä käytössä olevat 
resurssit. 

 Hanki tietoa Lean – ajattelusta 
ja toimintakulttuurista.  

 Tiedota työyhteisöä hyvissä 
ajoin ja ota mukaan 
valmisteluun! 

 

 

 Mikäli mahdollista, järjestä 
koulutus työyhteisöllesi 
ulkopuolisen asiantuntijan 
avulla tai hanki riittävä valmius 
kouluttaa Lean-perusteet itse. 

 Määritä karkeasti kehittämisen 
kohde työyhteisösi kanssa. Älä 
aloita liian suuresta kokonai-
suudesta - pieni on kaunista! 

 Kehitettävän asian selkeä 
rajaaminen helpottaa 
työskentelyä. 

 



 Nimeä työrukkanen sekä sen 
tueksi ohjausryhmä. 

 Valitse hankkeelle innostunut 
vetäjä. 

 Säilytä työrukkasen koko 
riittävän pienenä (5-7 hlöä). 

 Kokoa työrukkaseen eri 
tahojen edustajia ja erilaista 
osaamista. 

 Nimeä ohjausryhmään 
laajemmin osallistujia eri 
yhteistyötahoilta. 

 Mieti, onko käytettävissäsi 
ulkopuolista sparraajaa 
työskentelyänne tukemaan. 

 Aikatauluta työpajatyöskentely. 

 

 



 Lean –filosofia antaa yleiset ohjeet 
kehittämistyön käynnistämiseksi.  

 Jokaisen organisaation on kuitenkin itse 
pohdittava, mitä Lean tarkoittaa juuri meillä! 

 Yksittäinen kehittämishanke ei tee 
organisaatiosta ”Leania”, vaan Lean tulee 
ymmärtää matkana. 

 Lean –matkaan kuuluu prosessien jatkuva 
kehittäminen, johon koko henkilökunta 
osallistuu ja täydellisyyteen pyrkiminen. 

Tärkeintä on asiakaskeskeisyys! 



Työskentelyvaihe (työpajat) 



ASIAKAS: 

 Keitä ovat kuvattavan prosessin 
asiakkaat? 

 Mistä asiakkuus alkaa ja mihin 
se päättyy? 

 

ASIAKASARVO: 

 Lean -toiminnassa arvoksi 
määritellään lähtökohtaisesti 
sellainen toiminta/asiat, josta 
asiakas hyötyy ja josta hän olisi 
esimerkiksi valmis maksamaan. 

 Avainkysymys: 

Mikä on hyödyllistä 
asiakkaamme näkökulmasta? 

 



Arvovirta käsittää kaikki 
työvaiheet / toiminnot (niin 
arvoa  luovat, kuin ei arvoa 
luovat), joita tarvitaan 
asiakastarpeesta tuotteen 
tai palvelun toimittamiseen 
asiakkaille. 

 

 

Mikä arvovirrassa virtaa? 

→Virtausyksikkö 
(palveluissa  asiakkaiden 
tarpeet tai asiakas ja hänen 
asiansa) 

Arvovirtakuvaus auttaa 
tunnistamaan hukan 
aiheuttajia! 



 Tarkoituksena ymmärtää asiakkaan prosesseja, 
tarpeita ja liikkumista visualisoimalla. 

 Käytä alussa aina seinälle kuvaamisen tekniikkaa 
ja osallista työpajan jäsenet pohtimaan työtään.  

 Piirrä vasta sitten kuvaus puhtaaksi tietoteknisin 
välinein (esim. Excel). 

 Varaa työpajaa varten Post it –liimalappuja 
(vihreä, keltainen ja punainen), iso paperi 
työskentelyalustaksi sekä maalarinteippiä. 

 Kuvaa toimintoja asiakkaan näkökulmasta! 

 Arvioi jokaiseen toimintoon sen keskimääräinen 
aika/kesto. 

 Kerää erivärisille lapuille tai toiseen paperiin 
huomiot ja kommentit, joita työskennellessä 
syntyy. 

Arvovirran 

dokumentointi ja 

kuvaaminen 

 

 



Vihreä  = arvoa lisäävä 
 toiminta/toimenpide, 
 joka muokkaa tai 
 muotoilee ainetta, 
 kappaletta tai 
 informaatiota 
 vastaamaan asiakkaan 
 vaatimuksia 

Keltainen = aputoiminta (täytyy 
 tehdä, jotta saadaan 
 seuraava arvoa lisäävä 
 toiminto tehtyä, mutta 
 asiakas ei maksaisi 
 tästä) 

Punainen = hukka 

 

Varaa riittävän suuri 

paperi! Eri toimijoille 

voidaan  rajata omat 

rivit esim. maalarin-

teipillä ja nimetä ne. 

 

Työpajan vetäjä kirjaa ylös 

liimalappuihin 

työrukkasen keskustelua. 

Lappuja on helppo 

tarvittaessa siirtää. 

Toiminnot etenevät 

kronologisesti 

vasemmalta 

oikealle. 



Piirrä kuvaus puhtaaksi 

esim. Excel-ohjelman 

avulla  

• Muotoile solun koko 

sopivaksi sarakeleveyttä ja 

rivikorkeutta säätämällä 

• Muotoile solut vastaamaan 

kutakin liimalappua 

(täyttöväri, reunaviiva, 

tekstin rivitys…)  

• Ei ole olemassa yhtä oikeaa 

tapaa; tee siis kuvauksesta 

omannäköisesi! 

Kiireellinen kotihoidon palvelutarve

Asiakkaan tilap. 

kotihoidon 

palvelutarve 

päättyy.

Asiakas

Asiakas soittaa 

väärälle palvelu- 

ohjaajalle.

Asiakas ottaa 

yhteyttä oikeaan 

palv.ohj.

Asiakkaalle 

suunniteltu 

palvelu alkaa.

As. saa palve-

luaan koskevaa 

lisätietoa 1. 

kotikäynnillä.

Asiakas on 

tilapäisen 

kotihoidon 

piirissä max. 1 

kk:n ajan.

Asiakas 

osallistuu 

palvelutarpeens

a uudelleen 

arviointiin.

Asiakkaan tilap. 

kotih. palvelu 

muuttuu 

säännölliseksi.

Asiakas 

osallistuu 

pahosun 

tekemiseen.

5 min (30 min)

Omaiset / 

läheiset

Omaiset osallis-

tuvat pahosun 

tekemiseen, 

mikäli mahd.

Palvelu-

ohjaaja

Po sopii 

palvelun 

alotitamisen 

asiakkaan 

kanssa.

Po ottaa 

välittömästi 

yhteyttä as. 

kotihoitoalueell

e

Po ottaa 

yhteyttä väärään 

työntekijään.

Po selvittään 

asiakkaan 

taustatietoja. 

Po laittaa 

as.asiasta Peg.-

postin koti-

hoitoon.

Po tekee asiak-

kaalle palvelu-

päätöksen ja 

postittaa sen.

Palveluohjaajan 

mahd. kotikäynti 

asiakkaan luona.

Po kirjaa käynnin 

Pegasokseen

Po saa tiedon 

uudesta sään. as. 

Pegasoksen 

kautta.

10 - 15 min 5 min 5 min 20 - 30 min 10 min 45 min 1 - 2 h 30 - 45 min 10 min

Po:n 

yhteydenottoon 

ei vastata.

Po tiedottaa 

tuloselvittäjää 

uudesta 

asiakkaasta.

5 min

Kotihoito

Käynnit sovitaan 

heti sen työnt. 

kanssa kenet 

tavoitetaan.

Kiireel. käynnit 

kirj. heti 

eHoivan päivän 

työlistaan / 

pap.tuloste

Kotihoidon 

työntekijä 

valmistautuu 1. 

kotikäyntiin.

Kotihoidon 

työntekijä tekee 

1. kotikäynnin 

asiakkaan luona.

As. avataan Peg. 

vireillä olevana 

pahosuna + pv 

suunnit.työt.

Tiedot avaava 

työnt. laittaa Peg-

postin po:lle 

palvelup. varten.

Asiakkaalle 

suunniteltua 

palvelumäärää 

arvioidaan.

Kotihoidon 

palvelutarpeen-

arvioijan tekemä 

uusi arviointi.

Palvelutarp.arv. 

kutsuu asiakkaan 

omaisen teke-

mään pahosua.

Palvelutarp. arv. 

tekee 

asiakkaalle 

pahosun 

yhdessä as. 

Palvelutarp.arv. 

kirjaa pahosun 

Pegasokseen 

toimistolla.

5 - 15 min 10 min 5 - 10 min 30 min 15 min 5 min 15 min 45 - 60 min 10 min 1 - 2 h 15 - 60 min

Tieto uudesta 

as.käynnistä  

kirjataan 

Pegasokseen

Palvelutarpeen 

arvioija tekee as. 

tarvittavat 

arvioinnit.

Asiakkuus 

uloskirjataan 

Pegasoksesta.

Asiakkuus 

uloskirjataan 

eHoivasta.

10 min 5 min 5 min

Tuloselvittäjä

Asiakkaan tilap. 

kotihoidon 

palvelutarve 

päättyy.

Asiakas on 

tilapäisen 

kotihoidon 

piirissä max. 1 

kk:n ajan.

Asiakas 

osallistuu 

palvelutarpeens

a uudelleen 

arviointiin.

Asiakkaan tilap. 

kotih. palvelu 

muuttuu 

säännölliseksi.

Asiakas 

osallistuu 

pahosun 

tekemiseen.

As. saa päätök-

sellä tiedon 

palvelun 

hinnasta.

Omaiset osallis-

tuvat pahosun 

tekemiseen, 

mikäli mahd.

Omainen täyttää 

tuloselvityslo-

makkeen.

x min

Po tekee asiak-

kaalle palvelu-

päätöksen ja 

postittaa sen.

Palveluohjaajan 

mahd. kotikäynti 

asiakkaan luona.

Po kirjaa käynnin 

Pegasokseen

Po saa tiedon 

uudesta sään. as. 

Pegasoksen 

kautta.

Po tekee maksu-

päätöksen koti-

hoidosta ja 

postittaa sen.

45 min 1 - 2 h 30 - 45 min 10 min 15 min

Po tiedottaa 

tuloselvittäjää 

uudesta 

asiakkaasta.

Asiakkaalle 

suunniteltua 

palvelumäärää 

arvioidaan.

Kotihoidon 

palvelutarpeen-

arvioijan tekemä 

uusi arviointi.

Palvelutarp.arv. 

kutsuu asiakkaan 

omaisen teke-

mään pahosua.

Palvelutarp. arv. 

tekee 

asiakkaalle 

pahosun 

yhdessä as. 

Palvelutarp.arv. 

kirjaa pahosun 

Pegasokseen 

toimistolla.

15 min 45 - 60 min 10 min 1 - 2 h 15 - 60 min

Palvelutarpeen 

arvioija tekee as. 

tarvittavat 

arvioinnit.

Asiakkuus 

uloskirjataan 

Pegasoksesta.

Asiakkuus 

uloskirjataan 

eHoivasta.

5 min 5 min

Tuloselv. läh. 

tuloselvityslom. 

asiakkaalle tai 

yht.hlölle.

Ellei lomake 

palaudu määrä-

aik. selvitys 

viranom.teitse.

Tuloselv. kirjaa 

tulotiedot 

Pegasokseen.

Tuloselv. lähet-

tää lomakkeet ja 

liitteet sisä-

postissa po:lle.

10  min 30 min - 2 vk 10 - 30 min 10 min

Ne tulotiedot, 

joihin ei löydy 

liitteitä, tarkist. 

viranom.teitse.

Esimerkkejä Excel-pohjaan 

viedyistä arvovirtakuvauksista 



 Kuvatkaa ensin nykyisen toiminnan mukaiset työvaiheet 
valitsemassasi prosessissa. 

 Pohtikaa mikä luo arvoa, mikä estää sujuvaa virtausta. 

 Kuvaukselle voidaan laskea läpimenoaika ja määritellä siitä arvoa 
lisäävä aika. 

 Tunnistakaa hukan avulla ongelmakohtia ja parannuskohteita. 

 Pullonkauloja (prosessia hidastavat kohdat) syitä voidaan ratkoa 
esim. 5 x miksi? –menetelmän tai kalanruotokaavion avulla. 



5 x Miksi? 

 Analyysimenetelmä, jonka avulla 
voidaan löytää ongelman todellinen 
syy.  

 Kysymällä viidesti miksi päästään 
syvemmälle asioiden taustoihin.  

 Työkalu mahdollistaa syy- ja 
seuraussuhteiden selvittämisen. 

 Tavoitteena löytää juurisyy 
ongelmaan. 

 

Kalanruokakaavio 



 Sama työrukkanen jatkaa 
nykytilan kuvaamisen 
analysoinnin jälkeen 
tulevaisuuden tahtotilan 
kuvaamiseen.  

 Suunnitelkaa, miltä näyttää 
arvovirran tulevaisuustila 
liimalapputekniikkaa käyttäen . 

 Hukkatekijöiden eliminointi tai 
minimointi. 

 Tavoitteena sujuva, jatkuvasti 
virtaava asiakasprosessi. 



Tahtotila ei synny itsestään. 

Eteneminen kohti tahtotilaa vaatii 
muutoksia toiminnassa ja nämä 
askeleet kirjataan 
toteutussuunnitelmaan. 

 Ilman toteutussuunnitelmaa tahtotilan 
arvovirtakuvaus jää helposti 
”seinäpaperiksi”. 

Osana toteutussuunnitelmaa voidaan 
käyttää esim. 5S –menetelmää. 



 Työpaikkojen organisointi ja työmenetelmien 

standardointi niin, että työn tuottavuus kasvaa 

merkittävästi. 

 Poistetaan päivittäisestä työstä jatkuvasti 

hukkatekijöitä, jotka vievät turhaa työaikaa ja 

synnyttävät siksi täysin turhia kustannuksia. 

 Tapa toimia ja standardoida työympäristöä yhä 

selkeämmäksi ja turvallisemmaksi. 

 Ei ole kyse "siivouskampanjasta”. 

 Pysyvä toimintamalli, joka parantaa laatua ja 

turvallisuutta, sekä luo miellyttävän ja tuottavan 

työympäristön. 

 Käytä paljon visuaalisuutta 5S tukena. 

 
   

Sortteeraus, systematisointi, 

siivous, standardointi ja 

seuranta 

 

”OIKEA ASIA 
OIKEALLA PAIKALLA” 



Jatkokehittäminen 



Lean -kehitystoiminta perustuu 
toiminnan systemaattiseen ja 
jatkuvaan kehittämiseen, johon koko 
henkilökunta osallistuu. 

Lean on pitkäjänteistä kehitystyötä. 

Ongelmat nähdään mahdollisuuksina 
kehittää laatua, työskentelytehokkuutta 
tai työturvallisuutta.  

Kehittämällä prosessien toimivuutta ja 
laatua parannetaan koko yrityksen 
toimintaa ja kannattavuutta. 



Jatkuvaa 

parantamista 

kannattaa toteuttaa 

PDCA -syklin 

mukaisesti. 

 

• Suunnittele (Plan) 

parannustoimenpide.  

• Suorita (Do) pilotti-

/kehittämishanke 

muutoksesta.  

• Arvioi (Check) pilotti-

/kehittämishanke. Tehdään 

mahdollisen korjaavat 

toimenpiteet.  

• Toteuta (Act) parannus 

kohdealueella. Vakiinnutetaan 

hyviksi todetut toimintatavat 

kaikkialla.  

• Jatka toiminnan kehittämistä 

syklin mukaisesti. 


