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ProAgrian hankkeissa on tutustuttu
maatilayritysten johtamiseen
Tanskassa

Tanskalainen Seges oli soveltanut
leania maataloudessa, joten sitä oppia
tuotiin myös Suomeen

Maataloudessa leania on lähestytty
hyvin käytännön läheisesti

Lean maataloudessa historiaa
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Lean ei ole vain työkaluja vaan ajattelutapa
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Leanin viisi periaatetta
1. Asiakashyöty

2. Näe arvovirrat ja poista hukka

3. Luo sujuvuutta työnkulkuun
4. Imuohjaus

5. Jatkuva parantaminen (Kaizen)
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Miten noukitaan timantit?
Työjono

Käytettävissä oleva aika



Mikä on arvoa tuottavaa työtä?
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Arvoa tuottavat: Työ, joka tuottaa lisäarvoa prosessille
Ruokinta, lypsy, tuotteen parannus…

Välttämätön hukka: Työ, joka ei tuota suoranaisesti lisäarvoa, mutta on välttämätön prosessille:
pesut, siirrot, raportointi, kirjanpito

Hukka: Työ, joka ei tuota mitään lisäarvoa: rikkoutuneiden koneiden korjaus,  työkalujen etsintä,
ylimääräiset liikkeet ja askeleet

VA VA VAVANVA NVA NVA

TCT
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Hukat

Odottelu

Kuljettelu

Tarpeeton
liikkuminen

Varastot

Ylilaatu

Ylituotanto

Viat

Hyödyntämätön
osaaminen

Hukkatyypit



Yksi tärkeimpiä asioita!
Ylös kirjoitetut asiat säilyvät paremmin alkuperäisen ajatuksen mukaisina
kuin mielessä olevat asiat
Helpottaa ihmisten välistä kommunikointia
Vähentää väärin ymmärryksiä
Auttaa työntekijää toimimaan oikein
Varmistaa sen, että asiat tehdään samalla tavalla
Tulokset näkyviin!
Onnistumiset motivoi työssä
Hyviä apuvälineitä mm. KPI-avain
Graafit

Näkyväksi tekeminen
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500 metrin päästä käänny
oikealla. Aja 100 metriä. Käänny
liikenneympyrästä vasemmalle
(kolmas poistumisliittymä).
Kohde on punainen talo 300
metrin jälkeen vasemmalla.

Kumpi on helpompi ymmärtää?
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500 m

300 m

100 m



Valkotaulusta on helppo lähteä liikkeelle
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Hyvää kuluneella viikolla

Tavoitteen saavuttaminen

Parannusehdotukset ja ideat

Toimintasuunnitelma

Priorisointitaulukko

Monisteet,
tiedotteet,
ilmoitukset yms.

Elokuu 2017

Vuosikello 2017

Tavoite näkyväksi

Visio: Kestävästi ja hyvinvoivasti 1 000 000 EKM kg / tila / v

Vasikoiden juotto Appeen tekoIltalypsyAamulypsy



Arvovirtakuvaus
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Työnkulku/
prosessiaskelma
Hukka
Parannusehdotus
Vastuunvaihto
Huom, tähän on palattava



Mikäli halutaan että kaikki tekee samalla tavalla täytyy ohjeistuksen olla
yksiselitteinen Vähentää vaihtelua ja parantaa laatua

Parannukset tulevat käyttöön vasta kun toimintatapa on juurrutettu
käytäntöön

Virheistä halutaan eroon sillä ne aiheuttavat kustannuksia

SOP työohjeet
Standard Operating Procedure
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Lajittele tarpeellinen (sort / seiri)

Oikeat, merkityt paikat (Set in order / seiton)

Pidä puhtaana (shine / seiso)

Vakioi (standardize / seiketsu)

Noudata järjestystä (sustein / shitsuke)

5S – Tavarat siellä missä niiden kuuluu olla
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Kanban-kortti

15 Kanban tarkoittaa signaalia. Tämä kortti antaa signaalin tavaran tilaamiselle.



Kiitos!
ONNISTUMME YHDESSÄ
Jäikö kysyttävää?
Petri Koivisto
ProAgria Keskusten Liitto
p. 0438266491
petri.koivisto@proagria.fi
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