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Lean-mistä on kysymys?
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Leanin päämääränä on läpimenoajan lyhentäminen hukkaa karsimalla



Lisäarvon määritelmät

Arvoa lisäävä toiminto

-Toimenpide, joka muokkaa tai muotoilee ainetta, kappaletta tai 

informaatiota vastaamaan asiakkaan vaatimuksia

-Toimenpide, josta asiakas haluaa maksaa

Ei arvoa lisäävä-tarpeellinen

-Välttämätön, mutta asiakas ei halua maksaa siitä

-Toiminto, jota ei voida poistaa

-Vaadittu toiminto (viranomainen, laki)

Hukka

Kaikki muut merkityksettömät, epäolennaiset toimet, jotka 

eivät lisää arvoa asiakkaalle
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Miksi läpimenoaikaa kannattaa lyhentää?

 Työn tekeminen sitoo resursseja, tuotti se asiakkaalle arvoa tai ei

 Läpimenoajan pidentyessä resurssien tarve ei enää rajoitu 

asiakastarpeeseen vaan entistä enemmän ei-asiakasarvoa 

lisäävään työhön

 Resurssien sitoutuessa ei-asiakasarvoa lisäävään työhön työn 

tuottavuus ja liiketoiminnan kannattavuus laskevat

Leanin päämääränä on lyhentää läpimenoaikaa ja kasvattaa 

virtaustehokkuutta eli arvoa lisäävän työajan osuutta

läpimenoajasta
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Leanilla vahvistetaan 

kilpailukykyä

Kustannukset

Myyntihinta

Perinteinen voitto Lean-kehittämisen 

jälkeinen voitto hukkaa

vähentämällä
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Virtaus ja imuohjaus

Perinteinen toiminta Virtautettu toiminta

JATKUVA VIRTAUS

Tuotantoa ei ole 

tasapainotettu

Tasapainotettu 

tuotanto

Läpimenoajan lyhentäminen perustuu virtauksen luomiseen.



leanteam.fi

Kolme suurinta hävikkiä

Vaihtelu

Ylikuormitus

Hukka

Leanissa karsitaan kaikkia kolmea hävikkiä, joista vaihtelu usein aiheuttaa

kahta muuta.
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Vaihtelu 

 Kysynnästä aiheutuva vaihtelu

 Omasta toiminnasta aiheutuva vaihtelu

 Epäyhdenmukaiset toimintatavat

 Työn suoritusajan vaihtelu

 Laatuvaihtelu 

 Osaamiserot

 Myöhästymiset

 Tulipalojen sammuttelu

 Toimittajista aiheutuva vaihtelu

Vaihtelu laskee aina suorituskykyä. Mitä enemmän toiminnassa on vaihtelua,

sitä alhaisempi on sen suorituskyky.

Ylikuormitusta

Epätasaista kuormitusta

Hukkaa eli työtä, josta

asiakas ei maksa
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7+1 hukkaa

9

Ylituotanto

Varastot ja 

keskeneräinen työ

Kuljettaminen ja 

siirtäminen

Odottaminen

Epätarkoituksen-

mukainen käsittely

Ylimääräinen liike

Virheet

Hukattu työntekijöiden 

potentiaali



Miten Leania kehitetään?

Jatkuvat 

parannukset

Akuuttien 

ongelmien 

ratkaisu

Yrityksen tavoitteista 

lähtevät 

kehitysprojektit

Vaikutusalue

Aika ja resurssit

Leanin kehittämises-

sä tarvitaan kaikki 

nämä elementit



Lean tarjoaa useita työkaluja kehittämiseen.
Esimerkkinä 5S.



Ennen



Jälkeen



Kiitos!

Timo Hemmilä


