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Lean5 Europe Oy

Lean5 Europe Oy on tuottavuuden jatkuvan parantamisen Lean-valmennustalo, jossa 
asiantuntijoilla on yli 15 vuoden käytännön kokemus tuottavuuden 
kehittämisprosesseista usealta toimialalta.

Lean5 lähestymistapa on hyvin käytännönläheinen, joka perustuu tiiviiseen 
yhteistyöhön asiakasorganisaation kanssa. Viemme yhdessä kehitetyt toimintamallit 
käytäntöön ja näin varmistamme organisaation osaamisen kehittymisen sekä 
tuottavuuden parantamisen jatkuvuuden. 



Lean5 Europe Oy ltd.





Lean5 asiakkuuksia



Asiakkaidemme saamia 
Vuoden Lean-teko palkintoja

2012 VR Group, 1. sija

2014 Mendor Oy, 2. sija

2014 Aikawa Fiber Technologies Oy, 1.sija

2015 Murata Electronics Oy, 2.sija 2016 Olvi Oyj, 2.sija

Suomen Lean-yhdistys Ry



Lean pähkinänkuoressa

”Me tarkastelemme aikajanaa siitä pisteestä kun 

saamme tilauksen, siihen pisteeseen kun saamme 

asiakkaan maksusuorituksen.

Me sitten jatkuvasti lyhennämme tätä aikajanaa, 

poistamalla siitä hukkatekijöitä”



Lean5-kehittämisprosessi

Tarkoitus ei ole juosta nopeammin,

vaan kävellä lyhyempi matka



• Muutamia keskeisiä vaikuttajia:
» 1911, Henry Ford (standardointi, massatuotannollisuus)

» 1920- Sakichi Toyoda (ensimmäinen TPS konsepti)

» 1940- W. Edwards Deming

» 1950- Taiichi Ohno (“TPS isä”, Toyota Production System)

» 1950- Shigeo Shingo (TPS dokumentointi, Poka-Yoke, SMED, Shingo Prize)

» 1980- James P. Womack & Daniel T. Jones (“The Machine that changed the world”, “LEAN Thinking”, LEAN.ORG, “LEAN” 
terminä vuonna 1990)

» 2000- Mike Rother (“Learning to see” 1998  & “Toyota Kata” 2009)

Kymmenissä tuhansissa yrityksissä eri toimialoilta, ympäri maailman 

@ Lean5 Europe Oy Ltd.

Lean historiaa 1500 – 2017 



MITÄ LEAN ON ?

Johtamisjärjestelmä, joka perustuu työn vakioimiseen ja vakioidun 

työn systemaattiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Terveen järjen käyttöä johtamisessa ja työssä.

Perustuu asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen, työn vakioimiseen 

ja virtaustehokkuuden parantamiseen

Lean on ennen kaikkea asennetta ja ajattelua,

oppimista ja jatkuvaa kehittämistä!



Systemaattista kehittämistä – joka päivä parempi

Kun tavoitetaso on saavutettu pitää asettaa uusi tahtotila-

tämä johtaa organisaatiota kohti visiota

Nykytila

Yrityksen Visio

Tavoitetaso

• Strategia

• Kehitystoimet

• Teknologia kehitys

• Kärkihankkeet

• Henkilöstön osaamiset 
kehittäminen



1. ARVO



Tilauksesta – Toimitukseen ???
Tehdäänpä 

tilaus…

Asiakas tekee tilauksen
(3min)

Tilauksenkäsittely ja 
materiaalitilaukset toimittajalta 
(Arvoa 15min Kesto 2 viikkoa)

Materiaalit toimittajalta
(matkalla 2 päivää)

Tuotteen valmistus 
(Arvoa 60min, 

tuotannossa 10 päivää)

100% Laaduntarkistus 
(10min)

Tuote varastossa, pakkaaminen 
ja lähetys. (Arvoa 10min, 

jonossa 2 päivää)

Lähetys asiakkaalle
(2 päivää)

Asiakas vastaanottaa 
tuotteen 30 päivän 
päästä tilauksesta

30 päivää, 
hmm???



Arvo = Asiakasarvo

Lean toiminnassa arvoksi määritellään 
lähtökohtaisesti sellainen toiminta/asiat, joista 

asiakas hyötyy, jotka tuottavat tai jalostavat 
asiakasarvoa, joista asiakas hyötyy ja on esimerkiksi 

valmis maksamaan.

Avainkysymys: 

Mitkä toiminnan osaset ovat hyödyllistä 

asiakkaamme näkökulmasta?

1. Mikä tuottaa asiakkaalle arvoa?
2. Mikä ei tuota, luo ainoastaan kustannuksia?



€

Läpäisyaika, kustannukset, arvotuotanto

€+

Arvoa lisäävä toiminta
Aputoiminta
Hukka

Arvoketju, arvovirta, prosessi...



8 Hukan oiretta
1. Ylituotanto
2. Varastointi
3. Kuljetus
4. Liike
5. Odotus
6. Virheet
7. Prosessointi
8. Osaamisen

alihyödyntäminen

Hukkatekijät



3:57
• Tyypillisen tilaus-toimitusketjun keskimääräinen 

ajallinen ”hyötysuhde” on 3:57 (asiakkaan 
näkökulmasta)

• 3 minuuttia / h arvoa lisäävää toimintaa

• 57 minuuttia / h kaikenlaista muuta touhua

• 5% toiminnasta luo tulosta

• 95% luo kustannuksia



Miksi emme tunnista hukkaa?

Totuus on jotain 
muuta!

Toiminta nähdään, ymmärretään tyypillisesti 
näin…



Perinteinen tapa kehittää

Perinteisesti kehitetään ”vihreää”



Työ 1 Työ 2 Työ 3 Työ 4 Työ 5

Arvovirta Asiakas

Arvoketju asiakkaalle

Virtausoptimointi

Resurssioptimointi

about:blank


2. ARVOKETJU



Arvo muodostuu aina arvoketjuissa!
• Arvoketju tai prosessi, on toimintoja, asioita, 

resursseja, toimintamalleja..
• Aineettomia ja

• Aineellisia tuotantotekijöitä..

... joista jalostuu lopputuote ja/tai palvelu.

• Lean ajattelun näkökulmasta arvoketjut 
koostuvat aina kahdesta lajista:

1. Arvoa lisäävästä toiminnasta

2. Ei arvoa lisäävästä toiminnasta
• Aputoiminta

• Hukka

@ Lean5 Europe Oy Ltd.23.11.2017



Miksi keskittyä hukan poistamiseen?

Läpimenoaika, kustannukset

Läpimenoaika, kustannukset

Vapautettu potentiaaliAputoiminta

Hukka

Arvoa lisäävä toiminta

@ Lean5 Europe Oy Ltd.23.11.2017



Yhteenveto



Toimintamalli - Jatkuva parantaminen?

1912

maailmanennätys: 245 cm



Jatkuva parantaminen: 63 vuotta = 22995 
päivää

3 sekuntia90 sekuntia

1950 2013



PIENET, ISOT ASIAT…....!

“Tärkein asia oli se, että autoin

pelaajat ymmärtämään, että he 

voivat voittaa. He alkoivat luottaa

itseensä ja itseluottamus alkoi

nousta.”

“Asenteesta tuli ammattimaisempi. Kaikki mitä tehtiin, 

tehtiin hyvin, mutta kaiken voi tehdä aina lite bättre!”



Kysymyksiä, kommentteja, fiilikset?





KIITOS!

www.lean5.fi

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube

Blogi: LeanSanomat

http://www.lean5.fi/

