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PIIRTEITÄ
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Tässä esityksessä on käytetty laatukulttuuri, Lean kulttuuri, Jatkuvan parantamisen kulttuurinimikkeitä

lähes samaa tarkoittavana. Ne ovat syntyneet eri yhteyksissä, mutta niissä ajetaan hyvin samanlaisia

toimintaperiaatteita takaa

1



SISÄLTÖ

Laatukäsitteestä

Kulttuurikäsitteestä

Laadukkaan johtajuuden piirteitä

Henkilöstön mukaan tempaaminen

Kulttuurimuutoksen muuttamisen haasteita

Tavoitteiden konkretisointi jokaisella organisaatiotasolla itseohjautuvuuden vahvistamiseksi

Ongelmien ratkaisutaito kulttuurin vahvistamisessa

Esimies – alainen yhteistyösuhde pienten askelten kehittämisessä, Kata-malli

Yhteinen visuaalinen tilannekuva ohjaamisen tehostamisessa

Lähtötilanteen arviointia

3

7

13

26

33

44

50

70

82

90

2



SFS-EN ISO 9000:2015 SANASTO
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LAATUKÄSITTEITÄ

Quality is conformance to requirements

Quality is fitness for use

Quality is meeting customer expectations

Quality is exceeding customer expectations

Quality is superiority to competitors

Quality Drivers:

• Customers

• Products / Services

• Employee satisfaction

• Organizational focus

Ref: Juran’s Quality Planning & Analysis for

Enterprise Quality, 5th Edition, 2006, The Mc Graw-Hill

Ref: The Certified Manager of Quality Excellence, Handbook

3rd Edition, 2006
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Itsestään selvä laatu:

• puuttuminen aiheuttaa tyytymättömyyttä

• laadunvarmistus korostuu

• lehti on aamulla postilaatikossa, 

tietojen virheettömyys ja uutisten 

todenperäisyys 

Houkutteleva, ilahduttava laatu:

• asiakas ei kiinnitä puuttumiseen huomiota

• generoi asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta

• luodaan tuotteelle lisäarvoa

• korostuvat kilpailuilla markkinoilla, joilla 

asiakkaan ymmärtäminen ja jatkuva 

kehittäminen ovat tärkeitä

KANO:VAATIMUSTEN MUKAISUUS JA HOUKUTTELEVUUS 

• hyvät vinkit, vuorovaikutusosaamisella

luodut asiakkaan kokemat arvostustunteet,

ei maksa paljon tuottajalle

Itsestään 

selvä laatu

Puoleensa-

vetävä laatu

Tyytymätön asiakas

Tyytyväinen asiakas

Tuotteen tai 

palvelun 

ominaisuudet

• mitataan virheillä, valituksilla ja huonoilla 

arvosanoilla

• kiitokset, odotusten ylitykset, ”wow” laatu joka

luo sitoutumista ja asiakkaat suosittelevat
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• Culture : the set of shared attitudes, values, goals, and 
practices that characterizes an institution or organization 
<a corporate culture focused on the bottom line>

• Behavior : the response of an individual, group, or 
species to its environment, the way in which something 
functions or operates

• Philosophy : the most basic beliefs, concepts, and 
attitudes of an individual or group 

Webster’s Dictionary

KULTTUURI?
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”Huono organisaation kulttuuri syö

strategian aamupalaksi ja on organi-

saatiolle kuoleman suudelma”

Huono kulttuuri aiheuttaa:

• odottamattomia ongelmia

• matalaa tuottavuutta

• matalaa työmoraalia

• innovoinnin vähäisyyttä

• päälliköille pitkiä ”tulipalojen sammutuksia”

• henkilöstöresurssien ylimitoitustarvetta

• suunnittelematonta ylitöiden tekemistä

• jatkuvaa ongelmien kanssa kamppailua

• henkilöstön vaihtuvuutta

• toistuvia pettymyksiä asiakkaille
12



Joilla organisaatio johdetaan erinomaiseen 

suorituskykyyn.

• Keskittyminen asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin.

• Liiketoiminnan suorituskyvyn jatkuva kehittäminen 

uusiutumisen, yhteistoiminnan ja oppimisen kautta.

• Työntekijöiden arvostaminen ja osallistaminen.

• Yhteistoimintakumppanien arvostaminen.

• Tulevaisuuden tarpeiden huomioiminen. 

• Yhteiskunnan tarpeisiin ja odotuksiin vastaaminen.

• Organisaation johtaminen tosiasioihin perustuen. 

Keskeisimmät laadukkaan johtamisen 
periaatteet:

Yo. yhteenvedossa on yhdistetty laadukkaan johtamisen periaatteet ISO 

9000 standardeista sekä Malcolm Baldrige ja EFQM malleista.
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TQM:N KULMAKIVET
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Johdon sitoutuminen
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LEAN JOHTAJUUDEN KEHITTÄMISMALLI

”True North 

Values”

Haaste

Kaizen-

ajattelutapa

Go To Gemba

Tiimityö

Kunnioitus

1. Sitoudu itsesi kehittämiseen.

Opettele elämään True North arvojen

mukaisesti toistuvien oppimisjaksojen

avulla.

2. Valmenna ja kehitä muita.

Näe ja haasta muita näke-

mään todellinen kehitys-

potentiaalinsa.

3. Tue päivittäisesti jatkuvaa parantamista.

Rakenna paikallisesti kehittämistaitoja

päivittäisjohtamisen ja kaizenien avulla.

4. Luo Visio ja yhdensuuntaista

tavoitteet.

Laadi True North Visio ja yhden-

suuntaista tavoitteet vertikaali-

ja horisontaalisuunnissa.
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Systeemissä tärkeää:

• Tehokas ja toimiva kommunikaatio asiakkaiden kanssa

• Asiakastarpeiden kääntäminen tuotteiden ja palveluiden

vaatimuksiksi

• Henkilöstön kokemusten huomiointi, jotka antavat vahvan

panoksensa asiakaslisäarvon luomiseen

• Innostamalla jokainen henkilöstön jäsen havainnoimaan

asiakastarpeiden virtausta estäviä seikkoja

• Palkitaan ongelmien tehokkaasta ratkaisemisesta kun juurisyyt

saadaan poistettua ja ongelma ei toistu
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• Osallistuminen yksikön, osaston ja poikkiorganisatorisen tiimin toimintaan

• Osallistuminen ongelmien ratkaisuprosesseihin

• Viestintä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden ja toimittajien kanssa

• Mittaristojen käyttö ja seuranta, parantavien toimenpiteiden käynnistäminen

• Prosessien hallinta - virheet, läpimenoaika, vaatimusten täyttäminen

• Joustavuuden mahdollistavien monipuolisten taitojen ja osaamisen hankinta

• Aloitteiden teko ja toteuttaminen

• Vastuun otto laadusta ja tuottavuudesta 

HENKILÖSTÖN ROOLISTA JATKUVASSA PARANTAMISESSA
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PARANTAMISEN KULTTUURIN YLLÄPITO

• Johdon näkyvä sitoutuminen ja oma esimerkki 

• Visio ja toimintajatus tukevat jatkuvaa parantamista

• Resurssien saatavuudesta huolehditaan

• Kommunikoinnissa ylläpidetään viestiä miten kukin hyötyy 
eteenpäin menosta

• Aikaansaannoksia mitataan ja niistä viestitään

• Johto seuraa aktiivisesti kehitystä ja kommunikoi avoimesti

• Kannuste- ja palkitsemismenettelyt tukevat parantamista
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TOTAL QUALITY MANAGEMENT LÄHESTYMISTAVAN, KULTTUURIN HYÖTYJÄ

• Virheiden ja häiriöiden väheneminen (TQMssä painotetaan laatutietoisuutta,

kerralla oikein tekemistä, sitoutumista olla toimittamatta eteenpäin virheellisiä

asioita kuten Leanissä ja jatkuvassa parantamisessa)

• Ongelmanratkaisutaitojen syveneminen ottamalla käyttöön koeteltuja menetelmiä

kuten SPC-seuranta, vika- ja vaikutusanalyysit, riskienhallinta, lean periaatteet jne.

• Tuotteiden, palveluiden ja prosessien jatkuva kehittäminen perusarvona

• Asiakastyytyväisyyden ja suosittelun paraneminen ajan myötä

• Tuottavuuden ja henkilökohtaisen tehokkuuden paraneminen

• Prosessien systemaattinen parantaminen asiakas- ja omista strategianäkökulmista

• Jatkuva asiakastyytyväisyyden ja suosittelun paranemisen merkityksen esillä pito

• Prosessipoikkeamien ja hukkatekijöiden hellittämätön eliminointi

• Henkilöstön taitojen ja itseohjautuvuuden lisäämiseen investoinnit

• Henkilöstön kuuleminen, heidän kokemusten ja ideoiden arvostaminen

• Prosessien virtaviivaisuuden lisääminen

• Prosessin omistajuuden sisällön, roolin ja yhteistyön kehittäminen yhdessä prosessissa

toimivien kanssa

• Toimittajayhteistyön ja kumppanuussuhteiden kehittäminen strategisella ja opera-

tiivisella tasolla
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Lean kulttuuri painottaa sitä miten mahdollistaa muut toimimaan

• työskennellään yhteistyössä. Otetaan muut mukaan toiminnan suunnitteluun

• haetaan tapoja tuoda ihmiset yhteen toimimaan kasvokkain ja rakentamaan

luottamusta toisiinsa tiimeissä

• annetaan henkilöstölle ongelmia ratkaistavaksi, ei ratkaisuja toteutettavaksi

• viitoitetaan polku ja annetaan tiimien hoitaa asiat

• tuetaan tiimien päätöksentekoa ennalta määritellyissä rajoissa

• kalenteroidaan valmennus- ja mentorointihetket
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Liikkuu kentälläHeittää ideoita

testattavaksi

Tukee jatkuvaa

parantamista

Viestii visio-

ta

Tunnistaa prosessien

hukkatekijöitä

Hankkii tarpeel-

liset työkalut

Asettaa ta-

voitteita

Viestii minne

mennään

Hukkuu töihinsä

Sumuttaja

Tyranni Aloitekyvytön

Muiden ideat

eivät kelpaa

Luovuttaja

Työntekijöi-

den syyttäjä

“Väärin sammutettu”

Junttaa omia

näkemyksiäänTaakse

jäävä

Stressaantuja
Hoitakaa pojat hommat 

kuntoon

Omien

“muskelei-

densa” ihailija

Sirkuspelle

Valtuuttaa tiimiläisiä

Kiittää

onnistumisesta

Johtaa esimerkil-

lään
Uhkailija

EI TOIVOTTAVAA                          TOIVOTTAVAA

MITÄ JATKUVAN PARANTAMISEN KULTTUURI EDELLYTTÄÄ ESIMIEHILTÄ?
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• Ylimmän johdon edustajien tulee jalkautua kentälle

• Johtajien ja esimiesten on osattava kysyä hyviä kysymyksiä ja kuunnella

huolellisesti mitä henkilöstöllä on sanottavaa

• Tunnistettava tapoja, joilla toteuttaa henkilöstön arkisten ongelmien

ratkaisemiseen löytämiä ideoita ja ratkaisuja

• Autettava henkilöstöä toteuttamaan henkilökohtaisesti omia kehitysideoitaan

• Hyvästä työstä pitää kiittää julkisesti ja kahden kesken

• Tavoitteiden saavuttamista tukevasta käyttäytymisestä tulee palkita sopivin keinoin

• Otettava käyttöön visuaalisia tauluja, joiden avulla henkilöstö näkee ollaanko

• edistymässä ja taantumassa ja vahvistamassa erottautumista kilpailijoista

LAATUKULTTUURIA TUKEVIA TOIMINTATAPOJA
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Moraaliset avainindikaattorit kulttuurin vahvistamisessa

• Jokaisen johtajan tulisi toimia olemalla kuin henkilöstönsä ja asiakkaidensa palvelija
• Johtajan tulee laittaa oma egonsa sivuun ja mahdollistaa alaistensa kasvu ja

täyden potentiaalinsa saavuttaminen
• Päälliköiden tulisi viettää merkittävä osa työajastaan kentällä esittäen

hyviä kysymyksiä, valmentaen kehittämistapoja ja antaa tunnustusta alaistensa
aikaansaannoksista

• Jokainen asiakasrajapinnassa toimiva työntekijä tulee ottaa henkilökohtainen
vastuun työstään ja osallistua päivittäiseen toiminnan parantamiseen

• Asiakasrajapinnassa toimivat tukevat kolleegoitaan parantaakseen koko
tiimin suorituskykyä
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Organisaation tuloksekkaan toiminnan merkittävä parantaminen edellyttää organisaation

kulttuurin muuttamista:

• jotta kulttuuria voi muuttaa, pitää ymmärtää miten voidaan auttaa henkilöstön kaikkia jäseniä 

muuttamaan omaa käyttäytymistään (johto, päälliköt, suorittajat)

• käyttäytymisemme juontaa niihin arvoihin joita itsekukin arvotamme tietoisesti tai 

tiedostamattamme eniten

• mielemme arvostukset viestivät uskomuksiamme ja ohjaavat käyttäytymistämme

• organisaatiomme koostuu erilaisista ihmisistä, joilla kaikilla on erilaiset omat arvonsa ja sitä 

myötä erilaiset käyttäytymismallit

• organisaation toimintaperiaatteet / menestystekijät perustuvat tuloksiin vaikuttaviin syy-

seuraussuhteisiin (Arvosta jokaista, Johda nöyrin mielin, Ajattele systeeminäkökulmasta, 

Vahvista yhtenäistä toiminnan tarkoitusta ja luo lisäarvoa asiakkaille)

• kun ihmiset ohjautuvat toimintaperiaatteiden mukaan, heidän huomionsa kiinnittyy itsestä 

toisiin

• työssä sovellettavat työkalut ja menetelmät ovat tulosten aikaansaannin apuna

• työkalujen ja menetelmien käytön pitää tukeutua organisaation toimintaperiaatteisiin

• johdolla on suurin vaikutus siihen toimitaanko toimintaperiaatteiden mukaan

• esimiestasolla on suurin vaikutus astetta konkreettisempien toimintaperiaatteiden suhteen 

(Pyri virheettömyyteen, varmista laatu jokaisessa vaiheessa, keskity prosessimaiseen 

toimintaan ja edistä tieteellistä ajattelua)
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GARY HAMEL: TPS = THINKING PEOPLE SYSTEM
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MASLOWIN HIERARKIA ANTAA AINEKSIA MIKÄ SAA TYÖNTEKIJÄN ”LEIKKIIN MUKAAN”

Ref: Flevy, Operating Excellence
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Työntekijöiden aktivoitumisen
3 elementtiä

Päätösvalta

Työntekijöillä

pitää olla oikeus

osallistua

olennaisten

asioiden

päätöksentekoon

Koulutus tai

kokemus

Työntekijöille

pitää

mahdollistaa

päätöksentekoa

tukevaa

koulutusta ja 

harjoitusta

Kannusteet

Työntekijöiden

osallistumista

tukevat

kannusteet pitää

olla avoimesti

tiedossa

1 2 3 Ref: Flevy, Operating Excellence
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HENKILÖSTÖN SITOUTUMISEN ASTEET

Sitoutumisen lisääminen

Työtehtävien pitää olla:

• Perusteltuja, tarkoituksellisia

• Vaihtelevia

• Itsenäisiä

• Työkaverien tuki läsnä

Työn sisällön rikastuminen lisää

työntekijöiden tuottavuutta.

Työntekijät määrittelevät roolinsa

laajemmin ja ovat valmiita tekemään

muodolliseen työnkuvaansa

kuulumattomia tehtäviä

Sitoutumisen syveneminen

Organisaatioiden tulee

mahdollistaa henkilöstönsä

henkilökohtainen kehittyminen.

Lisääntyy:

• Tietämys

• Taidot

• Kokemus

• Erityis-

osaaminen

Luo

Lisääntyy:

• Itsekunnioitus

• Sitoutuminen

• Tuottavuus
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Jatkuvan parantamisen kulttuurin muodostamisen menetelmiä

• Ristiinkoulutus – henkilöstön monitaitoisuuden lisääminen

• Selkeästi määritellyt tavoitteet

• Työssä oppimisen edistäminen

• Valmennus, mentorointi

• Ongelmanratkaisutaitojen parantaminen

• Ihmisten johtamisen kehittäminen- aktiivisuuden

lisääminen toiminnan kehittämiseksi

• Tiimityö

• Tiedon jakaminen opitusta

• Aloitejärjestelmän ripeys ja läpinäkyvyys
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Critical Mass Direction of Enrollment

Middle
Enrollers

Late
Enrollers

Early
Enrollers

Initiators

Slugs

Die 

Hards

5% 15% 30% 30% 15% 5%

Source: The Atlanta Consulting Group, Inc.

Enrollment Curve

It is key to understand and leverage is the rate and pace at which 
people adapt to change

Muutoksen hallinnassa pitää ymmärtää ihmisten erilainen valmius

omaksua ja sitoutua uusiin toimintatapoihin

Omaksumis- ja sitoutumiskäyrä
Start by focusing 

time and effort on 

the middle/late 

enrollers 
Keskity näihin

ryhmiin

”Luupäät”

”Etanat”
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KULTTUURIN MUUTTAMISEN FAKTOJA

• Muutos vie aikaa, vuosia

• Muutosmatka on kuin töyssyinen tie

• Ylimmän johdon pitää johtaa muutosta

• Viestintä, viestintä, viestintä

• Edellyttää kouluttamista ja uusien käyttäytymismallien
oppimista

• Muutos on prosessi

• Muutos koskee kaikkia organisaatiossa

• Tärkein elementti on henkilöstön sitouttaminen oppimaan, 
toimimaan itseohjautuvasti, oppiminen jatkuvaan
muuttumiseen

KULTTUURIN MUUTTAMINEN ON HAASTE 35



Lean kulttuurin rakentajan muistilistaa

• tunnista asenteet, käyttäytymistavat, menettelytavat, prosessit jne.

joissa pitää tapahtua muutos

• kirjaa muutostarpeet muistiin

• laadi kattava suunnitelma muutosten toteuttamiselle

• varmista, että kaikki muutosagentit ovat tietoisia ihmisten

tunnetiloista kun he joutuvat kohtaamaan muutoksia

• tunnista niin muutosta puoltavat kuin vastustajat ja muodosta

heistä muutostiimi

• muista, että muutoksen myynnissä pitää voittaa niin sydämet kuin mielet

• käytä ”kosintaperiaatteita”, joilla viet henkilöt hitaasti mutta varmasti 

muutokseen

• tue, tue, tue, kommunikoi, kommunikoi, kommunikoi
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Lean kulttuurin toteuttamisen esteitä (Boeije, 2002, Wijk 2013)

•asiaansa ei syvällisesti osaavat lean konsultit (”pin-

tavaahto-osaamisen taso”)

• johtajuuden puute

• liian tiukka aikataulu

•ei selkeää visiota mitä kohti pyritään

•ei yhteistä käsitystä mitä lean on

•siiloutunut rakenne

• riittämätön kommunikaatio koko aikana mitä, miten, 

milloin, miksi

• reaktiivinen, tulipaloja sammutteleva kulttuuri
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Jadhav et al., 2014: Leanin onnistumisen esteitä:

- ylimmän johdon oma vastustus

- ylimmältä johdolta puuttuva ihmisten mielen

johtajuus ja oman sitoutumisen osoittaminen

- kommunikaation puutteellisuus johdon ja

työntekijöiden välillä

- yhteistyön puuttuminen johdon ja työntekijöi-

den välillä lean toteuttamisen aikana

Shook, 2010: Lean kulttuurin onnistumista tukee

• muutosjohtamiseen varautuminen

• muuttuneiden toimintatapojen ja käyttäytymisten

vakiinnuttamiseen panostaminen

• muuntamalla prosessien leanin kehitysprojektit

jatkuvatoimiseksi parantamiseksi

• tunnistamalla leaniä tukevia prosessimittareita

tavanomaisten rinnalle (KETin määrä, kysyntä, tahtiaika,

valmistumisnopeus jne.)

• huolehtimalla jatkuvan parantamisen toimintaedellytyksistä

jatkossa ja henkilöstön itseohjautuvuuden vahvistamisesta
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Bodek, 2008: ”Lean culture needs leaders”

Johdon tulisi näkyä kentällä, se viestii hlökunnalle kuinka 

vakavasti johto suhtautuu mm lean hankkeisiin ja oppia itse ja 

saada itse ideoita kuulemalla tekijöitä työnsä ääressä.

Johdon pitää tunnistaa myös ongelmia, jotka pitää hoitaa ennen  

leanin toteuttamista.

Jos ei ylin johto usko leanin toimivuuteen, sitä ei kannata lähteä 

viemään eteenpäin.
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Liker, 2004; Kulttuurin muutosmatka

• ylimmän johdon pitää ensin ravistella omaa toimintaansa
• osallistettava kaikki pienimmistä roolista suurimpaan
• tukea keskijohdon roolia muutosagentteina
• varattava aikaa ihmisten mielen ja asenteiden muutokseen
• varauduttava siihen, että kulttuurin muuttaminen on

erittäin vaikeaa

Liker: Johtajat Toyotalla:

• valmentavat
• opettavat
• tukevat työntekijöitä tehtävissään  palvelevat alaisiaan
• selkeyttävät tavoitteita
• määrittelevät tiimien rooleja ja tehtäväsisältöjä
• perustelevat standardoitujen toimintojen (= parhaiden käytäntöjen) hyödyistä
• hankkivat koulutusta työssä tarvittaviin osaamisiin
• aikatauluttavat tiimipalavereita jakaakseen oikea-

aikaista informaatiota, avustavat ongelmien ratkaisussa
• varmistavat, että tiimit saavat ansaitsemansa kannustuksen

suorituskyvystään 40



”Esimies kehittää ihmistä, asiantuntija kehittää työtä    

Oppivassa organisaatiossa johtajat ovat suunnittelijoita, opastajia ja opettajia. He rakentavat 

organisaatiota, jossa ihmiset kehittävät jatkuvasti kykyään ymmärtää 

- monimutkaisuutta, 

- selkiyttää visiota ja 

- parantaa yhteisiä mielen malleja. 

He ovat vastuussa oppimisesta.”    

– Peter Senge

Valmennustaito

Kun ”annan tehdä, en puutu” -johtaja on tyytyväinen asetettuaan tavoitteet ja delegoituaan kaiken, 

hän itse asiassa sanoo: ”En välitä siitä, miten teet sen, kunhan saavutat tulokset.” Toyota-johtaja sen 

sijaan haluaa ehdottomasti tietää, miten teet sen: ”Haluan kuulla kaiken ajattelutavastasi, kerro 

minulle suunnitelmasi.”    

– John Shook

GURUJEN NÄKEMYKSIÄ IHMISTEN KEHITTÄMISESTÄ
41



LEAN KULTTUURIMUUTOKSEN VASTUSTAJIEN KOHTAAMINEN:

• Ota vastustajat mukaan projektiin

• Aloita alussa hitaasti

• Aloita pienillä askelilla ja ole joustava

• Luo positiivinen ilmapiiri

• Juurruta muutos

• Muista jokaiselle jotakin periaate muutoksessa

• (”jos sinä raaputat minun selkääni, minä raaputan sinun selkääsi”)

• Reagoi nopeasti ja myönteisesti esille tuleviin asioihin

• Käytä muutoksessa osaavia esimiehiä

• Kohtele ihmisiä arvokkaasti ja kunnioittaen

• Ole rakentava
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LAATUJOHTAMISEN KOMPASTUSKIVIÄ

• Laatujohtamista on yritetty toteuttaa erillisohjelmana

• Asiakastarpeet ja odotukset on jätetty taka-alalle, samoin strategiset päämäärät

• Organisaatiorakenne ja systeemit estävät laatujohtamisen toteuttamista (palkkio-

menettelyt, ohjeistusjärjestelmä, toimintapolitiikat, osastorajat jne)

• Tavoitteet asetetaan liian mataliksi – haasteellisuus puuttui

• Organisaatiossa säilyy ”käske ja valvo” kulttuuri

• Laatujohtamiseen tarvittava koulutus jää puutteelliseksi

• Huomio kohdistuu tuotteisiin ja palveluihin, ei prosesseihin

• Päätösvaltuuksia ei delegoida riittävän alas organisaatiossa

• Organisaatiolla menee taloudellisesti kohtuullisen hyvin, muutokseen ei olla halukkaita

• Henkilöstö ei ymmärrä ”Mitä hyötyä tästä on minulle?”

• Ylin johto ei ole näkyvästi mukana

• Liikaa korostetaan tiimien poikkiorganisatorista ongelmien ratkaisua, yksilötason pai-

kallisongelmien tunnistaminen jää varjoon

• Tietoa kerätään enemmän ja enemmän, informaatiotulva ilman järkevää kytkentää

organisaation päämääriin turruttaa

• Jatkuva parantaminen ei ole tullut jokaisen henkilökohtaiseksi vastuuksi

• Organisaatio ei  näe itseään keskenään vuorovaikutuksessa olevina prosesseina, joita 

täytyisi johtaa systeeminä
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TAVOITTEIDEN VUOROVAIKUTTEINEN MAASTOUTTAMINEN

TUKEE TYÖNTEKIJÖIDEN ITSEOHJAUTUMISTA

44



Organisaation

päämäärät

Osaston

tavoitteet

Yksilön

tavoitteet

Osaston

tavoitteet

Yksilön

tavoitteet

Yksilön

tavoitteet

Yksilön

tavoitteet

OMAN ROOLIN YMMÄRTÄMINEN EDELLYTTÄÄ YLÄTASON

PÄÄMÄÄRIEN KONKRETISOINTIA AINA YKSILÖTASOLLE ASTI
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Samaan maaliin pelaaminen
edellytys sille, että henkilöstö alkaa nähdä 
omien kehittämistoimiensa vaikutukset

Nykytila                          Tavoitetila Ideaali tila                                     

Matala Yhdensuuntaisuus      Korkea

Erillisiä

projekteja, 

hankkeita

Suunnitelma, 

mutta ei viestitty

eikä sitoutettu

henkilöstöä

Tuloksekas toiminta, 

jossa henkilöstö

sitoutettu ja annettu

itsenäistä

toimintavaltaa

Tiimi Yksilö

Organisaatio
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Vision

Annual

Objectives
Measures

Objectives Measures

Objectives Measures

Objectives Measures

Top 

Management

Frontline

Section

Manager

Department

Manager

2-way dialogue & negotiation

2-way dialogue & negotiation

2-way dialogue & negotiation

“Catch-Ball” Process

VUOROVAIKUTTEINEN KESKUSTELU, JOSSA VARMISTETAAN,

ETTÄ JOKAINEN TASO YMMÄRTÄÄ KONKREETTISESTI OMAN

ROOLINSA ORGANISAATION PÄÄMÄÄRIEN TOTEUTTAMISESSA
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Ref: Flevy, Operating Excellence

TAVOITTEET KONKREETTISIKSI JA YMMÄRRETTÄVIKSI

VASTA SILLOIN NE OHJAAVAT AJATTELUA JA TOIMINTAA 49



VALMENTAVA ONGELMIEN RATKAISUTAITOJEN KEHITTÄMINEN

esimies valmentajana

asiantuntija oppijana
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MIKSI JOHDON GO TO GEMBA KIERROKSIA TARVITAAN
JA MIKSI HENKILÖSTÖN TULISI POISTAA ONGELMIA
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ONGELMIEN RATKAISEMISEN SUPPILO

Pura, lajittele, Pareto

Käy paikan päällä

havainnoimassa

Ymmärrä nykytila
 ero vaatimustasosta

 nykytila vs. tavoitetila

Ongelmien esiintymispaikat
 Ajankohdat ja paikat, joissa

ongelmat tulevat esille
5 x Miksi?

Miksi?

Juurisyyt

Toistumista estävät toimenpiteet

Iso pino

ongelmia

Source: Adapted from ‘Lean Production Simplified’, Pascal Dennis
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Määrittele ongel-

ma huolelli-

sesti

Tunnista

juurisyyt

Kehitä ratkaisu

juurisyiden

poistami-

seksi

Testaa

ratkai-

sua ja

viritä

toimi-

vaksi

Päivitä

prosessille

uusi

tavoitetaso

Ongelmanratkai-

sumenetelmiä

on useita kuten

RCA (Root 

Cause Analysis), 

PDCA (Plan-Do-

Check-Act), A3, 

8D (8 Vaiheen

malli), DMAIC ja 

5x Miksi?.

1 2 3 4 5

ONGELMIEN KÄSITTELY- JA RATKAISUTAITO ON LAATU- / LEAN-KULTTUURIN

ELINVOIMAN MOOTTORI  HENKILÖSTÖ OMATOIMISESTA RATKOO

ONGELMIA, KEHITTÄÄ ESIMIEHEB SPARRAUKSESSA PROSESSIA
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Johtajan työ – rutiinit, jotka vakiinnutetaan toiminnaksi (standardoidaan)    

Lean-johtajana minun on varattava merkittävä osa työajastani tehtäville, joita en aiemmin 

pitänyt riittävän tärkeinä. Nyt ymmärrän, että minun tehtäväni on parantaa kokonaisuuden 

sujuvuutta ja valmentaa sekä henkilöstöä että asiakkaita, alihankkijoita ja 

palvelutoimittajia. Vaikutuspiirini rajat ovat laajentuneet ja vaikuttamisen keinoni ovat 

lisääntyneet.    

Lean-johtajana viisi tärkeintä työtehtävääni ovat    

1. Paikan päälle meneminen (gemba-menetelmä), jolloin havainnoin kokonaisuuden 

toimintaa sekä valmennan periaatteita ja ongelmanratkaisutaitoja. Käytän tätä 

menetelmää toimintatapoihin, asiakkaisiin, tuotteisiin ja palveluihin.    

2. Päiväkokoukset ja muut säännölliset palautetilaisuudet, joissa pohditaan 

edellisten toimenpiteiden vaikuttavuutta, mitä opittu Kaizeneista ja Katasta

3. Systeemin suorituskyvyn parantaminen ja osien välisen yhteistyön 

varmistaminen. Yhtenä käytännön keinona sujuvan toiminnan suunnittelu siten, että 

esimiestä ei enää tarvita nykyisen palvelutason ylläpitämiseen, vaan henkilöstö osaa 

itse tunnistaa ja korjata epänormaalit tilanteet nopeasti.    

4. Tavoitteiden asettaminen ja vastuiden jalkauttaminen (työkaluina mm. tulostaulut, 

SPC-mittarit, X-matrix) sekä erityisesti mittaamisen rakentaminen ja organisointi lean-

periaatteiden mukaisesti.    

5. Kouluttaminen ja valmentaminen (mm. valmennus-kata-menetelmä, Kaizenit).    

Sari Torkkola
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PDSA-sykli on oppimisen ja prosessin 
parantamisen vuokaavio.    – Deming

• PDSA-sykli (plan-do-study-act), tarkoittaa toistuvia askelia, joiden avulla 
toiminnan suorituskykyä parannetaan. 

• Siinä luodaan uutta tietoa kokeilemalla ja iteroimalla.    Tätä menetelmää 
kutsutaan myös Demingin kehäksi, ja se on yksi hänen teoriansa neljästä 
tärkeästä kulmakivestä. 

• Menetelmän juuret ovat 1600-luvun alussa, jolloin nykyinen tieteen 
tekemisen malli alkoi kehittyä. Sir Francis Bacon esitti ajatuksen siitä, että 
havaintojen perusteella muodostetaan hypoteesi, arvaus siitä, mitä 
tapahtuu, ja vahvistetaan se sen jälkeen empiirisesti kokeilemalla. 

• Näin saadaan induktiivisella päättelyllä muodostettua yleistettäviä 
lainalaisuuksia. Joissain lähteissä lyhenne on PDCA (plan-do-check-act).
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Plan – Suunnittele koe    

Suunnitteluvaiheessa jollakulla on parannusidea, jonka 
kelpoisuuden testaaminen pitäisi suunnitella.    

Suunnittelu tarkoittaa    

• kokeen tavoitteen eli hypoteesin määrittelyä: mitä 
odotamme tapahtuvan    

• mittaamisen rakentamista ja    

• sen miettimistä, mistä tiedämme, että koe onnistui.

Hypoteesi kuvaa syy–seuraus-suhdetta. Tätä kutsutaan 
tieteelliseksi ajatteluksi (scientific thinking). Jos koe on 
onnistunut, tuloksena on uusia kysymyksiä. Alussa 
ensimmäisellä kierroksella kysytään esimerkiksi: ”Miksi kestää 
näin kauan?” Myöhemmin osataan kysyä ”Miksi keskeneräisen 
työn määrä kasvaa koko ajan?” ja sitten ”Mitä periaatetta 
käytetään työn suoritusjärjestyksessä?”

YKSILÖT, TIIMIT SUUNNITTELEVAT KOKEITA 56



Do – Toteuta koe käytännössä    

Mikä on pienin mahdollinen kokeilu, jolla saat lisätietoa 
hypoteesista? 

Toteuta koe mahdollisimman pienessä mittakaavassa: 
yksi henkilö, yksi osasto, yksi tunti tai yksi päivä. 

Usein ajatellaan liian laajasti, jolloin tästä vaiheesta 
tulee turhan hidas ja kallis.
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Study – Tutki, mitä tapahtui    

Tutkimisvaiheessa pysähdytään pohtimaan: Onnistuiko 
koe? Saavutettiinko odotettu tulos? 

Mitä uusia esteitä löytyi? Mikä meni pieleen? 

Tilastollisilla menetelmillä tutkittaessa mietitään myös, 
voiko tulos olla vain sattumaa, vaikka se näyttäisi siltä, 
mitä halutaan
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Act – Päätä, otetaanko muutos osaksi käytäntöä    

Viimeisessä vaiheessa on aika päättää, levitetäänkö tämä muutos 
laajempaan käyttöön. 

Tämä valinta on ennuste. Testin perusteella ennustetaan, onko 
muutos järkevä vai onko sen toteuttamatta jättäminen sittenkin 
parempi päätös. 

Voit päättää, muutetaanko tavoitetta, metodia vai hypoteesia ja 
suoritetaanko sen jälkeen uusi sykli. 

Alkuperäisen idean selkeä hylkääminen auttaa organisaatiota 
jatkamaan tehokkaasti eteenpäin
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Laita PDSA-kehä pyörimään mahdollisimman nopeasti    

Tämä PDSA-kehä pyörähtää kerran tunnissa, kerran päivässä, kerran 
viikossa tai kerran vuodessa. 

Mitä taajempaan saat kehän pyörimään, sitä nopeampaa on toiminnan 
parantaminen. 

Kehä ei voi pyöriä riittävällä vauhdilla, ellet tee kokeita, jotka ovat 
tarpeeksi pieniä. 

Jokainen pyörähdys käyttää hyväkseen edellisellä kierroksella opittuja 
asioita ja sen aikana löydettyjä uusia faktoja.

HENKILÖKUNTA TEKEE PIENIÄ SUUNNITELTUJA KOKEITA

JA PIENIÄ MUUTOKSIA AIKAAN, OPPII MYÖS EPÄONNISTU-

NEISTÄ KOKEISTA
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Plan
Henkilöstökyselyssä (lähtötasomittaus) nousee esiin, että ihmiset eivät mielestään tunne tarpeeksi hyvin yhtiön strategiaa 
ja omaa rooliaan yhtiön menestyksessä.    Koska esimiehen näkökulmasta henkilöstöllä on tosiasiassa kaikki tiedot, esimies 
luo hypoteesin, että tarvitaan uusi tapa kommunikoida ja käsitellä tavoitteita yhdessä. 

Do
Kokeillaan Hoshin-X-matrix-työkalun käyttöä pitkän aikavälin ja kuluvan vuoden tavoitteiden visualisointiin yhdellä osastolla.    

Study
Lähetetään kokeilun jälkeen osallistujille webkysely: Paransiko tämä kokeilu käsitystäsi yhtiön strategiasta ja omasta 
roolistasi siinä? Suositteletko, että tätä toimintamallia toistetaan tulevaisuudessa?    

Act 
Mikäli vastausten perusteella todetaan, että toimintamalli oli riittävä ongelman ratkaisuun, esimies sisällyttää sen jatkossa 
osaksi vuosikelloa. Jos taas palaute on negatiivista, esimies kehittää uuden hypoteesin ja kokeilee sitä. Palataan siis 
vaiheeseen plan sillä erolla, että nyt on opittu, että kyseisenlainen työkalu ei ole oikea ratkaisu tähän viestintäongelmaan. 
Ilman PDSA-ajattelua olisi voitu käynnistää uusi hallinnollinen, resursseja ja työaikaa vievä toimintamalli, joka ei kuitenkaan 
olisi parantanut toimintaa halutulla tavalla.    

ESIMERKKI PDSA SOVELTAMISESTA (S Torkkola, 2015)
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1. Määrittele ja kuvaa

ongelma huolellisesti

2. Mittaa, hanki lisätietoa,

tutki

3.  Analysoi juurisyyt

4. Paranna tilanne

5. Valvo toimiiko

ratkaisu, levitä ja

dokumentoi

Tunnista ja priorisoi ongelmat / kehittämistarpeet

Määrittele huolellisesti mitä, missä, milloin ….

Aseta selkeä tavoite, johon pyritään

Laadi hyötyarvio mitä ratkaisulla saadaan

Kokoa ratkaisuryhmä, mitä osaajia mukaan

Laadi projektisuunnitelma

Kuvaa prosessi tarkasti, ainakin ongelma-alueelta (Sipoc tms)

Selvitä mikä on nykytila ja prosessin suorituskyky / - vajeet

suhteessa asiakkaiden kriittisiin vaatimuksiin (CTQ, CTD, CTC)

Varmista mittausten luotettavuus

Laadi mittaussuunnitelma / tiedonkeruusuunnitelma

Kokoa tiedot, yritä esittää koottu tieto visuaalisin keinoin

Analysoi graafisesti ja tarvittaessa tilastollisin keinoin

kerättyä tietoa

Käytä soveltuvia juurisyiden tunnistusmenetelmiä

Innovoi ratkaisut juurisyiden poistamiseen

Suunnittele ratkaisut, arvioi niihin liittyvät riskit

Toteuta ja testaa ratkaisut

Vakiinnuta ratkaisut

Valvo ja seuraa / mittaa toimivatko ratkaisut

Korjaa tarvittaessa

Levitä muualle tarvittaessa

Dokumentoi ja juhlista onnistumista

MÄÄRITTELE – MITTAA – ANALYSOI – PARANNA - VALVO

DMAIC ONGELMIEN RATKAISUMALLI ON ERITTÄIN LAAJASTI
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Juurisyiden analysointi, 5-7 x MIKSI?

ONGELMA JUURISYY
KORJAAVAT

TOIMENPITEET

JUURISYYN ANALYSOINTITAPOJA:

 Prosessikuvauksen yksityiskohtaisuuden lisääminen / aivoriihi

Tuplatiimi, aivoriihi

 5 – 7 x MIKSI?

 Kalanruoto

 Syy-seuraustaulukko (mitkä syötteet eniten vaikuttavat tuotoksiin, 

subjektiivinen)

 Tapahtumapuu – visualisoi tapahtuma -/syyketjun joka johti vahinkoon

 Tapahtumapuu logiikkaoperaattoreita (JA, TAI) käyttäen

 On / Ei ole analyysi

 Muutosanalyysi (muutosten vaikutusten arviointi jälkikäteen tai ennalta, 

subjektiivinen)

 Estojen toiminnan analyysi (mitkä estot eivät ole toimineet ja vahinko

tapahtui)

 Tilastollinen analysointi (Histogrammi,Paretokaavio, SPC-kortit, 

korrelaatiot, regressiomallit, t-testit, Anova, jne…); 

 Koesuunnittelu (Design of experiments)

5 – 7 x MIKSI? on yksi juurisyiden tunnistusväline, ei ongelman ratkaisumenetelmä. Sen 

avulla

saadaan tunnistettua 1 tai useampi taustalla oleva syy, joka aiheuttaa todetun ongelman.
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KULTTUURIIN ”PESIYTYNEET” JUURISYYT USEIN VAATIVAT

PITKÄN JAKSON JA JOHDON TIIVIIN PANOKSEN, JOTTA

IHMISTEN KÄYTTÄYTYMINEN SAADAAN PYSYVÄSTI MUUTTUMAAN

Jos laatukulttuuria ei

saada kehitettyä, ongelmat

toistuvat ja toistuvat, hen-

kilöstö kyynistyy….
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PERINTEISIÄ JUURISYIDEN TUNNISTAMISTAPOJA
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5 x MIKSI kysymystekniikka

• 5 x Miksi kysymystekniikalla ikään kuin

kuoritaan sipulia kerros kerrokselta kohtia

syvempiä juurisyitä.

• Ongelmanratkaisun ongelma on tyytyminen

heti ensinnä mieleen tulevaan syytekijään.

Onko näin tapahtunut, sitä mittaa se esiin-

tyvätkö samat ongelmat uudestaan ja uu-

destaan.

• ”MIKSI?” ei aina ole paras tapa kysyä,

vaan kannattaa myös käyttää ”Mistähän

tuo tilanne sitten johtuu?” tyyppistä lähes-

tymistapaa.

Kokoonpanorobotti pysähtyi

Miksi? => Robotista paloi sulake

Miksi? => Piiri ylikuumentui

Miksi? => Laakerit olivat vaurioittaneet

toisiaan ja menneet lukkotilaan

Miksi? => Laakerien voitelu oli riittämätöntä

Miksi? => Voitelupumppu ei kierrättänyt tar-

peeksi öljyä

Miksi? => Voitelupumpun imuaukko oli

tukkeentunut

Miksi? => Imuaukossa ei ole suodatinta!

Jos olisi tyydytty johonkin aikaisempaan

syyhyn, perussyy olisi jäänyt tunnistamatta ja

sama ongelma olisi tullut esille jonkin ajan

kuluttua.
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LEVYT JÄIVÄT LEIKATTAESSA 50mm LIIAN LYHYIKSI

Miksi? => Prosessinohjaaja ei lukenut työmääräintä oikein

Miksi? => Leikattavat levyt olivat samaa pääkokoa

kuin edellisessä sarjassa. Prosessinohjaaja

ei huomannut uuden erän osalta että

leikkauspituus oli muuttunut

Miksi? => Prosessinohjaaja luki nopeasti, että 2180 = 2130

kuten edellisessä ajossa

Miksi? => Työmääräimessä muutosta ei oltu mitenkään

korostettu.
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Puukaavio

Virhe

Seuraus Syy/Seuraus Syy/Seuraus Syy

Seuraus Välittömät

syyt

Seuraavan

tason syyt

Juurisyyt

Miksi?

Mistä johtuu?

Miksi?

Mistä johtuu?
Miksi?

Mistä johtuu?
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ONGELMIEN RATKAISEMISESTA JATKUVAAN PARANTAMISEEN

Oppimalla miten henkilöstön omatoimista ja itseohjautuvaa oppimisen ja jatkuvan

parantamisen kykyä lisätään, johto voi lisätä merkittävästi omaa ja henkilöstönsä lisäarvoa

liiketoiminnalle ja sen menestykselle


Poistetaan pitkäaikaisia toiminnan

pullonkauloja


Otetaan käyttöön parannettuja

toimintatapoja


Kasvatetaan henkilöstön

toimintakyvykkyyttä


Kehitetään henkilöstön omatoimista ja

vastuuta ottavaa käyttäytymismallia

Toimiva ongelmien ratkaisu ei ole vain 

yksittäisten ongelmien ratkaisua vaan

jatkuvan parantamisen kulttuuria, jossa

Jatkuvan parantamisen kulttuuri kasvattaa

henkilöstön näkemystä työstään ja omasta

roolistaan kokonaisuudessa ja kehittämisessä.

Oman työn omistajuus ja itsetunto saa voimaa

näkyvästä omin voimin tehdyistä muutoksesta kohti parempaa 

ja valaa uskoa yksilöiden kykyyn vaikuttaa oman työnsä

mielekkyyteen ja merkitykseen. Ammattitaito ja

ammattiylpeys pääsee kehittymään samalla kun

luottamus valmentavaan johtoon syvenee.

Mutta jatkun parantamisen kulttuurin vahvistaminen

edellyttää, että johtajat muuttuvat itse niin mielen

asenteeltaan työntekijöidensä kykyihin ja siihen, että

työntekijöille voidaan uskoa entistä suurempaa vastuuta

ja päättämisvaltaa omissa tehtävissään. Johdon tehtävä

on tukea, asettaa kehittymistavoitteita, tuoda kehittämis-

menetelmiä, valmentaa, ei tarjota omia valmiita ratkaisuja

vaan saada tekijät itse kehittämään ratkaisuja, toteuttamaan

ne ja oppimaan myös epäonnistumisista.
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PIENTEN ASKELTEN KATA-METODI ESIMIEHEN JA TYÖNTEKIJÄN

YHTEISEN OPPIMISEN MALLINA JA KEHITTÄMISTAITOJEN SYVEN-

TÄJÄNÄ

Kaksi erinomaista kirjaa, joihin kannattaa
tutustua. Saa Amazonilta sähköisessä
formaatissa.
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Parannuskata pähkinänkuoressa
Visio on kaukana, se on 

epämääräinen ja polku nykytilasta 
sinne on epäselvä

Strateginen haaste (Strategic 
challenge), joka on 6 kk – 3 v 

päässä

12 34

Visio..Nykytila
Seuraava
tavoitetila

Este

Kohdattu

Ymmärrä ja 
nujerra

Haaste

Tavoitetila kuvaa halutun 
tulevaisuuden tilan, joka on 1 

vk – 3 kk päässä

Esteet nujerretaan
ymmärtämällä niitä ja 

eliminoimalla niiden juurisyyt

Analysoidaan ja ymmärretään
arvovirran tai prosessin 

nykytila tai nykytila esim. 
strategisen tavoitteen 

näkökulmasta
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Parannuskataan liittyvä aikajänne
Visio

 3 – 5 v, joskus tai ei 
ehkä koskaan?

Haaste
 6 kk – 3 v

Tavoitetilan 
arvovirtakuvaus

Tavoitetila
 1 vk – 3 kk

Haasteeseen 
pääsemiseksi tarvitaan 

useita tavoitetiloja

Tilanne nyt

Prosessianalyysi

Nykytilan 
arvovirtakuvaus

VisioNykytila
Seuraava
tavoitetila

Haaste
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Parannuskatan vaiheet

Valmennus-syklien suunnittelu
Valmennussyklit

(Coaching Cycles)

2. Ymmärrä nykyinen 
tilanne Missä 

olemme nyt?

Oppija

Parannuskata
(Improvement Kata)

Valmennuskata
(Coaching Kata)

Valmentaja

1. Ymmärrä haaste 
Minne halutaan 

päästä?

3. Määritä seuraava 
tavoitetila Mitä 

tehdään 
seuraavaksi?

• Ymmärretään nykyinen tilanne, 
ennen kuin mitään muutetaan 
lähtötason mittaaminen (SPC)

• Seurattavien mittareiden 
määrittely  seurataan 
muutosta ja toimenpiteiden 
vaikutusta

• Toistetaan niin monta kertaa, että 
päästään lopulliseen 
tavoitetilaan ”välitavoitetilojen” 
kautta

• Miten prosessin pitäisi toimia? 
Mikä on standardi toimintamalli? 
Miten sinne päästään?...

4. Tee kokeita  (iteroi) 
kohti tavoitetilaa 

PDC(S)A

• Asetetaan strategian mukainen haaste 
(tavoitetila, visio)  esim. 6 kk – 3 v

• Ei ole olemassa selkeää ratkaisua – vaikeaa 
toteuttaa

• Tarkoitus on muuttaa systeemiä
• Valitaan parannettava prosessi ja oppija 

varmistetaan haasteen ymmärtäminen

• Vaiheessa 3 asetettuun 
tavoitetilaan päästään 
lyhyiden PDC(S)A syklien 
kautta  tuetaan Valmennus-
katalla

• Valmennussessioita on useita 
jokaisessa ”välitavoitteessa”
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Tavoitetila (Target condition)- ”Välietapit”

Visio..Nykytila
Seuraava
tavoitetila

Este

Kohdattu

Ymmärrä ja 
nujerra

Haaste

Tavoitetila on väliaikainen tavoite matkalla 
kohti haastetta  tarkemmin kuvattu kuin 

haaste

Haaste saavutetaan useamman 
tavoitetilan saavuttamisen kautta

”Seuraava” tavoitetila

Tavoitetila kuvaa halutun tulevaisuuden tilan ja 
vastaa esim. seuraaviin kysymyksiin:

• Miten tämän prosessin pitäisi toimia?
• Mitkä on aiottu normaalimalli?
• Millaisessa tilanteessa haluamme olla tietyllä 

ajanhetkellä tulevaisuudessa?
• Minne haluamme päästä?

”Välietapeilla” pilkotaan haasteen
saavuttaminen konkreettisemmiksi
tavoitetiloiksi, jotta oppijan ei tarvitse
ahdistua operatiivisen työn ohessa
liian kaukana ja vaativana olevasta
haasteesta
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Tavoitetilan muodostamisesta

Visio..Nykytila
Seuraava
tavoitetila

Este

Kohdattu

Ymmärrä ja 
nujerra

Haaste

Tavoitetila kehittyy nykytilanteen yksityiskohtaisesta 
ymmärryksestä, suorien havaintojen ja analyysien kautta 

suuntaa, visiota, päämääriä tai tarvetta apuna käyttäen

Yksi tavoitetila voi olla se, että 
prosessista tehdään stabiili

Tavoitetilat voivat olla teknisiä tai 
ei-teknisiä  oltava mitattavissa 

ja todennettavissa

Ensimmäisen tavoitetilan ei 
tarvitse olla ”täydellinen”  sen 

on ensimmäinen askel, jota seuraa 
seuraavat tavoitetilat

”VÄLIETAPPIEN” ASETTAMISESSA JUURI TARVITAAN HYVÄÄ PROSESSIN NYKYTILAN ANALYYSIÄ
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Seuraava
tavoitetila

Seuraava
tavoitetila

Eteneminen kohti tavoitetilaa

Nykytila

Seuraava
tavoitetila

Tavoitetila, 
haaste,

visio

Esteet

Tietämyksen raja 

Kokeilut, joilla tavoitetilaan
pääsyn esteet este esteeltä

nujerretaan

1.

2.

3.

4.

Luulen… mahdollisesti… 
ehkä…. voisiko… 

todennäköisesti… no…  
aloitetaan arvailu

OPPIJA SUUNNITTELEE ASKELEET ESTEEN
VOITTAMISEKSI JA MIETTII MIKÄ OLISI
ODOTETTU TULOS ESTEEN POISTON JÄLKEEN,
VALMENTAJA KYSYY, SPARRAA JA TUKEE
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Valmennuskata (Coaching Kata)

Valmennussyklien suunnittelu
Valmennussyklit

(Coaching Cycles)

2. Ymmärrä nykytila 
Missä olemme 

nyt?

Oppija

Parannuskata

Valmennuskata

Valmentaja

1. Ymmärrä haaste 
Minne halutaan 

päästä?

3. Määritä seuraava 
tavoitetila Mitä 

tehdään seuraavaksi?

4. Tee kokeita  (iteroi) 
kohti tavoitetilaa 

PDC(S)A

Valmennuskata on toistuva 
rutiini, jonka avulla opetetaan 

parannuskataa

Oppija on vastuussa
tekemisestä Mitä?

Valmentaja voi vain antaa neuvoja ja ohjeita
oppijalle (Miten?)  ovat yhdessä vastuussa

toivotuista tuloksista

“A Coach canʼt go into the field and play,

s/he can only develop the players”

- Mike Rother
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Valmennuskatan periaatteita
• Kokeilu on tärkeämpää, kuin suunnitelman 

toteuttaminen

• Ei päätetä etukäteen, mitä kaikkia askelia tullaan 
tekemään

• Tiedetään, mikä on seuraava askel

• Joka askeleen jälkeen arvioidaan, menikö muutos 
oikeaan suuntaan ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi

• Valmentaja ei anna vastauksia, vaan käyttää avoimia 
kysymyksiä

• Valmennussessio toteuttaa PDC(S)A-syklin

• Valmennuskatan 5 kysymystä toistuvat kaikissa 
sessioissa samassa järjestyksessä  tavoitteena on 
luoda toistolla uusi ajattelutapa

Valmennussyklit
(Coaching Cycles)

Parannuskata

Valmennuskata

4. Tee kokeita  (iteroi) 
kohti tavoitetilaa 

PDC(S)A
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(Lähde [87], vrt. [71][183])

Pohdi edellistä askelta, koska et voi tietää, mitä todella 
tapahtuu, ennen kuin olet kokeillut

1. Mitä suunnittelit tekeväsi viimeksi?
2. Mitä odotit tapahtuvan?
3. Mitä todella tapahtui?
4. Mitä opit?

 käännä kortti ja jatka kysymyksestä nro. 3

5 kysymystä

5 kysymystä ? (Lähde [87], vrt [71][183])

1. Mikä on seuraava tavoitetilasi?
2. Mikä on lähtötila
 käännä kortti
3. Mitä uusia esteitä, jotka estävät etenemisen kohti 

tavoitetilaa, olet havainnut? Mitä estettä yrität juuri 
nyt poistaa?

4. Mikä on seuraava askeleesi? Mitä teet seuraavaksi? 
(seuraava kokeilu) Mitä odotat tapahtuvan?

5. Milloin katsomme yhdessä seuraavan kerran, mitä on 
tapahtunut

Kyse on siitä, miten ihminen oppii uusia 
tapoja (ja asioita)  Toistolla. 

Tekemällä. Japaniksi kata (Lähde [87])

79



5 kysymystä = 1 valmennussykli

5 kysymystä ? (Lähde [87], vrt [71][183])

1. Mikä on seuraava tavoitetilasi?
2. Mikä on lähtötila
 käännä kortti
3. Mitä uusia esteitä, jotka estävät etenemisen kohti 

tavoitetilaa, olet havainnut? Mitä estettä yrität juuri 
nyt poistaa?

4. Mikä on seuraava askeleesi? Mitä teet seuraavaksi? 
(seuraava kokeilu) Mitä odotat tapahtuvan?

5. Milloin katsomme yhdessä seuraavan kerran, mitä on 
tapahtunut

Valmennussykli 
suoritetaan päivittäin 
 5 min – 20 min / 

sykli Valmentaja

Oppija

Organisaatiotaso

Arvovirtataso

Prosessitaso

Oppija

Valmentaja

Työpäivä

Valmennussyklejä voi 
olla useita päivässä
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Parannus- ja valmennuskatan roolit

Oppija
Tiimi

• Opettaa parannuskatan toimintamallin käytännössä 
harjoittaa valmennuskataa ja varmistaa että oppija etenee 
tieteellisesti ja kokeellisesti parannusmenetelmän mukaan

• Tarkkailee valmennettavan suhtautumista ongelmaan  voi 
tehdä ohjaavan ehdotuksen seuraavaan askeleeseen liittyen 
mutta ei ratkaisuun

• Tavoitteena on kehittää valmennettavan 
ongelmanratkaisutaitoja harjoittelun avulla (Lähde [87])

• On prosessin omistaja
• Soveltaa ja toteuttaa parannus-kataa

edetessään kohti tavoitetilaa yhdessä 
tiimin kanssa

• Tekee kokeiluja PDC(S)A syklin 
mukaisesti ja kehittää ratkaisuja 
tunnistamiinsa esteisiin

• On jatkuvassa dialogissa prosessissa 
työskentelevien että valmentajan kanssa
(Lähde [87])

Oppija

2. valmentaja

• Valmentaa valmentajaa
• Tarkkailee valmennussessioita 

seuraa valmennuksen että tiimin 
edistymistä

• Auttaa valmennustaidon 
kehittämisessä ja varmistaa, että 
oppijan seuraava tavoitetila on 
linjassa päätavoitteen kanssa (Lähde 

[87])

Valmentaja

5 kysymystä
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YHTEISEN TILANNEKUVAN VAHVISTAMINEN – VISUAALISIA

OHJAAMISEN VÄLINEITÄ YHTEISEN YMMÄRRYKSEN YLLÄ-

PITÄMISEKSI JA YKSILÖIDEN ITSEOHJAUTUVAN TYÖSKEN-

TELYN VAHVISTAMISEKSI
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Kanban –taulu, esimerkki

Veikko #123

Sopimuksen

X1 laatiminen

ja toimitus

P1/8.12.2016/4 h

Tehtävän tekijä

esim. avatar

Tehtävän 

tunniste

Tehtävän 

kuvaus

• Prioriteetti

• Valmistumispäivä

• Tehtävän keston 

arvio

Keskeneräisen 

työn maksimi

TEHTÄVIEN OHJAUS KANBAN TAULULLA
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Asiantuntijatyön ohjaus valkotaululla tai virtuaalitaululla (Kanban taulut):  

• Prosessissa virtaavien työtehtävien visualisointi siten, että jokaista tehtävää vastaa seinällä esimerkiksi yksi post-it-
lappu.    

• Työvaiheiden ja niiden järjestyksen visualisointi (sarakkeet taululla). Työtehtävät eli post-it-laput kulkevat tai virtaavat 
taululla eri vaiheiden kautta vasemmalta oikealle.    

• Tiimi räätälöi prosessitaulun omaan kontekstiinsa sopivaksi. Jokaisella tiimillä voi siten olla erilainen kanban-taulu ja 
– prosessi.    

• Keskeneräisen työn määrä rajoitetaan asetettuun maksimimäärään.    
• Ruuhkautuvat työvaiheet ovat ilmeisiä visualisoinnin takia, jolloin ongelmiin päästään nopeasti käsiksi ja niistä 

opitaan keskustelemaan yhdessä.    
• Töiden jakaminen tasaisesti tiimin jäsenten kesken: avatarin tai muun 

visualisoinnin avulla näkee nopeasti, mitä kukin tekee tällä hetkellä.    
• Yksiselitteiset, selkeät ja yhteiset säännöt 

sille, miten prosessi toimii: WIP-raja, suoritusjärjestys, priorisointisäännöt, palveluluokat ja kapasiteetin 
joustosäännöt.    

• Virtauksen ohjaaminen eli visuaalinen, etukäteen sovittu priorisointi. Mitä pidemmällä työ on, sitä korkeampi sen 
prioriteetti: pyritään ensisijaisesti 
saamaan töitä valmiiksi sen sijaan, että aloitettaisiin vähän jokaista. Uusi tehtävä aloitetaan vasta, kun jotain on 
valmistunut eli poistunut prosessista.    

• Selkeä jono odottaville töille.    
• Uusien tehtävien priorisointirytmi: esimerkiksi viikoittain käydään läpi, mitä jonossa olevista tehtävistä halutaan 

aloitettavan seuraavaksi.    
• Erityyppiset tehtävät jaetaan palveluluokkiin, joilla on erilaiset 

suoritusjärjestyssäännöt ja toimitusaikalupaukset. Luokkia voivat olla esimerkiksi 
koon mukaan pienet, keskikokoiset ja suuret sekä lisäksi kiirehdityt työt (”tulipalot”).
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VISUAALINEN JOHTAMINEN – JAETAAN TILANNETIETOA HELPOSTI 
YMMÄRRETTÄVÄSSÄ MUODOSSA  OHJAA TOIMINTAA JA 
KÄYTTÄYTYMISTÄ

Tuotantokustannukset

Palvelun X kannattavuus

100%

Liikevaihto

Korjaustyötunnit

ToimitusvarmuusKäsittelyajan lyhentäminen Kesken olevat tehtävät

Kerralla oikein
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• Ero tavoitteisiin? 

Trendejä?
Mitä tapahtuu? 

• Juurisyyt?Miksi? 

• Tarvitaanko välittömiä toimia?  

• Miten ongelman toistuminen

ehkäistään?
Mitä pitää tehdä? 

• Kuka tekee mitä?

• Tarvitaanko millaista

apua?
Kuka tekee? 

• Priorisointi?

• Koska valmis?

• Välivaiheita?

Koska pitää

toteuttaa? 

Tuottavuus

Toimituskyky

Laatu

Asiakastyytyväisyys

Sales per Employee

Cost Per Employee

First Call Resolution

SLA Metrics Met

Actual $3,200

Target $3,500

Actual $91.50

Target $78.39

Actual 80%

Target 95%

Actual 4.8

Target > 4 of 5

Actual 7.0

Target 9.0

Actual 5.0 hrs

Target 4.5 hrs

Actual 2 hr

Target 1 hrs

Customer Complaints

Actual 2.0

Target 1.0

Turnaround Time

Response Time

Overall Satisfaction

12108642

USL

Process Data

Sample N 100

StDev (Within) 2.25841

StDev (O v erall) 2.39212

LSL *

Target *

USL 9

Sample Mean 6.21762

Potential (Within) C apability

O v erall C apability

Pp *

PPL *

PPU 0.39

Ppk 0.39

C pm

C p

*

*

C PL *

C PU 0.41

C pk 0.41

O bserv ed Performance

PPM < LSL *

PPM > USL 130000.00

PPM Total 130000.00

Exp. Within Performance

PPM < LSL *

PPM > USL 108973.12

PPM Total 108973.12

Exp. O v erall Performance

PPM < LSL *

PPM > USL 122385.02

PPM Total 122385.02

Within
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Process Capability of C2
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C PU 0.41
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Process Capability of C2

Esimerkki visuaalisesta tilannetaulusta

ESIMERKKI INFORMAATION ESITTÄMISESTÄ, JOSTA KAIKKIEN

ON HELPPO SAADA KÄSITYS MISSÄ MENNÄÄN
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ESIMERKKI VISUAALITAULUSTA

tieto kaikkien nähtävillä 87



PÄIVÄKOKOUS – KAIKKI PAIKALLA
KAIKKI NÄKEVÄT TILANTEEN
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Meneillään olevat

projektit

Toimenpiteet

taulu – joka aamu

katsotaan nopea

tilannekatsaus

TILANNEPALAVERI JOKA AAMU – PROJEKTIT TAULU JA SIITÄ

TOIMENPITEET TAULULLE VIEDYT, VALMISTUVAT JA TYÖN

ALLA OLEVAT TOIMENPITEET

Jos joku

tehtävä

ei edisty

- mistä

johtuu?

Youtube, Lean …

89



LÄHTÖTILANTEEN ARVIOINTIA JA TOI-

MIVAN LAATUKULTTUURIN PIIRTEITÄ
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ERINOMAISTA LAATUA TUKEVAN KULTTUURIN PIIRTEITÄ

• Innostava, laatua kuvaava visio
• Selkeät yhdensuuntaiset tavoitteet eri organisaatiotasoilla
• Hyvä henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön sitouttaminen
• Jatkuva oppiminen ja laadun parantaminen
• Tiimityö, yhteistyö yli rajapintojen
• Arvoihin perustuva yhdessä johtaminen
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Laatujohtajuuden tunnusmerkkejä

• tilannetietoisuus

• kyky muotoilla ja kommunikoida ymmärrettävästi

visiosta

• kyky haastaa perinteiset uskomukset

• kyky voimaannuttaa muita

• kyky rakentaa verkostoja

• kyky painottaa myös aineettomia tärkeitä asioita

• aitous ja energisyys
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LAATUKULTTUURIN TUNNUSMERKKEJÄ

• Arvot käyvät selvästi esille ylimmän johdon sanoissa ja teoissa

• Esimerkillä johtaminen – walk the talk

• Asiakas ensin prioriteetti ohjaa

• Avoimuus ja läpinäkyvyys

• Vastuut määritelty ja sisäistetty

• Tehdään niitä asioita, jotka aidosti tärkeitä, ei tekemistä

näön vuoksi

• Virheistä oppiminen on todellista investointia tulevaisuuteen
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LAATU- / LEAN KULTTUURIN PIIRTEITÄ

• Omistajuuden tunne; ideat, vastuunotto, tulokset

• Ihmiset; avoimet ja luottamukselliset suhteet kaikkien ja 

kaikkien tasojen kanssa

• Kommunikointi; kasvokkain siellä missä kukin tekee töitään

• Kannustus; jokaista, jonka panos vaikuttaa organisaation 

hyvinvointiin

• Ongelman ratkaisu; matalimmalla tasolla, missä parhaiten 

tunnetaan ongelmiin vaikuttavat olosuhteet

• Innovointi; katse eteenpäin asiakkaisiin missä voimme 

erottautua ja luoda lisäarvoa asiakkaille
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• Vastuullisuus on sisäänrakennettua
• Systemaattinen oppiminen, kokeilun kulttuuri
• Faktapohjainen päätöksenteko
• Diagnotisoiva ote asioihin – mistä johtuu? Mihin puututtava?
• Jokaisen osallistuminen
• Avoin ja läpinäkyvä tiedonkulku ja kommunikointi
• Parantamisen kytkeytyminen organisaation tavoitteisiin
• Prosesseilla on selkeät tuotokset
• Opitun jakaminen toisillemme
• Useiden vaihtoehtojen tutkinta ennen parhaan ratkaisun toteuttamista

LEAN KULTTUURIN PIIRTEITÄ
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MIKÄ ILMENTÄÄ JATKUVAN PARANTAMISEN 

KULTTUURIA?

• Uteliaisuus – kysellään Miten ja Miksi

• Peilaus ja seuranta toimiiko sovittu tapa

• Virheiden ja haavoittuvuuksien sietokyky – mikä toimii, mikä 

ei ja miten parantaa

• Palautteen hyödyntäminen

• Systeemiajattelu – vuorovaikutukset, rajapinnat, syy-

seuraussuhteet
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TQM KULTTUURIN PIIRTEITÄ

• osallistaminen

• ylhäältä alas ja päinvastoin, vaakasuuntainen

informaation kulku

• asiakas määrittelee laatuvaatimukset

• prosessifokus

• tulevaisuusvisio

• kattava jatkuva parantaminen

• koko henkilöstön osallistaminen

• johtaminen ja valmentaminen

• työntekijöiden toimintavaltuuksien kasvattaminen

• oman työn omistajuuden lisääminen

• osastojen yhteistoiminta prosessien pohjalta

• luottamuksen lisääminen

• tiimit keskittyvät jatkuvaan parantamiseen
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JOHTAJUUDEN / ORGANISAATIOKÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI

1. On hyvä organisoinnissa, on hyvin valmistautunut

2. Käyttää oman ja muiden ajan tehokkaasti

3. Johtaa selkeiden tavoitteiden ja vision avulla

4. Ottaa alaiset mukaan

5. Arvioi ja määrittelee ongelmien olemusta tehokkaasti, hyvä diagnoosin tekijä

6. Päättää jämäkästi ja riittävän ripeästi

7. Ohjaa palavereita tehokkaasti, palaverit ovat luovia, lisäarvoa edistäviä,

osallistavia ja tuottavia

8. Kommunikoi ideat ja infot selkeästi ja ymmärrettävästi

9. Ottaa vastuun ongelmatilanteissa ja edistää ongelmien ratkaisemista

10. Parantaa jatkuvasti omaa toimintaansa ja käyttäytymistään ja mahdollistaa

muiden kehittymistä (parhaiden käytäntöjen hakemisen kautta, uusia

kouluttautumismahdollisuuksia hakien)

11. Näkee hauskuuden ja huumorin myönteisenä elementtinä työyhteisössä

12. Osoittaa syvää ymmärrystä työtehtävien teknisten ja älyllisten seikkojen  

suhteen

13. Rakentaa vahvoja suhteita työntekijöiden kesken ja tukee vahvan tiimihengen

syntymistä

14. Käsittelee ristiriitoja tehokkaasti ja ripeästi

15. On itse hyvä kuuntelija, ihmiset kokevat tulleensa kuulluksi

16. Pitää tekemisen laatutason korkeana

17. Kerää ja toimii muilta saamansa palautteen pohjalta

18. Antaa muille rakentavaa palautetta oikea-aikaisesti

19. Toimii rehellisesti ja puolueettomasti

20.  Tiedostaa omat virheensä eikä selittele
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Laadukkaan johtamisen arviointipiirteitä:

• huomion antaminen ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden tarpeille

ja ko tarpeiden muutosten tunnistamiselle

• johto kasvattaa henkilöstön toimintavaltuuksia ja luottaa heidän

toimintaansa parhaan tuotoksen aikaansaamisessa ja kykyyn ottaa

vastuu

• johto edistää pitkän tähtäimen tavoitteiden pohjalta henkilöstön

osaamista, taitoja, parantamistekniikoita, työympäristöä

• johto painottaa ennen kaikkea jatkuvaa parantamista pelkän ylläpidon

sijaan. Aina on tilaa parantamiselle niin pienissä kuin suurissa asioissa

• johto painottaa ennaltaehkäisevää toimintaa tulipalojen sammuttamisen

sijaan

• johto korostaa yhteistyön ja kommunikoinnin tärkeyttä niin prosessi-

suunnassa kuin muiden tiimien ja toimintojen välillä

• johto toimii itse myös valmentajana ja liikkuu kentällä kuulemassa

missä mennään

• johto yhdessä henkilöstön kanssa yhdessä oppii tapahtuneista virheistä.

Virheet ovat parannusmahdollisuuksia eivätkä syyllistämisen kohteita

• johto panostaa oman kommunikointinsa kehittämiseen

• johto liikkuu kentällä ja kommunikoi henkilöstön kanssa mm.

laatuperiaatteista, jotka toimivat henkilöstön päätöksenteon ohjaajina

• toimittajat ja yhteistyökumppanit valitaan laatuvaatimusten, ei vain hintatietojen pohjalta.

Toimittajia otetaan mukaan projekteihin ennakoivasti

• ylimmän johdon edustus on mukana jatkuvan parantamisen hankkeiden

priorisoinnissa ja valinnassa

• johto rohkaisee ja antaa tunnustusta tiimeille ja yksilöille tukien ihmisten odotuksia

työpanoksensa arvostamisesta 99



JOHTAJUUDEN ARVIOINTIPIIRTEITÄ

• visioida tulevaisuutta ja pystyä kommunikoimaan se muille

• toimia optimistisesti ja positiivisesti

• edistää yhteistyötä

• hallita ristiriitoja ja suhteita

• rakentamalla luottamusta

• tyynnyttämällä huolenaiheita

• rakentamalla konsensusta

• tasapainottamalla kilpailevien ja vastakkaisten tavoitteiden välillä

• neuvottelemalla ja hakemalla konfliktien ratkaisuihin sopivia kompromisseja

• luomalla ja huolehtimalla henkilökohtaisista ja ammatillisista suhdeverkostoista

• kommunikoimalla

• käyttämällä merkittävän osan työajasta projekteissa kommunikointiin

• ohjaamalla odotuksia

• ottamalla vastaan palautteita

• antamalla itse rakentavaa palautetta

• kyselemällä ja kuuntelemalla

• olla itse kunnioittamisen arvoinen, kohtelias, ystävällinen, rehellinen, luotettava, lojaali ja eettinen

• osoittamalla yhtenäisiä kannanottoja

• olemalla kulttuurimielessä herkkäaistinen, ongelman ratkaisija, päättäväinen

• olemalla itse elämänpituinen opiskelija, joka on tuloshakuinen ja toimeenryhtyvä
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JATKUVAN PARANTAMISEN KULTTUURIN ARVIOINTIA

• Seurataan ja mitataan aikaansaannoksia

• Miten sujuvasti toimenpiteitä tehdään – sille on laadittu mittareita lean

periaatteiden mukaan (kysyntävauhti, kesken olevien tehtävien määrä, 

läpimenoaika, tehtävien valmistumisnopeus, virheellisyys)

• Lyhyen tähtäimen tavoitteet on kirkastettu ja ne ovat linjassa pitkän tähtäimen 

tavoitteiden kanssa

• Henkilöstö saa kaiken tarvitsemansa tiedon toimintansa kehittämiseen 

(pääsy informaatiolähteisiin, oman osaamisensa kehittämiseen)

• Organisaatio arvostaa oppimista, kokemuksen ja tietämyksen laajentamista

• Organisaatio kommunikoi ja jakaa tietoa niin positiivisista kuin negatiivisista 

asioista

• Organisaatiossa edistetään keskustelua tiimien ja yksilöiden kesken yhteisen 

ymmärryksen lisäämiseksi ja parhaiden käytäntöjen levittämiseksi

• Organisaatiossa tehdään tarvittaessa ketteriä muutoksia toimintatavoissa

• Seurantatiedot, kokemukset, opitut seikat ym. otetaan huomioon 

päätöksenteossa tavoitteiden ja niitä tukevien toimenpiteiden ohjaamisessa
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Laatukulttuuria heikentäviä toimintatapoja:

• Johto ei määrittele selvää suuntaa, jota kohti mennään

• Ylimmän johdon sitoutumista on vaikea tunnistaa

• Ei hahmoteta kilpailutilannetta ja omaa paikkaa

• Osastot toimivat omien tavoitteidensa mukaisesti, yhteistoimintaa asiakkaan 

ja organisaation kokonaisedun kannalta ei ymmärretä

• Henkilöstön ohjaus perustuu valvontaan, ei innostamiseen ja henkilöiden 

huomioon ottamiseen

• Laatukäsite sekoitetaan tuotteen tai palvelun eri lupausluokkiin

• Hyväksytään ikään kuin itsestään selvänä, että virheitä syntyy, mittarointi eri 

vaiheissa ei toimi

• ”Tulipalojen” kanssa taistelu, reaktiivinen toiminta, ongelmien luonteen tunnis-

tamattomuus ja puolipehmeiden ratkaisujen käyttö ongelmien torjunnassa

• Tämä ”ei ole minun ongelmani” asenteita
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