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Ratas-hanke
• Toteuttajat TTS ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa 

• Toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan maakunta 

• Kohderyhmänä sekä hyödynsaajina ovat kaikki eteläpohjalaiset 
maidon- ja naudanlihantuottajat- sekä porsastuotanto- ja 
yhdistelmäsikalatilat

• Hankeaika 11/2015-10/2018

• Yhteistyökumppanit: Maatalouden Laskentakeskus, A-tuottajat 
Oy, Atria Nauta, LähiTapiola, Hirvijärven osuusmeijeri, Valio 
Alkutuotanto



Tausta, Lean-management

• Tehdasteollisuudessa käytettävän Lean-johtamisen periaatteiden 
käyttöönottoa maatilan tuottavuuden parantamisessa. 

• Leanissä tavoitteena on hukan poistaminen, prosessien jatkuva 
kehittäminen ja tuotantopanosten tehokas hyödyntäminen. Ei juosta 
nopeammin vaan juostaan lyhempi matka! 

• Hukkaa ei ole aina helppo tunnistaa:
– epäkäytännölliset tilat
– koneiden tai laitteiden huoltamattomuus
– heikko tiedon kulku
– yleinen epäjärjestys
> aiheuttavat usein ylimääräistä työtä > pullonkaulat tuotantoketjuissa hidastavat 
”läpimenoaikaa” > lisäävät kustannuksia.

Ulrik Toftegaard Jenssen



Tausta, Lean-management
• Paitsi ajanhukkaa, myöskään tuotantopanosten hävikkiä tai 

saamatta jääviä tuottoja ei ole aina helppo havaita. Hävikit kuten 
pilaantunut rehu, sairaat eläimet tai eroon lypsetty maito 
aiheuttavat ylimääräistä työtä jo itsessään, lisäksi panoksia on 
kulutettu mutta tuotos jää saamatta. 

Ulrik Toftegaard Jenssen



Tuloksia Tanskassa 

• paremmat rutiinit ja työhön sitoutuminen, 400 lehmän tilalla lypsy 70 
lehmää tunnista 100 lehmään tunti eli työajansäästöä 1,7 h/lypsy

• parempi varaston hallinta ja järjestys – varaston ja työnsäästö n. 9000 
euroa

• työn- ja ajansäästö koneiden korjauksessa, kapasiteetit paremmin 
käytössä, pienemmät koneiden korjauskulut – VS Grondalsgaard, 316 
lehmää – 10 000 euroa vuodessa

• pehmeitä tuloksia: parempi kommunikointi, työympäristö, 
työtyytyväisyys, henkilökunnan kehitys, parempi eläinten hyvinvointi



Ratas-hankkeen tavoitteena maidon- ja lihantuotantotilojen työn 
tuottavuuden nostaminen – mm. rutiinit ja työhön sitoutuminen

Lea Puumala

Vuokko Kraatari



Tavoitteena tuotantopanosten tehokas hyödyntäminen –
esim. rehuketju pellolta ruokintapöydälle

Lea Puumala



Tavoitteena tuottajien ja työntekijöiden hyvinvointi ja 
jaksaminen

Markku Lätti



Toimintaa: Johtamisen ja toiminnan kehittämistä sekä 
lean-toimintaa pilotoidaan 15 hanketilalla

Reetta Palva

Sakari Alasuutari

Lea Puumala



Hanketilat

Pilottitilat
• Toiminta pilottiryhmän kanssa aloitetaan alkukeväästä 2016

• Ryhmätapaamisia (oman ryhmän ja benchmarkkaustilojen kanssa) 

• Jokaiselle pilottitilalle tehdään tilakohtaisia tilakäyntejä (3-5 kpl)

Benchmarkkaustilat
• Toiminta benchmarkkausryhmän kanssa aloitetaan vuoden 2016 lopulla

• Ryhmätapaamisia 

• Jokaiselle benchmarkkaustilalle tehdään tilakohtaisia tilakäyntejä (2-4 kpl)



Hanketilat
Pilotoinnin tarkoitus kehittää tilan toimintaa - tilakohtaiset 
kehittämiskohteet
– Tilakäyntien määrä, käytettävät menetelmät ja työn eteneminen suunnitellaan 

tilakohtaisesti

• Tilakäynneillä:
– nykytilan kartoitus: työmäärän arviointi, prosessit ja resurssit, johtamiskäytännöt, 

työn organisointi, menetelmät, työnjako, tuotantotilat, toimintaympäristö

– työntutkimus soveltuvin osin - pääasiassa havainnointitutkimuksena

– kehittämiskohteiden valinta: tilan toimintaa arvioidaan yhdessä hanketilan kanssa ja 
pohditaan, mitä ja miten toimintaa kehitetään, toteutuksen suunnittelu

– määritellään mittarit muutostoimenpiteiden vaikutusten toteamiseen 

– seuranta + kehittämisen jatkuvuuden tukeminen + vaikuttavuus + palaute



Toimintaa: Tiedonhankintaa ja tiedottamista 

Vuokko Kraatari

- Tiedotustilaisuuksia
- Hankematka Tanskaan syksyllä 2016



Tanskasta menestyneiden tilojen 
tunnuspiirteitä ovat mm.

• DYNAAMINEN STRATEGIA

• EDETÄÄN SOPIVIN ASKELIN- EI HARPPAUKSIN

• JOHTAJUUS

• PIDETÄÄN ASIAT YKSINKERTAISENA

• TEHDÄÄN TÖITÄ FIKSUMMIN, EI KOVEMMIN

• RESURSSIEN TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN

• HUKAN POISTAMINEN

• TIEDÄ TUOTANTOKUSTANNUKSET

• JÄRJESTELMÄLLISYYS

• ENNAKOINTI



- Mihin sijoitetaan
- Mitä tietoa kirjataan
- Miten hyödynnetään

White board - valkotaulut





- Työvoima ja tekeminen
- Hyvin sujuneet asiat
- Tavoitteet ja tulokset
- Kehitysideat

Viikkopalaverit, White board meeting







Pidetään asiat yksinkertaisena



Järjestelmällisyys



Kiitos!

Hankkeesta tietoa nettisivuilla

• www.tts.fi/ratas ja https://www.facebook.com/ratashanke/

• ProAgria Etelä-Pohjamaa: Ratas -hankesivut

http://www.tts.fi/ratas
http://www.tts.fi/ratas
https://www.facebook.com/ratashanke/

