
30 31KMVET 4/2017 KMVET 4/2017

Tanskalaisen huipputilan isäntä johtaa
maailman parasta työtä
Työmäärä on tanskalaisilla tiloilla kasvanut valtavaksi, eikä se 

vähene, jos tekee aina kaiken itse. Kun yritykseen palkataan 

uusia työntekijöitä, on eläinten lisäksi opittava tulemaan toimeen 

erilaisten ihmisten kanssa. Siihen hyvinä työvälineinä toimivat 

valkotaulupalaverit, SOP-työohjeet sekä KPI-luvut.

 ◼ Teksti: Tiina Karlström
 ◼ Kuvat: Matti Viitala 

J apanin autoteollisuudesta alkunsa 
saanut LEAN-johtamismenetelmä on 
otettu käyttöön useilla maitotiloilla 
Tanskassa ja Suomessa. Tanskalaisen 

Mogens Jensenin tila on yksi näistä, ja hyvä 
esimerkki onnistuneesta johtamisesta. 

Tilan sijoitus Tanskan LEAN-maitotilayri-

tysten rankingissa on TOP 4 eli maan neljän-
neksi paras tila LEAN-mittareiden mukaan 
arvioituna. Käytetyissä tunnusluvuissa on 
tuotantolukujen lisäksi myös talouslukuja. 

Jensenillä on 400 lehmää, joiden keski-
tuotos on yli 12  000 kiloa energiakorjattua 
maitoa. Tämän hetken tavoitteena on lisätä 

maidontuotantoa suhteessa peltohehtaarei-
hin. Jensenin tilalla se tarkoittaa peltopuo-
len osaamisen ja satojen parantamista.

Tiedon hankinnassa tila hyödyntää asian-
tuntijoita ja erityisesti pienryhmiä, jotka ovat 
säännöllisesti ryhmäläisten tiloilla kokoon-
tuvia keskusteluryhmiä. 

Kun johtaminen on onnistunut, työtekijät 
tekevät päivittäiset työt ja isäntä pystyy irrot-
tautumaan tilalta. Jensenin omasta työvii-
kosta merkittävä osa kuluu viljelijätapaami-
sissa, joita on 1–2 kertaa viikossa. 

Lisäksi hän on mukana kahdessa valtakun-
nallisessa pienryhmässä sekä yhdessä kone-
ryhmässä. Pienryhmissä hän kokee saavansa 
ja antavansa uusia näkökulmia ja vinkkejä 
tekemiseen.

Luottamusta työntekijöihin lähdettiin 
rakentamaan SOP-työohjeiden avulla. Kun 
asiat käydään yhdessä läpi, ja ne kerrotaan 
selkeästi kuvallisesti, virheen tekemisen riski 
poistuu. SOP-työohjeet ovat työntekijöiden 
kirjoittamia, koska isännän mukaan itsekir-
joitettua tekstiä on helpompi ymmärtää.

”Kun kaikki tietävät, miksi mikäkin asia 
tehdään, niin homma etenee sujuvasti kohti 
yhdessä sovittua tavoitetta. Jos taas kaikki 
eivät sitoudu ohjeiden mukaiseen työsken-
telyyn, tarkoittaa se käytännössä sitä, että 
työtä tehdään eri tavoin. Silloin työn jälki ei 
voi olla tavoitteen mukainen ja yhtenäinen.”

”Yhdensuuntainen tekeminen varmiste-
taan säännöllisillä valkotaulupalavereilla. 
Lisäksi ohjelmassa on kuulumisten kysely 
ihmisten kesken ja positiivisuuden harjoit-
telu. Se ylläpitää hyvää työilmapiiriä, ja aut-
taa havaitsemaan mahdolliset henkilöstöris-
tiriidat hyvissä ajoin”, Jensen juttelee koke-
muksistaan.

Maailman parasta työtä
Jensenin mielestä hänellä on maailman 
paras työ. Hänellä on paljon hyviä ihmisiä 
ympärillään ja kavereinaan. Lisäksi luon-
nonläheinen työ ruuan tuottajana on hie-
noa.

Tilalla on useita työntekijöitä, paitsi 
omassa maidontuotannossa, myös koneura-
koinnissa. Säilörehua tehdään oman tilan 
lisäksi urakointina myös 3–5 muulle tilalle 
vuosittain. 

Lisäksi tilalla on vakituisesti aina kaksi 
opiskelijaa 13 kuukauden ajan kerrallaan. 
Valmistumisen jälkeen he yleensä työllisty-
vät tilalle. 

Osaava työntekijä kouluttaa uuden työnte-
kijän parityöskentelyn kautta, ja SOP-työoh-

Johtaja on vastuussa yrityksen kokonaisuuden suunnittelusta ja budjetointityöskentelystä. Asettamalla tavoitteet oikein ja kulkemalla mukana etenkin 
muutosvaiheissa johtaja voi auttaa työntekijöitään saavuttamaan asetetut tavoitteet, Mogens Jensen sanoo. Hän on mukana muun muassa Tanskan par-
haiden tilojen valtakunnallisessa keskusteluryhmässä, jossa on kahdeksan Tanskan parhaan maitotilan yrittäjät. Jensenin tila on ryhmän pienin, mutta 
tekee eniten rahaa. 

Mogens Jensenin 
yrityksessä taulu-
palaveri pidetään 
viikoittain. Tärkeät 
asiat ovat kaikkien 
nähtävillä lypsyase-
man päädyssä ole-
valla valkotaululla.

Lypsyaseman pää-
dyssä on myös tablet-
tinäyttö, josta karjan 
tuotantolukuja voi-
daan seurata reaali-
ajassa.

SOP-työohjeet ovat työntekijöiden kirjoitta-
mia, koska itsekirjoitettua tekstiä on helpompi 
ymmärtää, ja niillä myös rakennetaan luotta-
musta työntekijöiden ja työnantajan välillä. Kun 
asiat käydään yhdessä läpi, ja ne kerrotaan sel-
keästi, virheen tekemisen riski poistuu ja työn 
jälki on tavoitteen mukainen ja yhtenäinen.

Isännän mukaan suurin hyöty on tapaa-
misista, jotka järjestetään hänen omalla tilal-
laan. ”Ulkopuolisia silmiä tarvitaan aina.” 

Auttaa ihmisiä onnistumaan
Tilalla pidetään valkotaulupalaveri joka 
viikko. Se on Jensenin mukaan paras toi-
mintatapa jokapäiväiseen työn sujumiseen, 
haasteiden ratkaisemiseen ja yhteiseen pää-
määrään pääsemiseen. 

”Oma johtajan roolini on olla henkilö, 
joka auttaa työntekijöitä onnistumaan. Joh-
tajan vastuulla on suunnittelu ja talouden 
seuranta, mutta menestyksen takana on 
hyvä henkilökunta”, isäntä kertoo koke-
muksistaan.
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Tanskalaiset tilat parantaneet tilannettaan LEAN-työkaluja hyödyntämällä

Iloa ja valoa arkiseen työhön
 ◼ LEAN on ajattelutapa eli filo-

sofia, joka muuttuu kulttuuriksi 
ja tekemiseksi myös maitotilayri-
tyksessä. Se on henkilöstön 
osallistamista, yhteisten arvo-
jen luomista ja toiminnan jatku-
vaa parantamista esimerkiksi 
erilaisten hukkatyyppien tunnis-
tamisen avulla. LEAN-työskente-
lyn ajattelussa virheen löytämi-
nen onkin suuri ilonaihe. 

Lean-ajattelu auttaa yritystä 
kasvamaan paremmaksi ilman 
rahallisia, mittavia investointeja. 
Päivittämällä olemassa olevaa 
toimintatapaa voidaan päästä 
kohti yhä parempaa tulosta, kun 
tuotetaan hukan sijasta arvoa 
yritykselle.

Taustaa tanskalaistilojen 
johtamiselle
Tanskassa toteutettuun LEAN-
projektiin oli valittu 20 parasta 
tilaa. Nämä yritykset ovat tiloja, 
joille strategia ei ole vain jotain, 
mitä heillä on, vaan sitä, mitä he 
oikeasti tekevät.

Tilojen valintaperusteena 
hankkeeseen oli, että 80 pro-

senttia bruttotuloista piti tulla 
maidon- ja rehuntuotannosta, 
karjakoko yli 150 lehmää ja 
vakavaraisuus kasvanut vähin-
tään 10 prosenttia vuosien 
2011 ja 2013 välillä. Näiden 
lisäksi tilojen tuli olla ”eteen-
päin katsovia”, eikä tuotannon 
supistaminen saanut olla lähi-
ajan visiona.

Valittujen tilojen menestys 
rakentuu joko pienten kustan-
nusten (low cost strategy) tai 
suurten tuottojen strategiaan 
(high yield strategy). Molempia 
ei voi yhtäaikaisesti saada. 

Pienten kustannusten yritys-
ten menestyksen taustalla oli 
kirjainyhdistelmä KISS (keep 
it simple stupid). Käytännössä 
tämä tarkoittaa tehokasta kapa-
siteetin käyttöä, kustannusteho-
kasta panosketjua, varovaista 
investointistrategiaa ja panos-
hintojen tarkkaa seurantaa.

Suuria tuottoja hakevien yri-
tysten strategia puolestaan 
perustuu erittäin vahvaan eläin-
ten hyvinvointiin. Sitä toteute-
taan satsaamalla ihanteelli-

siin tuotantotiloihin eläimille, 
ammattitaitoiseen ja omistautu-
neeseen henkilökuntaan, rehun 
ja muiden panosten jatkuvaan 
seurantaan ja pitkään asiakkuu-
teen harvojen luottotoimittajien 
kanssa.

Mistä tunnistaa parhaat?
Millaisia parhaat tilat sitten 
ovat? Navetat eivät ole uusia, 
mutta eivät erityisen vanho-
jakaan. Tilat hyödyntävät ole-
massa olevia rakennuksia 
onnistuen niissä hyvin. 

Erityishuomiota kiinnitetään 
ensikoihin ja vasikoihin. Esimer-
kiksi tutkittua ternimaitoa anne-
taan kuuden tunnin sisällä syn-
tymästä. 

Yrittäjistä mainitaan myös, 
että heillä on intohimoinen 
suhde maidontuotantoon, ja 
he tuntevat hyvin omat vahvuu-
tensa ja heikkoutensa. Lisäksi 
heillä on erinomainen bisnes-
vainu.

LEAN-johtaminen on näissä 
yrityksissä viety käytäntöön asti 
ja sen tulokset ovat nähtävissä. 

Työntekijät perehdytetään hyvin 
ja johtajat osallistuvat läsnäolol-
laan päivittäiseen työhön. 

Johtajilla on hyvä suhde työn-
tekijöihin, mikä motivoi työsken-
telemään kohti yrittäjän asetta-
mia tavoitteita. Inspiraatiota ja 
uusia ajatuksia yrittäjät hakevat 
pienryhmistä, maatalousmedi-
asta ja asiantuntijoilta.

Onnistuneen toiminnan ja 
talouden johtamisen taustalla 
on hyvin suunniteltu ja syste-
maattinen työvirta sekä tuotan-
non tunnuslukujen (KPI = Key 
Performance Indicator) käyttö 
ja niille asetettujen tavoitteiden 
tiukka seuranta. Tilan tavoit-
teista viestitään selkeästi, ja 
työntekijöistä on havaittavissa 
valtava sitoutuminen tilan tavoit-
teisiin.

Nämä tilat ovat myös tehneet 
järkeviä investointeja, eivätkä 
ole ostaneet maata hintakup-
lan aikana, vuosien 2005–2008 
välillä. Investointeja varten on 
laadittu kunnon investointilas-
kelmat, eikä rahaa ole kulunut 
suunniteltua enempää. TK

LEAN-työkalut 
• SOP (Standard Operating Procedure) 
= työohje, yhdessä sovittu tapa 
tehdä työ
• KPI (Key Performance Indicator )  
= avaintunnusluku
• Valkotaulupalaveri (white board 
meeting) 
= Viikkosuunnitelma (week plan)
=  viikottain pidettävä työpalaveri 
• Parannustaulupalaveri 
(improvement board) 
= säännöllisesti pidettävä palaveri 
jonkun tavoitteen saavuttamiseksi. 
Mitä on tehty hyvin? Mitä tekemistä 
pitää muuttaa ja miten? Sovitaan 
vastuut ja aikataulut tekemisille
• Arvovirtakuvaus (value stream 
analysis) 
= kartoitus prosessin työnteosta. 
Tavoitteena on saada aikaan 
käsitys nykytilanteesta ja saada 
näkyviin hukka, jotta sitä päästään 
poistamaan.

Lisää LEAN-työkaluista MaitoManageri-
hankkeen YouTube-kanavalta:
• www.youtube.com  haulla: 
MaitoManageri

jeiden avulla. Lisäksi viikkopalaverit auttavat 
työyhteisöön sulautumista.

Vanhin työntekijä Christian vastaa karja-
mestarin roolissa navetan töiden sujuvuu-
desta. 

”Työntekijöille kannattaa antaa vastuualu-
eita, jotka motivoivat työskentelemään. Nuo-
rille ja uusille työntekijöille mieluisinta ja 
helpointa on yleensä työskennellä vasikoi-
den kanssa, joten sieltä työura yleensä aloi-
tetaankin”, Jensen vihjaa. 

Työntekijöiden motivointi perustuu 
hyvään yhteishenkeen. Lisäksi tilan sijainti, 
lähellä Aarhusin kaupunkia, helpottaa opis-
kelijoiden ja nuorten rekrytointia. 

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin löytää 
työlle oikeat tavoiteluvut, joita on mahdol-
lista seurata ja saavuttaa päivittäin. Se moti-
voi työntekijöitä hyvään yhteishenkeen ja 
oman työn kehittämiseen. Tunnusluvuista 
ja onnistumisista keskustellaan viikkopala-
vereissa. 

Lypsylehmillä on ruokintapöydän ääressä väljät tilat ja valoisaa. Seosrehun laatu ja määrä varmista-
vat tasaisen syönnin.

Hiehot ovat enti-
seen parsinavettaan 
remontoidussa väl-
jässä hiehopihatossa. 
Työaikaa siellä kuluu 
vain puoli tuntia päi-
vässä. Hiehoilla on 
aktiivisuusmittaus ja 
siemennykset teh-
dään sen perusteella. 

Tilalla on 2 x 25 
-rinnakkaisasema, 
jossa tarvitaan auto-
maattilypsyvaihto-
ehtoon verrattuna 
kaksi ihmistä enem-
män. Kolme kertaa 
päivässä tapahtu-
van lypsyn aloitusajat 
ovat klo 7, 13 ja 21. 
Lypsyllä on kerrallaan 
kaksi työntekijää. 
Kuvassa klo 13 alka-
nut päivälypsy etenee 
sujuvasti ja leppoi-
sasti. 

”Silloin kun rutiineja vaihdetaan, olen 
työntekijöiden mukana töissä, ja osaltani 
sujuvoittamassa muutosta. Viimeisin suuri 
muutos meillä oli elokuussa 2016, kun siir-
ryttiin kolme kertaa päivässä tapahtuvaan 
lypsyyn”, Jensen kertoo.

Suurin syy lypsykertojen muutokseen oli 
työaikajärjestelyiden sujuvuus ja työntekijä-
näkökulma. Näin toimien työntekijöiden ei 
tarvitse tulla töihin kahdessa vuorossa.

Työntekijät nauttivat tilan tarjoaman 
aamiaisen ja lounaan päivittäin tilan pää-
rakennuksessa yhdessä Jensenin ja hänen 
perheensä kanssa. Puolison tehtävänä yri-
tyksessä on huolehtia tilan työntekijöiden 
ruokahuollosta.

Jensenin mukaan johtaja on vastuussa 

yrityksen kokonaisuuden suunnittelusta ja 
budjetointityöskentelystä. Tärkeä rooli on 
myös auttaa työntekijöitä saavuttamaan ase-
tetut tavoitteet. Lisäksi joka vuosi joulun alla 
pidetään yhteinen isompi juhlatapahtuma, 
Jensen kertoo tavastaan olla työntekijöiden 
seurassa.

Terveys ja väljyys tuottavat parhaiten
Pihatossa on 480 lypsylehmäpaikkaa, mutta 
täyttöasteena pidetään 400 lypsävää. Tilalla 
on nopean kasvun aikana huomattu, että 
terveet ja väljästi elävät lehmät tuottavat eni-
ten maitoa. Liikevaihto tulee lehmien tuo-
tannosta, joten yrityksessä fokus on koko 
ajan siinä. 

Yrityksessä käy eläinlääkäri ja tuotanto-



neuvoja säännöllisesti kolmen kuukauden 
välein. 

Talousasiantuntijoita on kaksi. Toisen 
kanssa laaditaan ja seurataan budjettia sään-
nöllisesti. Toinen käy tilalla kerran kuukau-
dessa maksamassa laskut.

Viime vuonna maidon keskihinta oli 31 
senttiä. Se on sama kuin maitolitran tuo-
tantokustannus Jensenin yrityksessä. Mai-
dosta otetaan hinnoittelunäyte jokaisella 
hakukerralla.

Karjamestari Christian seuraa tuotetun 
maitomäärän ja käytetyn rehun suhdelu-
kua (EKM/rehun kuiva-ainekilo). Kun se 
on noin 1,60, on tilanne hyvä.  

Lypsyaseman päädyssä on tablettinäyttö, 
josta karjan tuotantolukuja voidaan seurata 
reaaliajassa. Jokaisen tunnusluvun kohdalta 
avautuu napauttamalla lisää tietoa.

Jensen seuraa päivittäin lypsyaseman pää-
dyn tabletin KPI-lukuja. 

”Tärkein luku on tilalta meijeriin lähte-
nyt maitomäärä, ja montako lehmää on lyp-
syssä. Maitomäärän pitää lisääntyä aina, kun 
lehmiä tulee lisää. Jos näin ei tapahdu, sel-
vitetään välittömästi, mistä tilanne johtuu.”

Toinen tärkeä päivittäin seurattava luku 
on tiineiden lehmien osuus. ”Minulla ei 
ole varaa eikä rohkeutta odottaa yhdeksää 

kuukautta ja ihmetellä silloin maitomäärän 
putoamista, jos poikimisia ei olekaan tar-
peeksi”, isäntä valaisee.

Jos tiineyksien määrä tasaisesti poikivassa 
karjassa vähenee, on siihen olemassa jokin 
syy. Se kannattaa selvittää heti, kun ”tilanne 
on päällä”.

Toimivat ja yksinkertaiset rutiinit
Syntynyt vasikka on emänsä kanssa seuraa-
vaan lypsyyn asti. Tutkittu ternimaito letku-
tetaan kahden tunnin kuluessa syntymästä, 
mikäli poikiminen tapahtuu klo 5–24 väli-
senä aikana. 

Vasikat juotetaan kolme kertaa päivässä 
2,5 litran kerta-annoksella. Vahvaa vasikka-
mysliä on vapaasti saatavilla. 

Eläimillä on seosrehuruokinta (TMR). 
Seos tehdään ja jaetaan kerran päivässä, 
ennen lounastaukoa. 

Lypsäville tehdään kaksi eri seosta, koska 
kaksi satsia on tehtävä joka tapauksessa. 
Ensikoiden seoksen energiaväkevyys on vah-
vempi, koska ne syövät vähemmän kuiva-
ainetta (24 kg ka/pv) kuin vanhemmat ja 
suuremmat lehmät (29 kg ka/pv). Näin var-
mistetaan riittävä kokonaisenergian saanti ja 
vältetään vanhempien lehmien yliruokinta 
ja lihomisriski loppulypsykaudella. 

Seos koostuu omalla tilalla tuotetusta 
nurmi- ja maissisäilörehusta sekä lipeöidystä 
vehnästä. Valkuais- ja kivennäislisä tulee 
teollisesta tilarehusta, joka sisältää rapsia, 
soijaa, melassileikettä, suojattua rasvaa ja 
kivennäisseosta.

Hiekkaparsiin lisätään hiekkaa kerran vii-
kossa ja hiekan menekki on 10 kg/lehmä/
pv. Hiekan hinta on 50 euroa/lehmä/vuosi 
ja sen saatavuus sekä laatu ovat hyvät.

Karjan terveydestä huolehditaan suun-
nitelmallisesti. Esimerkiksi vanhimmat leh-
mät rokotetaan niille laaditun ohjelman 
mukaan.

Näillä eväillä on päästy Tanskan huippu-
tilojen joukkoon. ◻

Kirjoittaja on kotieläinagrologiAMK ja  Certi-
fied CowSignalsMaster, joka työskentelee ProAg-
riassa huippuosaajana, erikoisalanaan lypsykar-
jan ruokinta, terveys ja hyvinvointi. Hän toimii 
ProAgria Oulun MaitoLiideri-hankkeessa, jonka 
pienryhmä kävi tutustumassa suurten maitotilo-
jen johtamiseen Tanskassa. 

Lue lisää tanskalaisten maitotilojen kokemuk-
sista LEAN-menetelmän hyödyntämisestä Käy-
tännön Maamiehen numerosta 9 /2017.
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Kestävyysjalostuksen tavoitteena 
on lehmä, joka pysyy terveenä 
ja lypsää korkeita tuotoksia 
vuodesta toiseen.

Semexin eläinaineksen avulla 
parannat karjasi kannattavuutta. 

Terveet ja tuottavat lehmät tuovat 
hyvinvointia myös hoitajille.

Finnmilk Oy:n osakkaat Ari Teppo ja Juhani Korkiamäki 
ovat tyytyväisiä Semexin sopimusasiakkuuteen.


