
   
 
 

 
Toiminnan 
nimi:  
 

 
T03-E2   Yksilöharjoitus:   Kärry 

 
Tavoitteet:  
 

 
Löytää työstä asiakkaalle arvoa tuottavaa toimintaa ja tekemisen hukkaa. On tärkeää 
auttaa toisia itse löytämään asioita sekä ymmärtämään järjestelmällisyyden ja 
visuaalisuuden merkityksen työlle. Löytää Lean periaatteita harjoituksesta. 
 

 
Kuvaus:  
 

 
1) Kerro pelin ajatus ja säännöt 

 
Tämä on mukaelma yrityksen työprosessista, jossa yksi henkilö kokoaa ohjeen mukaan 
Kärry asiakkaalle. Työpisteessä on tarvittavat osat ja ohjeet. Tavoitteena on koota 
tehokkaasti laadukas Kärry asiakkaalle. Kilpailu on kovaa. Asiakas on täkein ja joka 
työntekijä ilmoittaa ohjaajalle heti Kärryn valmistuttua, jotta asiakas saa sen ajoissa. 
Näytä kuva kärrystä (PowerPoint s. 2), jonka työntekijät tulevat kokoamaan 
asiakkaalle. Kysy heiltä arvioita kuvassa olevan Kärryn kokoamisajasta. Kirjaa 
arvioidut ajat taululle vasempaan laitaan kaikkien nähtäväksi. 
 

2) Kookoomistyön 1. kierros 
 

Jaa jokaiselle osarasia ja 2xA4 työohje (PowerPoint s. 3 ja 4) ohjepuoli pöytäänpäin. 
1. kierroksen alussa kullakin on edessään A4-ohjeet nurinpäin ja suljettu osarasia. 
Kaikki aloittavat samaan aikaan ohjaajan antaessa luvan ja käynnistäessä kellon. 
Kun työntekijä ilmoittaa Kärryn olevan valmis, ohjaaja kirjaa hänen kokoamisaikansa 
arvioitujen aikojen oikealle puolelle. Ohjaaja kirjaa kaikkien kokoamisajat. Työ kestää 
1,5 - 3 minuuttia. Jos joku ei saa kärryä valmiiksi 5 minuutissa voit jatkaa: “Hyvä, nyt 
voitte lopettaa ja keskustellaan yhdessä tämän työn tekemisestä.” Voit näyttää 
PowerPoint s. 3 ja 4 (ohjeet) keskustelun taustaksi.  
 

3) 1. kierroksen arviointi 
 

Käy keskustelu kokoamisaikojen ollessa näkyvillä. 
Kysymyksiä, joita voit esittää ja liittyviä Lean-periaatteita: 

Miten asennustyö sujui? Milten työn koit? Olitko tehokas? Jos et ollut, miksi? 
Mitä ajattelet työohjeista? Miten voimme parantaa tämän työn tekemistä? 
Periaate 1: Mikä työssä oli asiaakkaalle arvoa tuottavaa? 
Periaate 2: Tuottiko joka työvaihe asiakkaalle arvoa? Mikä oli arvoketjua? 
Löysitkö hukkaa työskentelystä tai työpisteestä? Millaista hukkaa? 

 
4) Kokoomistyön 2. kierros 

 
Jaa A3 Työpisteohjeet (PowerPoint s. 5) työntekijöille. Kukin purkaa Kärrynsä ja 
asettaa osat ohjeen vastaavien kuvien päälle. Voit näyttää PowerPoint sivun 5. 
2. kierroksen alussa kaikilla on osat Työpisteohjeen päällä kuvien kohdalla. 
 



   
 

 
Nyt kärry kootaan Työpisteohjeen mukaan aloittaen (näytä kaikille mistä mihin)  
          -merkistä ja lopettaen         -merkkiin. 
Kaikki aloittavat samaan aikaan ja ohjaaja käynnistää kellon. Työntekijän ilmoittaessa 
valmiista Kärrystä, ohjaaja kirjaa ajan 1. kierroksen kokoamisaikojen oikealla 
puolelle. Kaikkien ajat otetaan taululle. Työ kestää 0,5 - 1 minuuttiin. Jos joku ei saa 
kokoomistyötä valmiiksi 2 minuutissa voit jatkaa: “Hyvä, nyt voitte lopettaa ja 
keskustellaan yhdessä miten nyt meni.” 
 
 

5) 2. kierroksen arviointi ja yhteenveto 
 

Käy keskustelu kokoamisaikojen tuella. 
 
Kysymyksiä, joita voit esittää ja liittyviä Lean-periaatteita: 
 

Miltä tuntui työskennellä tällä 2. kierroksella? 
Entä tehokkuutesi? Mikä oli muuttunut?  
Mitä ajattelet uudesta työohjeesta? 
Mitä ajattelet tekemästäsi työn hukasta ja työpisteesi hukasta? 
 
Periaate 5: Voiko työn tehdä vielä paremmin? Kuinka tavoitella erinomaisuutta? 
Onko sinulla ajatuksia jatkoparannuksista työssäsi? 
Periaate 6: Miten koit työtavan muutoksen? Entä miten koet oikeassa työssäsi? 
Mitä Lean työkaluja voit käyttää tavoitellessasi parempia tuloksia työssäsi? 

 

 
Peliaika: 
 

 
Materiaalin jako, säännöt ja kokoomisaikojen arviointi etukäteen: noin 8 min. 
Kierroksen työaika ja keskustelu: noin 10 min (2 kierrosta =20 min) 
A3 Työpisteohjeen jakaminen ja ohjeistus: noin 2 min 
Kokonaisaika: noin 30 min. 
 

 
Yksilö / 
Ryhmä: 

 
Yksilöharjoitus, tavataa tehdä ryhmän kanssa. Opiskelijat voivat myös havainnoida 
asiakkaan saamaa arvoa, hukkia jne. 
 

 
Materiaalit 
ohjaajalle: 

 
Ajastin (puhelimesta tai sekuntikello). 
Kynä ja taulu/fläppipaperi, johon kirjoittaa tuloksia. 
 

 
Materiaali 
pelaajalle: 
 

 
Joka osallistujalle 1 rasia, jossa Kärryn osat ja lisätavaroita. Kärryn osat näet 
PowerPoint s. 6. Lisäksi rasiaan tarvitaan n. 30 lisätavaraa. Lisäosat voit kerätä 
toimistosta tai ne voivat olla Lego-osia (lisäLego-osilla 1. kierros on haasteellisempi.) 
Alla olevassa kuvassa esimerkki lisätavaroista rasiaan. 
 



   
 

 
 
1. kierrokselle: osarasia ja  Väri-A4-työohjeet (PowerPoint s. 3 ja s. 4) 
2. kierrokselle: Väri-A3-suurennos työpisteohjeeksi (PowerPoint s. 5) 
 

 
Järjestely: 

 
Joka pelaajalle normaali työskentelytila työpöydällä. 
 

 


