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Viikkopalaverit tuovat 
sujuvuutta työhön

Maitotilojen työmäärä on kasvanut suureksi, 
ja tuottaa usein stressiä. MaitoLiideri-
hankkeessa mukana olevat yrittäjät haluavat 
eroon stressitilasta. Oppia lähdettiin hakemaan 
maaliskuussa Tanskasta, jonka isoilla maitotiloilla 
on jo kokemusta LEAN-työkalujen käytöstä ja 
hyödyistä johtamisessa.

 ◼ Teksti ja kuvat: Tiina Karlström, Tanska

T unnelma on heti rento 
ja kannustaa yrittämään, 
kun pieni ryhmä poh-
jalaisia karjanomistajia 

ryhtyy varhain aamulla tanska-
laistilan normaalitoimiin työn-
tekijöiden kanssa. Isännän 
ohjeistamana päästään sujuvasti 
aidossa tilanteessa mukaan tilan 
arkisiin töihin.

Ohjelmassa on lypsyn lisäksi 
vasikoiden juottoa sekä lypsy-
ryhmien siirtoa lypsylle ja sieltä 
takaisin omaan osastoon. Brian 
Fruergaard-Roenin tila on yksi 
tanskalaisen SEGES-organisaa-

työntekijät opastetaan hyvin, 
ja sen jälkeen he kyllä tietävät 
hommat”, Brian Fruergaard-
Roen kertoo.

Tilalle äskettäin töihin tullut 
kaveri kertoo kuitenkin, että 
oli yhtenä aamuna tarvinnut 
niitä oikeasti, kun karusellilyp-
syasema oli yhtäkkiä pysähtynyt 
kesken aamulypsyn. 

”Muistin lypsyasema-SOPin 
ja hakeuduin sen ääreen. Sieltä 
löytyi toimintaohje tilanteeseen. 
Poikkeama saatiin sen avulla kor-
jautumaan ja lypsy jatkumaan. 
Eikä tarvinnut soittaa vapaapäi-
vää viettävälle Brianille aamulla 
klo 4.45”, työntekijä kertoo. 

Isäntä on aidon hämmästynyt 
kuullessaan tilanteesta ja nau-
rahtaen kertoo päivittävänsä 
asennettaan SOP-ohjeiden 
hyödystä ja merkityksestä. Hän 
kommentoi myös, että SOP-työ-
ohjeiden tekeminen aikanaan 
toi työn tekemiseen järjestel-
mällisyyttä ja sujuvuutta. 

Niistä on helppoa tarkis-
taa asioita, jotka eivät vielä ole 
kehittyneet rutiineiksi. Eikä tar-

vitse häiritä muiden työskente-
lyä ja vapaapäiviä puhelintie-
dusteluilla. Työohjeet varmista-
vat myös, että kaikkien työnjälki 
on samanlainen. 

Jokainen työvaihe perusteltu
Aamiaisen jälkeen jatkamme 
takaisin navetalle hoitamaan 
erityishuomiota tarvitsevia vas-
tapoikineita ja umpeen laitetta-
via lehmiä. Brianin puoliso on 
eläinlääkäri ja hän lähtee tässä 
vaiheessa mukaamme töihin.

Aamulypsyn aikaan Brian 
Fruergaard-Roen oli jo käynyt 
läpi erityishuomiota tarvitse-
vien lehmien tuotantolukuja. 
Erityishuomiota tarvitsevat leh-
mät oli lypsyn jälkeen siirretty 
erotteluporttien kautta toimen-
pidekarsinaan. Lehmiä otetaan 
erotteluun maitotuotos-, pötsin-
täyteys- ja muiden tarkempaa 
tutkimista edellyttävien karja- ja 
tuotantoanalyysien perusteella. 

Lehmien maidosta tehdään 
ketoainetestit, ja tuloksen lisäksi 
katsotaan pötsin täyteys. Jos 
tulos on ”punainen” eli osoit-

taa lehmällä olevan ketoaineita, 
mutta pötsi on täynnä ja lehmä 
muutenkin kunnossa, mitään ei 
tehdä. 

Jos pötsin täyttöaste on vähäi-
nen, viedään lehmä hoitokar-
sinaan. Siellä sillä on mahdol-
lisuus toipua, ja sen syöntiä ja 

yleiskuntoa voidaan seurata 
paremmin. 

Vasikan alkuhoito tärkeää
Lehmät poikivat yksittäiskar-
sinoissa ja myös ensimmäinen 
lypsy tapahtuu karsinoissa kan-
nukoneella.

Viikkopalaverit pide-
tään valkotaulun 
ääressä. Brian Fruer-
gaard-Roen aloittaa 
palaverin hymyile-
mällä ja kyselemällä 
työntekijöiden kuulu-
miset. Isäntä vie tau-
lupalaverin läpi LEA-
Nin tärkeän toiminta-
periaatteen mukai-
sesti, mikä tarkoittaa 
positiivisen keskus-
telun ylläpitämistä 
kehonkielen viestin-
tää myöten.

tion LEAN-projektin tiloista ja 
kuuluu sen TOP 10 -ryhmään.

Tilalla on 400 lypsylehmää, 
24-paikkainen karusellilypsy-
asema, täysaperuokinta ja kes-
kituotos 11 297 EKM luomumai-
toa. Yksi merkittävistä tunnuslu-
vuista on poikimaväli, joka on 
tällä tilalla 387 päivää. 

Aamiaishetki hyödynnetään
Yhdeksältä on kaikkien työvuo-
rossa olleiden yhteinen aamu-
pala tilan päärakennuksessa. 
Aamiaisen yhteydessä meillä on 
hyvin aikaa jutella Brian Fruer-
gaard-Roenin sekä häneen per-
heensä ja tiiminsä kanssa. 

Työntekijät kertovat, kuinka 
tilalla on mielekästä työsken-
nellä. Työntekijöiden sanomana 
ja viestimänä kuulee, että LEAN-
opit ovat oikeasti käytössä. Posi-
tiivista ja rakentavaa palautetta 
annetaan puolin ja toisin aktii-
visesti. Se pitää työilmapiirin 
hyvänä. 

Brian Fruergaard-Roenin joh-
tamistyyli on rento. Puolisonsa 
mukaan Brianilla on erityinen 
kyky hallita pitkän tähtäimen 
tavoitteiden suunnitelmallista 
toteuttamista.

Fruergaard-Roenille on tär-
keää pitää tila LEAN-kriteerien 
mukaan listattujen Tanskan 
kymmenen parhaan maitotilan 
joukossa. Se tarkoittaa hänelle 
lisää aikaa ja mahdollisuuksia 
olla perheen kanssa ja matkus-
taa.

Tilalla käytettävistä LEAN-
työkaluista isäntä mainitsee 
tärkeimpänä viikkopalaverin. 
Tilalla on myös tehty SOP-työ-
ohjeet (Standard Operating 
Procedure), joihin kirjataan 
yhdessä sovittu tapa tehdä työ.

SOP-työohjeista käydään mie-
lenkiintoinen keskustelu. 

”Sellaiset on tehty ja ne löyty-
vät toimistosta. Niitä ei kuiten-
kaan paljoa käytetä, koska kaikki 

Työlistat tulostetaan ja kiinnitetään valkotaululle kaikkien nähtäväksi. Viiden työntekijät työvuorot erottuvat eri värein. Eri työt ja niiden ajat on eritelty ja 
määritetty puolen tunnin tarkkuudella.

Ternimaidon laatu 
varmistetaan 
Reichert-mittarilla. 
Erilaatuisia mai-
toja voidaan sekoit-
taa keskenään, jotta 
päästään tavoitelu-
kemaan ja pakastet-
tavaan maitoon saa-
daan riittävästi vasta-
aineita. 
www.reichertai.com
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Tilan vanha isäntä lypsää tänä 
aamuna poikineet. Ne pyritään 
lypsämään mahdollisimman 
pian poikimisen jälkeen, jotta 
vasikoille saadaan laadukasta 
ternimaitoa. 

Maidon pakkaamista ja juot-
toa varten on käytössä Colo-
Quick-menetelmä. Työ sujuu 
kätevästi.

Hyvälaatuinen ensimmäisen 
juoton ternimaito on runsas-
tuottoisen lypsylehmän kasvat-
tamisen tärkeä vaihe. Sen arvos-
taminen näkyy työn tekemisessä 
hyvin.

Vasikoiden ternimaidon 
saanti kirjataan poikimaosas-
tolla olevaan kansioon. Siitä 
on hyvä tarkistaa, mitä millekin 
eläimelle on tehty ja mitä pitää 
vielä tehdä.

Tilalla käytettävä Reichert-
mittari näyttää kätevältä terni-
maidon laadun mittaamisessa. 
Suomalaisille uutena oppina 
tulee myös se, että jos maito jää 
mittaustuloksessa alle tavoite-
lukeman, kuten ensimmäisellä 
lehmällä jäi, voidaan hyvää 
pakastettavaa maitoa saada 
sekoittamalla maitoja.

Jääkaapissa on mittarin osoit-
taman 28 pisteen tasoista terni-
maitoa, jota sekoitetaan alem-
man lukeman saaneeseen mai-
toon. Tuloksena on mukavan-

lainen satsi riittävän lukeman 
saanutta maitoa pakastettavaksi 
tuleville vasikoille.

Viikkopalaverit valkotaululla
Poikineiden lehmien lypsyn ja 
ternimaitojen käsittelyn jälkeen 
siirrymme navetan toimistolle 
seuraamaan tilan viikkopalave-
ria. Isäntä aloittaa palaverin val-
kotaulun ääressä hymyilemällä 
ja kyselemällä kaikkien kuulu-
misia.

Brian Fruergaard-Roen ottaa 
keskusteluun mukaan kaikki 
ihmiset, huomioiden heidän 
persoonansa. Osa on hyvinkin 
puheliaita, jolloin hiljaisemmat 
eivät välttämättä saa suunvuo-
roa. 

Isäntä saa persoonaansa hyö-
dyntämällä kaikki aktiivisesti 
mukaan yhteisten asioiden käsit-
telyyn. Ilmapiiri on hyvä ja osal-
listumiseen kannustava.

Palaveri käydään tällä kertaa 
englannin kielellä, joten mei-
dänkin on helppo seurata sitä. 

On hienoa nähdä, kuinka 
Brian Fruergaard-Roen vie tau-
lupalaveria läpi LEANin tärkeän 
toimintaperiaatteen mukaisesti. 
Se tarkoittaa positiivisen keskus-
telun ylläpitämistä kehonkielen 
viestintää myöten.  

Keskustelu aloitetaan aina 
nostamalla esiin positiivisia 

asioita ja onnistumisia. Yhden 
työntekijän ilonaihe on ajokor-
tin saaminen, myös muilla on 
mukavia asioita kerrottavanaan. 

Niiden kertomisesta ja kuu-
lemisesta nousee hyvä ilmapiiri 
palaveriin. Myös me saamme 
kiitosta, sillä aamun työt olivat 
sujuneet normaalia nopeam-
min, kun oli monta tekijää. 

Alkukeskustelun jälkeen käy-
dään läpi viikon tärkeitä työteh-
täviä. Yksi työntekijöistä ei ole 
saanut valmiiksi säilörehumuo-
vien siivoamista, joten hänelle 
annetaan lisäaikaa sen suoritta-
miseen. Tärkeintä on saada työ 
päätökseen.

Brian on helposti lähestyttävä 
ja johtaa tiimiään oman esimer-
kin kautta. Stressitilaa ja -oloa 
ei ole havaittavissa, ei ihmisissä 
eikä eläimissä. Palautteen anto 
puolin ja toisin on sujuvaa. 
Luottamus työntekijöihin on 
luonut onnistumisen resurssit.

Omat opit ja oivallukset
Osallistuminen työn tekemi-
seen avaa asioita eri tavalla kuin 
perinteisellä ulkomaan opinto-
matkalla, jossa käydään kuunte-
lemassa, mitä asioista kerrotaan. 
Myös oman roolin muuttami-
nen työntekijäksi toisen maito-
tilayritykseen antaa uutta näkö-
kulmaa. 

Sairaat, tarkkailta-
vat ja poikivat leh-
mät ovat yksilöllisissä 
hoitokarsinoissa, 
joissa voidaan muun 
muassa seurata 
lehmien todellista 
syöntiä kaukaloiden 
avulla. 

Vaikka tässäkin yrityksessä 
tuotetaan lehmistä lypsettyä 
maitoa, ja eri työvaiheet ovat 
samoja kuin Suomessakin, silti 
toimintatavat vaihtelevat. Se tuo 
uudella tavalla esiin työohjeiden 
merkityksen. 

Se osoittaa, kuinka järjestel-
mällisyys ja yhteiset rutiinit suju-
voittavat työtä ja luovat tehok-
kuuden. Jos yhteisesti sovittua 
toimintatapaa ei ole, asioita teh-
dään eri tavoilla, ja se aiheuttaa 
monenlaista hukkaa. ◻

Kirjoittaja on kotieläinagrolo-
giAMK ja Certified CowSignals-
Master, joka työskentelee ProAgri-
assa huippuosaajana, erikoisala-
naan lypsykarjan ruokinta, terveys 
ja hyvinvointi. Hän on asiantun-
tijana mukana ProAgria Oulun 
MaitoLiideri-hankkeessa, jonka 
pienryhmä kävi tutustumassa suur-
ten maitotilojen johtamiseen Tans-
kassa. 

 Lue lisää tanskalaisten maitoti-
lojen kokemuksista LEAN-menetel-
män hyödyntämisestä KMVETin 
numerosta 4/2017.    


