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Työssä tutkitaan Lean Six Sigmaan liittyvien DMAIC-projektien onnistumistekijöitä. 
DMAIC (Define Measure Analyze Improve Control) on Lean Six Sigmaan liittyvä projek-
tirunko olemassa olevien toimintojen kehittämiselle. Onnistumistekijöillä tarkoitetaan teki-
jöitä, jotka edesauttavat onnistunutta läpivientiä tai toivottua lopputuloksen syntymistä. 
DMAIC on suomennettuna Määritä Mittaa Analysoi Paranna Ylläpidä. 

 

Onnistumistekijöiden selvittämiseksi suoritetaan kirjallisuustutkimus Lean Six Sigmasta, 
DMAIC-projekteista ja niissä esiintyvistä onnistumistekijöistä. Tutkimus toteutettiin hyö-
dyntämällä Finkin-mallia, joka tarjoaa systemaattisen lähestymistavan kirjallisuuskatsauk-
sen suorittamiseen. Tutkimus etenee Lean Six Sigman nykytilasta DMAIC-projektirunkoon, 
ja lopulta DMAIC-projektien onnistumistekijöiden tutkimiseen. Onnistumistekijöitä on tut-
kittu etsimällä aiheeseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita, ja luokittelemalla niissä esiintyviä 
onnistumistekijöitä DMAIC:in eri vaiheisiin.  

 

Tutkimuksen tuloksena selvisi, että kolme tärkeintä onnistumistekijää DMAIC-projekteille 
olivat johdon tuki, Lean Six Sigmaa tukeva koulutus organisaatiossa ja oikeanlaisten kehi-
tyskohteiden valinta DMAIC-projektia varten. Muita onnistumistekijöitä olivat muun mu-
assa Lean Six Sigman työkalujen tuntemus, DMAIC-projektien yhteensopivuus strategiaan 
ja asiakaskeskeisyys. Eniten onnistumistekijöitä lokeroitui Define (Määrittely)- ja Improve 
(Kehitä) vaiheisiin.  



 

LYHENNELUETTELO 

 

DMAIC   Define Measure Analyze Improve Control 

  (Määritä Mittaa Analysoi Paranna Ylläpidä) 

LSS  Lean Six Sigma 

DMADV  Define Measure Analyze Design Verify 
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KPIV  Key Process Input Variable 
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1  Johdanto 

Työn tarkoituksena on selvittää Lean Six Sigman, ja erityisesti siihen sisältyvän DMAIC-

prosessin keskeisimpiä onnistumistekijöitä. Tavoitteena on tuottaa työ, johon Lean Six Sig-

man parissa työskentelevät voisivat peilata olosuhteitaan, ja sitä kautta arvioida DMAIC-

projektien onnistumistodennäköisyyksiä.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraavaan tutkimuskysymykseen: 

Mitkä tekijät ennustavat Lean Six Sigma DMAIC-projektien onnistumista? 

 

Lean Six Sigma on johtamisjärjestelmä, jonka keskeisenä periaatteena on minimoida hukkaa 

ja variaatiota prosesseissa ja systeemeissä. Järjestelmä on muodostunut Leanin ja Six Sig-

man yhteenliittymänä, ja se lainaa vaikutteita sekä menetelmiä mm. operaatiotutkimuksesta 

ja tilastotieteestä. (Snee, 2010, 10-11.) Jatkossa tässä työssä viitataan Lean Six Sigmaan ly-

henteellä LSS luettavuuden helpottamiseksi.  

 

Karkeasti voidaan todeta, että Lean Six Sigma ottaa asiakaskeskeisyyden ja hukkaan keskit-

tymisensä Leanista. Vastaavasti variaation minimointi ja tieteellinen prosessihallinta on lai-

nattu Six Sigman puolelta. LSS yhdistää molempien järjestelmien menetelmät yhteen integ-

roituun tehokkuuden ja laadunhallinan paradigmaan. (Pepper & Spedding, 2010, 149–150.) 

Järjestelmän ympärille on muodostunut vöiden väreihin perustuva sertifiointijärjestelmä, 

jonka tarkoituksena on signaloida harjoittajan perehtymistä LSS:n työkaluihin ja menetel-

miin. Vyöt vertautuvat taistelulajeissa harrastajan taitotason osoittaviin värikkäisiin vöihin, 

ja niiden määrä on lähteestä riippuen 3–6. American Society for Quality määrittelee tarjo-

amiensa sertifiointien kautta vöiden määräksi neljä: keltainen, vihreä, musta ja ylemmän ta-

son musta (ASQ, 2022a). Saavutettu vyön väri kuvastaa tunnustettua perehtymisen tasoa 

Lean Six Sigman menetelmiin, ja se antaa valmiudet toimia eritasoisissa tehtävissä Lean Six 

Sigmaan liittyvissä projekteissa. Sertifiointiohjelmissa opetetaan vöitä haluaville tilastollisia 
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menetelmiä, projektien hallintaa ja Lean Six Sigman periaatteita. Aiheisiin syventymisen 

taso riippuu tavoitellun vyön väristä.  

 

LSS:n ydin koostuu systemaattisesta kehittämisestä, tiedolla johtamisesta ja tuotettuun lisä-

arvoon keskittymisestä (Morgan & Brenig-Jones, 2012, 23-24). LSS:n metodit ovat suhteel-

lisen dogmaattisia, ja esimerkiksi projektien etenemisen vaiheet ovat ennalta säädettyjä. 

Keskeisimmät järjestelmän käyttämät metodit ovat DMAIC- ja DMADV- projektirungot, 

jotka antavat selkärangan LSS- projektin läpiviemiselle. Raskaampien projektityyppien li-

säksi LSS hyödyntää Leanista lainattuja Kaizen-työpajoja. Kaizen-työpajat ovat lyhytaikai-

sia, tyypillisesti muutaman päivän työpajoja, joiden tarkoituksena on tehdä pieniä parannuk-

sia lyhyessä ajassa. 

 

DMAIC-projektit ovat vastaavasti parannusprojekteja, mutta niiden aikajänne huomattavasti 

pidempi. DMAIC on lyhenne sanoista Define (Määritä), Measure (Mittaa), Analyze (Ana-

lysoi), Improve (Kehitä), Control (Ylläpidä). DMAIC- rungon ideana on tuottaa parannuksia 

jo valmiiseen prosessiin LSS:n menetelmien avulla. DMADV-projektit puolestaan ovat 

LSS:n projektityyppi kokonaan uusien prosessien kehittämiseen. DMADV-projektien 

ideana on suunnitella prosessi, joka vastaa alun alkaen siltä vaadittavaa LSS- suorituskykyä. 

DMADV on lyhenne sanoista Define (Määritä), Measure (Mittaa), Analyze (Analysoi), De-

sign (Suunnittele) ja Verify (Verifioi). Kummatkin projektityypit noudattavat tarkasti mää-

riteltyä rakennetta käsillä olevien ongelmien ratkaisemiseksi, ja ne hyödyntävätkin hyvin 

samanlaisia periaatteita. Tässä työssä ei syvemmin perehdytä Kaizeniin tai DMADV- pro-

jekteihin niiden laajuuden vuoksi. 

 

LSS on syntymänsä jälkeen aktiivisesti kasvattanut suosiotaan yrityskentässä ja akatemiassa. 

Globalisaation paineet, koveneva hintakilpailu, ja yhä nopeammin muuttuvat asiakkaiden 

vaatimukset ajavat organisaatioita tehostamaan toimintaansa kilpailussa pärjätäkseen (Spul-

ber, 2007, 1–4). Lean Six Sigman tarjoamat metodit ja työkalut tulevat kuin tilauksesta ki-

ristyneeseen kilpailuympäristöön, minkä vuoksi järjestelmä saa alati jatkuvaa kiinnostusta. 

Panayiotou et al. ovat tutkineet Lean Six Sigman käyttöönottoa eurooppalaisissa yrityksissä 

kirjallisuuskatsauksen avulla, ja eurooppalaisen LSS- tutkimuksen todetaankin lisääntyneen 
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järjestelmän syntymisen jälkeen 2000-luvun aikana.  (Panayiotou & Stergiou, 2021) Kuva 

1. havainnollistaa trendiä. 

 

 

Kuva 1. Eurooppalaisten LSS- julkaisujen määrä vuosittain  (Panayiotou & Stergiou, 2021) 

 

SCOPUS-tietokannan hakutulokset kuvastavat samaa trendiä SCOPUS on Elsevierin yllä-

pitämä julkaisutietokanta, joka sisältää ja indeksoi tieteellisiä artikkelijulkaisuita (Elsevier, 

2020). Kuva 2. on tuotettu Scopuksen analytiikkatoiminnolla tilastoimalla haun tuottamien 

julkaisujen määrää vuosittain. Kuvaaja tuotettiin rajoittamalla hakutulosten määrää koske-

maan vain tieteellisiä artikkeleita, joissa esiintyi otsikossa, avainsanoissa tai tiivistelmässä 

hakusana ”Lean Six Sigma”. Kyseinen haku tuotti hyvin samankaltaisen trendikuvaajan 

Panayiotou et al. työhön verrattuna. Julkaisuartikkeleiden kasvaneen määrän voidaan pää-

tellä kuvastavan epäsuorasti kasvanutta kiinnostusta Lean Six Sigman menetelmille.  

 

 

Kuva 2. Lean Six Sigma- artikkelien määrä vuosittain (Scopus, 2022) 
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Kysynnän epäsuorana mittarina voidaan käyttää myös Google-hakujen määrää. Kuva 3 ha-

vainnollistaa suomalaisten Google- hakujen määrää termille ”Lean Six Sigma” ajanjaksolla 

2005–2021.  

 

 

Kuva 3. Lean Six Sigma termin suhteellinen suosio vuosittain 

 

Yksikkönä toimii Googlen tuottama indeksi, joka mittaa haun suhteellista suosiota valitulla 

ajanjaksolla. Hakutulosten perusteella voidaan epäsuorasti tulkita kasvanutta kiinnostusta 

Lean Six Sigmaa kohtaan. Kuvaajien perusteella kysyntää Lean Six Sigmalle löytyy, jolloin 

lisätutkimus aiheesta olisi perusteltua. Näiden seikkojen pohjalta työn tavoitteena on ottaa 

osaa suomalaiseen LSS- julkaisemiseen, ja pyrkiä tuottamaan suomenkielistä ja käyttökel-

poista sisältöä aiheen parissa työskentelevien tarpeisiin.  

 

Työ rakentuu kirjallisuuskatsauksesta, joka sisältää teorian ja motiivien pohjustuksen, sekä 

metodologisen tutkimuksen DMAIC- onnistumistekijöistä. Kirjallisuuskatsaus on perus-

luonteeltaan metodi tai tutkimustekniikka, jonka tarkoituksena on tutkia jo aiemmin julkais-

tua kirjallisuutta. Kirjallisuuskatsauksen yleisimpiä tyyppejä ovat kuvaileva- ja systemaatti-

nen kirjallisuuskatsaus, sekä Meta-analyysi kirjallisuudesta. (Salminen, 2011 14–15.) 

Työssä yhdistetään kuvailevan ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmiä holisti-

sen kokonaiskuvan muodostamiseksi Lean Six Sigman teoriasta ja DMAIC-projektien on-

nistumistekijöistä. Teoriakappaleessa 2. selvennetään Lean Six Sigman historiallinen kehi-

tys ja vaikutteet muista liikkeenjohdon ideologioista. Tarkoituksena olisi, että lukija saisi 
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mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan LSS:n kehityksestä, ja ymmärtäisi sen paikan 

osana liikkeenjohdon teorioiden jatkumoa. Kappaleessa 3. läpikäydään LSS:n keskeisiä pe-

riaatteita ja toimintatapoja. Lopuksi kappaleessa 4. syvennytään DMAIC-prosessiin, ja käy-

dään tarkasti läpi sen vaiheet. Kappaleilla 2–4. pyritään luomaan kattava ymmärrys Lean Six 

Sigmasta onnistumistekijöiden analysoimisen pohjaksi.  

 

Luvussa 5. toteutetaan systemaattinen kirjallisuuden tutkimus, jonka tarkoituksena on sel-

vittää tieteellisessä julkaisukirjallisuudessa esiintyviä onnistumistekijöitä DMAIC-projek-

teille. Tutkimus suoritetaan soveltaen Finkin mallia, joka on seitsemän vaiheinen prosessi 

kirjallisuuskatsauksen toteuttamiseksi. Malli tarjoaa systemaattisen ja johdonmukaisen ot-

teen katsauksen suorittamiseen. (Fink, 2010, 52.) Kuva 4. havainnollistaa Finkin mallin mu-

kaan toteutettavan kirjallisuustutkimuksen edistymistä. Tieteelliset artikkelit katsausta var-

ten haetaan hyödyntämällä LUT-Primo, SCOPUS ja SCIENCEDIRECT – tietokantajärjes-

telmiä. 

 

 

 

Kuva 4. Finkin mallin mukainen kirjallisuuskatsaus  (Fink, 2010, 52) 
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Finkin mallin mukainen kirjallisuustutkimus lähtee liikkeelle tutkimuskysymyksen ja mah-

dollisten alakysymysten muotoilusta. Tutkimuskysymyksen asetanta lähettää työn oikeaan 

suuntaan, ja auttaa reflektoitaessa työn onnistumista. Kun tutkimuskysymys on selvillä, työ 

etenee tietolähteiden valintaan. Tietolähteiksi voi valikoitua esimerkiksi hakukoneita tai 

julkaisutietokantoja. Tiedon keräämiseksi tulee selvittää hakutermit, joilla lähteistä saadaan 

mahdollisimman relevanttia tietoa tutkittavaan aiheeseen liittyen.  

 

Kun relevanttia aineistoa on kerrytetty tarpeeksi, tulisi aineistosta siivilöidä olennaisimmat 

artikkelit käytännön- ja metodologisten seulomiskriteerien avulla. Vain englanninkielisen 

aineiston mukaan ottaminen voisi olla esimerkki käytännön seulomiskriteeristä. Tiettyjen 

avaintermien esiintyminen tiivistelmässä voisi puolestaan olla esimerkki metodologisesta 

seulomiskriteeristä. Lopulta kun rajattu ja spesifi aineisto on kerätty, voidaan kirjallisuus-

katsaus ja tulosten synteesi suorittaa.  
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2  Lean Six Sigman kehitys ja ideologiset vaikutteet 

Lean on saanut syntynsä Japanista, mutta sen juuret juontavat 1800-luvun vuosisadan vaih-

teen Amerikkaan. Ajan keskeisimpiä trendejä olivat tuotannon siirtyminen yksittäisten mes-

tarien käsistä tuotantolinjoille, sekä tuotannon johtamisen intellektuellisen pohjan kiteyty-

minen. Tässä ilmapiirissä Frederick W. Taylor julkaisi 1911 merkkiteoksensa The Principles 

of Scientific Management. Taylorin merkittävimpiä ideoita olivat tehtaanjohtaminen insi-

nöörimetodein, tietotaidon siirtäminen toimeenpanosta johdolle, työn paloittelu ja standar-

dointi, empiiriset tehokkuustutkimukset ja mekanistinen ihmiskäsitys. 1913 industrialisti 

Henry Ford muodosti Taylorin ideoiden pohjalta koherentin johtamisjärjestelmän, jonka 

avulla Fordin tuotantolinjoja johdettiin.  (Aartsengel & Kurtoglu, 2013, 18–21.) 

 

Taylorismin tuulet puhalsivat Japaniin jo 1930-luvulla, mutta sen japanilainen versio kehit-

tyi täyteen kukkaansa vasta toisen maailmansodan jälkimainingeissa. Sodan jälkeinen työ-

voiman puute, investointivarantojen kuivuus ja valtiojohtoinen modernisaatioliike ajoivat 

resurssitehokkuuden vaateen myötä Taylorismin managerieliitin huomioon. Japanilaiset jat-

koivat Taylorismin kehittämistä omien reunaehtojensa rajoissa samalla lisäten siihen uusia 

ideoita, kuten Amerikasta maahantuodun HR-funktion.  (Tsutsui, 1998, 152–158.) Japanin 

valmistavan teollisuuden modernisaation myllerryksessä eräs Taylorismia edistävistä kor-

poraatioista, Toyota Motor Company, pyrki tehostamaan valmistustaan. 1930-luvulla TMC 

pyrki kopioimaan Fordin tuotantolinjoja omien rajoitteidensa puitteissa, minkä seurauksena 

Toyotalla innovoitiin JIT-tuotanto. (Wada, 2020, 115–132.) Taichi Ono toimi pääarkkiteh-

tina TMC:n järjestelmien jatkokehittäjänä, soveltaen Tayloristisia menetelmiä kuten tiukkaa 

kontrollia, standardisaatiota ja tehokkuustutkimuksia operaatioihin. Onon suunnittelun kes-

kiössä oli myös äärimmäinen keskittyminen hukan, ja erityisesti liikkeen minimointiin. (Cu-

sumano, 1985, 267–269.) Uusien järjestelmien myötä TMC pystyi kymmenkertaistamaan 

tuotantonsa vain 10-prosentin lisätyövoimalla.  Saavuttaessa 1970-luvulle, Onon läpiajama 

paradigma oli diffusoitunut koko yhtiön toimintaan. (Tsutsui, 1998, 180.) Vuonna 1988 John 

F. Krafcik uudelleen nimesi silloisen Toyotan tuotantojärjestelmän Leaniksi (Krafcik, 1988). 

 



12 
 

Modernin Leanin keskeisiä periaatteita ovat hukan identifiointi ja lisäarvon tuottaminen asi-

akkaalle. Se sisältää metodeja kuten 5S- organisaatiokulttuuri, prosessikartoitus ja asiakas-

vetoiset prosessit, joiden tarkoituksena on saavuttaa Leanin tavoitteita. Se on saanut huo-

miota teollisuuden ulkopuolelta, ja on nykyään käytössä esimerkiksi sairaaloissa ja erityyp-

pisissä palveluorganisaatioissa. (Stone, 2012, 112–114.) Lean- tehtävä voidaankin tiivistää 

kolmeen periaatteeseen: efektiivinen, tehokas ja joustava (Aartsengel & Kurtoglu, 2013, 17).  

 

Six Sigma on Motorolalla kehitetty laatujärjestelmä, joka voidaan nähdä jatkumona 1900-

luvulla kehittyneelle laatuliikkeelle (Voehl, Harrington, Mignosa & Charron, 2014, 10). 

Laatuliikkeen akateemisesti tunnustetut juuret ovat 1910-luvun Fordin tuotantolinjoilla. 

Tehtailla otettiin käyttöön laatutarkistukset, joita hoitivat erilliset laadunvalvojat. Laadun-

valvojien tehtävänä oli tarkistaa tuotteet spesifikaatiota vasten, ja poistaa heikko laatu pro-

sessista. (Dahlgaard, Khanji & Kristensen, 2008, 7-8.) Laadunvalvonnan keskittäminen eril-

lisille laadunvalvojille voidaan tulkita Tayloristisena taktiikkana erottaa toimeenpaneva ja 

suunnitteleva elin toisistaan. Tuotantojärjestelmien kehittyessä laadunvalvonnassa siirryttiin 

edistyneempiin menetelmiin, ja standardisaation, tarkan työnkuvauksen, mittaamisen ja työn 

paloittelun huomattiin edistävän tehokkuuden lisäksi myös laatua. Laaduntarkistus oli tullut 

jäädäkseen, ja menetelmät kehittyivät edelleen tilastollisten menetelmien sovelletun käytön 

myötä. (Dahlgaard et al., 2008, 7-8.) Vuonna 1930 W.A. Shewhart julkaisi artikkelin 

Economic quality control of manufactured product  (1930) , jossa esiteltiin luonnollisen va-

riaation konsepti laadun kontekstissa. Shewhartin ideana oli valjastaa laadunhallinan työka-

luksi valvontakaaviot, ja hyödyntää otanta-arviointia laadunvalvonnassa  (Shewhart, 1930). 

 

Laadun kehittyminen jatkui 50-luvulla holistisempaan suuntaan, kattaen jälkitarkastusten li-

säksi ennakoinnin, laadun kustannuksen (engl. Cost Of Quality, COQ) ja laatujärjestelmien 

auditoinnin. 80-luvulle siirryttäessä laatuliike alkoi kehittyä koko organisaation kattavaksi 

filosofiaksi, jonka uranuurtajia olivat mm. Edward Deming, Joseph Juran ja Philip Crosby.  

Laatuliike brändättiin laatujohtamiseksi (Total Quality Management, TQM), ja sen keskeisiä 

teemoja olivat jatkuva kehittäminen, prosessijohtaminen ja organisaation kattava läpileik-

kaavuus. (Dahlgaard et al., 2008, 7-8.)  
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Bill Smith ja Mikel Harry kehittivät Six Sigman Motorollalla 1986  (Rosing, Scheer & 

Scheel, 2015, 70). 70- ja 80-luvun taitteessa Motorola taisteli laatuongelmien parissa, mikä 

johti laadun nostamiseen toiminnan keskiöön. Six Sigma kehitettiin laatujohtamisen pohjalta 

ja monet sen metodeista ovat suoraan lainattuja laatujohtamisen työkaluista.  (Voehl et al., 

2014, 13–15.) Six Sigmalle on keskeistä statistinen prosessinvalvonta, variaation mini-

mointi, DMAIC-ongelmanratkaisu ja äärimmäiset laatuvaatimukset.  

 

 

 

Kuva 5. Lean Six Sigman ideologinen evoluutio  

 

2000- luvun alkaessa useat organisaatiot olivat implementoineet Leania ja Six Sigmaa, usein 
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minen kirjallisuus alkoivat sekoittaa metodien ominaisuuksia, ja tämän evoluution myötä 

Lean Six Sigma sai alkunsa.  (Voehl et al., 2014, 14-16.) Kuva 5. havainnollistaa Lean Six 

Sigman ideologista evoluutiota. Kuvasta voidaan nähdä ideologioiden itsenäiset kehitysku-

lut ennen kuin niistä kehittyi Lean Six Sigman käsite.  

 

Tieteellinen 
liikkeenjohto 
(Taylorismi) 

Fordin tuotan-
tolinjat 

Japanilainen 
taylorismi 

Statistinen     
laadunvalvonta 

Toyotan     
tuotanto-     

järjestelmä 

Lean 

Laatujohtami-
nen (TQM) 

Six Sigma 

Lean Six Sigma 
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3  Lean Six Sigman periaatteet 

Leanin perusperiaatteena on systemaattisesti pyrkiä minimoimaan hukkaan heitettyä työtä ja 

resursseja kaikilla arvoketjun osa-alueilla (Womack & Jones, 2003, 15). Kolme Leanille 

tyypillistä tapaa jaotella organisaatiossa toteutettava työ ovat:  

1. Value Added – Asiakkaalle lisäarvoa tuottava 

2. Non Value Added – Asiakkaan näkökulmasta hukkaa 

3. Business Value Added – Asiakkaan näkökulmasta hukkaa, mutta liiketoiminnalle 

välttämätöntä 

 (Voehl et al., 2014, 64.) 

 

Keskeisenä Leanin tavoitteena on maksimoida panostukset lopputuloksen kannalta tärkeään 

työhön (Value Added), samalla minimoiden lisäarvoa tuottamattomia aktiviteetteja (Non 

Value Added). Lisäarvoa tuottamattomiin aktiviteetteihin viitataan Leanin termistössä huk-

kana. (Näslund, 2008.) Lean rinnastuu prosessijohtamiseen metodien, asiakaskeskeisyyden 

ja jatkuvan parantamisen kautta. Oppien suurin ero liittyy niiden suhteeseen virtauksen luo-

misessa prosesseihin. (Maldonado, Leusin, Bernardes, de Albuquerque & Vaz, 2020.) 

Leanissa on keskeistä havaita eri hukan tyypit, joita tunnistetaan vaihteleva määrä lähteestä 

riippuen. Tässä työssä tunnustetaan kahdeksan hukan tyyppiä, jotka on lueteltu ja avattu tau-

lukkoon 1. Erilaisten hukan tyyppien minimoimiseksi Lean tarjoaa toimintatapoja ja erilaisia 

filosofioita. Keskeisiä aatteellisia keinoja, joita Lean tarjoaa hukan minimoimiseen, ovat 

standardisaatio ja tarkkaa työn spesifiointi. Näiden lisäksi Leanissa on tyypillistä keskittyä 

jatkuvaan työn soljumiseen, laadun varmistamiseen jo työvaiheiden aikana, prosessin veto-

ohjautuvuuteen asiakkaan suunnasta ja prosessin rytmiin keskittymiseen. (Voehl et al., 2014, 

118-141.)  
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Taulukko 1. Hukan eri tyyppejä (Voehl et al., 2014, 67-95) 

 

Hukan tyyppi  Selite 

Ylituotanto Ylituotannoksi lasketaan kaikki ylimääräinen suorite, mitä 

asiakas ei vaadi vaatimustensa täyttämiseksi. Ylituotanto 

on erityisen haitallinen hukan lähde, sillä se tyypillisesti 

johtaa muihinkin hukan lähteisiin. Ylituotanto esimerkiksi 

johtaa ylimääräiseen prosessointiin, mahdollisiin lisävir-

heisiin, varastointiin, liikkeeseen ja turhaan kuljetukseen. 

Varastot Varastoinniksi lasketaan kaikki ylimääräinen suorite varas-

tossa, jolla peitetään prosessin heikkosuorituskyky verraten 

asiakasvaatimuksiin. Leanin periaatteiden mukaisesti pro-

sessin kuuluisi pystyä sopeutumaan muuttuvaan kysyntään 

varastoinnin sijaan.  

Virheet Virheet ovat Leanissa merkittävä hukan lähde, sillä kaikki 

prosessipanokset virheellisissä suoritteissa menevät huk-

kaan.  

Ylimääräiset työvaiheet Ylimääräiset työvaiheet lasketaan hukaksi, jos ne eivät 

tuota lisäarvoa asiakkaalle. Ylimääräiset työvaiheet sitovat 

työvoimaa, pääomaa ja aikaa prosesseihin, jotka lopulta ei-

vät tuota lisäarvoa asiakkaalle. 

Odottelu Odottelu työvaiheiden välillä mielletään Leanin viiteke-

hyksessä hukaksi, sillä prosessiin sitoutuneet resurssit eivät 

ole hyötykäytössä odotusajan aikana.  

Liike Ylimääräinen liike on yliprosessoinnin alivaihe, mikä ai-

heuttaa ylimääräistä työtä ja resurssien sitoutumista asiak-

kaalle lisäarvoa tuottamattomaan työhön. Pyrkimällä mini-

moimaan ylimääräistä liikettä voidaan lyhentää läpimeno-

aikoja ja tehostaa prosessia.  

Kuljetus Ylimääräinen kuljetus esimerkiksi varastojen välillä on asi-

akkaan näkökulmasta lisäarvoa tuottamatonta, ja täten 

Leanin näkökulmasta epätoivottavaa.  

Ihmispotentiaalin hyödyntämättä jättäminen Ihmispotentiaalin hukkaaminen on lisätty seitsemän edellä 

mainitun hukan joukkoon lisäyksenä, ja tietyissä lähteissä 

sitä ei oteta huomioon. Ihmispotentiaalin hukkaamisella 

tarkoitetaan esimerkiksi ihmisten taitojen hyödyntämättä 

jättämistä tai kulttuurillista sopimattomuutta organisaa-

tioon. 
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Lean tarjoaa monia työkaluja aatteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja työkalujen kirjoon 

kuuluukin esimerkiksi 5S- organisaatiokulttuuri ja arvokuvaaminen Liitteessä 1. on taulu-

koitu Leanin yleisimpiä työkaluja edellä mainittujen lisäksi. Leanin edistämistä ajavat tahot 

voivat valita tarvitsemansa työkalut saavuttaakseen periaatteiden mukaiset tavoitteet, mutta 

tarkkaa struktuuria työkalujen implementointiin tai tavoitteiden valintaan ei Lean-kirjalli-

suudessa kuitenkaan esitetä.  

 

Six Sigman keskeisenä tavoitteena on systemaattisin keinoin pureutua variaatiota tuottaviin 

tekijöihin prosessissa, pyrkien täten vähentämään virheitä ja kasvattamaan prosessien luo-

tettavuutta (Wedgwood, 2015, 56). Tavoitteet pyritään saavuttamaan kokoamalla poikkitie-

teellisiä työtiimejä, jotka nojaavat päätöksentekonsa dataan ja tietoon (Pakdil, 2020, 5). Sig-

malla tarkoitetaan tilastotieteestä tuttua keskihajonnan mittaa, jota tyypillisesti käytetään 

vaihtelun mittarina kehityskohteissa. Six Sigmalla viitataan kuuden keskihajonnan väliin 

prosessin keskiarvosta asiakkaan vaatimaan tasoon. Tällöin todennäköisyys sille, että pro-

sessi tuottaa asiakkaan spesifikaatiorajan ylittämän arvon on 0.00034 %. Todennäköisyyden 

laskennassa on otettu huomioon, että tyypillisesti prosessin hajonta kasvaa ajan myötä niin, 

että väli asiakkaan vaatimuksen, ja prosessin keskiarvon välillä pienenee 4,5 sigmaan. Taus-

talla vaikuttaa oletus siitä, että mitattava prosessi noudattaa normaalijakaumaa. (Pyzdek & 

Keller, 2010, 7-8.) Alla on havainnollistettu todennäköisyyden laskentaa. 

0.00034 % = 100% ∗ 1 −  ∅(6𝜎 − 1,5𝜎)  

 

Six Sigma- kirjallisuudessa tyypillisesti esiintyvä mittari on DPMO- luku, joka on lyhenne 

sanoista Defects Per Million Opportunities. Suomennettuna luku kääntyy: Virheitä miljoo-

naa mahdollisuutta kohden. DPMO-luku voidaan laskea yksinkertaisesti kertomalla proses-

sin virheellisen (spesifikaation näkökulmasta) tuotoksen todennäköisyys miljoonalla. Six 

Sigma tason prosessi tuottaa 3,4 virheellistä tuotosta miljoonaa suoritusta kohden. Prosessin 

saannoksi kutsutaan virheettömien suoritteiden määrää kaikkia suoritteita kohden, ja Six 



17 
 

Sigma- prosessille saanto olisi miljoonaa suoritetta kohden 999 996,6- suoritetta (1 000 000–

3,4).   (Pyzdek & Keller, 2010, 171-173.) 

Esimerkiksi ruuvin valmistamien voisi hypoteettisesti sisältää kolme yksinkertaista työvai-

hetta, jolloin sen valmistamiseen sisältyisi kolme ”prosessia”, ja täten kolme virheen mah-

dollisuutta. Jos valmistusprosessin jokainen työvaihe noudattaa Six Sigma laatua (virheen 

todennäköisyys 0.00034 %), viallisen ruuvin valmistamisen todennäköisyys olisi 0,00102 % 

(olettaen itsenäiset todennäköisyydet). Tällöin viallisten ruuvien määrä miljoonaa suoritetta 

kohden olisi 1020- ruuvia, ja lopullinen saanto 998 980-ruuvia (99,898 %). Saannon paran-

taminen on Six Sigma- ponnistelujen keskeinen tavoite. Virheitä ja prosessin kapasiteettia 

mitataan monilla eri muuttujilla, kuten sigmalla tai kapasiteetti-indekseillä, mutta lopullinen 

tavoite on aina virheiden vähentäminen ja tuloksen parantaminen. 

 

Variaation pienentämisen ja virheiden vähentämisen tarkoituksena on pyrkiä parantamaan 

taloudellista suoriutumista vähentämällä laadun kustannuksia. Laadun kustannuksilla tarkoi-

tetaan vaaditun laatutason alittavista suoritteista syntyvää hintaa. Kustannukset voidaan luo-

kitella ennaltaehkäisyn-, laadunvalvonnan- ja asiakkaan kustannuksiin. Asiakaskustannuk-

silla tarkoitetaan epäkelvon suoritteen asiakkaalle toimittamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

(Juran, 1998, 8.4-8.7.) Jokainen kustannustyyppi on edellä mainitussa järjestyksessä edel-

listä kalliimpi, ja tämän vuoksi Six Sigmassa pyritäänkin alusta lähtien keskittymään pro-

sessin suorituskykyyn ja vakaan laadun suunnitteluun.  (Aartsengel & Kurtoglu, 2013, 12 - 

17.) Kuva alla havainnollistaa laadun eri tyyppien kustannuskertymää. Kuvan ideana on, että 

suorite ehtiessään viallisena asiakkaalle asti realisoi kaikki laadun kustannuksen eri tyypit, 

ja tuottaa isoimman tappion suoritteen toimittajalle.  
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Kuva 6. Laadun kustannusten kertyminen  (Aartsengel & Kurtoglu, 2013, 16) 

 

Six Sigmalle keskeistä on vahva struktuuri harjoittajien hierarkian ja prosessirunkojen 

kautta, ja se pyrkii muodostamaan oman rinnakkaisjärjestelmänsä jo valmiin organisaation 

sisälle (Schroeder, Linderman, Liedtke & Choo, 2008). Metodologia tarjoaa eri projektin-

vaiheisiin erilaisia kvantitatiivisia- ja kvalitatiivisia työkaluja, joiden käyttöä ohjeistetaan 

mm. tasokoulutuksissa ja Six Sigma- kirjallisuudessa  (ASQ, 2022b). Liitteeseen 2. on 

koottu yleisimpiä Six Sigmaan liitettyjä menetelmiä ja tilastollisia metodeja.  

 

Lean Six Sigman voidaan kuvailla ottavan suuntansa Leanin filosofiasta ja tavoitteista, aset-

taen reunaehdoiksi jatkuvan parantamisen, strategisen yhteensopivuuden ja Lean- organi-

saatiokulttuurin. Leanin myötä löydettäviin ongelmakohtiin voidaan tunnistamisen jälkeen 

soveltaa Six Sigman metodeja kuten tilastollista mallinnusta, tai tässä työssä käsiteltävää 

DMAIC- projektirunkoa. (Pepper & Spedding, 2010.) Tiivistettynä siis Lean Six Sigman 

keskeisenä tavoitteena ovat Leanin alkuperäiset tavoitteet, mutta niiden ympärille on integ-

roitu variaation minimointi, Six Sigman menetelmät ja prosessit, sekä vyöjärjestelmä holis-

tisemman kokonaisuuden luomiseksi. Kuva alla havainnollistaa Lean Six Sigman konseptu-

aalista viitekehystä. 

 

Ulkoisen asiakkaan 
kustannukset

Sisäisen asiakkaan 
kustannukset

Laadunvalvonnan 
kustannukset

Laadun suunnittelun 
kustannukset
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Kuva 7. Lean Six Sigman konseptuaalinen viitekehys  (Pepper & Spedding, 2010 s150) 

 

Kuvalla pyritään painottamaan Lean- filosofian perustavanlaatuista osuutta nykytilan hah-

mottamisessa ja kehityssuunnan määrittämisessä. Organisaation löydettyä kehitystä vaativat 

nidekohdat, Six Sigman metodeja hyödynnetään Lean Six Sigman työjuhtina.   
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4  DMAIC-prosessi 

DMAIC- prosessi on dogmaattinen ongelmanratkaisun runko, joka on periytynyt Lean Six 

Sigmaan Six Sigmasta (Maleyeff, Arnheiter & Venkateswaran, 2012). DMAIC-prosessi ete-

nee vaihe kerrallaan kohti ongelmanratkaisua, pilkkoen suuren kokonaisuuden pienemmiksi 

palasiksi joka vaiheen myötä. Se tarjoaa systemaattisen ja tieteelliseen ajatteluun perustuvan 

rungon kehityshankkeille, ja tarjoaa joka osavaiheessa eri työkaluja osanongelmien ratkai-

semiseen. (de Mast & Lokkerbol, 2012)  

DMAIC-prosessin keskeinen sisältö voidaan esittää seuraavasti: 

1. Oletetaan, että ongelma on kvantitatiivinen, eli sitä voidaan parametrisoida ja mitata 

tarkasti. 

2. Kokonaisuus pyritään tiivistämään riippuviin ja riippumattomiin muuttujiin. 

3. Parametrisoidusta ongelmasta selvitetään analyyttisin keinoin syy-seuraussuhteet, 

joiden pohjalta tehdään ratkaisuja käsillä olevan ongelman suhteen 

4. Projektin eri vaiheissa hyödynnetään tilastollisiin menetelmiin perustuvia työkaluja. 

  (de Mast & Lokkerbol, 2012) 

 

Organisaatiorutiinien teorian kautta DMAIC- voidaan nähdä metarutiinina. Metarutiini on 

toistuva tehtävä, jonka tarkoituksena on muuttaa juurtuneita rutiineja, tai synnyttää uusia  

(Schroeder et al., 2008). Alun perin DMAIC kehitettiin Six Sigma projektien läpivientiin, ja 

erityisesti variaation vähentämiseen tähtääviin projekteihin. DMAIC:ia kuitenkin harjoite-

taan yleisenä ongelmanratkaisun, sekä kehittämisen metodologiana (McAdam & Lafferty, 

2004). DMAIC:in alkuperäisestä kirjallisuuteen perustuvasta rungosta on ajan myötä synty-

nyt kontekstispesifejä johdannaisia esimerkiksi rahoituksen ja terveydenhuollon piirissä. Six 

Sigma ja DMAIC jakavat yhdistäviä piirteitä aikaisempien laatumenetelmien, kuten Demin-

gin laatuympyrän tai seitsemän askeleen metodin kanssa. (de Mast & Lokkerbol, 2012.)  
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Kuva 8. DMAIC-projektin eteneminen  (Voehl et al., 2014, 186) 

 

DMAIC-prosessin hyödyiksi voidaan tunnistaa sen säännönmukaisuus ja selkeä runko kehi-

tysprojektien läpivientiin. DMAIC- ja DMADV- projektirungot tarjoavatkin Lean Six Sig-

maan vahvan selkärangan vaikeidenkin kehitysprojektien läpivientiin. DMAIC painottaa 

vahvasti prosessin ongelmien selventämistä, ja tämän jälkeen kausaliteetin hahmottamista  

(de Mast & Lokkerbol, 2012). Strukturoitu ja faktoja painottava ongelmanratkaisuprosessi 

voi estää helposti syntyvän kiusauksen hypätä suoraan johtopäätöksiin, ja näin voidaan vält-

tyä yrityserehdys-implementoinnilta. Prosessin dogmaattisuus voi myös edistää kuria vas-

tuutiimissä, mikä pienentää riskiä huonosta toteutuksesta.  

 

DMAIC-prosessin heikkoudeksi voidaan nähdä sen geneerisyys. Kollektiivisesti ongelmaa 

on kierretty kehittämällä alakohtaisia DMAIC- johdannaisia. Lean Six Sigman kontekstissa 

DMAIC myös vaatii, että ratkaistava ongelma on tarpeeksi yksinkertainen tarkasti mitatta-

vaksi, ja että dataa ongelmanratkaisuun on saatavilla. DMAIC:in nojautuminen tilastollisiin 

työkaluihin voidaan myös nähdä ongelmana, sillä tietyissä ongelmissa esimerkiksi operaa-

tiotutkimuksen metodit voisivat olla efektiivisempiä.  (de Mast & Lokkerbol, 2012.) 

Define
(Määrittele)

•Määritellään ongelman perusluonne
•Tehdään rajattu ongelman määritys
•Asetetaan projektin onnistumistavoitteet

Measure
(Mittaa)

•Kerätään tarvittava aineisto ja tieto
•Määritetään muuttujat systeemin tilan seuraamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen

Analyze
(Analysoi)

•Analysoidaan tuloksia tilastollisin menetelmin muuttujasuhteiden määrittämiseksi
•Selvitetään tarkat syy-seuraus suhteet
•Päätetään mihin muuttujiin keskitytään ongelman ratkaisemiseksi

Improve
(Kehitä)

•Tehdään kehittämissuunnitelma kriittisten muuttuja-arvojen parantamiseksi
•Toteutetaan kehityssuunnitelma
•Tutkitaan kehityksen onnistumista

Control
(Hallinnoi)

•Kehitetään ylläpitosuunnitelma muutosten säilymiseksi ja dokumentoidaan muutokset
•Jalkautetaan muutokset esimerkiksi prosesseilla, säädöksillä tai kompensaatiomalleilla
•Koulutetaan uudet tavat organisaatioon ja siirretään prosessin omistajuus asianomaisille
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LSS DMAIC-prosessin ensimmäinen vaihe on Define eli Määritys. Määritysvaiheessa tar-

koituksena on määrittää käsillä oleva ongelma ja asiakasvaatimukset (Karjalainen, Karjalai-

nen, 2002 s46). Vaihetta voidaan verrata ohjelmistokehityksestä tutun vesiputousmallin en-

simmäiseen vaiheeseen. Määrittelyvaiheessa olisi tärkeää pyrkiä vastaamaan perustavanlaa-

tuisiin kysymyksiin kehitettävän toiminnan luonteesta, projektin luonteesta, mahdollisista 

hyödyistä, epäonnistumisen riskistä, asiakkaan olemuksesta, nykyisen toiminnan tilasta ja 

mahdollisesti onnistuneen parannuksen taloudellisista hyödyistä (Pakdil, 2020, 78). Määrit-

telyvaiheen tuloksena pitäisi syntyä: 

 Selkeä ja mitattava tavoite parannustyön tulokselle 

 Tarkka ja selkeä prosessikuvaus, joka ottaa huomioon lisäarvon syntymisen proses-

sissa 

 Lista tekijöistä, jotka ovat kriittisiä prosessin onnistumisen kannalta (esim. toimitus-

aika, kustannukset, toimitusvarmuus) 

(Karjalainen & Karjalainen, 2002, 46.) 

 

Hyvin toteutettu määrittely on kriittistä koko loppuprojektin kannalta, sillä väärin arvioidut 

mittarit toiminnan tilasta voivat johtaa jatkoponnisteluiden haaskaukseen (Pyzdek & Keller, 

2010, s145). Määritysvaihe aloitetaan muodostamalla tarkka kuva operaatioista, jotta ongel-

mien juurisyitä voidaan ruveta tutkimaan. Prosessin tila dokumentoidaan käyttämällä työka-

luja, kuten lisäarvo- tai SIPOC-kaavioita.  (Pakdil, 2020, 81.) SIPOC on lyhenne englannin-

kielisistä sanoista Suppliers (Toimittajat), Inputs (Panokset), Process (Prosessi), Outputs 

(Suoritteet) ja Customers (Asiakkaat). Prosessikuvauksen lisäksi määrittelyvaiheessa olisi 

hyvä tuottaa yleiseen projektinhallintaan liittyviä dokumentteja, kuten toimintasuunnitelma, 

projektin laajuus ja aikataulu.  

 

Määrittelyvaihetta seuraa mittaaminen (Measure). Mittaamisvaiheen tarkoituksena on mi-

tata, arvioida ja ymmärtää prosessin nykytila  (Montgomery, 2009, 51). Vaiheen alkupuo-

lella pyritään selvittämään kriittisiä onnistumistekijöitä, jotka voidaan määritellä selviksi, 

tarkoiksi ja kvantitatiivisiksi vaatimuksiksi tuotteelle, palvelulle tai prosessille. 
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Onnistumistekijät ovat tyypillisesti tekijöitä, jotka prosessin täytyy saavuttaa tyydyttääkseen 

asiakkaan tarpeet.  (Aartsengel & Kurtoglu, 2013, 131.)  Onnistumistekijöitä voidaan jaotella 

esimerkiksi CTQ (Critical To Quality) -, CTC (Critical To Cost) - tai CTD (Critical To 

Delivery) - kategorioihin (Karjalainen, Karjalainen, 2002). Suomennettuna termit tarkoitta-

vat: Kriittistä laadulle, Kriittistä kustannuksille ja Kriittistä toimittamiselle. Onnistumisteki-

jöiden lisäksi Montgomery (2009, 51) painottaa prosessin keskeisten panos (Key Process 

Input Variable) - ja tuotosmuuttujien (Key Process Output Variable) tunnistamista ja doku-

mentointia. Panos-muuttujilla tarkoitetaan prosessin keskeisiä panoksia, joilla on merkittä-

vää vaikutusta prosessin toimintaan. Esimerkiksi käsiteltävän teräksen laatuluokka voisi olla 

keskeinen KPIV-muuttuja konepajateollisuudessa. Keskeinen tuotosmuuttuja on tekijä, joka 

on prosessin toiminnan tulosta. Esimerkiksi toimitusaika voisi olla kuriiripalvelun seuraama 

KPOV-muuttuja. KPIV- ja KPOV-muuttujien yhteys onnistumistekijöihin tulisi määritellä 

ja dokumentoida (Montgomery, 2009, 51). 

 

Kun keskeiset muuttujat on määritetty, olisi tarkoitus luoda mittaussuunnitelma ja kerätä 

tietoa prosessin eri osa-alueista. Tietoa kerätään prosessin nykytilan määrittämiseksi.  

(Montgomery, 2009, 51.) Ennen aikaan mittaukset jouduttiin mahdollisesti suorittamaan kä-

sin tai paikan päällä. Nykyaikana modernit tietojärjestelmät sisältävät valtavat määrät loki-

tietoja, joiden avulla voidaan suoraan ohittaa käsin mittaaminen. Samalla vältytään myös 

mahdollisilta mittausvirheiltä, sekä otannan ottamiselta. Tiedon keruun ja mittaamisen pi-

täisi johtaa: 

 Lähtötilanteen tarkkaan määritykseen ja prosessin nykytilan selvittämiseen 

 Mahdollisimman kattavaan aineistoon  

 Ratkottavan ongelman tarkentamiseen numeeriseen muotoon (esim. toimitusvar-

muuden parantaminen -> täsmällisyysprosentin nostaminen kymmenellä prosent-

tiyksiköllä) 

 (Karjalainen & Karjalainen, 2002, 48.) 

 

Mittausvaihetta seuraa analyysi (Analyze), jonka tarkoituksena on selvittää aikaisemmassa 

vaiheessa kerätyn aineiston perusteella tarkat syyseuraus-suhteet ja selvittää prosessin ky-

vykkyys (Pakdil, 2020, 159). Analyysivaiheessa sovelletaan tilastollisia työkaluja nyky- ja 
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tavoitetilan välisen kuilun selvittämiseksi (Voehl et al., 2014, 186). Keskeisiä tavoitteita on 

määrittää hukan tarkka määrä prosessissa, laskea suorituskykyindeksi, luoda hypoteesit on-

gelmaan vaikuttavista tekijöistä, testata hypoteesit ja muodostaa kvantitatiiviset suhteet riip-

puvien ja riippumattomien muuttujien välillä  (Karjalainen & Karjalainen, 2002). Analyysi-

vaiheen tuloksena tulisi syntyä: 

 Hypoteesi ongelmien juurisyistä ja suunnitelma niiden ratkaisemiseksi 

 Tilastollista todistusaineistoa tukemaan muodostettuja hypoteeseja (esim. regres-

siomalleja, korrelaatioita, tilastollisia testejä) 

 Mahdollisten hylättyjen suunnitelmien listaus ja syyt hylkäykselle 

 Kuluneen projektin katsaus (esim. ollaanko aikataulussa) 

 Listaus mahdollisista tarvittavista lisäresursseista  

 (Montgomery, 2009, 53.) 

 

Analyysivaiheen pohjalta DMAIC etenee parannusvaiheeseen (Improve). Parannusvai-

heessa pyritään kehittämään ratkaisu prosessin ongelmiin ja pilotoimaan idea käytännössä 

(Montgomery, 2009, 53). Työkaluina ongelmanratkaisussa voidaan käyttää Leanista periy-

tyneitä menetelmiä, kuten standardisaatiota, prosessin uudelleensuunnittelua tai virheiden 

syntymisen estämistä. Parannustoimenpiteitä implementoitaessa on tärkeää mitata ja testata, 

tapahtuuko muutosta oikeasti  (Voehl et al., 2014, 186). Parannusvaihetta jatketaan, kunnes 

prosessi on saatu määrittelyvaiheessa määritettyihin spesifikaatiorajoihin.  

Viimeisenä vaiheena DMAIC-prosessissa on ohjaus ja valvonta (Control). Ohjausvaiheen 

keskeisenä tehtävänä on tarkastella saavutettuja tuloksia, ajaa projekti alas, dokumentoida 

koko projekti, varmistaa saavutettujen tulosten ylläpito ja päättää jatkotoimenpiteistä pro-

sessinvalvontaan. (Pakdil, 2020, 448.) Jatkuvuus varmistetaan tekemällä ohjaussuunnitelma, 

joka sisältää korjaustoimenpiteet ongelmatilanteissa. Tärkeää olisi myös muodostaa mitta-

risto, jonka avulla prosessia voidaan seurata. Modernit analytiikkaratkaisut tarjoavat hyviä 

työkaluja mittariston luomiseen, mikä helpottaa ohjausvaihetta. Ohjausperiaatteiden jalkaut-

taminen organisaatioon on myös olennainen osa vaihetta. Ohjausvaiheen tuloksena tulisi 

syntyä: 
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 Tulosanalyysi ja liiketoiminnallinen vaikutus (esim. jäätiinkö kulujen jälkeen tappi-

olle) 

 Monitorointi ja seurausjärjestelmä 

 Dokumentointi projektista, tuloksista ja saaduista opeista 

 Mahdollisia muutoksia yrityksen laatujärjestelmään 

 (Karjalainen & Karjalainen, 2002, 53.) 

 

DMAIC-runko etenee lineaarisesti, mutta se ei tarkoita, etteikö vaiheissa voitaisi liikkua 

eteen- ja taaksepäin. Esimerkiksi implementointivaiheesta (Improve) voidaan siirtyä takaisin 

analysointivaiheeseen (Analyze), jos löydetyt syy-seuraussuhteet eivät olleetkaan kausaali-

sia. LSS – kirjallisuus sisältää suuren määrän erilaisia analyyttisia ja heuristisia työkaluja eri 

DMAIC-vaiheissa esiintyviin ongelmiin. 
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5  DMAIC- onnistumistekijät 

DMAIC-projektien onnistumistekijöitä pyritään selvittämään Finkin mallin mukaisesti ko-

koamalla tieteellisiä julkaisuartikkeleita, ja muodostamalla niiden avulla johtopäätökset. 

DMAIC-prosessin onnistumistekijöihin keskittyvien laadukkaiden julkaisuiden vähyyden 

vuoksi työssä tutkitaan Lean Six Sigman implementaation menestystekijöitä, joita sovitetaan 

DMAIC-projektien eri vaiheisiin. Artikkelit haettiin LUT:in Primo-hakupalvelusta, sillä 

Primo mahdollistaa vapaan pääsyyn kaikkiin artikkeleihin, joita sen kautta voidaan hakea. 

Hakusanoiksi valittiin tutkimuskysymyksen perusteella seuraavat hakutermit: 

 

1. Subject is (exactly) Lean Six Sigma 

2. AND Title contains Success factors 

 

Hakutermit valittiin mahdollisimman tarkan otoksen kokoamiseksi. Aihe valittiin sisältä-

mään tarkasti sanat Lean Six Sigma. Näin vältyttiin tutkimuksilta, jotka keskittyvät esimer-

kiksi vain Leaniin tai Six Sigmaan. Haettavilta artikkeleilta vaadittiin myös, että onnistumis-

tekijät-sana esiintyy jo otsikossa. Näin varmistettiin, että artikkeli keskittyy pääasiassa on-

nistumistekijöihin, eikä aihetta vain sivuta. Hakutermien lisäksi haku säädettiin rajautumaan 

vain vertaisarvioituihin tieteellisiin julkaisuihin.  

 

Haku tuotti edellä mainituin periaattein 18-tulosta. Haun tuottamat artikkelit käytiin läpi sa-

malla arvioiden niiden sopivuutta aiheeseen liittyen. Haun tuottamista artikkeleista kaksi-

toista valittiin jatkokäsittelyyn.  Artikkelien hylkäyssyitä olivat mm. keskittyminen työn 

kannalta epäolennaisiin aiheisiin, tai keskittyminen Lean Six Sigman sijaan Six Sigmaan tai 

jatkuvaan parantamiseen yleisesti. Lista kaikista artikkeleista ja niiden mahdollisista hyl-

käyssyistä löytyy liitteestä 3. Jatkoon valituista artikkeleista käytiin läpi niiden esiin nosta-

mat onnistumistekijät. Monet artikkeleista selvittivät suuren tekijämäärän merkitykselli-

syyttä, joten käytännön syistä artikkeleista sisällytetään viisi tärkeimmäksi koettua syytä. 

Menestystekijöiden tärkeyden mittana on arvioitu työn kontekstissa mahdollinen ranking, 
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jos sellainen on luotu. Taulukko 2 havainnollistaa jatkoon valittuja artikkeleita, niiden nä-

kökulmaa ja esiin nostamia menestystekijöitä. Valikoidut artikkelit edustivat monipuolisesti 

eri näkökulmista menestystekijöiden tutkimusta, ja useimmat niistä olivat luonteeltaan kir-

jallisuustutkimuksia. 

 

Taulukko 2: Valitut julkaisut ja niiden esiin nostamat onnistumistekijät 

 

 

Tekijät Artikkeli Onnistumistekijät Kontribuutio
Manvil le, Graham ; 
Greatbanks, Richard ; 
Krishnasamy, Radica ; 
Parker, David W; 
Antony, Ji ju

Critical success factors for 
Lean Six Sigma programmes: a 
view from middle management

Ylemmän johdon sitoutuminen, 
Yhteensopivuus strategiaan, 
Asiakaslähtöisyys, Työkalujen ja metodien 
ymmärrys, projektivalinta ja priorisaatio

Keskijohdon näkökulman esiin nostaminen 
kyselytutkimuksen keinoin

Fadly Habidin, Nurul ; 
Mohd Yusof, Sha'ri

Critical success factors of Lean 
Six Sigma for the Malaysian 
automotive industry

Sitoutuminen LSS:ään, asiakaskeskeisyys, 
Selvä tavoitteenasetanta, Laadukas 
tiedonkeruu ja analyysi, JIT-filosofian 
noudattaminen

Onnistumistekijöiden määrittäminen 
Malesialaisessa autoteoll isuudessa 
faktorianalyysin avulla

Abu Bakar, Fairul Anwar 
; Subari, Khairanum ; 
Mohd Daril , Mohd 
Amran

Critical success factors of Lean 
Six Sigma deployment: a 
current review

Johdon sitoutuminen, Yhteensopivuus 
strategiaan, Työkalujen ja metodien 
ymmärrys, LSS koulutus, LSS- rakenteet ja 
projektin hallinta

Kokoava tutkimus tunnistettujen 
onnistumistekijöiden nykyti lasta

Alnadi, Mohammad ; 
McLaughlin, Patrick

Critical success factors of Lean 
Six Sigma from leaders' 
perspective

Johdon sitoutuminen, LSS koulutus, 
Kehittymisen kulttuuri, Asiakaskeskeisyys, 
Työntekijöiden vaikutusmahdoll isuudet ja 
motivaatio

LSS onnistumistekijöiden kartoitus 
organisaationaalisten tekijöiden 
näkökulmasta

Mishra, Mrigendra Nath Identify critical success 
factors to implement 
integrated green and Lean Six 
Sigma

LSS:l le omistettu henkilöstö, valmiudet 
LSS:ään, projektien valinta ja priorisointi, 
resurssien ja taitojen fasil itointi, tuloksiin 
keskittyminen 

Lean Six Sigman sovittaminen ympäristön 
konteksti in

Swarnakar, Vikas ; 
Bagherian, Anthony ; 
Singh, A.R.

Modeling critical success 
factors for sustainable LSS 
implementation in hospitals: 
an empirical study

Sosiaali- ja ympäristövastuu, Johdon 
sitoutuminen, Resurssien saatavuus ja 
tehokas käyttö, Projektien dokumentointi, 

Menestystekijöiden tutkiminen empiirisesti  
MICMAC-menetelmällä terveydenhuollossa

Yadav, Neeraj ; Shankar, 
Ravi ; Singh, Surya 
Prakash

Critical success factors for 
lean six sigma in quality 4.0

Johdon sitoutuminen, resurssien 
saatavuus, Lean Six Sigma koulutus, 
Työntekijöiden osall istaminen, 
standardoitu korkean volyymin työ 

Lean Six Sigman ja laatu 4.0 yhdistäminen

Raval, Shruti  J ; Kant, 
Ravi ; Shankar, Ravi

Analyzing the critical success 
factors influencing Lean Six 
Sigma implementation: fuzzy 
DEMATEL approach

Johdon sitoutuminen, Yhteensopivuus 
strategiaan, Rahoitus LSS koulutukseen, 
LSS-organisaatiorakenne, Implementaatio 
keskeisi in prosesseihin

Empiirinen DEMATEL-tutkimus 
onnistumistekijöiden merkityksell isyyden 
analysointi in

Lande, Manisha ; 
Shrivastava, R. L ; Seth, 
Dinesh

Critical success factors for 
Lean Six Sigma in SMEs (small  
and medium enterprises)

LSS koulutus, Johdon sitoutuminen, 
Asiakastyytyväisyys, Johtajuus, Projektien 
priorisointi  ja valitseminen

Kirjal l isuuskatsaus onnistumistekijöistä 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Intiassa

Stankalla, Roland ; 
Koval, Oksana ; 
Chromjakova, Felicita

A review of critical success 
factors for the successful 
implementation of Lean Six
Sigma and Six Sigma in 
manufacturing small  
andmedium sized enterprises

Johdon sitoutuminen, Yhteensopivuus 
strategiaan, Asiakaskeskeisyys, 
viestintäsuunnitelma, LSS-
organisaatiorakenne

Kirjal l isuuskatsaus onnistumistekijöistä 
pienissä ja keskisuurissa 
teoll isuusyrityksissä

Patel, Anand S ; Patel, 
Kaushik M

Prioritization of Lean Six Sigma 
Success Factors using Pareto 
Analysis

LSS-koulutus, Johdon sitoutuminen, 
Laatukulttuuri, Projektien valinta ja 
priorisointi, Yhteys strategiaan

Kirjal l isuuskatsaus onnistumistekijöistä 
yleisesti

Swarnakar, Vikas ; 
Singh, A.R ; Antony, Ji ju ; 
Kr Tiwari, Anil ; Cudney, 
El izabeth ; Furterer, 
Sandra

A multiple integrated approach 
for modell ing critical success 
factors in sustainable LSS 
implementation

Johdon sitoutuminen, Ympäristö ja 
informaatiosysteemi, resurssien 
saatavuus, jatkuva LSS monitorointi  ja 
kehittäminen, selvät ohjeet 
implementointiin 

Empiirinen MICMAC kirjall isuuskatsaus
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Yleisin metodi onnistumistekijöiden selvittämiseksi oli niiden frekvenssien mittaaminen, 

mutta tutkimusten joukossa käytettiin myös edistyneempiä menetelmiä kuten faktorianalyy-

sia tai MICMAC (Matrix Multiplication Applied to Classification) -mallintamista. Esiin 

nousseet onnistumistekijät olivat lähteen mukaan vaihtelevasti muotoiltuja, mutta pääasiassa 

ne edustivat taustalla vaikuttavaa yleisempää ilmiötä. Esimerkiksi johdon tuki ja ylemmän 

johdon tuki viittaavat eri muotoilusta huolimatta samaan ilmiöön. Onnistumistekijöitä on 

kasattu isompiin kategorioihin, jos ne semanttisesti edustavat ryhmän edustamaa onnistu-

mistekijää. Esimerkiksi sitoutuminen Lean Six Sigmaan - onnistumistekijä on ryhmäytetty 

kategoriaan Johdon sitoutuminen, sillä tyypillisesti johto päättää organisaation strategisen 

suunnan. Kategorisointitaulukko yksityiskohtineen löytyy liitteestä 4. Kuva 9. havainnollis-

taa ryhmitettyjen onnistumistekijöiden esiintymismääriä, sekä niiden Pareto-jakaumaa. 

 

  

Kuva 9. Pareto-kuvaaja Lean Six Sigman onnistumistekijöistä 
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Kuvasta 9. havaitaan, että kolme eniten esiintynyttä onnistumistekijää ovat johdon sitoutu-

minen, LSS – koulutus ja projektien valinta ja priorisointi. Johdon sitoutuminen on kirjalli-

suudessa toistuvasti esiintyvä teema, joten tulos ei teoriaan peilaten ole yllättävä. Myös kou-

lutuksen ja sopivien projektien tärkeys ovat linjassa teorian kanssa. Seuraavaksi yleisimpiä 

onnistumistekijöitä olivat LSS:n yhteensopivuus strategiaan, asiakaskeskeisyys ja LSS-or-

ganisaatio. LSS-organisaatiolla viitataan Lean Six Sigman sisäiseen vyöjärjestelmään. Myös 

edellä mainitut onnistumistekijät ovat linjassa kirjallisuuden kanssa.  

 

Lean Six Sigman onnistumistekijöitä voidaan kategorisoida DMAIC-prosessin eri vaihei-

siin, sillä DMAIC on olennainen osa Lean Six Sigman implementaatiota. Taulukko 3. esittää 

löydettyjen onnistumistekijöiden kategorisointia DMAIC:in eri vaiheisiin. Taulukko myös 

havainnollistaa DMAIC-vaiheisiin kasautuvien onnistumistekijöiden määrää ja frekvenssiä. 

Onnistumistekijät on lajiteltu harkintaa käyttäen parhaimman sopivuuden periaatteella. Jos 

onnistumistekijä sopii moniin vaiheisiin, se on toistettu. Esimerkiksi johdon tukea tarvitaan 

DMAIC-projektin määritys- ja implementointivaiheessa. Tällöin johdon tuki – onnistumis-

tekijä esiintyy Define- ja Implementation vaiheissa. Onnistumistekijät on pyritty jakamaan 

mahdollisimman objektiivisesti ottaen huomioon teoriakirjallisuudessa esiintyvät teemat. 

Taulukko 3. kiteyttää jaottelun. Taulukon sarakkeisiin on jokaisen DMAIC-vaiheen koh-

dalle lajiteltu vaiheeseen sopivat onnistumistekijät. Määrä/Frekvenssi – sarakkeesta voi lu-

kea vaiheeseen sopivien onnistumistekijöiden lukumäärän, sekä vaiheeseen lokeroituvien 

onnistumistekijöiden kokonaisfrekvenssin. Kokonaisfrekvenssi on laskettu summaamalla 

yhteen yksittäisten onnistumistekijöiden esiintyminen artikkeleissa. Esimerkiksi jos Define- 

vaiheen onnistumistekijöitä olisivat johdon tuki ja LSS-koulutus, Määrä/Frekvenssi- sarak-

keen arvo olisi 2/18 (2-kappaletta ja 12 + 6 - esiintymistä). Kokonaisfrekvenssiä käytetään 

epäsuorana mittarina eri vaiheiden kriittisyyden arvottamiseksi. 
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Taulukko 3. Lean Six Sigman onnistumistekijät kategorisoituna DMAIC:in eri vaiheisiin 

Vaihe Onnistumistekijät Määrä/Frekvenssi 

Define  Viestintäsuunnitelma 
 Selvä tavoitteenasetanta 
 Asiakaskeskeisyys 
 Projektien valinta ja priori-

sointi 
 Yhteensopivuus strategiaan 
 Johdon sitoutuminen 
 LSS-organisaatio 
 Resurssien saatavuus 

8 / 39 

Measure   Ympäristö- ja informaatiosys-
teemi 

 LSS-koulutus 
 LSS-organisaatio 
 Työkalujen ja metodien ym-

märrys 
 Selvät ohjeet implementointiin  

5 / 16 

Analyze  Selvät ohjeet implementointiin 
 LSS- koulutus 
 Työkalujen ja metodien ym-

märrys 
 LSS-organisaatio 

4 / 15 

Improve   Johdon sitoutuminen 
 JIT 
 Resurssien saatavuus 
 Työntekijöiden osallistaminen 
 LSS-organisaatio 
 Kulttuuri 

5 / 24 

Control  Projektien dokumentointi 
 Jatkuva monitorointi ja kehittä-

minen 
 Työntekijöiden osallistaminen 
 Selvät ohjeet implementointiin 
 Kulttuuri 
 Sosiaali- ja ympäristövastuu 
 Ympäristö ja informaatiosys-

teemi 

7 / 9 
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Taulukon perusteella selvästi eniten onnistumistekijöitä keskittyy Define -vaiheeseen (mää-

rittely). Onnistumistekijät ovat suunnittelun onnistumiseen keskittyviä tai projektin onnistu-

misen mahdollistavia. Suunnittelun onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat selvä tavoit-

teenasetanta, asiakaskeskeisyys, projektien valinta/priorisointi ja yhteensopivuus strategi-

aan. Asiakaskeskeisyys, projektien valinta ja yhteensopivuus strategiaan heijastavat taustalla 

vaikuttavaa ilmiötä, eli Lean Six Sigma- ponnistelujen kohdentamista oikeisiin projekteihin. 

Jos esimerkiksi parannettava prosessi ei palvele asiakasta, ja sitä kautta ei tuota lisäarvoa, 

prosessiin käytetyt resurssit tuhlataan ja syntyy hukkaa.  LSS-organisaatio, resurssien saat-

tavuus, johdon sitoutuminen ja viestintäsuunnitelma edistävät puolestaan projektin onnistu-

mista. Ilman allokoituja varoja ja resursseja projektin mahdollisuudet voivat rajoittua. Suuria 

muutoksia voi olla vaikea tehdä ilman johdon hyväksyntää, sillä muutosprosessi voi vaatia 

nykyisten operaatioiden häiritsemistä. Tehokkaalla viestintäsuunnitelmalla varmistetaan, 

että sidosryhmät ovat tietoisia mahdollisista häiriöistä ja muutoksista.  

 

Measure (Mittaa) – vaiheen keskeisenä tehtävänä on kerätä tietoa ja hahmottaa kehitettävän 

toiminnan tilaa. Peilaten vaiheen analyyttiseen luonteeseen, valikoituneet onnistumistekijät 

heijastelevat tiedon keruun ja käsittelyn onnistumista. LSS-koulutus, LSS-organisaatio, työ-

kalujen ja metodien ymmärrys, sekä selvät ohjeet implementointiin valikoituivat vaiheeseen, 

sillä ne mahdollistavat onnistuneen tiedon käsittelyn. Lean Six Sigma koulutus mahdollistaa 

analyysiin tarvittavien kykyjen löytymisen organisaatiosta. LSS-organisaatio puolestaan 

helpottaa työnjakoa, ja tarjoaa struktuuria projekteihin. Työkalujen ja metodien ymmärrys, 

sekä selvä suunta toiminnalle ovat tärkeitä, jotta projekti etenee ja tuottaa lisäarvoa. Analyze 

(Analysoi) – vaiheessa tehtävänä on selvittää kausaliteettisuhteet ja identifioida juurisyyt. 

Projektin osallisten Lean Six Sigma koulutus, LSS-organisaatio ja taito ja suunta datan ana-

lyysiin ovat kaikki kriittisiä kausaliteettien selvittämiseksi. Measure ja Analyze vaiheiden 

samankaltaisuuden vuoksi valikoituneet onnistumistekijät ovat hyvin samoja.  

 

Improve vaiheessa implementoidaan muutoksia edellisessä vaiheessa selvitettyihin juurisyi-

hin keskittyen. Muutokset vaativat usein resursseja esimerkiksi ostettavan kaluston tai tar-

vittavien käsiparien muodossa. Kriittistä tässä vaiheessa ovat johdon tuki ja resurssien saa-

tavuus muutosten toteuttamiseksi. Myös työntekijöiden osallistaminen ja kehittymisen 
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kulttuuri ovat tärkeitä, jotta muutokset sujuvat kitkattomasti. Siirryttäessä Control (Ohjaus) 

– vaiheeseen samat tekijät, eli työntekijöiden osallistaminen ja kehityksen kulttuuri ovat 

edelleen olennaisia. Jatkuva monitorointi ja kehittäminen sekä selvät ohjeet muutosten säi-

lyttämiseksi varmistavat ponnistusten pysyvyyden. Ohjausvaiheeseen valikoituneita teki-

jöitä olivat myös sosiaali- ja ympäristövastuu, ympäristö- ja informaatiosysteemi sekä pro-

jektien dokumentointi. Ympäristövastuun sekä informaatiosysteemin korostaminen luo edel-

lytykset muutosten ylläpitoon. Dokumentoinnilla puolestaan varmistetaan, että systeemin 

uusi tila on tiedossa, ja tieto sen hoitamiseksi on asianomaisten saatavilla.  
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6  Johtopäätökset 

Tutkimuskysymykseen DMAIC-prosessin onnistumistekijöistä voidaan vastata, että keskei-

simpiä onnistumistekijöitä ovat johdon sitoutuminen, Lean Six Sigma koulutus ja oikeiden 

projektien valinta. Kirjallisuustutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että toteutettaessa 

DMAIC-projektia on syytä keskittää erityistä huomiota Define- eli määrittelyvaiheeseen. 

Hyvin toteutettu projektinsuunnittelu kantaa läpi projektin varsinkin, jos matkan varrella tör-

mätään odotettua isompiin ongelmiin tai muutostarpeisiin. Johdon tuen tulisi olla selvää jo 

heti projektien suunnitteluvaiheessa, muutoin tilaa oikealle muutokselle voi olla niukasti. 

Suunnitteluvaiheessa pitäisi myös olla selvää, että ratkottava ongelma luonteeltaan LSS:n 

työkaluin ratkottavissa. Väärin valittu ongelma tuottaa pahimmillaan turhien ponnistelujen 

muodossa hukkaa. 

 

Huomiota tulisi kiinnittää myös siihen, että projektin osalliset ovat taidoiltaan kykeneviä 

ymmärtämään ja soveltamaan LSS:n tarjoamia työkaluja. Työkalujen ymmärryksen merki-

tys korostuu erityisesti Mittaus- ja Analyysivaiheissa. Taitopohjan varmistamiseksi olisi tär-

keää, että organisaatiossa tarjotaan kouluttautumismahdollisuuksia konseptien ja työkalujen 

käyttöön. Viimeisenä huomiona olisi tärkeää varmistaa, että DMAIC-projektit ovat yhteen-

sopivia strategian kanssa ja oikeasti tuottavat lisäarvoa rahallisesti tai esimerkiksi tehokkuu-

den kautta. Näin varmistutaan, että projekteihin ei ryhdytä pelkästään muodikkuuden tai 

konsulttien suositusten kautta.  

 

Define- vaiheen jälkeen erityistä huomiota tulisi kiinnittää itse ongelmien ratkomiseen ja 

suunnitelmien jalkauttamiseen Improve- vaiheessa. Suurien muutosten toteuttaminen voi 

olla työlästä ja hidasta, varsinkin jos prosessit ovat pääomaintensiivisiä. Johdon tuki koros-

tuu jälleen, sillä esimerkiksi prosessin pääomasyventäminen uusien koneiden tai tietojärjes-

telmien muodossa voi olla kova pala päätäntäelimissä, jos investointibudjettia ei ole siunattu 

etukäteen. Muutoksia implementoidessa olisi tärkeää osallistaa työntekijöitä ja pyrkiä luo-

maan parantamiseen kannustava ilmapiiri, jotta muutokset omaksutaan ja ne jäävät elämään 

projektin loppumisen jälkeen. Osallistamisen muotoja ovat esimerkiksi mukaanotto 
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suunnitteluun, avoimuus kehitysideoille ja mahdollisuuksia vaikuttaa työympäristöön. Ke-

hittymiseen kannustavaan ilmapiiriin päästään osoittamalla, että työntekijät hyötyvät paran-

tamisesta esimerkiksi bonusohjelman kautta.  

 

Kirjallisuustutkimuksessa esiin nousi ongelma DMAIC- projekteihin keskittyvän tutkimus-

tiedon puutteesta, minkä vuoksi Lean Six Sigman onnistumistekijöitä jouduttiin sovittamaan 

DMAIC- viitekehykseen. Sovittamisessa jouduttiin käyttämään harkintaa, mikä mahdolli-

sesti heikentää tulosten validiteettia. Myös tutkimustulosten kasaaminen isompiin kategori-

oihin vuotaa kirjoittajan näkemystä tuloksiin. Tutkimusta DMAIC- implementoinnista tar-

vittaisiin lisää, jotta tulosten luotettavuutta voitaisiin parantaa. Toinen esiin noussut tutki-

muksen kohde olisi onnistumistekijöiden kvantitatiivinen suhde projektin onnistumiseen. 

Esiintyvyydet kirjallisuudessa antavat viitettä tekijöiden tärkeydestä, mutta tarkat suhteet 

esimerkiksi projektin estimoituun onnistumistodennäköisyyteen mahdollistaisivat tarkem-

man onnistumistekijöiden priorisoinnin. Yksikään käsitellyistä artikkeleista ei ollut suoma-

lainen, joten DMAIC-onnistumistekijöiden tutkiminen pelkästään Suomessa toisi uutta nä-

kökulmaa aiheelle. 
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Liitteet 

 

Liite 1. Listaus yleisistä Lean-työkaluista  (Voehl et al., 2014, 102-104) 

 

Nimi Selite 
 5 s – Kulttuuri Työpaikan hyvään ylläpitoon keskittyvä 

metodologia, joka painottaa siisteyttä ja 

omistajuutta ympäristön tilasta. 

Nollavirhesuunnittelu Nollavirhesuunnittelulla tarkoitetaan pro-

sesseja, joissa virheiden syntyminen pyri-

tään estämään jo työn aikana. Esimerkkinä 

nollavirhesuunnittelusta toimivat liitännät, 

jotka voidaan kytkeä vain oikeinpäin.  

Solutuotanto Solutuotannon keskeisenä periaatteena on 

jakaa työvaiheet soluihin, lineaarisen mas-

satuotannon sijaan 

Kanban Kanban on yksinkertainen varaosien siirtä-

missysteemi, joka perustuu visuaalisiin sig-

naaleihin. Kanbanin keskeisenä tarkoituk-

sena on parantaa prosessin virtausta. 

Lisäarvokuvaus Lisäarvokuvauksen ideana on visuaalisesti 

hahmottaa prosessin eteneminen, lisäarvon 

syntyminen ja eri vaiheiden läpimenoajat 

Visualisointi Visualisoinnilla vähennetään informaa-

tiokuormaa järjestämällä työnkuvaus visu-

aalisin keinoin. Näin parannetaan ymmär-

rettävyyttä ja helpotetaan ymmärrystä. 

 

 

 

 

 



 

Liite 2. Listaus yleisistä Six Sigma- työkaluista  (Raisinghani et al., 2005, 495-497) 

 

Nimi  Selite 
Mittausjärjestelmien analyysi (MSA-
analysis) 

Tutkimalla mittausjärjestelmiä on tarkoitus 

selvittää, kuinka tarkkaa mittaaminen on, 

ja kuinka paljon mittaamisen metodit tuot-

tavat virhettä. Tyypillisesti mittausjärjes-

telmän kyvykkyys arvioidaan suorittamalla 

Gage R&R- tutkimus, jonka perusteella 

järjestelmä hylätään tai otetaan käyttöön.  

Statistinen prosessinohjaus Prosessinohjauksella pyritään seuraamaan 

variaatiota ja reagoimaan proaktiivisesti 

prosessin muutokseen. Tyypillisiä työka-

luja prosessinohjaukseen ovat ohjauskaa-

viot. 

Testauksen suunnittelu (Desing Of Ex-
periments) 

Testauksen suunnittelun ideana on hahmot-

taa prosessiin vaikuttavien muuttujien yh-

teisvaikutusta lopputuloksen kannalta. Hy-

vin suoritettu testaus tuottaa tyypillisesti 

mallin tai funktion, jonka pohjalta muuttu-

jien suhteita voidaan arvioida. 

Vika- ja vaikutusanalyysi (FMEA) Vika- ja vaikutusanalyysin periaatteena on 

systemaattisesti selvittää ja taulukoida 

mahdolliset vikojen syntymistilanteet ja 

niiden vaikutukset prosessiin. 

Kyvykkyysanalyysi (Capability Ana-
lysis) 

Kyvykkyysanalyysin tavoitteena on kvan-

tifioida prosessin kyvykkyys. Käytännössä 

analyysi suoritetaan laskemalla kyvykkyy-

sindeksejä prosessille. 

 

 

 

 



 

Liite 3. Listaus kaikista artikkeleista ja niiden hylkäyssyistä 

 

Nimi Jat-
koon 

Hylkäyksen syy  

A multiple integrated approach for modelling critical suc-
cess factors in sustainable LSS implementation 

Kyllä 
 

Critical success factors for Lean Six Sigma programmes: 
a view from middle management 

Kyllä 
 

Critical success factors of Lean Six Sigma for the Malay-
sian automotive industry 

Kyllä 
 

Critical success factors of TQM, Six Sigma, Lean and 
Lean Six Sigma 

EI Ei keskity Lean Six 
Sigmaan, ja täten ei 
sovellu työhön 

Critical success factors of Lean Six Sigma deployment: a 
current review 

Kyllä 
 

Systematic literature review of critical success factors for 
continuous improvement projects 

EI Keskittyy jatkuvaan 
kehitykseen ylei-
sellä tasolla 

Critical success factors of Lean Six Critical success fac-
tors of Lean Six 

Kyllä  
 

Identify critical success factors to implement integrated 
green and Lean Six Sigma 

Kyllä 
 

Modeling critical success factors for sustainable LSS im-
plementation in hospitals: an empirical study 

Kyllä  
 

Application of graph-theoretic approach for the evalua-
tion of lean-six-sigma (LSS) critical-success-factors 
(CSFs) facilitating quality-audits in Indian small & me-
dium enterprises (SMEs) 

Ei Spesifi aihe joka ei 
sovellu DMAIC:iin 

Impact of perceived importance of cultural readiness fac-
tors on perceived importance of Lean Six Sigma success 
factors for manufacturers 

Ei Menee ohi aiheesta 

Critical success factors for lean six sigma in quality 4.0 Kyllä 
 

Analyzing the critical success factors influencing Lean 
Six Sigma implementation: fuzzy DEMATEL approach 

Kyllä 
 

Critical success factors for Lean Six Sigma in SMEs 
(small and medium enterprises) 

Kyllä 
 

Continuous improvement project within Kaizen: critical 
success factors in hospitals 

Ei Ei keskity LSS:ään 

A review of critical success factors for the successful im-
plementation of Lean Six Sigma and Six Sigma in manu-
facturing small and medium sized enterprises 

Kyllä 
 

Synergies between critical success factors of Lean Six 
Sigma and public values 

Ei Menee ohi aiheesta 

Prioritization of Lean Six Sigma Success Factors using 
Pareto Analysis 

Kyllä  
 

(Abu Bakar, Subari, Mohd Daril, 2015; Alnadi, McLaughlin, 2021a;  Alnadi, McLaughlin, 2021b; Fadly Habid in, Mohd Yusof, 2013a; Fadly Hab idin, Mohd Y usof, 201 3b; Gonzalez Aleu, Van Aken, 2016a; Gonzalez Aleu, Van Aken, 2 016b; G onzalez-Aleu, Van Aken, Cross, G lover, 2018a; G onzalez-Aleu, Van Aken, Cross, G lover, 2018b; Ju liani, O liveira, 2019a;  Jul iani, Oliveira, 2019b ; Lande, Shr ivastava, Seth , 2016a; Lande, Shrivas tava, Seth, 2016b ; Lande, Seth , Shr ivastava, 2019 ; Manv ille, Greatbanks, Krishnasamy, Parker, 2012a; Manv ille, Greatbanks, Krishnasamy, Parker, 2012b ; Mishra, 2018; Patel, Patel , 2021 ; Raval, Kan t, Shankar, 2021; Shokri , Li, 2021a; Shokri, L i, 202 1b; Sreedharan V., Sunder M., R., 2 018a; Sreedharan V., Sunder M., R., 201 8b; Stankalla, K oval, Chromjako va, 2018; Swarnakar et al., 2020 ; Swarnakar, Bagherian, Singh, 2021; Yadav, Shankar, Singh,  2021)  

 



 

Liite 4. Löydettyjen onnistumistekijöiden kategorisointi 
 

 

Asiakaskeskeisyys 

Asiakaskeskeisyys 
Asiakaslähtöisyys 
Asiakastyytyväisyys 
Asiakaskeskeisyys 
Asiakaskeskeisyys 

Jatkuva monitorointi ja kehittäminen Jatkuva lss monitorointi ja kehittäminen 
JIT Jit-filosofian noudattaminen 

Johdon sitoutuminen 

Ylemmän johdon sitoutuminen 
Sitoutuminen lss:ään 
Johdon sitoutuminen 
Johdon sitoutuminen 
Johdon sitoutuminen 
Johdon sitoutuminen 
Johdon sitoutuminen 
Johdon sitoutuminen 
Johdon sitoutuminen 
Johdon sitoutuminen 
Johdon sitoutuminen 
Johtajuus 

Kulttuuri 
Kehittymisen kulttuuri 
Laatukulttuuri 

LSS-koulutus 

Lss koulutus 
Lss-koulutus 
Lss koulutus 
Lean six sigma koulutus 
Rahoitus lss koulutukseen 
Lss koulutus 

LSS-organisaatio 

Lss:lle omistettu henkilöstö 
Lss-organisaatiorakenne 
Lss- rakenteet ja projektin hallinta 
Lss-organisaatiorakenne 

Projektien dokumentointi Projektien dokumentointi 

Projektien valinta ja priorisointi 

Projektien valinta ja priorisointi 
Projektien valinta ja priorisointi 
Projektivalinta ja priorisaatio 
Standardoitu korkean volyymin työ 
Implementaatio keskeisiin prosesseihin 
Projektien priorisointi ja valitseminen 

Resurssien saatavuus 

Resurssien saatavuus 
Resurssien saatavuus ja tehokas käyttö 
Resurssien saatavuus 
Resurssien ja taitojen fasilitointi 

Selvä tavoitteenasetanta 
Selvä tavoitteenasetanta 
Tuloksiin keskittyminen 

Selvät ohjeet implementointiin Selvät ohjeet implementointiin 
Sosiaali- ja ympäristövastuu Sosiaali- ja ympäristövastuu 

Työkalujen ja metodien ymmärrys 

Valmiudet lss:ään 
Työkalujen ja metodien ymmärrys 
Työkalujen ja metodien ymmärrys 
Laadukas tiedonkeruu ja analyysi 

Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma 

Yhteensopivuus strategiaan 

Yhteensopivuus strategiaan 
Yhteensopivuus strategiaan 
Yhteensopivuus strategiaan 
Yhteensopivuus strategiaan 
Yhteys strategiaan 

Ympäristö ja informaatiosysteemi Ympäristö ja informaatiosysteemi 



 

Liite 5. Kategorisoitujen onnistumistekijöiden esiintyvyydet ja kumulatiivinen osuus koko-
naisuudesta 

 

Kategorisoitu 
onnistumistekijä 

Määrä Kumulatiivinen 
osuus 

Johdon sitoutuminen 12 20% 
LSS-koulutus 6 31% 
Projektien valinta ja priorisointi 6 41% 
Yhteensopivuus strategiaan 5 49% 
Asiakaskeskeisyys 5 58% 
LSS-organisaatio 4 64% 
Työkalujen ja metodien 
ymmärrys 

4 71% 

Resurssien saatavuus 4 78% 
Työntekijöiden osallistaminen 2 81% 
Kulttuuri 2 85% 
Selvä tavoitteenasetanta 2 88% 
Selvät ohjeet implementointiin 1 90% 
Jatkuva monitorointi ja kehit-
täminen 

1 92% 

Viestintäsuunnitelma 1 93% 
Sosiaali- ja ympäristövastuu 1 95% 
Ympäristö ja informaatiosys-
teemi 

1 97% 

JIT 1 98% 
Projektien dokumentointi 1 100% 
Total 59 

 

 

 

 
 

 


