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Älä jää kehitysprojektisi
kanssa yksin
Lean teoriasta käytäntöön syventää osaamista Lean-työvälineiden
ja -menetelmien soveltamisessa. Koulutuksessa on mahdollisuus
soveltaa Lean-ajattelua ja -menetelmiä omassa työympäristössä
opastetusti Lean kehitysprojektin muodossa.
Koulutuksessa luodaan ymmärrystä Lean-toimintakulttuurista ja
päästään ohjattuun alkuun sen luomisessa.
Koulutus koostuu neljästä lähipäivästä ja kahdesta välitehtävästä.
Kahtena ensimmäisenä päivänä syvennytään Lean-filosofiaan
harjoituksin ja valmistaudutaan kehitysprojektin aloittamiseen.
Kolmantena tarkastellaan osallistujien kartoittamia ongelmia ja
ratkaisuja ja neljäntenä opitaan yhdessä osallistujaryhmän aloittamista
kehitysprojekteista.

Miksi osallistua?
 Opitaan ymmärtämään mitä
Lean-kulttuurin luomisella
tarkoitetaan ja mitä Lean
metodologiana ja filosofiana
tarkoittaa
 Koulutuksessa opastetaan
konkreettisesti Lean-projektin
valintaan ja sen toteuttamiseen
 Lean-projekti suunnitellaan ja
toteutetaan oman organisaation
tarpeiden mukaan
 Case-esimerkkien avulla opitaan
muiden yrityksien tavoista
soveltaa Lean-oppeja

Kevään 2017 koulutus
TOINEN LÄHIJAKSO

KOLMAS LÄHIJAKSO

1. & 2. päivä 9.–10.3.2017

3. päivä 31.3.2017

4. päivä 28.4.2017

 Lean pähkinänkuoressa ja
leadership
 Ratkaisuvaihtoehtojen
kehittäminen ja valinta
 Juurisyiden ja arvovirtakuvaus
menetelmien käyttö
 Kehittämistarpeiden määrittely

 Kehityskohteiden esittely ja
ohjaus
 Kehitysprojektien määrittely
 Ratkaisuvaihtoehtojen
seulonta ja valinta
 Kehitysprojektien suunnittelu

Välitehtävä: Kehityskohteiden
tunnistaminen ja priorisointi

Välitehtävä: Kehitysprojektin
toteuttaminen

 Kehitysprojektien esittely ja
palaute
 Parhaiden käytänteiden
kokoaminen
 Jatkuvan parantamisen
kulttuurin ja käytänteiden
kehittäminen
 Muutosprojektien johtaminen

Ilmoittautumiset

LUE LISÄÄ
VERKKOKAUPASTA
kauppa.laatukeskus.fi

Ilmoittautumiset ensisijaisesti
verkkokaupan kautta:
kauppa.laatukeskus.fi.

Hinta
Jäsenhinta

LISÄTIETOJA
Kari Keskinen, johtaja
puh. 050 362 1532
kari.keskinen@laatukeskus.fi
JÄRJESTÄJÄ
Laatukeskus Excellence Finland Oy
Keilaranta 16, 02150 Espoo
y-tunnus 0592407-7
puh. 0207 791 470
laatukeskus@laatukeskus.fi
(puhelujen hinnat kiinteän verkon liittymästä 0,0673 €/
puhelu + 0,0577 €/min, alv 24 %, matkaviesti verkon liittymästä 0,0673 €/puhelu + 0,1346€/min, alv 24)

1 950 €
+ alv 24%

Hinta

2 350 €
+ alv 24%

Jos organisaatiostasi osallistuu vähintään kolme henkilöä tai haluat
tarjouksen räätälöidystä valmennuksesta, ota yhteys
kari.keskinen@laatukeskus.fi

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Organisaatio voi vaihtaa osallistujaa
kuluitta ilmoittamalla siitä Laatukeskukselle ennen valmennuksen
alkua. Alle 14 vrk ennen valmennuksen alkua tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50% osallistumismaksusta. Jos varattu paikka
jätetään peruuttamatta, veloitamme koko hinnan.

Laatukeskus pidättää oikeuden muutoksiin.

Laatukeskus Excellence Finland
Tel. +358 207 791 470
Keilaranta 16, FI-02150 Espoo, Finland
www.laatukeskus.fi | laatukeskus@laatukeskus.fi
y-tunnus: 0592407-7

© Laatukeskus Excellence Finland Oy 2017

ENSIMMÄINEN LÄHIJAKSO

