Laadun syväosaajista
huutava pula Suomessa
Laatukeskuksen uusi Black Belt -valmentaja Juha Isomäki näkee tulevilla laadun syväosaajilla
työnsarkaa.
– Suomalaista yritystoimintaa ja johtajien keskustelua seuratessani törmään jatkuvasti siihen,
että ongelmien syynä ei nähdä tehottomia prosesseja. Mutta todellisuudessa globaalit kilpailijamme tekevät asiat meitä tehokkaammin. Paremmin rakennetun toiminnan ansiosta he tekevät
meitä alhaisemmalla hinnalla kovempaa katetta.
PAREMMAKSI PROJEKTI KERRALLAAN
Laatukeskuksen Black Belt -valmennuksessa haastetta ratkotaan Lean Six Sigma -ajattelutapaa
hyödyntäen. Tähtäimessä on asioiden kokonaisvaltainen parantaminen projekti kerrallaan.
Juhan mukaan valmennus tarjoaa työkalut tunnistaa ja poistaa omasta organisaatiostaan hukka
ja hävikki, siis kaikki mikä ei tuo lisäarvoa. Kun prosessit on siivottu, vuorossa on hajonnan
laittaminen kuriin. Teorian lisäksi kaikki tämä opetellaan käytännössä projektityön muodossa.
Laatukeskuksen Green ja Black Belt -valmennusten osallistujamäärät ovat kasvaneet tasaisesti
vuodesta 2011. Tätä Juha pitää erinomaisena suuntauksena.
– Tietämys lisääntyy koko ajan, mutta vauhti voisi olla vieläkin nopeampi. Ilman johdon tukea
tulppa ei lennä.
LAADUN SYVÄOSAAJIA TARVITAAN KAIKILLA TOIMIALOILLA
Juhan mukaan ulkomaisomisteinen teollisuus on toiminut pitkään veturina Black Belt -osaamisen hyödyntämisessä. Osaajia on vielä rajallinen määrä, joten parhaista taistellaan.
– Kun katsoo laatuammattilaisten työpaikkailmoituksia, Green tai Black Belt alkaa olla jo vakiovaatimus. Etenkin pienissä ja keskisuurissa teollisuusfirmoissa Black Belteistä on huutava pula.
Myös teollisuuden ulkopuolella on herätty systemaattisen parantamisen tarpeeseen. Toisin kuin
voisi kuvitella, Juhan mukaan suurin osa hänen aiemmista Green Belt -valmennettavistaan on
tullut terveyspalveluiden puolelta.

– Näen suomalaisorganisaatioissa läpi toimialojen valtavasti parantamispotentiaalia. Mitä pienempään yrityskokoon mennään, sitä hurjempaa tarvetta laatuosaamiselle ja tiedon hyödyntämiselle. Esimerkiksi sotemaailmasta löytyy kohteita, joihin sormeni syyhyävät.
Seuraava Lean Six Sigma Black Belt -valmennus organisaatioiden tehokkuuden ja suomalaisen
kilpailukyvyn puolesta starttaa 4. syyskuuta 2017. Haluatko sinä oppia tunnistamaan organisaatiosi ongelmakohtia ja erottamaan faktat uskomuksista?
Ilmoittaudu valmennukseemme verkkokaupassa!

MIKÄ LEAN SIX SIGMA BLACK BELT -VALMENNUS?
Lean Six Sigma Black Belt -koulutettu on organisaation kokonaisvaltaisen kehittämisen ammattilainen. Hän tiimeineen johtaa ja toteuttaa projekteja, jotka tähtäävät toimintatapojen tehostamiseen, prosessien tuottaman hukan ja hävikin poistamiseen sekä siiloutuneen osaamisen
yhdistämiseen.
Nimensä mukaisesti valmennus yhdistää Lean- ja Six Sigma -menetelmiä. Valmennuksen kesto
on 24 päivää, jotka jakautuvat analyyttisen DMAIC -ongelmanratkaisumenetelmän läpikäyntiin
(define-measure-analyze-improve-control). Kunkin osa-alueen parissa käytämme 3-5 päivää.
Lisäksi nautimme osallistujien projektitöiden esittelystä yhden päivän verran. Black Belt -ammattilainen pureutuu syvemmälle koko organisaation toimintaan.
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