LEANILLA SUJUVUUTTA JA TEHOKKUUTTA ORGANISAATIOOSI
Puuedu Koillismaa -hankkeessa tarjotaan puutoimialalla toimiville yrityksille ja muille yhteistyötä tekeville organisaatioille mahdollisuus kehittää Lean-osaamistaan. Lean-koulutuksessa
opit hyödyntämään paljon puhutun Lean-ajattelun työkaluja arjessasi, monipuolisesti ja käytännönläheisellä otteella. Lean-koulutus järjestetään 24.11.2020–26.4.2021 Kuusamossa.
Lean-koulutuksesta saat uusia ideoita ja näkökulmia siihen, miten rakennat jatkuvan parantamisen työkulttuuria organisaatioosi. Opit myös, kuinka Leanin arvoilla, periaatteilla ja menetelmillä tehostat organisaatiosi toimintaa ja kuinka arjen haittatekijöitä poistetaan.
Lean-koulutuksessa teorian ja käytännön yhdistäminen tapahtuu soveltamalla opitut asiat
osallistujan omaan työyhteisöön. Ryhmämuotoisen koulutuksessa muodostuu myös yhteinen
foorumi, jolla lisätään alueellista yhteistyötä ja verkostoitumista.
Hankkeen ja Lean-koulutuksen järjestäjänä toimii KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus.
Kouluttajana toimii Lean-toimintamallin kanssa yli 27 vuotta työskennellyt Heikki Pöri (CEO,
coach, Lean Culture Oy). Koulutukseen aikaisemmin osallistuneet ovat olleet erittäin tyytyväisiä koulutukseen sekä kouluttajaan.
Lean koulutuksen osallistumismaksu on 200 €/henkilö. Osallistumismaksu sisältää lähikoulutuspäivät ja oppimistehtävät. Osallistujat kustantavat itse lähikoulutuspäiviin liittyvät kahvit ja
ruokailun.

LISÄTIETOJA LEAN KOULUTUSOHJELMASTA JA HANKKEESTA
Lean koulutusohjelma / Lean Culture Oy
- Heikki Pöri, 0400 454 757, heikki.pori@leanculture.fi
Puuedu Koillismaa -hanke / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus ja www.ksak.fi
- hankepäällikkö Jaakko Iso-Möttönen, 040 353 7554, jaakko.iso-mottonen@ksak.fi

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN
Ilmoittautuminen 10.11.2020 mennessä
https://response.questback.com/ksakoy/Lean2

LEAN-KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Lean koulutus sisältää seitsemän (7) lähikoulutuspäivää ja etätehtäviä omiin organisaatioihin
liittyen. Osallistujat saavat koulutuksesta osallistumistodistuksen.
Koulutukseen otetaan 16 henkilöä (1–3 hlöä/työyksikkö) ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksen osallistujat valitaan Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven kuntien alueelta.

LEAN-KOULUTUSOHJELMA 24.11.2020–26.4.2021

2020
24.–25.11.

Koulutuksen kick-off, Leanin periaatteet, haittatekijät, Menetelmistä (5S, visualisointi, Kanban, TPM) ja päivittäisjohtaminen. Tuotannon Lean-peli, jossa harjoitellaan konkreettisesti Leanin periaatteita ja menetelmiä.
Kotitehtävä Ongelmanrakaisu omassa työyhteisössä käyttäen jotain opittua
menetelmää.

18.12.

Kotitehtävien purku. Prosessikävely ja työn vakiointi.
Kotitehtävä Prosessikävely (gemba walk) omasta työympäristöstä valittuun
prosessiin tehden haittatekijähavaintoja.

2021
18.1.

Kotitehtävien purku. Arvovirtakuvaus (VSM), jota harjoitellaan konkreettisilla
prosesseilla, johon on tehty prosessikävely sekä prosessien mittaamista.
Kotitehtävä Valitun prosessin mittaus siihen soveltuvalla mittarilla.

22.2.

Kotitehtävien purku. Ongelmanratkaisukoulutus (PDCA, A3) osiossa käsitellään
juurisyyanalyysimenetelmiä.
Kotitehtävä Ongelmanratkaisun käynnistäminen hyödyntäen A3-työkalua.

22.3.

Kotitehtävien sparraus. Lean-kulttuuri ja johtaminen, Leanin arvot, tiimityö, Kaizen-toiminnan käynnistäminen työyhteisössä.
Kotitehtävä Ongelmanratkaisun jatkaminen saadun sparrauksen pohjalta.

26.4.

Ongelmanratkaisutehtävien (Kaizen) arviointi ja ohjaus. Kertaus, yhteenveto ja
todistusten jako

