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LEAN-
asiantuntija
Koulutus-info 14.8.2019
Pirkanmaan ELY-keskus, Satiini, klo 13.30

Uutta osaamista 

Uuteen työhön

Uudelle uralle
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Lean-
asiantuntijakoulutus on 
työvoimakoulutusta

• Pirkanmaan ELY-keskus rahoittaa

• Pirkanmaan TE-keskus tekee 
opiskelijavalinnat yhdessä 
HAMKin kanssa

• HAMK ja 
pääkouluttajakumppani Business 
Excellence Finland Oy 
toteuttavat koulutuksen. Mukana 
myös muita asiantuntijoita.
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Mitä koulutus tarjoaa? 

• Lean-asiantuntijaksi valmennusta: täydennät ja syvennät omaa 
ammatillista osaamistasi liittämällä siihen uuden alueen, lean-
osaamisen. (Et tarvitse mitään aikaisempaa lean-kokemusta.)

• Näytön paikan: Saat mahdollisuuden näyttää kyntesi todellisessa, 
pitkäjänteisessä kehitystyössä mahdolliselle tulevalle työnantajalle

• Uusia yhteyksiä: koulutusryhmä, oma kehittämisprojektisi/ 
organisaatiosi, kouluttajat ja yritysvierailut laajentavat ammatillisten 
kontaktien verkostoasi
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Kuka voi hakea koulutukseen?

Työvoimakoulutus

• On tarkoitettu työttömälle, työttömyysuhan 
alaiselle tai lomautetulle -> tavoitteena 
työllistyminen, työn säilyttäminen

• Pääasiassa ammatillista koulutusta

• Usein jatko- ja täydennyskoulutusta aiemmille 
opinnoille tai työssä hankitulle ammattitaidolle

• Soveltuu myös ammatinvaihtajalle

• Kaupallisen tai teknisen korkeakoulutuksen, 
YAMK- tai AMK- tai opistoasteen koulutustausta

• Henkilöille, joilla on kokemusta eri aloilta 
(toiminnan) ohjaus- ja kehitystehtävistä tai 
tuotannolliseen toimintaan linkittyvistä 
tehtävistä (esim. myynti, talous)

KEKO-koulutus

• Kehittämiskoulutus: Opiskelija kehittää 
todellisen organisaation toimintoja yhdessä 
työnantajan kanssa -> Lean-kehittämisprojekti

• Opiskelijalla pitää olla koulutuksen aikana oma 
yhteistyöorganisaatio (yritys tai muu), johon 
kehittämisprojekti tehdään.

• Oma (työnhaku)aktiivisuus 
yhteistyöorganisaation & Lean-
kehittämisprojektin haussa erittäin tärkeä 

• HAMK haastattelee yhteistyöorganisaation ja 
hyväksyy kehittämisprojektin aiheen. 
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Tärkeät päivämäärät

• Koulutuksen ajankohta 30.10.2019 – 4.5.2020

• Hakuaika päättyy: 13.9.2019

• Haastattelut 27. – 30.8.2019 /tarpeen mukaan

• Valintapäätös haastattelujen jälkeen, valitaan 15.

• Lean Champion-päivä 6.11.2019: takaraja, jolloin 
kehittämisprojektien aiheet lyödään lukkoon. Yhteinen koulutuspäivä 
opiskelijoille ja yhteistyöorganisaatioiden johdolle.
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Koulutuksen toteutus

42 lähiopetuspäivää

78 kehittämisprojektipäivää

5 lomapäivää + arkipyhät

YHT. 120 koulutuspäivää

• Lähiopetus sisältää luentoja, asiantuntija- ja 
yrityspuheenvuoroja, ryhmätyötä, 
kehittämisprojektin raportointia. 

• Lähipäivistä n. puolet on Lean-aiheisia. 
Pääkouluttajana Päivi Strömmer, Business 
Excellence Finland Oy

• Yhteistyöorganisaatioon tehdään oma Lean-
kehittämisprojekti.

• Opiskelu on kokopäiväistä: lähipäivät 
pääsääntöisesti 9.00-16.00 
Yhteistyöorganisaatiossa noudatetaan ko. 
organisaation työaikaa.

• Koulutuspaikka: Hämeen Partion tilat, 
Yliopistonkatu 60, Tampere

• Joululoma: 23., 27-31.12.2019 ja 2.1.2020

• HAMK vakuuttaa opiskelijat: (tapaturmavakuutus, 
pl. liikennevahingot, ryhmävastuuvakuutus työssä 
oppijaksojen ajaksi) + työnantajan / yrityksen 
vastuuvakuutus työssäoloaikana

KOULUTUSAIKA 30.10.2019-4.5.2020
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Lean-sisällöt koulutuksessa

1. Lean-ajattelutavan perusteet ja käsitteet

2. Prosessien sujuvaksi suunnittelu: virtaus, tasapainotus

3. Lean-ongelmanratkaisutyökalut ja systemaattisuus

4. Mittarit ja visuaalisuus

5. Mittaaminen, datan merkitys ja jatkuva parantaminen

6. Päivittäisjohtaminen, henkilöstön sitouttaminen, muutos

7. Lean-menetelmät, mm. 5S

8. Tilastollinen prosessin ohjaus ja Lean SixSigman perusteet
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Tekemällä oppiminen: 
Lean-kehittämisprojekti on osa koulutusta

• Merkittävä osa koulutuksesta ja oppimisesta tapahtuu 
yhteistyöorganisaatiossa (yritys tai muu).

• Opiskelija etsii aktiivisesti itselleen yhteistyöorganisaation ja 
kehittämisprojektin -> oma valinta motivoi -> motivoitunut työllistyy! 
HAMK toimii fasilitoijana, haastattelee ja hyväksyy organisaation & 
kehittämisprojektin

• Kehittämistyöstä ja työskentelyn yksityiskohdista  yhteistyö-
organisaatiossa laaditaan kirjallinen kolmikantasopimus; HAMK & 
organisaatio & opiskelija allekirjoittavat
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LEAN-kehittämisprojekti

• Opiskelija sopii kehittämisprojektin aiheen ja tavoitteet 
yhteistyöorganisaation kanssa viimeistään Lean Champion-
päivässä 6.11.2019

• Kehittämisprojektin laajuus määräytyy organisaation tarpeen 
mukaisesti - koulutuksen kesto huomioiden

• Lean-kehittämisprojektia ohjaavat yhteistyöorganisaatiosta 
nimetty ohjaaja ja HAMKin kouluttajat

• Tulokset esitellään ja arvioidaan loppuseminaarissa 
koulutuksen lopussa

29.8.2019
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Koulutuksen 
vaikutus?

70 %
Edellisestä Lean-asiantuntijaryhmästä 
n. 70% on työllistynyt koulutuksen 
jälkeen. 

Tehtävänimikkeitä ovat esim.  

Operations Manager, Quality
Specialist, Project Manager, Aviation
engineer, Customer Care Specialist, 
Project Coordinator, Development
Manager, Business Unit Manager, Key 
Account Manager, Technical & 
Commercial Expert, Head of Quality, 
Safety Engineer, Production
Development Engineer, 
Palveluesimies

Työnantajina eri toimialojen yritykset ja julkiset organisaatiot 
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Kiitos!

Saat lisätietoa:

Koulutuksen sisällöstä

Johanna.kuisma@hamk.fi

puh. +35850 413 6914

hakukäytännöstä ja etuuksista

koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

puh. 0295 020 702

mailto:Johanna.kuisma@hamk.fi
mailto:koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

