KEHITTÄMISPROJEKTI AJOITTUU
30.10.2019-4.5.2020 VÄLILLE.

LEAN-osaamista tarjolla
Haluaisit kehittää toimintaanne. Tiedät oikeastaan jo, mistä pitäisi lähteä liikkeelle.
Olet jopa ideoinut projektia. Mutta sinulla ei ole ketään, joka ehtisi tehdä…
TARJOA PROJEKTIAIHE - SAAT TEKIJÄN
Hämeen ammattikorkeakoulun Lean-asiantuntijakoulutettavat etsivät opintoihin liittyvään yhteistyöhön
organisaatioita, joilla on kiinnostusta lean-kehittämiseen ja aiheita lean-kehittämisprojekteille. Sinä ja
organisaatiosi voitte tarttua yhteisellä kehittämisprojektilla monenlaisiin akuutteihin haasteisiin kuten:
•
•
•
•
•

tuotannon tehostamiseen
toimintatapojen uudistamiseen ja sujuvoittamiseen
laadunhallintaan
muutosprojektien suunnitteluun ja läpivientiin
asiakaskokemuksen parantamiseen

HAMKin Lean-asiantuntijakoulutettavat ovat aikuisia korkeakoulutettuja, kaupallisten tai teknisten alojen
ammattilaisia. He ovat tällä hetkellä työttömiä ja täydentämässä osaamistaan. Yhteistyö leankoulutettavan kanssa tarjoaa siis mahdollisuuden harkittuun rekrytointiin projektin päätteeksi.
Lean on organisaatioiden laadun ja toiminnan johtamiseen, ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävä
kokonaisvaltainen ajattelutapa. Sen tehokkaita menetelmiä ja työkaluja voidaan soveltaa sekä tuotantoettä palveluorganisaatioissa. Lean-asiantuntijakoulutus perehdyttää koulutettavat jatkuvan
parantamisen systematiikkaan ja Lean-mittareiden ja -menetelmien käyttöön. Koulutussisällöt
noudattavat American Society of Quality Lean Leader-koulutuksen sisältöjä.

Tartu tilaisuuteen, tarjoa aihe ja teetä kehittämistyö!
Johanna Kuisma, koulutussuunnittelija ja Lean-asiantuntija, HAMK
puh. 050 413 6914, johanna.kuisma@hamk.fi

Osaaja käyttöösi 78:ksi päiväksi
MITÄ YHTEISTYÖORGANISAATIO SAA?

MITEN PROJEKTI TOTEUTUU?

• Korkeakoulutetun, työkokemusta omaavan tekijän
työpanoksen
• Pääsyn 6.11.2019 Lean Champion –päivään:
yhteistyöorganisaatioiden johdolle ja
avainhenkilöille suunnattu seminaari (arvo 900€)

Kehittämisprojekti on osa Lean-asiantuntijan koulutusta. Sen toteutukseen on varattu 78 työpäivää
väliltä 30.10.2019 -4.5.2020. Tänä aikana opiskelija
tekee yhteistyöorganisaatiossaan sen kanssa yhdessä määritellyn kehittämistyön. Opiskelijalle on
oppimisen kannalta tärkeää, että hän pääsee sisään
talon arkeen ja toimintaan, vaikka kyse ei ole työsuhteesta. Siksi opiskelijalle tulee nimetä organi-

• Mahdollisuuden rekrytoida projektissa
pätevyytensä osoittanut, tutuksi tullut tekijä
• Korkeatasoisten lean-kouluttajien ohjausta
kehittämisprojektin piiriin kuuluvaan toimintaan
• Kehittämisprojektista riippuen jopa mitattavaa
(liiketoiminta)hyötyä

PROJEKTIN TEKIJÄLLE NIMETÄÄN ORGANISAATIOSTA MENTOR, JONKA TEHTÄVÄ ON TUKEA
TYÖSKENTELYÄ JA VÄLITTÄÄ TIETOA .

• Päivitystä oman henkilöstön lean-tietämykseen

MAKSAAKO YHTEISTYÖ?
Koulutuksen päärahoittaja on Pirkanmaan ELY-keskus.
Loput rahoituksesta tulee yhteistyöorganisaatioilta.
Yhden kehittämisprojektin (78 pv) maksuosuus on
4000 € + alv 24% (sis. Lean Champion –päivä). Yhden
Lean-asiantuntijatyöpäivän laskennalliseksi hinnaksi
muodostuu näin 51,30 € + alv.

saatiosta mentor, jonka tuella hän mm. saa
käyttöönsä projektissa tarvittavaa pohjatietoa ja
yhteyden projektin kannalta tärkeisiin henkilöihin.
HAMKin kouluttajat haastattelevat mukaan tulevat
organisaatiot, hyväksyvät kehittämisprojektien aiheet ja ohjaavat opiskelijoita. Projektit ovat luottamuksellisia ja aineistot voidaan määritellä salaisiksi.

MINKÄLAISIA AIHEET VOIVAT OLLA?
Aikaisempien vuosien projektiaihe-esimerkkejä:
•
•
•
•
•
•
•

Leikkuulinjaston laaduntuottokyvyn parantaminen
Huollon aiheuttamien linjastopysähdysten
lyhentäminen
Tuotannon materiaalivirta; arvoalisäävän
työn osuuden kasvattaminen kokonaistyöajasta
5S-mallin tuominen osaksi päivittäistä työtä
Tavoitetuntijärjestelmän luominen tuotannonsuunnittelun ja työnhinnoittelun tueksi
Valutuotteiden visuaalisten laatuvirheiden
vähentäminen
Projektinjohtopalvelun prosessin määritys ja
kehittäminen

