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Lean & Six Sigma
Valmenna itsesi tulevaisuuden huippuosaamiseen ja ammattiin
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Arvoisa Asiakas

L

ean ja Six Sigma ovat edelleen keskeiset menetelmät kehitettäessä laatua ja tuottavuutta.Tänä vuonna tulee kuluneeksi 21 vuotta, kun aloitimme Six Sigma Black Belt
-koulutukset (20 päivää ja laajeni myöhemmin 25 päivään). Six
Sigma Champion -kurssit käynnistyivät 2003 ja samana vuonna Green Belt -kurssit (7 päivää ja myöhemmin 8+1 päivää).
Vuonna 2003 järjestettiin myös ensimmäinen Design for Six
Sigma -kurssi. Vuonna 2005 käynnistyivät Six Sigma Yellow
Belt -kurssit. Six Sigma -kurssit laajennettiin käsittämään myös
Leanin ja kurssien nimeksi tuli Lean Six Sigma Black Belt ja
Lean Six Sigma Green Belt vuonna 2007.
Erilliset Lean-koulutukset alkoivat 17 vuotta sitten, vuonna 2004, 7 hukkaa ja 5S-kursseina ja laajenivat myöhemmin
erilaisiksi kursseiksi - Lean Champion, pitkä Lean-johtajakoulutus, Lean-toteuttajan koulutus ja VSM. Myös Tehdasfysiikka
(Factory Physics) kurssi on Lean-kurssi, joka kuvaa, kuinka
prosessit toimivat ja miten virtaus tapahtuu. Kurssi selittää,
mihin kanban ja imuohjaus perustuu.
Lean Six Sigma Black Belt ja Green Belt -koulutuksissa
noudatetaan suositeltuja kesto- ja sisältökokonaisuuksia, jotka
perustuvat ASQ:n (American Society for Quality) suosituksiin (BOK) ja tämän kanssa hyvin yhdensuuntaisen suomenkielisen Six Sigma -standardin SFS ISO 13053 koulutuksen
kestoa ja sisältöä koskeviin vaatimuksiin.
Lean ja Six Sigma -koulutusten sisältöä ja selkeyttä on jatkuvasti kehitetty yli 20 vuoden ajan ja täydennetty saatujen
palautteiden ja tutkimusten perusteella. Kursseihin on liitetty
yhä enemmän esimerkkejä ja soveltavia osioita projektien
muodossa. Näillä on kaksi tarkoitusta – mahdollisimman
nopea ja tehokas oppiminen sekä opitun hyödyntäminen.
Yrityksen näkökulmasta nopea takaisinmaksu on toivottavaa.
Projektien ansiosta myös me kouluttajina näemme nopeasti,
mitkä koulutuksen elementit toimivat ja mitä pitää parantaa.

Suunta kohti laatua ja tuottavuutta!
Olemme analysoineet yli 1000:sta Lean Six Sigma -projektista
niiden tuoton ja parannusasteen vuosilta 2000-2019. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto tutkimuksen tuloksista.

Taulukko 1. Lean Six Sigma Black Belt ja Green Belt projektien tuottolaskelma 2000-2019

Keskimäärin Black Belt -projektin liiketoiminnan parannuksen
vuosituoton odotus on 245 954 €/projekti/vuosi mediaanin
ollessa 150 000 €/projekti/vuosi. Green Beltin vastaavat luvut
ovat 91 641 €/projekti/vuosi ja mediaani 56 250 €/projekti/
vuosi. Koska tuoton odotukset ovat arvioita ennen kuin
projekti alkaa, on selvitetty myös suorituskykyindekseillä
parannukset, jotka pohjautuvat parannettavan prosessin syn-

nyttämään dataan ennen ja jälkeen parannuksen. Taulukossa
1 on ilmoitettu normaalin suomalaisen yrityksen lähtötilanne Cp(lähtö) ja Cpk(lähtö)-indekseillä. Black Belt -projekteissa
Cpk(lähtö) =0,16 ja Cp(lähtö)=0,65. Tämä vastaa n. 25-35 % virhetasoa. Green Belt -projekteissa lähtötaso oli lähes sama
Cpk(lähtö)=0,25 ja Cp(lähtö)=0,7.
Seuraavasta taulukosta 2 (Mikel Harry: Six Sigma, 2000)
voi havaitaan, että suomalainen laatu on Sigma-taso-mittarilla
2-2,5 välissä ja laatukustannukset ovat noin 35-45 %.

Taulukko 2. Sigma-taso ja suorituskykymittareiden muunnostaulukko ja viallisuuskustannus (laatukustannus)

Black Belt -koulutuksella ja projektilla päästään keskimäärin
Six Sigma -tasoon (Cp>2 ja Cpk>1,5) ja 8 päivän Green Belt
-koulutuksella lähes ”viiden” Sigman tasoon (Cp>1,67 ja
Cp>1,17). Kustannukset pienenevät vastaavasti 72 % ja 39 %.
Laatukustannukset putoavat 35-45 %:sta 1-10 %:iin. Green
Belt -kurssin parannustaso on karkeasti yksi kolmasosa Black
Belt -parannuksesta.
QKK:n kouluttamat Black Beltit ja Green Beltit parantavat laatua ja tuottavuutta 10-20 kertaa tehokkaammin ja
nopeammin DMAIC-prosessin avulla verrattuna perinteisiin
menetelmiin! Koulutusohjelmamme toimii!
Katso tarkemmin tutkimusartikkeli qk-karjalainen.fi/artikkelit/2020 ”Suomalainen laatu 2020 - Laadun parannuksen
jälkitarkastelu Lean & Six Sigma Black Belt ja Green Belt
projektitulosten perusteella vuosilta 2000-2019”.
Leanin (tai Lean manufacturing) osalta Lean-menetelmä
ei ole vielä edennyt standardoinnin asteelle kuten Six Sigma,
joten Lean-nimen ja käsitteen ympärillä on edelleen paljon
poikkeamaa ja erilaisia näkemyksiä. Myöskään kattavaa taloudellista tai muuta vaikuttavuustutkimusta ei ole saatavissa.
Tämä on harmi. Syntyy ennakko-odotuksia ja pettymyksiä.
Leanin edut ovat kuitenkin huikeat, jos toimitaan oikein! Koulutamme parhaimpiin lähteisiin, tutkimuksiin ja menetelmiin
perustuvaa Leania. Seuraamme alan kansainvälistä kehitystä ja
tarjoamme parhaat Lean-kirjat (www.laatutieto.fi). Olemme
kehittäneet Lean-koulutusohjelmaa yli 15 vuotta. Olimme
ensimmäinen kouluttaja, joka käynnisti 20 päiväisen pitkän
Lean-johtajakoulutuksen vuonna 2010.

Lean ja Toyotan menetelmä
Toyota on hyödyntänyt suorituskyvyn kautta tapahtuvaa tekniikkaa autojen suunnitteluun ja tuotantoon jo 1950-luvulta
lähtien Demingin ja Juranin opastuksella. Vuonna 1977 tuli
julki Toyotan (Japanin) autoteollisuuden ällistyttävät tuotannolliset saavutukset, jotka kääntyivät lännessä 1990-luvulla
TPS:ksi (Toyota Production System) ja myöhemmin 2000-luvun
vaihteessa Leaniksi. Erityisesti kiinnitettiin huomiota tuo-
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joiden heikkouden lähteeksi nimettiin liikehukka (waste of
motion), siis aikaan liittyvä hukka, jota kaikessa toiminnassa on
vältettävä. Tämä on itsestäänselvyys – liukuhihna, liike, aika!
Hukka jaettiin edelleen lukuisiin eri luokkiin. Mutta mikä on
hukan kausaalisyy, todellinen tekijä, jolla se saadaan vähenemään ja tuottavuus nousuun? Ratkaisuja on etsitty erilaisista
Lean-työkaluista, joita liukuhihnalla, asennustöissä on käytetty.
Professori Kakuro Amasaka (Toyotan laatujohtaja 19681997) kuitenkin yhdistää TQM:n ja TPS:n (Six Sigman ja Leanin)
yhdeksi ja samaksi malliksi, jossa TQM:llä ja SQC:llä, Scientific
Quality Control, on pienennetty vaihtelua (fluctuation) ja parannettu suorituskykyä, joka on mahdollistanut tuotannon
keskiarvojen muuttamisen ja virtaustehokkuuden nostamisen Lean-työkaluilla. (Japanilaisten Cpk-indeksi >4,5 vuonna
1990.) Hukan kausaali (syy) on siis vaihtelu (fluctuation), jonka
mittarina on sigma, keskiarvon keskipoikkeama. Katso kuva
1. Vaihtelun pienentäminen tapahtuu hyvin saman tapaisella
menetelmällä, kausaalisuodattimella, kuin Six Sigmassa (Logic
filter). Amasaka kuvaa menetelmää lyhenteillä N7, MA, DE
(TQC:n 7 uutta laatutyökalua, monimuuttuja-analyysi (MA),
Design of Experiments (DE)).

Kuva 1. Kakuro Amasaka ja Toyotan TQM ja TPS ja Ongelmanratkaisumenetelmä N/, MA, DE

Pienen vaihtelun (korkean suorituskyvyn ja stabiilisuuden)
vallitessa erilaiset liikehukat (waste) tulevat selkeästi esille ja
niitä on mahdollista hallita pelkästään keskiarvoja muuttamalla
ja siirtämällä, koska keskiarvon keskivirhe pienenee ja tarvittava näytekoko lähenee yhtä. Ongelmanratkaisu ja koneiden
ja työmenetelmien kehittäminen tulee helpoksi ja se voidaan
levittää koko organisaatiolle ja tuottavuus kasvaa kaikkien
toimesta (TQM).
Lean-työkalut ja menetelmät toimivat erinomaisen hyvin
tilanteessa, jossa prosessissa on riittävästi suorituskykyä (Cp,
Cpk>2). Tällöin keskiarvoja on helppo muuttaa. Prosessi saadaan virtaamaan tehokkaasti ja nopeasti. Löydämme nopeasti
havainnoimalla vaikuttavat parannustekijät.

Lean-tuotanto - Virtauksen hukka
Lean-hukka, waste, on kaikki se, joka ei lisää arvoa asiakkaalle,
non-value added. Usein luetellaan muda, muri ja mura -hukat
tai vain 7 hukkaa. Lean tuo hukkasäästöä (waste) tuotantoon
samoin kuin Six Sigma tuo hukkasäästöä (loss) tuotteisiin, palveluihin ja niiden prosesseihin, jos optimointiin otetaan mukaan asiakas ja hänen tarpeensa.Yhteissäästö tulee asiakasarvon parantumisena ja tulevana menestymisenä, siis kasvavana
myyntinä ja parantuneena kilpailukykynä ja lisääntyvänä työnä.

Tuote vai prosessi?
Kumpi pitää laittaa kuntoon ensin: tuote / palvelu vai prosessi?

Toyotalla on tähän selkeä viesti: tuote, kysyntä, demand. Jos ei
ole kysyntää, ei myöskään ole virtausta!
Kiichiro Toyoda on maininnut kehitysjärjestyksen, vision:
1. Nolla virhettä (Zero loss), 2. 100 % lisäarvo (Zero waste),
3.Yhden kappaleen virtaus, 4.Varmuus työpaikasta. Tämä kehitysjärjestys on sama kuin Toyotan entisellä laatujohtajalla
Kakuro Amasakalla: ”TQM:llä ja SQC:llä, Scientific Quality
Control, on pienennetty vaihtelua (fluctuation) ja parannettu suorituskykyä, joka on mahdollistanut tuotannon keskiarvojen muuttamisen ja virtaustehokkuuden nostamisen.”
Useasti kuitenkin halutaan hypätä luonnollisia kehitysvaiheita
yli. Unohdetaan, että prosessilla on oltava riittävästi suorituskykyä ja prosessin on oltava stabiili, ennen kuin virtautus
ja tasoitus (Lean) voi luotettavasti ja kannattavasti toteutua.

Miten voi edetä kannattavasti?
Yrityksen kehittämisessä yksi vaikeimpia kohtia on osata
priorisoida toimenpiteet oikein ja tehdä asiat oikeassa järjestyksessä. Tätä toimintaa vaikeuttaa realististen mallien tuntemattomuus. Ei tarkasti tiedetä, mikä vaikuttaa mihin ja missä
järjestyksessä.
Tehdasfysiikkana (Factory Physics) tunnettu operaatiotutkimuksen (OR) sovellutus synkronoi Leanin, Six Sigman
ja teknologian (ERP/MRP). Se antaa yhteydet eri toimintojen
ymmärtämiseksi ja parantamiseksi helposti ymmärrettävien
kuvausten muodossa.Tehdasfysiikasta on tullut yksi kysytyimmistä kursseistamme, joka on avannut monien silmät – ”Ai
näinkö tämä tuotanto ja palvelu todella toimii? Tätäkö minun
on ohjattava, että saan tulosta aikaan?” Littlen laki kuvaa
yhteydet jaksoajan (CT), keskeneräisen tuotannon (WIP)
ja läpimenon osalta (TH). Kingmanin yhtälö kuvaa vaihtelun
vaikutuksen jaksoaikoihin ja jonoihin. Useassa yrityksessä on
ongelmana pitkät odotusajat ja jonot, mutta ei ymmärrystä
siitä, mistä ne ovat ”tulleet”. Tehdasfysiikka antaa selityksen
moniin palvelu ja tehdasprosessin ongelmiin ja myös mahdollisuuden puuttua näihin ongelmiin.

Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia
12.10.2020 ilmestyi uusi Lean Six Sigma -kirja,
joka tulee olemaan oheismateriaalina kursseilla. Uudessa
kirjassa Lean ja Six Sigma kuvataan laajemmassa laatuteknologian kehyksessä. Lean ja Six Sigma ovat monessa yrityksessä
nyt täysin irrallisia saarekkeita. Sekä Lean että Six Sigma on
liitettävä laajempaan laatuteknologian kasvualustaan, jossa ne
voivat menestyä ja kukoistaa.
Lean ja Six Sigma liittyvät pitkään laatumenetelmien ketjuun, jolla on kivetty modernin teollisen ajan laatuteknologian
valtatietä 1700-luvun lopusta lähtien.
Erilaisten laatu- ja tuottavuusmenetelmien syntyä on aina
edeltänyt jokin merkittävä tuotteisiin ja palveluihin tai niiden
toteuttamiseen liittynyt murros tai epäonnistuminen. Näistä
murroksista voimme oppia edelleen uutta ja yllättävää. Näin
myös Leanin ja Six Sigman osalta. Ne ovat syntyneet ratkomaan tiettyjä ongelmia eivät kaikkia. Tarvitaan koko laatuteknologian osaaminen ja työkalujen kirjo.
Mukavaa vuoden jatkoa!
				

Eero E. Karjalainen

INTERNET: qkk.fi, sixsigma.fi, tehdasfysiikka.fi E-MAIL: toimisto@qkk.fi
Olemme myös sosiaalisessa mediassa.
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LEAN SIX SIGMA BLACK BELT -KOULUTUS

L

ean Six Sigma tarjoaa yrityksille ja yhteisöille tehokkaan
tavan parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua sekä laskea kustannuksia Lean Six Sigma
-menetelmin. Organisaation kilpailukyvyn parantamisen ohella koulutus kehittää yksilön osaamista - osaamisen suorituskykyä - ja kykyä vastata kompetenssikilpailun haasteisiin.
Lean Six Sigma - menetelmä tarjoaa erinomaisen lähestymistavan ja työkalut kaiken tyyppisiin kehittämisen haasteisiin.
Six Sigma on ISO-standardoitu menetelmä, joka kuvaa menetelmän yleistä hyväksyntää. Lean Six Sigma perustuu tieteelliseen menetelmään, joka on yhdistetty ryhmätyön voimaan.
Lean Six Sigma -menetelmä sitoo yhteen ammattitaidon ja
tehokkaan tieteellisen lähestymistavan.

sopii yhtä hyvin tuotantoprosesseihin ja palveluprosesseihin.
Sitä voidaan soveltaa markkinoinnista tuotantoon, elektroniikan komponenttien valmistuksesta aina paperi- ja kemiantehtaisiin, terveydenhoidosta ja hoivakodeista valtion ja kuntien
hallintoprosesseihin. Kaikkia prosesseja (ihmisen työtä) voidaan parantaa – mallintaa, ennustaa, optimoida ja parantaa.
Lean Six Sigma on universaali prosessitekniikka palveluiden
ja tuotteiden parantamiseen!
Quality Knowhow omaa Suomen pitkäaikaisimman (alkaen
1986) ja laajimman kokemuksen laatujohtamisen, laatutekniikan ja Six Sigma -menetelmien kouluttamisesta (Six Sigma
vuodesta 1999-), valmentamisesta ja soveltamisesta suomalaiseen yrityskulttuuriin. Tämä on taannut korkean onnistumisprosentin ja merkittävät tulokset yrityksissä.

Kenelle Black Belt -koulutus sopii
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koulutuksen tavoitteet
s Merkittävät parannukset yrityksen tuloksissa ja
suoritusarvoissa – myynnin paraneminen ja
kustannus-, aika-, hukka- ja laatusäästöt
s Merkittävät parannukset palvelu-/tuotantoprosessien
suoritusarvoissa – parempi saanto ja hyötysuhde,materiaalikäyttö, toimitusvarmuus ja lyhyempi läpimenoaika

Innovaatiojohtajat, -päälliköt ja -insinöörit
Kehitysjohtajat, -päälliköt ja -insinöörit
Käyttöpäälliköt, -teknikot ja -insinöörit
Myyntijohtajat, ja -päälliköt
Laatujohtajat ja -päälliköt sekä laatuinsinöörit
Kehityshenkilöstö
Projektipäälliköt, palvelupäälliköt
Suunnittelijat
Kehityshenkilöstö
sekä monet muut, jotka haluavat parantaa toimintaa,
tuotetta tai palvelua.

Tehokas opetusmetodi
Black Belt -koulutus on tehokas interaktiivinen koulutus, jossa
teorialuentojen, Minitab- ja Excel-harjoitusten sekä oman projektin avulla opitaan Lean Six Sigma -menetelmä ja tarvittavien
ohjelmien ja analyysien käyttö käytännössä.

s Merkittävät parannukset palveluissa (läpimenoaika,
asiakastyytyväisyys)
s Tehostaa investointien ja prosessien käyttöä, tehokkuutta - KNL paranee (KNL, OEE = Käyttö% x Nopeus% x Laatu%)
s Asiakastarpeiden tunnistaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen
s Markkinoinnin paraneminen ja myynnin kasvu
s Oman ammattitaidon, arvostuksen ja kilpailukyvyn
kasvattaminen (Projektityö sekä Black Belt -arvo ja
sertifikaatti)

Nykyaikainen menetelmä
Lean Six Sigma on nykyaikaisin laatutekniikanmenetelmä prosessien kehittämiseen. Siinä yhdistyy tietotaito, ammattitaito
ja tietotekniikka muodostaen äärimmäisen tehokkaan liiketoiminnan parannusmenetelmän. Lean Six Sigma -menetelmä

Oma projekti on tärkeä – sen avulla aikuinen oppii
paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle. Hyväksytyn projektityön perusteella opiskelija
saa Black Belt -arvon ja -sertifikaatin.

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
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LEAN SIX SIGMA BLACK BELT -KOULUTUS
Quality Knowhow:n koulutus noudattaa oikeaoppista Lean
Six Sigma Black Belt -koulutuksissa hyväksi havaittua tietosisältöä ja interaktiivista metodiikkaa, jossa luennot, käytännönharjoitukset ja todellinen projektityö vuorottelevat lomittain
toistensa kanssa.
Projektityötä seurataan ja raportoidaan sekä omassa yrityksessä (Champion / johtoryhmä) että koulutustilaisuuksissa.
Opetusjaksoilla jokaisella tulee olla kannettava
tietokone, ohjelmistot (MINITAB, Excel, Word),
harjoitusdatatiedostot (kuuluvat opetuspakettiin) sekä mahdollisesti omat projektimittaukset ja analyysit käytössä samaan aikaan, kun opetetaan uutta datan käsittelyn teoriaa.
Näin opetettavien konseptien, menetelmien ja työkalujen
yhteys käytäntöön on mahdollisimman saumaton.
Lean Six Sigma -koulutuksessa yhdistetään teoria ja käytäntö
tehokkaaksi kokonaisuudeksi lukuisten Minitabilla ja Excelillä
suoritettavien harjoitusten muodossa. Teoria, sovellus =>
kurssiaineiston lukuisat esimerkit ja ohjeet => oma projekti!

Koulutuksen sisältö ja rakenne
Koulutusohjelma muodostuu kuudesta jaksosta ja jaksojen
välissä tehtävästä omasta projektista. Lean Six Sigma Black
Belt -koulutuksen laajuus on kokonaisuudessaan 24 päivää.
(D)
		
(M)
(A)
(I) 		
(C)
		

Perusteet ja määrittely, 2 päivää
Minitab -perusteet, 1 päivä
Mittaus, 5 päivää
Analysointi, 5 päivää
Parannus, 5 päivää
Ohjaus, 5 päivää
Final report, 1 päivä

Oman projektin toivotaan olevan yritysjohdon
(Champion) hyväksymä parannusprojekti (win-win).
Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen pääsisältö ilmenee
taulukosta ”Lean Six Sigma -koulutusohjelma”.
Koulutus pitää sisällään erittäin laajan suomenkielisen
Lean Six Sigma -koulutusmateriaalin, tarvittavien ohjelmien
käyttökoulutuksen, harjoitusdatatiedostot, esimerkit ja lomakepohjat. Koulutuksessa käytetään menetelmänä luentoja,
workshoppeja, harjoituksia, sekä henkilökohtaista ohjausta
ja avustusta. Kurssilainen voi hankkia myös lisämateriaalia ja
oppikirjoja eri aiheista (www.laatutieto.fi).

Kaksi parannusmetelmää
Koulutus yhdistää kaksi parannusmenetelmää: Lean ja Six
Sigma. Leanin avulla työt ja prosessit nopeutuvat ja Six Sigman
avulla töiden ja prosessien suorituskyky paranee. Näiden
menetelmien yhteisvaikutuksena asiakastyytyväisyys paranee
ja yrityksen kustannukset pienenevät. Lean ja Six Sigma eivät
ole toistensa kanssa kilpailevia tekniikoita, vaan täydentävät
toinen toisiaan. Koulutus auttaa ymmärtämään, kuinka suo-

rituskyky ja kustannukset liittyvät toisiinsa. Arvovirtaa ei voi
ratkaista ilman ongelmanratkaisua ja ongelmaa ei voi nimetä
ilman arvovirtaa!
Perinteisessä Toyotan Leanissakin käytetään ongelmanratkaisuexperttejä, jotka hallitsevat ongelmanratkaisun. Näitä
ovat Black Beltit.

Tehokkaalla menetelmällä tuloksiin
Lean Six Sigma -menetelmä tarjoaa ensimmäisen kerran
organisaation johdolle todellisen ja testatun menetelmän
tuloksen ja toiminnan parantamiseen. Sadat opiskelijat ovat
jo osoittaneet projektitöillään, että Lean Six Sigma toimii ja
että sitä voi soveltaa myös suomalaiseen koulutus- ja oppimisjärjestelmään.
Asiakkaidemme laskennallinen puhdas tuotto pelkästään
koulutusprojekteista on ollut yli 100 miljoonaa euroa. Koulutuskustannus on ollut noin 5 - 10 % (intensiivikoulutus
ja projektityö). Yritysten Championien ja
kurssilaisten arvostelut ovat olleet kautta
linjan kiittävät. Projektien kestot ovat vaihdelleet 4 kk - 2 vuoteen.
Koulutusohjelma
noudattaa
Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ)
Body of Knowledge tietosisältöä,
jota on täydennetty ja sovellettu suomalaiseen koulutuspohjaan sopivaksi.
Lean Six Sigma -koulutusohjelma mahdollistaa yritysjohdolle konkreettisen parannuskeinon, koulutuksen ja panostuksen hyödyn varmentamisen projektityöstä.
Championilla on hyvä olla yleiskäsitys Lean Six Sigmasta,
jotta hän kykenee valitsemaan sopivan harjoitusprojektin
ja valvomaan projektin viemistä läpi yrityksessä (win-win).
Champion antaa loppulausunnon Black Beltin -projektityöstä
kouluttajalle sertifiointia varten.
Projektityön suositeltava vuosituottotavoite (nykytilasta
tavoitteeseen) on 50 000 - 150 000 euroa (ei liian iso, ei liian
pieni).
Valmistunut sertifioitu Black Belt toteuttaa tyypillisesti
vuosittain 4-6 liiketoiminnan parannusprojektia, joiden tuotto
nousee useisiin satoihin tuhansiin euroihin. Koulutusohjelmamme projektit ylittävät iSixSigma Magazinen tekemän
tutkimuksen keskiarvotuoton.

INTERNET: qkk.fi, sixsigma.fi, tehdasfysiikka.fi E-MAIL: toimisto@qkk.fi
Olemme myös sosiaalisessa mediassa.

-6-

LEAN SIX SIGMA BLACK BELT -KOULUTUS
Kouluttaja

Koulutuskustannukset

Kouluttajana toimii DI Antti
Piirainen, jolla on takanaan lähes 20 vuoden tutkimus- ja
opetustyö laadun parissa ja 17
vuotta Lean Six Sigman sovellus- ja opetustehtävissä pitäen mm. lukuisia yrityskohtaisia
Black Belt -kursseja.
Antti on valmistunut Black
Beltiksi Eero E. Karjalaisen
kouluttamana vuonna 2004.
Antti jatkaa Quality Knowhow Karjalainen Oy:n taattua
korkealaatuista laatuosaamisen jakamista kurssilaisille. Vankka teoriapohja yhdistettynä käytännön kokemukseen auttaa
osallistujia oppimaan kattavan tietopaketin.

Julkisen Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen hinta:
1 henkilö

9950 euroa/ hlö + Alv 24 %

Kysy useamman hengen ryhmätarjous erikseen.

Koulutusohjelman hintaan sisältyvät
• Kahvit ja lounaat Sibeliustalossa
• 1 päivä Minitab -perusteet koulutus
• Suomenkielinen koulutusaineisto
(n. 3900 sivua)
• Harjoitustiedostot & lomakkeet
sähköisesti muistitikulla
• Suomenkieliset luennot 24 päivää
• Uusi suomenkielinen kirja,
Karjalainen&Karjalainen: Lean Six
Sigma 2.0 ja laatuteknologia
• QKK Lean Six Sigma ja Lean Roadmapit
• Projektin etätuki - QKK:n toimistolla, e-mail & puhelin
• Todistus koulutuksen suorittamisesta.
• Lean Six Sigma Black Belt -projektin suorittaneelle
arvostettu Quality Knowhow Karjalaisen Lean Six
Sigma Black Belt -sertifikaatti

MINITAB-ohjelmiston kustannukset
Koulutuksen ajankohdat ja laajuus
vk 42, 19.-21.10.2022
vk 44, 31.10.-4.11.2022
vk 48, 28.11.-2.12.2022 vk 2/23, 9.-13.1.2023
vk 7/23, 13.-17.2.2023 1 päivä: 21.4.2023 (FINAL)

Opiskelijalla täytyy olla Minitab -ohjelmisto Black Belt -koulutuksessa. Minitab -ohjelman hinta on 1540 euroa / vuosi + Alv 24
%. Ohjelma sisältää sekä desktop version että cloud version.
Kysy lisää vaihtoehdoista.
Projektin hallitsemiseksi on mahdollista hankkia Minitab
Workspace-ohjelma. Ohjelman hinta 2013 eur + Alv 24 %.

Lokakuussa 2023 alkava koulutus

Kirjapaketin kustannukset

Lokakuussa 2022 alkava koulutus

vk 42, 18.-20.10.2023
vk 44, 30.10.-3.11.2023
vk 48, 27.11.-1.12.2023 vk 2/24, 8.-12.1.2024
vk 6/24, 5.-9.2.2024
1 päivä: 15.4.2024 (FINAL)
Koulutukset pidetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuksen laajuus
on 24 päivää. Voit osallistua kurssiin myös hybridinä, osin
paikanpäällä ja osin etänä tai jopa kokonaan etänä.
Opiskelijat tekevät teoriajaksojen välissä projektityötä
organisaatioonsa. He soveltavat oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen osaamisen prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä.

Huomaa myös maaliskuussa alkava
uusi 13-päiväinen muuntokoulutus
Green Beltistä Black Beltiksi.

Lisäksi osallistuja voi hankkia koulutusta tukevan kirjapaketin,
jonka hinta on Six Sigma -koulutukseen osallistuvalle:
585 eur + Alv 10 % (norm. 788 eur + Alv). Kirjapaketti löytyy
www.laatutieto.fi -sivustolta.
Kirjapaketin kirjat:

•
•
•
•
•
•
•

Aiag: MSA -manuaali
Aiag: SPC -manuaali
Aiag: FMEA -manuaali
Modig, Åhlström: Tätä on Lean
Breyfogle: Implementing Six Sigma
Montgomery: Design and Analysis of Experiments, 		
8th edition
Brook: Lean Six Sigma and Minitab

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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Mukautettu koulutus tuotanto- ja palvelusektorille

Määrittely

Lähiopetus
n. 24 tuntia

Johdanto ja määrittelyjakso (Define) & Minitab, 3 päivää

Työskentelyä organisaatiossa

1. Laadun ja tuottavuuden kehittämisen perusteet
2. Mitä Six Sigma on - filosofia, mallit ja työkalut
3. Mitä Lean on - filosofia, mallit ja työkalut
4. Lean Six Sigma -projektin valinta
5. Johdatus Minitab -ohjelmaan
Oman projektityön valinta - Todellinen Black Belt -projektityö organisaatioon

Mittausvaihe

Lähiopetusjakso - n. 40 tuntia

Mittausjakso (Measure), 5 päivää

Työskentelyä organisaatiossa

1. Johdatus Lean Six Sigmaan
2. Six Sigman onnistumisstrategia Y= f(x)
3. Käytännön toteutus ja aikuisen oppiminen
4. Lean toimintaperiaate ja Toyota Kata, parannus
5. Parannuskohteen arviointi, projektisuunnitelma, VSM ja SIPOC
6. CTQ:n (Critical to Quality, Y) määrittely asiakastarpeista
7. Prosessin kuvaus ja VSM (Value Stream Mapping)
8. XY-matriisi (C&E matrisi)
9. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
10. Datan keräys ja näytteenotto
11. Tuotteen mittaussysteemin analysointi
11. Palvelun mittaussysteemin analysointi
12. Tuoteprosessin suorituskyvyn määritys
12. Palveluprosessin suorituskyvyn määritys
13. Prosessin analyysi ja RTY (Rolled Troughput Yield)
14. Prosessin nykytilan ja stabiilisuuden määritys - suorituskyky, aikasarja ja SPC
15. Prosessin mittaus - mittausvirheen vaikutuksen arviointi
16. Prosessin mittaus - Lean mittaus, OEE (Overall Equipment Efficience)
17. Projektityö ja Black Belt -sertifikaatin vaatimukset
Projektityö - Todellinen Black Belt -projekti organisaatioon

Yellow Belt

Champion

Lean Six Sigma
Yellow Belt
koulutus
projektiryhmälle

Lean Six Sigma
Champion
koulutus
johtoryhmälle

Koulutus antaa
tiimillesi
perustiedot
Lean Six Sigmasta
ja tiimityöskentelyssä käytettävistä työkaluista.
Koulutus on 2
päiväinen.
Kouluta nyt 10 hlö
n. 2 hlö:n hinnalla
yrityksesi tiloissa.
Kysy lisää!
Katso esite.

Koulutus
perehdyttää
johtoryhmän
Lean Six Sigman
filosofiaan,
malleihin ja
työkaluihin ja
erityisesti
Lean Six Sigma
projektin
määrittelyyn ja
johtamiseen.
Kysy lisää!
Katso esite.

Projektituki

Projektiin
saatavana
ilmainen etätuki

Analyysivaihe

Lähiopetusjakso - n. 40 tuntia

Analysointijakso (Analyze), 5 päivää

Työskentelyä organisaatiossa

1. Projektitöiden katselmointi ja kertausta
2. Analyysivaihe ja sen merkitys - mitä analysoidaan ja kuinka
3. Yleinen aikasarja-analyysi, EDA (Exploratory Data Analysis) ja CDA (Confirmatory Data Analysis)
4. Normaalisuusteoria ja keskeinen raja-arvo lause (CLT) ja hajonta
5. Hajonnan analysointi: luokittelu, syyt, visualisointi, diagnostisointi, epänormaalisuus
6. Graafiset datan analysointimenetelmät EDA ja General Linear Model (GLM)
7. Lean analyysityökaluja - 5S, Imuohjaus, TPM, Poka-Yoke
8. Multivaritutkimukset ja analyysi
9. Johdatus tilastolliseen päätöksentekoon
9. Datan analysointi palvelusektorilla
10. Hypoteesitestaus ja luottamusvälit
11. Keskiarvojen, varianssien ja osuuksien testit ja testaus
10-15. Vastaavat testit, mutta esimerkit ja harjoitukset liittyvät
palveluprosesseihin
12. Näytekoon määritys ja analyysin teho
13. Varianssianalyysi - ANOVA
14. Korrelaatio- ja regressioanalyysit
15. Binääri Logistinen Regressio
16. Yleiset aikasarja-analyysit ja ARIMA
17. Case laina: Läpimenoajan lyhentäminen lainananto prosessissa (Palvelun Six Sigma esimerkki )
18. Projekti ja välityöohjeet
Projektityö - Todellinen Black Belt -projekti organisaatioon

Projektiin
saatavana
ilmainen
etätuki
www.sixsigma.fi

Parannusvaihe

Lähiopetusjakso - n. 40 tuntia

Parannusjakso (Improve), 5 päivää

Työskentelyä organisaatiossa

1. Projektitöiden katselmointi ja kertausta
2. Mikä on parannusvaihe ja sen merkitys - mitä parannus (improve) on?
3. Johdatus tieteelliseen kokeeseen ja sen suunnitteluun (DoE). Kuinka malli y=f(x) luodaan?
4. Prosessikoe (Katapultti) ja tilastollinen analyysi
5. DoE:n tilastolliset periaatteet ja menetelmät - ANOVA, N-ANOVA,GLM, Multiregressio

6. Faktorikoe - 2k- täyskokeet, keskinäisvaikutukset (Full Factorial Design)
7. Faktorikoe - 2k-p osittaistekijäkokeet (Fractional Factorial Desing)
8. Näytekoon määrittäminen ja optimointi -KISS periaate
9. Kokeen satunnaistaminen, lohkominen ja keskipisteet
10. Usean vasteen (y 1..n) optimointi samanaikaisesti
11. Hajonta(varianssikoe) ja sen analysointi
12. Taguchi -matriisit ja -kokeet
13. Yhteenveto kokeen (DoE) suunnittelusta - erityiseti huomioitavia seikkoja
14. Lean Six Sigma ongelmatyypit ja ratkaisut
14. Palvelun ongelmatyypit ja ratkaisut
15. Ratkaisut juuri- tai virtausongelmiin
15. Ratkaisut palveluongelmaan
16. Projekti ja välityöohjeet
Projektityö - Todellinen Black Belt -projekti organisaatioon

Ohjausvaihe

Lähiopetusjakso - n. 40 tuntia

Ohjausjakso (Control), 5 päivää

Työskentelyä organisaatiossa

1. Projektitöiden katselmointi ja kertausta
2. Mikä on ohjausvaiheen tarkoitus?
3. Advance regressioanalyysi - Kuinka varmistamme kokeen tuloksen pätevyyden?
4. Epälineaariset kokeet - 3k-suunnitelmat
5. Vastepintakokeet - RSM- (Responce Surface Methods) ja Sekoite- eli Mixture-kokeet
6. Ei-ortogonaaliset koesuunnitelmat ja niiden analysointi - D- ja A-optimoidut suunnitelmat
7. Jyrkin nousu ja EVOP -koe
8. Ei-parametriset tilastotekniikat
9. Toleranssisuunnittelu ja robustiprosessi
10. Ohjaussuunnitelma ja toimintastandardit (Control Plan ja Standard Operating Procedure)
11. Prosessin ohjaus ja valvonta - SPC
11. Prosessinohjaus palvelusektorilla
12. Esivalvontakortti, SPC -ohjauskortit ja laatutaulut
12. SPC -ohjauskortit
13. Laadun ohjaus ja prosessin muutosjohtaminen
14. Lean tuotanto ja Lean virheiden estin tekniikat (Mistake proofing)
15. Laatujärjestelmät (ISO 9001:2015 ja IATF 16949:2016)
16. Design for Six Sigma (DFSS)
17. Projektin ja tulosten arviointi
18. Projektin lopetus ja palkitseminen
Projektityö - Todellinen Black Belt -projekti organisaatioon

Lähetä postia tai soita!
eero@qk-karjalainen.fi tai
antti@qk-karjalainen.fi
Eero: 040 7296787 Antti: 040 502 2702

Final

Lähiopetus
n. 8 h

Yhteenveto - Final-jakso, 1 päivää

1. Projektitöiden katselmus
2. Loppuraporttien katselmus
3. Yhteenveto opitusta - Lean Six Sigma ja sen metodi
4. Mitä uutta Lean ja Six Sigma menetelmään?

= kohdennettu teollisuusmoduuli
= kohdennettu palvelumoduuli

Koulutuksen lähiopetusta yhteensä 192 h

INTERNET: qkk.fi, sixsigma.fi, tehdasfysiikka.fi E-MAIL: toimisto@qkk.fi
Olemme myös sosiaalisessa mediassa.
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LEAN SIX SIGMA MUUNTOKOULUTUS

L

aajenna osaamistasi liiketoiminnan kehittämisessä kohti
laajempia ja vaativampia projekteja. 13-päiväinen muuntokoulutus tarjoaa nopean, tehokkaan ja kustannusedullisen tien Lean Six Sigma Green Beltistä Black Beltiksi. Koulutus noudattaa ASQ:n ja ISO 13053 vaatimuksia täydennettynä
suomalaiseen koulutustaustaan sopivaksi.
Green Beltistä Black Beltiksi muuntokoulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat
päivät lähi- ja etätoteutusta. Striimaamme koulutuspäivät
osallistujille, jotka eivät pääse lähipäiviin.
Koulutus keskittyy tuottavuus- ja laatuongelmien (suorituskykyongelmien) tehokkaaseen ratkaisuun ja korottaa
Green Beltin osaamisen Black Belt -tasolle. Tutkimustemme mukaan Black Belt -projektin keskituotto on 3 kertaa suurempi (254 954 €) suhteessa Green Belt -projektiin ja kustannusten aleneminen 72 %:ia suhteessa Green Belt -projektien
39 %:iin. Black Belt -projekteilla päästään myös merkittävästi
parempaan laadun suorituskykyyn. Lue tutkimuksemme sekä
vertailutiedot Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia -kirjastamme tai nettiartikkelista.Tutkimuksessa on lähes kahdentuhannen Green ja Black Belt -projektin tuottoanalyysi.
Suurelta osin Black Belt -projektien paremmat tulokset
selittyvät BB-koulutuksen sisällön laajuudella ja syvyydellä.

Parantaminen ja ongelmanratkaisu
Eksaktissa maailmassa on jokaiselle asialle tarkka selitys.
Todellisuudessa sitä ei ole olemassa mutta asiat, yksittäisten
asioiden aiheuttama ”sumeus”, voidaan tarkemmin kuvata
tilastollisilla jakaumilla.Tarkempi kuvaus jakaumilla mahdollistaa kausaalisyiden, tekijöiden paljastamisen, joka mahdollistaa
parantamisen.
Suorituskyvynparantamisessa, jakauman hallinnassa, on
keskeistä erottaa toisistaan syy-yhteys/korrelaatio ja kausaalinen syy. Parannus vaatii kausaliteetin (syyn) tunnistamisen.
Analyyttiset tilastolliset menetelmät ovat käyttökelpoisia ongelmanratkaisussa (erityissyyt), kun taas kokeelliset menetelmät tukevat parannustoimintaa (satunnaissyyt). Tilastollisen
jakauman ”pilkkominen” vaikuttaviksi kausaalitekijöiksi, parametreiksi ei onnistu kuin kokeen (DOE) avulla luotettavasti.

Nykyaikainen parannusmenetelmä
Muuntokoulutuksessa opetetaan erityisesti ne analyyttiset ja
tilastolliset menetelmät, joilla ero Green Beltien ja Black Beltien välillä kurotaan kiinni. Painopiste koulutuksessa on monimuuttuja-analyysit (MA) ja koesuunnittelutekniikat (DOE),
jotka ovat ehdoton osa Lean Six Sigmaa ja siinä käytettävää
loogista kausaalisuodatinta.

Koulutuksen aikana Green Belt tekee Black Belt -työn. Koulutus jaksottuu ja tukee harjoitustyön toteutusta. Osallistuja saa
myös halutessaan apua projektin toteutukseen kouluttajalta
ja toteutumista seurataan koulutuksen aikana.

Oppimistavoitteet:

Koulutuksessa käydään läpi kattavasti työkalut mittaussysteemien analysoinnista, datan laadun sekä näytemäärien analyysitekniikoista, havainto ja koedatan keräämiseen ja analyysiin.
Uudistunut Minitab-ohjelmisto tarjoaa erinomaisen tuen
oppimiseen ja laskemiseen kehittyneiden menetelmien soveltamiseen käytännön parannusprojektissa.

• Tunnistat kriittisten liiketoimintojen parannustarpeet
ja näihin liittyvät parannukset
• Osaat tunnistaa ja määrittää prosessien suorituskyvyn
ja tiedostat suorituskyvyn merkityksen liiketoiminnalle
• Erotat ongelmanratkaisun ja parannuksen toisistaan ja
varmistat organisaatiosi kehittymisen suorituskykyä
parantamalla
• Opit soveltamaan analyyttisiä ja tilastollisia menetelmiä
ongelmanratkaisussa ja suorituskyvyn parantamisessa
sekä ymmärrät niiden roolin yrityksessä
• Ymmärrät kokeiden / testien merkityksen
parannustoimissa
• Opit laajan koesuunnittelumenetelmien kirjon ja osaat
soveltaa niitä kausaalisyiden tunnistamisessa ja
mallinnuksessa
• Opit usean vasteen optimointitekniikat
monimuuttujamalleissa

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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GREEN BELTISTÄ BLACK BELTIKSI
• Kokeellisia optimointistrategioita
• Datan kerääminen ja datan laadun arvioiminen jatkuvalla
ja attribuuttidatalla
• Näytekokoon ja tutkimusten tehoon liittyvät asiat
käytännössä
• Parannustoimenpiteiden käyttöönoton suunnittelu ja
tuloksen varmistaminen

Kouluttaja
DI Antti Piirainen

Vaatimukset

Koulutuksen ajankohta ja laajuus
Maaliskuussa 2023 alkava koulutus
1. jakso: 27.-29.3.2023
3. jakso: 15.-17.5.2023
Final-päivä: 7.9.2023

2. jakso: 18.-20.4.2023
4. jakso: 12.-14.6.2023

Koulutuksen laajuus 13 pv. Koulutus järjestetään Lahden Sibeliustalossa.Voit osallistua lähi-, etä- tai hybriditoteutukseen.

Koulutuskustannukset
Julkisen Black Beltiksi muuntokoulutuksen hinta:
7500 euroa/ hlö + Alv 24 %

Kysy useamman hengen ryhmätarjous erikseen.

Koulutusohjelman hintaan sisältyvät
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. jakso: Lean Six Sigma ja liiketoiminta, 3 pv
Kertaus 0,5 päivää, Mitä Lean ja Six Sigma on?
Parantaminen vs. ongelmanratkaisu
4-kenttä ja vaihtelun tunnistaminen (ohjauskortti)
Aikavälivaihtelu ja ominaispiirrevaihtelu sekä suorituskyky
Määrittely
Liiketoimintatapauksen ja projektin tunnistaminen
VOC => CTQ:t => CTP:t (Y:t)
Kvantitatiivinen ongelmanasetanta ja tavoitteen asetanta
Mittaus
x:ien tunnistaminen, luokittelu ja prosessi
Datatyypit, datan kerääminen ja datan laatu
MSA deviaatio- ja vaihteluvirhe

2. jakso: Analyyttiset ja numeeriset menetelmät, 3 pv

Lean Six Sigma Green Belt -osaamistaso tai Lean Six Sigma
Green Belt -sertifikaatti. Opiskelijoilla tulee olla tietokone
käytössä kurssin aikana, jossa Minitab-ohjelmisto sekä MS
Excel, MS Power Point tai vastaavat ohjelmistot.

1 henkilö

Sisältö

Kahvit ja lounaat Sibeliustalossa
Suomenkielinen koulutusaineisto
Harjoitustiedostot & lomakkeet sähköisesti muistitikulla
Suomenkieliset luennot 13 päivää
Uusi suomenkielinen kirja: Karjalainen&Karjalainen: Lean
Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia
QKK Lean Six Sigma ja Lean Roadmapit
Projektin etätuki - QKK:n toimistolla, e-mail & puhelin
Todistus koulutuksen suorittamisesta.
Lean Six Sigma Black Belt -projektin suorittaneelle
arvostettu Quality Knowhow Karjalaisen Lean Six
Sigma Black Belt -sertifikaatti

Kertaus ja välitöiden esittely (10 min / hlö)
Kausaliteetti ja sen tunnistaminen
Numeerinen (tilastollinen) päätöksenteko
Tutkiva data-analyysi (EDA) vs. vahvistava data-analyysi (CDA)
Luottamusväli ja tilastomatematiikan keskeinen raja-arvolause
Näytekoko ja näyteteho
Käytännön ja tilastollisen merkitsevyyden ero
Tilastolliset analyysit
ANOVA, GLM
Korrelaatio- ja regressioanalyysi
Logistinen regressio
Regressioehdot ja ehtojen arviointi
Non-normaali ja attribuuttidata
Non-normaalisuus ja datamuunnokset, Chi2 testit

3. jakso: Kokeelliset tutkimusmenetelmät, 3 pv
Kertaus ja välitöiden esittely (10 min / hlö)
Johdanto koesuunnitteluun
PDSA-malli ja testaamisen merkitys
Mallin tekeminen katapultilla
Useat vasteet ja vaihtelun pienentäminen
Osittaistekijäkokeet ja kokeen terminologia
2k-p kokeet – Tehdassimulaatio
Placket-Burman - Katapultti
Split-Plot kokeet
Keskipiste, lohkominen ja taittaminen
Taguchi-metodi
Taguchi-matriisit ja S/N suhde – xls-harjoitus

4. jakso: Optimointi ja implementointi, 3 pv
Kertaus ja välitöiden esittely (10 min / hlö)
Epälineaarinen mallinnus
Vastepintamenetelmät - RSM
Vastepintamenetelmät – sekoitekokeet, mixture
Ei-ortogonaaliset koesuunnitelmat
Optimointimenetelmät, Jyrkinnousu ja EVOP
Ohjausvaihe
SPC – ohjauskortit
DFSS
Projektin päättäminen

5. jakso: Final-päivä, 1 pv
Kertaus keskeisistä aiheista
Välitöiden esittely (25 min / hlö)
Kakkukahvit ja sertifikaattien sekä todistusten jako

INTERNET: qkk.fi, sixsigma.fi, tehdasfysiikka.fi E-MAIL: toimisto@qkk.fi
Olemme myös sosiaalisessa mediassa.
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LEAN SIX SIGMA GREEN BELT -KOULUTUS

L

ean Six Sigma Green Belt -koulutus on moderni laadun peruskoulutus, joka samalla antaa vahvat perusteet
prosessien parantamiseen ja tehostamiseen. Green Belt
-koulutus antaa työkaluja prosessin kuvaamiseen, muuttujien tunnistamiseen sekä luokitteluun tiimin ja data-analyysin
avulla. Quality Knowhow Karjalalainen Oy:n koulutus tarjoaa
lisäksi tutkimustyökalut mittadatan laadun arvioimiseen sekä
koesuunnittelun (DoE) Green Beltin työkalupakkiin.
Lean Six Sigma -menetelmä tuo tietotaitoa, kuinka tunnistetaan ja luokitellaan prosessista tekijät, joilla suorituskyvyn
parannus saadaan aikaan. Koulutuksen ohessa jokainen osallistuja toteuttaa todellisen projektin omaan organisaatioon.
Projektin toivotaan olevan yrityksen johdon (Champion) valitsema ja hyväksymä projektikohde tuloksen varmistamiseksi.

Kouluttajat
Antti Piirainen tai
Kimmo Liuksiala

Koulutuskustannukset
Lean Six Sigma Green Belt julkisen koulutuksen hinta:
1 henkilö

3500 euroa / hlö + Alv 24 %

Kysy useamman hengen ryhmätarjous erikseen.

Koulutuksen tavoitteet
s Merkittävät parannukset prosessien suoritusarvoissa
s Lean Six Sigma -projektien tiimi- ja työkalutaitojen
oppiminen sekä projektin toteutus
s Oman ammattitaidon ja kilpailukyvyn parantaminen
s Oppia laatutekniikan merkitys parannustoiminnassa
s Oppia tilastollista data-analyysiä

Sisältö
Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on
suunnattu Six Sigma -projektien jäsenille.
Green Belt toimii Black Beltin apuna sekä
suorittaa kevyempiä projekteja.
Koulutusohjelma
noudattaa
Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ)
Body of Knowledge tietosisältöä.
Green Belt -koulutuksessa yhdistetään
perinteinen koulutus ja interaktiivinen ohjelmiston käyttö sekä käytännön projektit.
Osallistujilla tulee olla tietokone ja ohjelmistot (MINITAB)
jatkuvasti käytössä.
Koulutus keskittyy prosessien parantamiseen DMAIC
-mallin avulla, antaa yleiskuvan Six Sigmasta sekä opettaa keskeisimpiä Lean Six Sigman työkaluja, menettelyjä ja käsitteitä.
Koulutusjaksojen välissä sovelletaan opittua omaan projektiin.
Kun työkaluja on käytetty omassa projektissa ja niiden käyttö
on raportoitu vaaditulla tavalla, osallistuja saa Lean Six Sigma
Green Belt -sertifikaatin.
Green Belt -koulutusprojektilta odotettava vuosituotto on
noin 40 000 euroa / projekti vaikkakin keskimääräinen vuosituotto kurssilaisillamme on ollut 90 000 euroa / vuosi. Green
Belt -koulutusprojektilla saa selkeää tuottoa yritykselle.

Koulutusohjelman hintaan sisältyvät
• Kahvit ja lounaat Sibeliustalossa
• Suomenkielinen koulutusaineisto n. 1000 sivua
• Suomenkieliset luennot 9 päivää, sisältäen Minitab perusteet kurssin
• Uusi suomenkielinen kirja, Karjalainen&Karjalainen: Lean
Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia
• QKK Lean Six Sigma Roadmap, harjoitustiedostot
• Projektin etätuki
• Todistus koulutuksen suorittamisesta.
• Green Belt -projektin suorittaneelle arvostettu Quality
Knowhow:n Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti
Green Beltit oppivat: strukturoidun ongelmanratkaisumenetelmän liiketoiminnan parannusprojekteihin, tietyn tason
laatutyökaluista, jotka liittyvät Six Sigma -menetelmään sekä
kuinka luodaan taloudellisia tuloksia alaviivalle.
Opiskelijalla täytyy olla Minitab-ohjelmisto Green Belt
-koulutuksessa. Minitab-ohjelman hinta on 1540 euroa / vuosi
+ Alv 24 %. Ohjelma sisältää sekä desktop version että cloud
version. Kysy lisää vaihtoehdoista.

Koulutuksen ajankohdat ja laajuus
Koulutuksen laajuus on 9 pv.Voit osallistua lähi-, etä- tai hybriditoteutukseen. Lähipäivät Lahden Sibeliustalossa.

Aloitus marraskuu 2022

I-jakso:
21.-22.11.2022 II-jakso:		 15.-16.12.2022
III-jakso:
18.-19.1.2023 IV-jakso: 13.-14.2.2023
Final-päivä: 19.4.2023

Aloitus helmikuu 2023
I-jakso:
2.-3.2.2023
III-jakso:
13.-14.3.2023
Final-päivä: 15.6.2023

II-jakso:		 8.-9.2.2023
IV-jakso: 13.-14.4.2023

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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LEAN SIX SIGMA GREEN BELT -KOULUTUS

LEA N SI X SI GMA GREEN BELT -K O U LU TU SO HJ ELMA , 9 PV

Kl o

I l m o i t t a u t u m i n e n j a k a h vi

9:00

Laadun perusteet, laadun määritelmät ja gurut

MINITAB -ohjelmiston historia ja kehittyminen

Johdatus Lean Six Sigmaan ja DMAIC -prosessi

MINITAB:n tiedostotyypit

Tilastollinen ajattelu - pohja parannukselle

Datan ja graafien siirtäminen toiseen sovellukseen

14:00

P ä i vä n a l o i t u s

8:15

Asiakkaat ja heidän vaatimuksensa - kuinka tunnistetaan
L o u na s

12:00

Parannusprojektin määrittelyvaihe (Define)
Mitä määrittelyvaihe sisältää?
Ka hvi

14:00

M I N I TAB (1. p v)

12:00

M ÄÄRI TTE LY (1. p v)

8:30

Projektin valinta, määrittely, tiimi ja aikataulu
Lean Six Sigman rooli, Green Belt -askeleet

L o u na s

Datan tuominen, graafien luonti, datan tulkitseminen
Laatutyökalut: Pareto, Kalanruoto, Run Chart
Ka hvi

Graafiset analyysit

Projektin asettaminen, tavoite ja projektianalyysi
17:00

Raportin luonti ReportPadissa

Graafien ja ulostulojen tulkitseminen
16:00

Graafien räätälöinti ja raportointi

Projektin valinta - Todellinen Green Belt -projekti organisaatioon
I l moi tta utumi ne n j a k a hvi

9:00

Parannusprojektin mittausvaihe (Measure)

14:00

17:00

8:15

Mitä mittausvaihe sisältää? Projektivaiheet
L o u na s

11:30

Prosessi ja sen kuvaus, VSM
Ka hvi

14:00

Aivoriihi, Ishikawa, Run Chart,
Pareto, 5 Miksi analyysi
XY-matriisi

CTQ:n valinta

M I TTAUS (2. p v)

12:00

M I TTAUS (1. p v)

8:30

16:00

Prosessi FMEA ja sen laatiminen
Datan keräys ja näytteenotto
L o u na s
Suorituskyky ja sen määrittäminen, suorituskykyindeksit
Ka hvi

Mittaussysteemin analysointi, MSA
Gage R&R, variaabeli ja attribuutti
Projektityö ja Green Belt sertifikaatin vaatimukset

12:00

14:00
17:00

I l m o i t t a u t u m i n e n j a k a h vi

8:15

Projektitöiden katselmointi ja kertausta
Parannusprojektin analyysivaihe (Analysis)
L o u na s

11:30

Juurisyiden tunnistaminen
Tiimityökalut (7-laatumenetelmää)
Ka hvi

14:00

Graafiset analyysityökalut - Minitab
Tilastomatematiikan keskeinen raja-arvo lause (CLT)

AN ALYSOI N TI (2. p v)

9:00

AN ALYSOI N TI (1. p v)

Projektityö - Todellinen Green Belt -projekti organisaatioon
8:30

16:00

Johdatus tilastolliseen päätöksentekoon
Luottamusvälit
Tilastollisia analyysityökaluja
L o u na s

Keskiarvon tilastotestit
Näytekoko
Ka hvi

ANOVA -analyysi
Projekti ja välityöohjeet

Projektityö - Todellinen Green Belt -projekti organisaatioon
9:00

Projektitöiden katselmointi ja kertausta

Johdatus SPC:n ja ohjauskorttiin

Parannusprojektin parannusvaihe (Improve)

Mitä ohjauskortit ovat ja kuinka ne luodaan Minitabilla?

14:00

8:15

Korrelaatio ja regressio sekä Minitab -analyysit
L o u na s

11:30

Johdatus koesuunnitteluun (DoE)
Regressioehdot ja mallin luominen
DOE:n roadmap eli kuinka koe suoritetaan
Käytännön harjoitus
Lego-auto
Ka hvi

14:00

Täystekijäkoe (Full Factorial Design)
17:00

Koesuunnittelu harjoitukset katapultilla

OH JAUS (2. p v)

12:00

P ARAN N US (1. p v)

8:30

I l moi tta utumi ne n j a k a hvi

Ohjaussuunnitelma (Control Plan)
L o u na s

Parannusprojektin ohjausvaihe (Control)
Poka-Yoke ja ISO 9001:2015
Virheen estimet
Parannuksen kytkeminen ISO 9001:2015
laatujärjestelmään
Ka hvi

Loppuraportti ja projektin päättäminen

Osittaistekijäkoe (Fraktorial Factorial Design)

16:00

Projektin lopetus ja palkitseminen

Projektityö - Todellinen Green Belt -projekti organisaatioon
1 pv F I NAL
8 :3 0 - 1 6 :0 0

Lop p ura p orttien ja hyvä k syttyjen GB -töid en esittely
Tod istusten ja sertif ik a a ttien ja k o

INTERNET: qkk.fi, sixsigma.fi, tehdasfysiikka.fi E-MAIL: toimisto@qkk.fi
Olemme myös sosiaalisessa mediassa.
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LEAN SIX SIGMA CHAMPION -KOULUTUS
ean Six Sigma Champion -koulutus valmentaa organisaation johtajia – kaikilla tasoilla – ymmärtämään Lean Six
Sigman konsepteja ja erityisesti johtamaan Six Sigman
käyttöönottoa, levitystä ja hyödyntämistä organisaatiossa.
Lean Six Sigma Champion johtaa, tukee, suojelee, edistää,
ylläpitää ja levittää organisaation Six Sigma -toimia.

L

Kouluttajat

Kurssin tavoitteet:

Koulutuksen ohjelma

s Tulla tutuksi Lean Six Sigman kanssa
s Ymmärtää, kuinka sitä voidaan käyttää tuotteen ja
palvelun kustannusten alentamiseen, läpimenoajan
lyhentämiseen, laadun parantamiseen ja myynnin
lisäämiseen
s Oivaltaa, miten suuret mahdollisuudet on säästää tai
hyötyä Lean Six sigman avulla
s Mitkä ovat yritysten tuotot Lean Six Sigman käytöstä
s Osata toimia niin, että Lean Six Sigma onnistuu
s Ymmärtää, kuinka organisoida onnistunut Lean Six
Sigman käyttöönotto ja kuinka motivoida tiimiläiset.

Matti Pesonen
tai Kimmo Liuksiala

1. Päivä
8:30
9:00
9:30
11:15
12:00
13:00
14:15
14:30
15:00
16:00

Ilmoittautuminen ja kahvi
Avaus, kurssin tavoite ja esittelyt
Lähtökohdat Lean Six Sigmalle - Laatuteknologia
Mitä Lean ja Six Sigma on?
Lounas
Lean ja aikavälivaihtelu
Kahvi
Six Sigma ja ominaisuusvaihtelu
Erityissyy- ja satunnaissyyvaihtelu
Ensimmäinen päivä päättyy

2. Päivä

Sisältö
Lean Six Sigma Champion -valmennuksella annetaan johtoryhmälle, Six Sigma -projektien ja henkilöiden valitsijoille
sekä varsinaisille Championeille yleiskatsaus Lean ja Six Sigma
-menetelmiin, projektien valintaan, johtamiseen ja työkaluihin.
Osallistujat ymmärtävät koulutuksen jälkeen Lean Six
Sigman perusteet sekä siihen liittyvän DMAIC -kehitysjakson
ja siinä käytettävät työkalut. He pystyvät myös organisoimaan projektit ja projektiryhmät sekä johtamaan Six Sigma
-parannusta.

08:30
09:00

11:00
12:00
13:00
14:15
14:30
15:00

16:00

Championin rooli Six Sigmassa?
Champion on yksilö tai ryhmä yksilöitä, joiden vastuuna
on koordinoida liiketoiminnan Six Sigma -aktiviteetit. Heille
kuuluu projektin valinta, suorituksen valvonta ja katselmukset sekä esteiden purkaminen projektien tieltä. Heidän tulee
seurata Black Belt -projektien tilaa ja onnistumista sekä taata
riittävät resurssit projekteille, jotta ne valmistuvat ajallaan.
Champion on pitkälti vastuussa Black Beltin avustamisesta
määrittelyvaiheessa (Define) ja yleisesti koko prosessista niin
että liiketoimintahyöty syntyy ja pysyy.

Kahvitori
Läpimurtostrategia DMAIC
Määrittely (Define)
Mittaus (Measure)
Läpimurtostrategia DMAIC
Analyysi (Analysis)
Lounas
Läpimurtostrategia DMAIC
Parannus (Improvement)
Ohjaus (Control)
Kahvi
Lean Six Sigman suorittamisstrategia
Eri henkilöiden roolit ja vastuut
Projektit ja niiden ohjaaminen
Lean Six Sigma Suomessa
Saavutettuja tuloksia viimeisten 20 vuoden ajalta
Esimerkkejä toteutetuista Lean Six Sigma -projekteista
Keskustelu, kuinka yritys voi soveltaa Lean Six Sigma
-menetelmää tehokkaasti
Tilaisuus päättyy

Paikkakunnat ja ajankohdat
24.-25.11.2022

Sibeliustalo, Lahti

Hinta
Koulutuksen hinta on 1350 Euroa + Alv 24 %.
Hintaan sisältyy koulutusaineisto, kahvit ja lounaat. Lisäksi
osallistujat saavat QKK:n Lean Six Sigma Roadmapin sekä
Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia -kirjan.

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT -KOULUTUS

L

ean Six Sigma Yellow Belt -koulutus tunnetaan myös
Lean Six Sigma tiimin koulutuksena. Koulutus tarjoaa
perustiedot Leanista ja Six Sigmasta sekä perehdyttää
perustyökaluihin. Yellow Belt -koulutus sopii myös jatkuvan parannuksen ideaa ja konseptia soveltaville yrityksille laadun peruskurssiksi.
Kurssi vastaa kysymykseen, kuinka onnistutaan ongelmanratkaisussa? Ilman ongelmanratkaisutekniikoita lähes 95 %:a
ongelmanratkaisuista epäonnistuu.

Koulutuksen tavoitteet
s Tutustua laadun perustyökaluihin ja Lean Six 		
Sigma Black Belt ja Green Belt -projekteissa
käytettäviin tiimityökaluihin
s Ymmärtää, miksi dataperusteinen ongelmanratkaisu
on tehokasta
s Antaa laaja yleiskuva laatutekniikasta ja sen roolista
kehitystoiminnassa

Koulutuksen ohjelma
1. Päivä
08:30
09:00
    

12:00
13:00
    
14:30

16:00

Ilmoittautuminen ja kahvi
Johdatus Lean Six Sigma -ajatteluun
Ongelmanratkaisustrategia, DMAIC
Lean vs. Six Sigma
Mikä tekee Six Sigmasta erilaisen?
Mitä muuta Six Sigma on?
Hukan lajit
Lounas
Ongelman määrittely
Määritystyökalut ja prosessi
SIPOC
Prosessikuvaus ja arvovirtakuvaus (VSM)
Kahvi
Ideointityökalut
aivoriihi, kalanruoto, 5 x miksi
XY-Matriisi, FMEA,
Data ja datan keräys
1. päivän päätös

Kouluttajat
Matti Pesonen tai
Kimmo Liuksiala

Sisältö
Kaksipäiväisessä koulutuksessa keskitytään Lean Six Sigman
perusteisiin, käsitteisiin ja peruskonsepteihin. Lean Six Sigma
Yellow Belt -koulutuksen käynyt henkilö tuntee DMAIC -prosessin ja sen keskeiset mittaus-, analyysi-, parannus- ja ohjausvaiheen työkalut ja menetelmät.
Koulutus sopii erinomaisesti Lean Six Sigma -projekteihin osallistuville henkilöille. Kurssi auttaa ymmärtämään
ja omaksumaan dataan perustuvaa ongelmanratkaisua ja Lean
Six Sigma -metodiikkaa.
Koulutus vastaa kysymyksiin: Miksi tehdään prosessikaavio?
Miten dataa kerätään? Miksi mittalaitteiden suorituskyky
on keskeistä? Mitä hukka on ja kuinka se konkretisoidaan?
Kuinka dataa voi analysoida? Mitä datasta löydetään ja mitä
ei? Kuinka kokeilemme toimiiko parannus? Miten saamme
parannuksen ylläpidettyä?

Paikkakunnat ja ajankohdat
13.-14.10.2022		
4.-5.5.2023		

Sibeliustalo, Lahti tai etänä
Sibeliustalo, Lahti tai etänä

Hinta
Koulutuksen hinta on 1190 Euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto sekä uusi
suomenkielinen Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia -kirja.

2. Päivä
08:15

Mittausvaiheen työkalut
Gage R&R -demonstraatio
    
Analyysivaiheen työkalut
Datan analysointi ja Graafiset työkalut
11:30 	 Lounas
12:30 Parannusvaihe
Koesuunnittelu, esimerkkejä
Ryhmätyö: Kuinka suoritetaan DoE-koe
14:00 Kahvi
Ohjausvaihe
Parannuksen säilyttäminen
Tilastollinen prosessinohjaus, SPC
16:00 2. päivän päätös

INTERNET: qkk.fi, sixsigma.fi, tehdasfysiikka.fi E-MAIL: toimisto@qkk.fi
Olemme myös sosiaalisessa mediassa
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DESIGN FOR SIX SIGMA -KOULUTUS

O

letko suunnittelemassa uutta tuotetta tai palvelua?
Haluatko saada käytännön työkaluja suunnittelun
tueksi tai osaksi olemassa olevaa suunnitteluprosessia. Design for Six Sigma tuo modernin suunnitteluprosessin
työkaluineen tuotteen suunnittelun tueksi.
Tuotekehityksen ja yritysten haasteena on, kuinka lanseerataan menestyvä tuote samalla, kun joudutaan tekemään
kompromisseja suunnittelun, iteroinnin, tutkimuksen, määrittelyn ja testauksen osalta. Tärkeät kysymykset ovatkin: mitä
pitää lähteä suunnittelemaan, kuinka kerrotaan suunnittelulle
sekä kuinka tässä kaikessa onnistutaan.
Suomenkielisessä Design for Six Sigma -koulutuksessa
yhdistetään ei-tilastolliset ja tilastolliset analyysi- ja koemenetelmät tehokkaaksi kokonaisuudeksi.
QKK:n Design for Six Sigma -koulutus jakautuu neljään
keskeiseen isoon näkökulmaan, sekä lukuisiin pienempiin.

Keskeiset näkökulmat
1. Haaste on tunnistaa asiakastarve ja sitoa se liiketoimintaan. Tähän vastataan määrittelemällä liiketoimintaa
tukeva liiketoimintatapaus – Business Case – ja asiakkaan tarpeen tunnistamiseen käytetään Quality Function Deployment
(QFD) systeemiä ja laatutaloa, House of Quality
2. Haaste uuden kehittämisessä on päästä yli itsestäänselvyyksien. Tähän koulutuksessa vastataan TRIZ-menetelmän
- tuomalla viiden kohdan ja viiden näkökulman lähestymisellä:
ristiriita, resurssit, ideaaliratkaisu, kehityslait ja innovatiiviset
periaatteet. Suunnitelman toimivuus ja ideoiden vaikuttavuus
varmistetaan monimuuttujatekniikan, Design of Experiments
(DOE), avulla.
3. Haaste on, kuinka varmistetaan, että tuote toimii ja
kestää suunnitelluissa olosuhteissa suunnitellun elinkaaren. Tähän vastataan luotettavuustekniikan – Realibility Engi
neering - periaatteiden oppimisella ja soveltamisella. Koulutuksessa opiskellaan Minitab-avusteisesti luotettavuustekniikan keskeiset analyysit.
4. Haaste on tuotteen kokoonpantavuus ja riittävän
suorituskykytason suunnittelu. Koulutuksessa käsitellään
toleranssisuunnittelua, sen merkitystä ja keinoa tuotteen
toleranssien määrittämisessä. Toleranssien määrittelyssä tarvitaan siirtofunktio, joka voi olla karkeasti kolmea tyyppiä.
Koulutuksessa harjoitellaan kaikkien näiden tyyppien käyttöä
ja analyysiä Minitab ja Workspace -avusteisesti Monte Carlosimulointia apuna käyttäen.

Optimoi suunnitteluprosessit
Design for Six Sigma (DFSS) on uuden sukupolven suunnittelumetodi, joka sisältää Six Sigman tavoin uuden suunnitteluprosessin PIDOV ja lukuisan määrän uusia suunnittelun ja

tuotekehityksen menetelmiä ja työkaluja.
DFSS optimoi suunnitteluprosessin niin, että saavutetaan
Six Sigma -suoritusarvo ja samalla integroidaan Six Sigmaominaisuudet uuteen tuotteeseen. Esimerkiksi General Electricin uudet tuotekehityshankkeet on toteutettu vuodesta
1999 lähtien DFSS -menetelmällä.
Tri Joseph Juran kuvaa laadun suunnittelun prosessin. Laadun suunnittelun universaali prosessi lähtee liiketoiminnasta
ja päätyy riittävän suorityskyvyn omaavan tuotteen ja valmistusprosessin validointiin. DFSS-koulutus noudattelee tätä prosessia ja tuo konkreettisia työkaluja tämän prosessin tueksi.
Tuotekehityksen ja suunnittelun haaste on ennustaa asiakastarve oikein. Tärkeä osa onnistumista on ymmärtää asiakastarve oikein. Tarve ei useinkaan ole se, mitä asiakas sanoo,
vaan täytyy ymmärtää syvällisemmin asiakkaan tarve. Tätä
kutsutaan asiakkaan ääneksi – VOC,Voice of Customer.
Yksi yleisimmistä ongelmista on asiakastarpeen väärin
tunnistaminen. Tästä seuraa se, että kaikki työ mitä tehdään
tästä eteenpäin, valuu pääasiassa hukkaan. Asiakastarpeen
tunnistamisen jälkeen se tulee testata.
Koulutuksen ensimmäisessä jaksossa keskitytään asiakkaan
äänen tunnistamiseen sekä käytännön työkaluihin ja konsepteihin, joilla onnistumista voidaan parantaa.
Asiakastarpeen tunnistaminen ei riitä, vaan tämä täytyy muuttaa konkreettiseksi suunnitelmaksi, kuinka tuote
tehdään. Suunnitelman täytyy olla sellainen, että tuote on
valmistettavissa. Koulutuksen toinen jakso keskittyy uuden
tuotteen suunnitteluun ja olemassa olevien suunnitteluongelmien ratkaisemiseen. TRIZ-menetelmä yhdessä monimuuttujakokeiden kanssa ovat erittäin hyvät ja konkreettiset työkalut
uuden, jopa toimialallasi innovatiivisen ja toimivan tuotteen
kehittämisessä.
Elinkaareen tai tuotteiden suunnitelluissa olosuhteissa
toimivuuden vaade kasvaa jatkuvasti. Ei riitä, että tuote toimii
hankkiessa tai toimitettaessa, vaan elinkaaren painoarvo niin
taloudellisessa kuin ympäristönäkökulmassa kasvaa. Luotettavuustekniikka käsittelee elinkaarenaikaista tuotteen toimivuutta. Kolmannessa jaksossa keskitytään riskiarvioon ja
luotettavuuden arvioinnin työkaluihin. Minitab pitää sisällään
kattavan ja käyttökelpoisen luotettavuusanalyysien työkalupakin suunnittelijan tai tuotekehittäjän salkkuun.
Neljäs jakso keskittyy toleranssien määrittämiseen. Toleranssien asettaminen ja sovittaminen tuotteen komponenttien valmistusprosesseihin soveltuvaksi ovat yksi merkittävimmistä laatu ja kustannus näkökulmista. Ilman soveltuvia
toleransseja on turha haaveilla six sigma -tason tuotteista ja
edullisista kustannuksista.

Suunnittelua tukevat lomakkeet
Usein ollaan tilanteessa, että suunnitelmat ovat olemassa,
mutta valmistus ei onnistu ja tarvitaan joukko muutoksia
ennen kuin valmistaminen voi alkaa. Koulutus pitää sisällään
lomakkeet, työkalut ja statistiikan, jotka yhdistettynä kyvykkääseen tiimiin parantavat suunnitteluprosessia.

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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DESIGN FOR SIX SIGMA -KOULUTUS
Keskeiset työkalut ja konseptit
DFSS-koulutuksessa käydään läpi suunnitteluprosessi, PIDOV
ja lukuisa määrä suunnittelun ja tuotekehityksen menetelmiä
ja työkaluja.
Tarkoituksena on optimoida suunnitteluprosessi niin, että
saavutetaan Six Sigma -suoritusarvo samalla integroiden Six
Sigma -ominaisuudet uuteen tuotteeseen.

Koulutuksen vaatimukset
Koulutuksessa käytetään menetelmänä luentoja, workshoppeja, harjoituksia sekä henkilökohtaista ohjausta. Koulutus
muodostuu lähijaksoista sekä näiden välissä olevista
harjoittelujaksoista. Harjoittelujaksojen aikana opiskelijat
tekevät projektitöitä, joiden avulla oppia syvennetään ja
sovelletaan omaan organisaatioon.
Opiskelijoilla tulisi olla käytössään kannettava tietokone ja
Minitab-ohjelmisto koulutuksen lähijaksoilla.
Harjoittelujaksojen aikana opiskelijat tekevät projektitöitä,
joiden avulla oppia syvennetään ja sovelletaan omaan organisaatioon.

Sertifiointi
Design for Six Sigma -projektityön hyväksytysti suorittaneelle
myönnetään arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n
Design for Six Sigma -sertifikaatti.

KURSSIOHJELMA
1 jakso, 3 päivää
Johdanto sekä projektin luominen ja
asiakasvaatimusten tunnistaminen
Mitä Six Sigma on?
Mitä DFSS on? DFSS:n pohja, Juranin trilogia
DFSS-suunnitteluprosessin vaiheet
PIDOV-prosessi ja vaiheiden tarkoitus
Minitab ja tilastotekniikan perusteet
Minitabin käyttäminen, navigointi, datan tuominen
Perustilastotekniikka ja normaalijakauma
Tilastollinen prosessin ohjaus, SPC
Plan: Projektin luominen, tavoitteiden asettaminen
Identify: Asiakkaiden ja CTQ:n tunnistaminen
QFD-toteutusprosessi
VOC:n tunnistaminen, Kaikaku, workshop
Tuotteen suunnittelu
Korrelaatiomatriisin täyttäminen, matriisin laskennat ja
johtopäätökset, workshop
Suunnitelman testaaminen
Kriittisten parametrien hallinta, DFSS-scorecard

2 jakso, 2 päivää
Design-vaihe
TRIZ ideoinnin ja konseptisuunnittelun tukena
Harjoitus
DOE, Mikä on DOE ja kuinka se tehdään
Duplo-harjoitus
Kokeen luominen ja analysointi Minitabilla
Taguchi-matriisit, S/N-suhde ja keskiarvo
Harjoitus: kokeen suunnittelu omaan projektiin

3 jakso, 2 päivää

Kouluttaja

Luotettavuustekniikka - Mitä se on, perusmääritelmät
Riskien tunnistaminen, riskianalyysi
FMEA, FMEA:n rooli ja toteutus
Mittauksen datan laatu, mittavirhe
Luotettavuustekniikkaa Minitab-avusteisesti
Yleisimmät luottavuustekniikan jakaumat

Antti Piirainen ja Kimmo
Liuksiala

Koulutuksen ajankohdat ja laajuus
DFSS-koulutuksen lähijaksot järjestetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuksen laajuus on 10 päivää. Voit osallistua lähi-,
etä- tai hybriditoteutukseen.

Tammikuussa 2023 alkava koulutus
1. jakso: 23.-25.1.2023		
3. jakso: 20.-21.3.2023		
Final-päivä: 12.6.2023

2. jakso: 16.-17.2.2023
4. jakso: 17.-18.4.2023

Hinta

Sensuroitu ja ei-sensuroitu data, luotettavuustestien
suunnittelu, monivika-analyysi, ei-parametriset
jakaumamallit, Korjattavien systeemien luotettavuus,
Elinkaariregressio, Kiihdytetyt elinkaaridatat, Probitanalyysit,Takuu-analyysit
4. jakso, 2 päivää
Johdatus toleranssien suunnitteluun, periaate, prosessi,
siirtofunktio
Lineaariset pinotoleranssit
WC-malli, Monte Carlo -simulointi, RSS-malli
Taguchin hävikkifunktio - kustannusoptimointi
Empiirinen mallin toleroiminen, Black Box malli
Validiointivaihe
Tuotteen ja prosessin validiointi, ohjaussuunnitelma,
Projektin päättäminen

Final, 1 päivä

Koulutuksen hinta on 5750 Euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyy
koulutusaineisto, kahvit ja lounaat sekä projektin etätuki.

Kertaus ja keskeiset DFSS-prosessin konseptit
Lopputöiden esittely, todistusten ja sertifikaattien jako

INTERNET: qkk.fi, sixsigma.fi, tehdasfysiikka.fi E-MAIL: toimisto@qkk.fi
Olemme myös sosiaalisessa mediassa.
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LEAN CHAMPION

M

itä kaikkea Lean on, mistä aloittaa? Kuinka parannustoimintaa johdetaan ja mitä pitäisi huomioida?
Koulutus lähestyy Leania viidestä näkökulmasta ja
avartaa näkemystä parannustoiminnasta. Lean on jatkuvaa
parantamista ja sopeutumista. Parantamisen onnistuminen
vaatii osaamista ja näkemystä sekä menetelmiä ja ymmärrystä
toimintaympäristön käyttäytymisestä.

Hyödyt kurssista ovat moninaiset
Koulutuksessa opit ymmärtämään, kuinka Leania voi käyttää
yrityksen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen. Lisäksi oivallat ne suuret mahdollisuudet, jotka
kätkeytyvät ideaalitilojen - 0-virhe, 100% lisäarvo, 1x1 virtaus
ja varmuus työpaikasta - taakse.
Koulutuksessa opit myös kuinka kohti Leania edetään ja
miten johtamisen olisi tuettava kehitystä sekä kuinka toiminta
olisi organisoitava.



Kouluttaja

Antti Piirainen

Paikkakunnat ja ajankohdat
16.12.2022

Sibeliustalo, Lahti tai etänä

Hinta
Osallistumismaksu 790 Euroa + Alv 24 %.
Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut
sekä koulutusaineisto. Lisäksi osallistujat saavat suomenkielisen Tätä on Lean
-kirjan.

KURSSIOHJELMA
Koulutus avartaa johtajien, esimiesasemassa olevien tai muiden Leanista kiinnostuneiden henkilöiden näkemystä parannustoiminnasta.
Lean on ensi sijassa johtamista ja kulttuurin muutos. On
hyvin epätodennäköistä, että yrityksen Lean -muutos onnistuu
ilman vahvaa johtamista. Lean Champion on organisaatiossa
Lean -hankkeiden ja projektien sponsorina. Hän johtaa, tukee,
suojelee, edistää ja levittää organisaatiossa Lean -toimintaa.

Koulutuksen tavoitteet
1.

2.

3.
4.

Ymmärtää, kuinka Leania voi käyttää yrityksen, tuotteiden ja
palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen. Lean -menetelmillä
voi merkittävästi parantaa asiakastyytyväisyyttä, laatua,
lyhentää läpimenoaikoja ja pienentää kustannuksia. Leanin
avulla voidaan myös turvata kannattavuus ja työpaikat.
Oivaltaa ne suuret mahdollisuudet, jotka kätkeytyvät 		
ideaalitilojen - 0-virhe, 100% lisäarvo, 1x1 virtaus ja varmuus
työpaikasta - taakse. Näiden ideaalitilojen tavoittelu, vaikka
niihin ei päästäkään nopealla aikavälillä, on jokaiselle
yhteisölle hyödyllistä ja turvaa tulevaisuuden.
Oppia, kuinka kohti Leania edetään ja miten johtamisen olisi
tuettava kehitystä. Kuinka toiminta olisi organisoitava?
Millaisia kokemuksia Suomessa on Leanin soveltamisesta
saatu?

1. päivä
08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
09:15 Lean - Mitä se on?
Tausta ja perimmäinen päämäärä
Toyota KATA - ajattelu- ja käyttäytymismalli
Nykytila, tuleva tila ja parannus
Lean -työkalujen tarkoitus ja rooli
PDCA -malli
10:30 Toiminnan peruslainalaisuudet
Littlen laki, Kingmanin yhtälö,Tuottavuuden paradoksi
12:00 Lounas
13:00 Toiminnan peruslainalaisuudet jatkuu
Vaihtelun vaikutus tuottavuuteen
Materiaalihukka, aikahukka ja kapasiteettihukka
14:00 Kahvi
14:30 Lean -johtaminen ja johtamisen tasot
Arvovirran johtaminen ja Daily Management
Lean -ongelmanratkaisu ja ongelmatyypit
A3-johtamisen ja ongelmanratkaisun tukena
Perusongelmanratkaisu
Kaizen
Six Sigma
16:00 Tilaisuuden päätös

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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LEAN - opi keskeiset konseptit pelien avulla

U

uden oppimiseksi meidän on saatava tietoa ulkomaailmasta ja tämä tapahtuu aistien avulla, aistit ovat myös
yhteydessä ajatteluun, mieleenpainamiseen ja tiedon
prosessointiin. Ihmiset oppivat eri tavoilla, osa lukemalla ja
näkemällä, osa kuuntelemalla ja osa tekemällä. Yleensä meillä
on yksi hallitseva oppimistapa ja toinen kanava toimii kohtuullisen hyvin.Tarjoammekin mahdollisuuden oppia keskeiset
Lean konseptit ja menetelmät ensisijaisesti tekemisen kautta.
Lean on Toyotan tuotantoperiaatteisiin pohjautuva prosessijohtamisen filosofia, joka kattaa koko organisaation.Toiminta perustuu virtauksen maksimointiin eliminoimalla hukkaa
prosesseista. Tavoitteena on optimoida asiakastyytyväisyys ja
yrityksen voitto.



Kouluttajat
Matti Pesonen tai
Kimmo Liuksiala

Paikkakunnat ja ajankohdat
27.-28.4.2023		

Sibeliustalo, Lahti

Tutustu Leaniin ja sen konsepteihin pelien
ja simuloinnin avulla. Kurssilla käydään läpi
Leanin konsepteja havainnollisten demonstraatioiden kautta. Opi uudet pelit ja vie ajattelua
organisaatioosi hauskalla tavalla.

Hinta
Leanin perimmäisenä tarkoituksena on maksimoida virtaus
sekä minimoida varastot ja keskeneräinen työ kaikissa prosessin vaiheissa. Leanissa keskeistä on ymmärtää se, mikä on
asiakkaalle tärkeää ja mikä lisää asiakkaan kokemaa arvoa.

Osallistumismaksu 1150 Euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät
lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

KURSSIOHJELMA
1. päivä

2. päivä

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
09:15 Lean - Mitä se on?
Hukka ja sen tunnistaminen
10:00 Johdatus 5S:ään pelin avulla - 5S -numeropeli
5S - Viisi pilaria: Lajittelu, järjestäminen,
puhdistaminen, systematisointi ja sitoutuminen
5S poliisiautopeli
12:00 Lounas
13:00 Perinteisen tuotantoympäristön simulointi
Paloautopeli, 1. kierros - MRP
14:00 Kahvi
14:30 Varastotason pienentäminen ja solutuotanto
Paloautopeli, 2. kierros - Eräkoko ja solu
Muutoksen arviointi euroina
15:45 Yhteenveto ja keskustelu
16:00 Ensimmäisen päivän päätös

08:15

Toisen päivän aloitus
Kanban - imuohjauksen hermojärjestelmä
Mitä Kanban on ja sen edut
Paloautopeli 3. kierros - Kanban
Muutoksen arviointi euroina
09:45 Balansointi ja standardoitu työ
Paloautopeli 4. kierros - Balansointi ja työn
uudelleen suunnittelu ja standardointi
11:30 Lounas
12:30 Stabilointi - Lean -parannuksen pohja
Vaihtelu - Hukan perussyy
Autorata - vaihtelun tunnistaminen I-mR -kortilla
14:00 Kahvi
14:30 Yhteenveto Leanista
VSM - nykytila, tulevaisuudentila ja parannus
Loppukeskustelu
16:00 Tilaisuuden päätös

INTERNET: qkk.fi, sixsigma.fi, tehdasfysiikka.fi E-MAIL: toimisto@qkk.fi
Olemme myös sosiaalisessa mediassa.
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LEAN-JOHTAJAKOULUTUS

T

änä päivänä organisaatioiden johto suunKenelle koulutus soveltuu
nittelee jatkuvasti, kuinka toiminnan
tuottavuutta ja kilpailukykyä paranne- Koulutus soveltuu esimiesasemassa tai asiantuntijatehtävissä
taan. Usein organisaatioiden nykyinen toiminta- oleville henkilöille, jotka haluavat kehittyä esimiehenä tai liiketoiminnan kehittäjänä. Koulutus soveltuu sekä vasta-alkajalle
taso ei riitä tyydyttämään asiakkaiden tarvetta että jo vuosia Leanin parissa työskenneelle.
toimitusajan ja sen luotettavuuden, hinnan ja
laadun osalta.
Parannustoiminta on kokonaisvaltaista lä- Lean
hestymistä liiketoiminnan ja organisaatioiden Lean on virtauksen kiihdyttämiseen ja arvon tuoton makkehittämiseen, eikä keskustelua tekniikoista ja simointiin perustuva tekniikka. Leanin alkuperä on Toyotan
menetelmistä. Lean-johtajakoulutuksessa liike- tuotantosysteemi (TPS), joka Yhdysvalloissa myöhemmin
1990-luvun taitteessa nimettiin Lean-tuotannoksi.Toyota Protoiminnan kehittämistä lähestytään kokonai- duction Systeemin tulokset julkaistiin ensimmäisen kerran
suutena huomioiden toimintaympäristöä sää- suurelle yleisölle vuonna 1977 Sugimorin, Kusunokin, Chon ja
Uchikawan kirjoittamassa artikkelissa (Int. J. Prod. Res. 1977,
televät lainalaisuudet (Factory Physics).
vol, 15, no. 6, pp 553-564).

Myöhemmin Womac, Jones ja Roos kirjoittivat MIT:n tekemästä tutkimuksesta kirjan: The Machine that Changed the
World. Kirjassa esitellään, kuinka Toyota yhteistyössä GM:n
kanssa sai tappiollisen autotehtaan muutettua nopeasti tuottavaksi yhtiöksi. Näistä ajoista lähtien Lean-konseptin käyttö
on laajentunut voimakkaasti ympäri maailmaa, erilaisille toimialoille ja erilaisiin ympäristöihin.

Koulutuksen runko

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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Toimintaa kuvaavat lainalaisuudet
Tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehityksen kannalta on tärkeää
ymmärtää toimintaa kuvaavat lainalaisuudet. Hopp & Spearman ovat kuvanneet näitä kirjassaan Factory Physics.
Palvelu- tai tuotantoprosessien katsominen näiden lainalaisuuksien läpi auttaa ymmärtämään paremmin nykytilannetta ja tekemään järkevämpiä päätöksiä parannustoiminnassa.
Lainalaisuudet yhdessä jatkuvan parantamisen kanssa ovat
lähestymistapa, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen
menestyksekkäästi organisaatiotason näkökulmasta riippumatta. Lean-johtajan tai -asiantuntijan on tärkeää ymmärtää
nämä 27 lainalaisuutta suunnitellessaan ja toteuttaessaan Lean
-aktiviteetteja organisaatiossa.
Lean perustuu osaamiseen, kuinka systeemi muutetaan
tuottavammaksi. Systeemitason muutokset ovat johdon vastuulla, ei työntekijöiden. Muutos vaatii aina osaamista ja uusien ajattelumallien ja käytäntöjen käyttöönottamista. Tämä
muutos vaatii myös työntekijöiden osallistumista ja toimintatapojen muuttamista, joka onnistuu parhaiten ottamalla
työntekijät mukaan muutokseen.
Onnistuneen Leanin taustalla on lainalaisuuksien lisäksi
Demingin korostamat parannustoimintaa koskevat 4 tekijää:
(1) systeemilähestymistapa - kunnioita kokonaisuutta
(2) vaihtelun ymmärtäminen - ymmärrä satunnaisuutta
(3) tietotaito - arvosta osaamista ja harjoittelua
(4) psykologia - kunnioita ja ymmärrä ihmistä

tasossa. BOK pitää sisällään 173 kohtaa, jotka jakautuvat neljään osioon: kulttuurin mahdollistaminen, jatkuva
prosessin parannus, yhdenmukainen Lean-yrityskulttuuri ja
liiketoimintatulokset.
Koulutus on kokonaisuus, jossa käydään yksittäisten parannusten toteutuspolku ja työkalut sekä Lean-johtamiseen
ja kulttuuriin liittyviä asioita. Mitä enemmän Leaniin perehtyy,
päätyy opetukseen: hanki riittävä tieto ja taito Leanista, jos
aiot menestyä Lean-parannuksissa.

Toyotan menetelmä ja Lean
Maailmalta kantautuu kirjoituksia, jotka osoittavat useiden yritysten epäonnistuvan Leanissa. Sugimorin artikkelin mukaan
Toyota kuitenkin oli ylivertainen jo 1977. Monet organisaatiot
ovat tämän jälkeen kopioineet Toyotaa ja epäonnistuneet.
Monet kirjoitukset Leanista ylistävät ja keskittyvät työkaluihin, johtamiseen, auditointeihin tms. Kun ilmiöitä ja asioita
aloitetaan selittämään, on arvon ja hukan rinnalle muodostunut useita näkökulmia. 2016 John Bicheno kirjassa luetteli
25 periaatetta. Lean -johtajakoulutus auttaa ymmärtämään ja
jäsentämään nämä 25 periaatetta suhteessa toisiinsa.Toisaalta
tämä 25 kohdan lista auttaa ymmärtämään, miksi liiketoiminnan kehittäminen ei aina onnistu.

Kansainvälinen tietosisältö
Lean -johtajakoulutus noudattaa kansainvälistä ASQ:n tietosisältöä (Body of Knowledge, BOK). ASQ Body of Knowledge pitää sisällään kolme erilaista
kokonaisuutta: taktinen, integroiva
ja strateginen. Lean-johtajakoulutus on
kombinaatio kaikkea näitä kolmea mutta pääpaino on taktisessa ja strategisessa

INTERNET: qkk.fi, sixsigma.fi, tehdasfysiikka.fi E-MAIL: toimisto@qkk.fi
Olemme myös sosiaalisessa mediassa.

- 20 Muutos itsessään ei vie parempaan, vaan on voitava tehdä liiketoimintaa eteenpäin vieviä muutoksia. Lisäksi tämä muutos,
josta puhutaan sekoitetaan usein korjaukseen. Keskittymällä
epäkohtiin, suoritusarvo voi lyhyellä aikavälillä parantua, mutta
johtaa pitkällä aikavälillä huonoon suoritusarvoon. Tarvitaan
paljon laajempaa koulutusta, osaamista ja sen soveltamista
käytäntöön puhutaessa ja toteutettaessa parannusta.
Kansainvälisesti Lean Leader -koulutuksena tunnettu
20-päiväinen Lean-johtajakoulutus antaa johtajille ja kehityksestä vastaaville henkilöille tietotaitoa Leanista sekä kokonaisvaltaisesta parannusajattelusta.
Rother kuvasi jo kauan käytössä olleen päämäärämallin
erinomaisesti viidellä askeleella Toyota Kata -kirjassa. Tämä
malli ja sen sisäistäminen tuo
rutiinin jatkuvalle muutokselle kohti päämäärää. Nykytilan
ja tavoitteen väliin ei ole olemassa yhtä oikeaa tietä.Tämän
tuntemattoman välin ratkaisemiseen tarvitaan tieteellinen
menetelmä. Menetelmä tunnetaan paremmin Demingin ympyränä, PDSA.
Arvovirran johtamisen ja arvovirtakuvausten (VSM) tavoitteena on yhdistää päämäärämalli, tieteellinen menetelmä sekä
Lean-työkalut ja -konseptit välittömästi palvelun ja tuotannon
parantamiseen.
Samalla kun koulutuksessa perehdytään arvovirtajohtamisen priorisointitekniikkaan, käydään läpi erittäin suuri määrä
Lean-työkaluja – 7 hukkaa ja hukan muodot Muda, Mura,
Muri, RTY, SPC, 5S, SMED, Poka-Yoke, OEE, Supermarket,
Kanban jne.
Usein ihmetellään miksei kukaan maailmassa ole oppinut
soveltamaan Toyotalla opittuja menetelmiä yhtä hyvin kuin
Toyota. Tyypillisesti pääpaino Lean-kirjallisuudessa on osallistamisessa ja kulttuurissa sekä tietysti visualisoinnissa, mikä
Toyotan tehtaallakin voimakkaasti näkyy. Edistyksellisten menetelmien ja asiantuntijoiden roolista löytyy kirjallisuudesta
vähemmän tietoa.Tiedetään kuitenkin, että mm.W.E. Deming,

J.M. Juran ja G. Taguchi ovat kouluttaneet vuosia japanilaisia
asiantuntijoita ja johtajia.
Yksi selvimmistä todisteista 1990 Kenichi Sekinen kirjoittamasta kirjasta One-Piece-Flow. Kirjan esimerkissä asiantuntijat lyhentävät 800 tonnisen muovipuristukoneen värin
ja muotin vaihtoaikaa noin 95 minuutista alle 6 minuuttiin.
Esimerkissä käytetään ideoiden testaamiseen Taguchin L8matriisia. Esimerkissä on taitavasti yhdistetty PDSA-ympyrä,
ryhmätyö, osaaminen, prosessissa työskentelevät henkilöt ja
edistykselliset laatutekniikan työkalut.

Koulutuksen ajankohdat
Huhtikuussa 2023 alkava koulutus
1. jakso: 27.-28.4.2023
3. jakso: 24.-25.5.2023
5. jakso: 29.-30.8.2023
7. jakso: 25.-26.10.2023
9. jakso: 18.-19.12.2023

2. jakso: 10.-12.5.2023
4. jakso: 13.-14.6.2023
6. jakso: 26.-27.9.2023
8. jakso: 28.-29.11.2023
Final: 16.2.2024

Koulutus järjestetään Lahden Sibeliustalossa. Lähiopetusjaksojen välissä opiskelijat tekevät valmennusprojektia omaan
organisaatioonsa. He soveltavat oppimaansa todelliseen kehityshankkeeseen hankkien näin erinomaisen tietotaidon
Lean-ajatteluun ja -työkaluihin. Hyväksytystä projektityöstä
opiskelija saa QKK:n arvostetun Lean-johtaja -sertifikaatin.

Hinta
Koulutuksen hinta on 8900 eur + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät
lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto, tarvittavat
tiedostot muistitikulla sekä The Lean Strategy -kirja.

Kouluttajat
Matti Pesonen ja Antti Piirainen

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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LEA N-K O U LU TU S, 20 PÄ I V Ä - TYÖ K A LU T J A WO RK SHO P
Ohjelm arunko

Tarkoit us ja t avoit e

1. j akso ,
2 päi vää

I Al oi t us - Lean -t oi m i nt a j a aj at us sek ä k oht een val i nt a
Johdanto ja taustaa - Lean, mitä se on?
Lisäarvo ja Ei-lisäarvo, virtaus
Toyota KATA - Lean -visio - kohti pohjoista
Nykytila, tavoitetila, ongelmanratkaisu
Arvovirran valitseminen - parannuskohteen etsiminen
Hoshin Kanri, SIPOC sekä määrä ja reittianalyysit
V äl i t y ö - Projektikohteen valitseminen

Tarjoaa perustietoa Leanista ja mitä Lean ja TPS:n periaatteet tarkoittavat
palvelutuotannossa.
Parannuskohteen ja ryhmän tunnistaminen.
Ryhmä valitsee kohteen

2. j akso ,
3 päi vää
3. j akso ,
2 päi vää

I I Lean -k onsept ej a j a t yök al uj a - N yk yt i l an ym m ärt äm i nen
Keskeiset lainalaisuudet; Littlen laki, Kingmanin yhtälö jne.
Nykytilan kuvaaminen - Hukan visualisointi - VSM
Läpimenoajan ja kapasiteetin ymmärtäminen
Leanin peruste - Stabilointi palvelutuotannossa
SPC, ohjauskortit ja laatutaulu

Lean -vision osa-alueet
0 -virhe, 100 % lisäarvo, 1x1 virtaus ja varmuus työpaikasta
JIT, JIDOKA ja HUKKA (Muda, Mura & Muri) sekä visuaalisuus & 5S
Lean -konsepteja ja työkaluja
Kysyntätaso, Virtaustaso ja tasoitustaso

V äl i t y ö - Nykytilankuvaaminen

Nykytilan kuvaaminen
Toiminnan stabilointi
Ryhmä kuvaa nykyisen toimintamallin

I I I Lean -k onsept ej a j a t yök al uj a - Teori aa

V äl i t y ö - Nykytilakuvaus

Ymmärtää, kuinka käyttää Lean -konsepteja ja työkaluja vietäessä organisaatiota kohti
ideaalitilaa.

Ryhmä tekee nykytilakuvauksen organisaatiossa

4. j akso ,
2 päi vää

I V Lean -k onsept ej a j a t yök al uj a - Teori aa
Lean -konsepteja ja työkaluja
SMED palvelutuotannossa
Lean -nykytilan arviointimalli ja Lean -mittarit
Kovat ja pehmeät mittarit: Arviointimalli, suorituskyky
V äl i t y ö - Nykytila-arviointi ja lisätietojen kerääminen

Nopeat vaihdot ja virtauksen joustavuutta edistäviä konsepteja.
Auttaa nykytilan ymmärtämisessä mittareiden ja arviointi mallien avulla.
Ryhmä tekee kvantitatiisen lähtötasoarvion

5.
j akso , 2

V Lean -arvi oi nt i j a j oht am i nen - N yk yt i l an syvem pi ym m ärrys
Tulevatila - tavoitetila
Askeleet kohti tulevaa tilaa
Paloautopeli - parannuksen suunnittelu

Konsepteja ja työkaluja parantamiseen ja johtamiseen.

V äl i t y ö - Tulevaisuuden tilan kuvaus (Future State Map)

Ryhmä hahmottelee tulevaa tilaa

6. j akso ,
2 pävää

VI Lean -i deaal i t i l a - i deaal i j a t avoi t et i l an l uom i nen sek ä K ai z en
Lean -konsepteja ja työkaluja
OEE
Päivittäinen johtaminen - Daily Management
Lean -johtamisfilosofia ja Lean -kulttuuri
Demingin/ Toyotan johtamisfilosofia

Konsepteja ja työkaluja parantamiseen ja johtamiseen.

V äl i t y ö - Tulevaisuuden tilan kuvaus (Future State Map)

Ryhmä hahmottelee tulevaa tilaa

7. j akso ,
2 päi vää

VI I Lean -i deaal i t i l a - i deaal i j a t avoi t et i l an l uom i nen sek ä K ai z en
TOC -teoria, pullonkaulat
Virtauspeli
Lean -konsepteja ja työkaluja
Virheenestin - Poka-Yoke palvelutuotannossa
V äl i t y ö - Tulevaisuuden tilan kuvaus (Future State Map)

Tarkennetaan jo luotua nykytilakuvausta ja suunnitellaan ideaalitila.
Ryhmä viimeistelee tulevaa tilaa

8. j akso ,
2 päi vää

VI I I Lean -i deaal i t i l a - i deaal i j a t avoi t et i l an l uom i nen sek ä K ai z en
Kanban - materiaalivirran hallinta imutuotannossa
A3 -ongelmanratkaisu
Kaizen -aktiviteetit/ PDCA -ympyrä: yksi muuttujatestaus
V äl i t y ö - Tulevan tilan johtaminen konkreettisiksi toimenpiteiksi

Käsitellään laajasti jatkuvan parantamisen konseptia ja ongelmanratkaisua.
Ryhmä määrittelee tarvittavat toimenpiteet

9. j akso ,
2 päi vää

I X Lean -t oi m enpi t eet - st abi i l i suus j a suori t usk yk y t oi m enpi t eet
Ongelmanratkaisu - suorituskykyongelma
Investointi tai satunnaissyyongelman ratkaiseminen
Monimuuttujatesti L8, L12 ja L20 -matriisit
Kaizen -suunnitelmat
V äl i t y ö - Kaizen -toimenpiteiden käytännön suunnittelu

Suorituskykyongelman ratkaiseminen arvovirrasta.
Ryhmä suunnittelee tarvittavat toimenpiteet aikatauluineen ja toteuttaa muutokset

f i n al ,
1 päi vä

X Lean -t oi m enpi t ei den j al k aut us - m i t ä on t eht y j a m i t ä t ehdään

Lo ppu t y ö

Yhteenveto ja kertaus
Kaizen -toimenpiteeiden katselmointi
Jatkotoimenpiteet
Suunnitelma, kuinka projekti saatetaan loppuun
Leanin laajentaminen

Suunniteltujen muutosten toteutus

Projektien päättäminen ja tulosten varmistaminen sekä jatkotoimenpiteiden
suunnittelu.

Varmistaa, että hyödyt kotiutetaan!

INTERNET: qkk.fi, sixsigma.fi, tehdasfysiikka.fi E-MAIL: toimisto@qkk.fi
Olemme myös sosiaalisessa mediassa.
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LEAN-ASIANTUNTIJAN KOULUTUS

L

ean-asiantuntijan koulutuksessa selviää,
miten yritys voisi hyödyntää Lean-filosofiaa jokapäiväisessä toiminnassaan.

Koulutus on suunnattu asiantuntijoille, käytännön toteuttajille sekä kehittäjille. Lean ei ole pelkästään tuotantoa koskeva
asia. Se sopii myös erinomaisesti palvelu- ja tukiprosesseihin.

Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on antaa ymmärrys Leanista ja sen
taustalla vaikuttavista periaatteista, ongelmien vaikutuksesta
tuottavuuteen ja asiakaskokemukseen sekä työkalujen roolista ja parannustoiminnan toteuttamisesta organisaatiossa.
Leanin tavoitteena on palvella asiakasta entistä paremmin
siten, että kaikki sidosryhmät hyötyvät eli siirtyä nykytilanteesta kohti tavoitetta. Nykytilan ja tavoitteen väliin ei ole
olemassa yhtä oikeaa tietä. Tämän tuntemattoman välin ratkaisemiseen tarvitaan tieteellinen menetelmä, parannusmalli.
Menetelmä tunnetaan paremmin Demingin ympyränä.Ympyrä
luo strategian muutokselle, ohjaa ideoimaan muutoksen ja
testaamaan sen sekä arvioimaan tulosten perusteella idean
toimivuutta.
Koulutus sisältää paljon workshop-harjoituksia, demonstraatioita ja Lean-casen. Kurssilaiset tekevät koulutuksen aikana välityön.

Lean, mitä se on?
Lean on asiakaslähtöinen prosessijohtamisen malli. Se perustuu virtauksen ja asiakkaan arvon maksimointiin. Se on siis toiminta- ja ajattelutapa, jossa virtausta ja jalostusarvon osuutta
maksimoidaan ymmärtämällä ja ratkaisemalla ongelmia, jotka
tuottavat meille hukkaa.
Hukka, Waste (Muda, Mura, Muri) on mitä tahansa, joka
havaitaan meidän toiminnassa ja estää tuottamasta asiakkaalle
lisäarvoa.Yleisesti yrityksissä asiakkaalle arvoa tuottavan ajan
osuus on alle 5 %. JOn tärkeä ymmärtää, kuinka hukka muodostuu ja pidentää läpimenoaikaa.

Leanin ytimessä on asiakas ja asiakkaan tarpeiden täyttäminen.
Tärkeimmät periaatteet tämän tavoitteen saavuttamiseksi
ovat ihmisten ja ihmisyyden kunnioittaminen sekä jatkuva
parantaminen.
Leanin perusta lepää Toyotan ja muiden japanilaisten autonvalmistajien toiminnassa ja tällä alalla asiakkaiden tarpeet
liittyvät tyypillisesti nopeisiin toimitusaikoihin, korkeampaan
laatuun ja kilpailukykyisiin hintoihin. Monesti kuulee väitettävän, että Lean toimisi vain autoteollisuudessa, mutta tarpeet
lyhyemmistä toimitusajoista, korkeammasta laadusta ja alhaisemmista hinnoista ovat tuttuja monelta muultakin alalta.
Yksittäisten työkalujen ja menetelmien toiminta ja soveltaminen riippuu toki siitä, millaisessa toimintaympäristössä ollaan.Tärkeää onkin tietää minkä ongelman ratkaisuksi työkalu
on alun perin kehitetty, mitkä ovat sen taustalla vaikuttavat
luonnonlait ja onko se sovellettavissa eri ympäristöön ja millä
muutoksilla, sokea kopiointi ei toimi.

Kouluttaja
Kouluttajana toimii Kimmo Liuksiala.

Paikkakunnat ja ajankohdat
Koulutuksen laajuus on 5 päivää. Koulutus järjestetään Lahden
Sibeliustalossa. Koulutusjaksoihin tai yksittäisiin päiviin on
mahdollista osallistua myös etänä.

Syksy 2023
I-jakso
III-jakso

18.-19.9.2023
13.11.2023

II-jakso 9.-10.10.2023

Hinta
Koulutuksen hinta on 2250 eur + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät
lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Lisäksi osallistujat saavat suomenkielisen Toyota Kata -kirjan.

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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KURSSIOHJELMA
1. päivä

2. päivä

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely, ohjelma
Lean perusteet
Tausta ja lainalaisuudet
Toiminnan lainalaisuudet, Littlen laki, saantolaskelma
Vaihtelun vaikutus tuottavuuteen
Kuinka parannuspotentiaali konkretisoidaan?
Toyota Kata - Nykytila, tavoitetila ja parannus
Lean ja ongelmanratkaisu - PDCA
12:00 Lounas
13:00 Demonstraatio Lean -peli: Paloautopeli
Funktionaalinen tehdas
14:00 Kahvi
PDCA - Tehtaan kehittäminen¨
Harjoituksen purku ja analyysi
Leanin avainkonseptit
16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

08:15

Päivän aloitus
Arvovirtakuvaus (VSM) ja parannusprosessi
Kohteen tunnistaminen
Määrä- ja reittianalyysi
Nykytilakuvaus
VSM,Value Stream Mapping
11:30 Lounas
12:30 Harjoitus ryhmätyönä
VSM -kuvaus
Mitä arvovirtakuvauksesta nähdään
Informaatio- ja materiaalivirrat sekä prosessidata
14:00 Kahvi
14:30 Mittarit
OEE
Läpimenoaika, jne
Aikamerkittävät mittarit		
16:00 Toinen päivä päättyy

Jaksojen välissä opiskelijat tekevät välityön
3. päivä

4. päivä

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Välitöiden katselmointi
Jokainen esittelee, mitä havaintoja on tehty nykytilaa
kuvattaessa - esteet ja mahdollisuudet
Kysynnän tunnistaminen - tahtiaika
Kysynnän ja kapasiteetin tarkastelu - tahtikuva
12:00 Lounas
13:00 5S:n rooli
Muutos, organisointi ja käytettävyys, Poka Yoke
14:30 Kahvi
15:00 Päivittäinen johtaminen
Resurssien varmistaminen, ohjaaminen,
parantaminen, visualisointi
Tulevan tilan suunnittelu
8 kysymystä kohti tavoitetilaa
16:00 Kolmas päivä päättyy

08:15

Päivän aloitus
Ongelmanratkaisu ja parantaminen
Mitä parantaminen on?
PDCA -malli, mentaalimalli
Erityissyy ja satunnaissyyongelmat
Mitä on muuttunut?
Mitä pitää muuttaa?
11:30 Lounas
12:30 A3-ongelmanratkaisu
14:00 Kahvi
14:30 Perustyökaluja ideoimiseen
5W2H, Aivoriihi, CE-matriisi, 5 Miksi,
Ideoiden luokittelu (9-3-1 -analyysi)
Ideoiden käyttöönotto
16:00 Neljäs päivä päättyy

5. päivä
08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Välitöiden katselmointi
Jokainen esittelee, mitä parannuksia on
suunnitellut tai toteuttanut
12:00 Lounas
13:00 Suorituskykyongelman ratkaisu
Monimuuttujatestit
14:30 Kahvi
15:00 Harjoitus: Legoautokoe
Mitä tämä voisi tarkoittaa teillä?
16:00 Koulutus päättyy
INTERNET: qkk.fi, sixsigma.fi, tehdasfysiikka.fi E-MAIL: toimisto@qkk.fi
Olemme myös sosiaalisessa mediassa.
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Arvovirtakuvaus - VSM

K

urssilla selviää, miten yritys voisi hyödyntää arvovirtakuvausta parannuskohteen priorisointiin, ongelmien
tunnistamiseen ja uuden, tulevantilan suunnitteluun.
Kurssi sisältää workshop – harjoituksia, ylätason prosessikuvauksen ja VSM-arvovirtakuvauksen tekemisen.
Kurssi on suunnattu työnjohdolle, tuotantopäälliköille ja
tuotannon käytännön toteuttajille, sekä kehittäjille. Kurssi on
hyödyllinen myös ylemmälle johdolle, jonka työnkuvaan kuuluu käytännön toiminnan ja tuotantoprosessien kehittäminen.
VSM (Value Stream Mapping) on arvovirtakuvaus, jossa kuvataan prosessin vaiheet, yhteydet, tapahtumien taajuudet, varastojen määrät
ja prosessien ajat yhdelle lomakkeelle.
Leanin yhtenä työkaluna käytetään arvovirtakuvausta (VSM,
Value Stream Mapping) virtauksen esteen tunnistamiseen ja
priorisointiin. Oikeiden ongelmien tunnistaminen ja niiden
ratkaiseminen on keskeistä tehokkuuden saavuttamiseksi eli
nopeuden nostamisessa ja läpimenoajan lyhentämisessä.
Leanin päätavoitteet ovat kuitenkin virtauksen kasvattaminen ja läpimenoajan lyhentäminen.

Kouluttajat
Matti Pesonen tai
Kimmo Liuksiala

Paikkakunnat ja ajankohdat
26.1.2023

Sibeliustalo, Lahti tai etänä

Hinta
Osallistumismaksu 680 Euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät
lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

Arvovirtaus
VSM-menetelmä auttaa ymmärtämään prosessin toimintaa
tehtaan lattiatasolta ja nostaa hukan konkreettisesti esiin.
VSM:n avulla ymmärretään, kuinka materiaalit ja informaatio
virtaavat tilaus-toimitusprosessissa.Arvovirtaus on kokonaisjaksoaika (tai läpimenoaika), joka kuluu, kun asiakas esittää
tilauksensa ja saa sen käyttöönsä.Tämä aika pyritään saamaan
niin lyhyeksi kuin mahdollista. Ei riitä, että teemme vain lisäarvoa. Meidän on tunnistettava arvovirtamme ja sen jälkeen saatava aikaan myös virtaus.Tämä tapahtuu imuohjauksen avulla.
Imuohjaus on asiakasohjautuva prosessi. Leanissa ”imetään”
oikea aikaisesti vain se, mitä asiakas tarvitsee.

Nykytilan kuvaus
Materiaalin ja informaation virtaamisen kuvaaminen mahdollistaa sinulle koko tuotannon kuvaamisen, yksittäisten toimintojen sijaan.VSM:ssä kuvaat, kuinka toiminnot kommunikoivat
tuotannonsuunnittelun ja toistensa kanssa.Tunnistat ongelmat
ja hukan lähteet. Paikallistat pullonkaulat ja keskeneräisentyön
varastot (WIP). Huomaat mahdolliset turvallisuus ja laitepuutteet. Tuot yhteisen kielen ja näkemyksen organisaatioon
ja pääset sisään, kuinka toiminnot todella toimivat päivittäin.
Kuvaat asiakkaat, tavarantoimittajat, informaatiovirrat, materiaalivirrat ja prosessin yhdeksi kuvaksi.
Kun ymmärrämme nykytilan, voimme suunnitella tulevaisuuden tilaa, jossa hukka on pienempi ja tuotteet ja informaatio virtaavat vapaammin. Avartamalla virtauksen estettä,
ohjaamalla tästä pisteestä toimintaa tai balansoimalla linjaa,
voidaan vaikuttaa virtausnopeuteen ja määrään. Tämä piste
tulee sovittaa todelliseen, suunniteltuun kysyntään. Virtausta
tulee kiihdyttää.

KURSSIOHJELMA
1. päivä
08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
Hukan muodot, Mitä Lean on?
Mikä on prosessi? johdatus kuvaustekniikkaan
Prosessien kuvaustekniikat - SIPOC workshop
Tunnista arvovirta
Value Stream Mapping ,VSM -arvovirtakuvaus
12:00 Lounas
13:00 VSM -arvovirtakuvauksen tarkoitus
Kuinka arvovirtakuvaus luodaan
VSM -arvovirtakuvauksen tekeminen - workshop
14:00 Kahvi
14:30 Lean -projektin toteutus
Mitä VSM:stä voi havaita?
Mittarit
16:00 Tilaisuuden päätös

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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5S-KOULUTUS

5

S on tyypillisesti yksi ensimmäisistä konsepteista, joita
otetaan käyttöön Lean-toimintaan siirryttäessä. 5S tarjoaa pohjan, jonka perustalle muiden työkalujen ja menetelmien käyttöä on mahdollista rakentaa. 5S:n tavoitteena
on toimintaympäristön käytettävyyden parantaminen ja vaihtelun pienentäminen, eli stabilointi. 5S helposti typistyy vain
siivouskampanjaksi, jolloin asetettuja tavoitteita ei saavuteta
ja tämä puolestaan viestii sekä 5S:n että Leanin epäonnistumisesta. Koulutuksen avulla opit välttämään tyypilliset sudenkuopat, Jos työpiste on likainen tarvitaan siivousta ei 5S:ää,
jos työpisteen tuottavuutta pitää parantaa on 5S aiheellinen.
Koulutuksessa käsitellään 5S-konseptia, joka tukee muutosprosessia. 5S-filosofia perustuu seuraaviin perusperiaatteisiin: muutos lähtee luopumisesta, luodaan uusi selkeämpi
ja toimivampi olosuhde sekä opitaan käytettävämmän työympäristön edut ja havaitaan ettei 5S ole pelkkä siivousohjelma.

Kouluttajat
Matti Pesonen tai
Kimmo Liuksiala

Paikkakunnat ja ajankohdat
6.2.2023		

Sibeliustalo, Lahti tai etänä

Hinta
Osallistumismaksu 680 Euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä
koulutusaineisto ja MET: 5S vihko.

Miten organisaatio voi ottaa ensimmäisen
askeleen kohti uutta ja käytettävämpää toimintaympäristöä ja samalla saada nopeasti
konkreettista näkyvää organisaatiossa?
5S yhdistetään usein virheellisesti siivoamiseen. Sen taustalla
on kuitenkin paljon muuta. Se on kulttuurimuutosta, käytettävyyden nostamista ja ennustettavuuden parantamista. Niin 5S
-menetelmässä kuin useissa muissakin Leanin konsepteissa/
työkaluissa päämäärä ja keino menevät sekaisin. 5S on oikein
ymmärrettynä ja toteutettuna tehokas ja osallistava keino
parantaa toimintaa.

Teoriasta käytäntöön
Koulutuksessa keskitytään 5S
-taustaan.Tavoitteena on antaa
ymmärrys 5S-menetelmästä ja
sen yhteydestä Lean-toimintaan. 5S soveltuu sekä toimisto että tehdasympäristöön.
Koulutuksessa käytetään 5S
-numeropeliä sekä 5S-poliisiautopeliä teorian konkretisoimiseksi.
5S avaa silmiä sekä auttaa konkretisoimaan ja huomaamaan
nykyisen toiminnan ja tilojen epäjärjestyksen.

KURSSIOHJELMA: 5S
1. päivä
08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
09:15 Parantaminen ja muutos
LEAN -tuotannon perusperiaatteet, mitä Lean on?
Hukan muodot - Muri, Mura, Muda
Harjoitus: Numeropeli - 5S simulointi
Miksi 5S? Mitä 5S ajaa?
12:00 Lounas
13:00 Harjoitus: Poliisiautopeli - 5S simulointi
14:00 Kahvi
14:30 5S:n pilarit 1-5 käytännössä tuotantoympäristössä
1. pilari Lajittelu, 2. pilari Järjestäminen
3. pilari Puhdistaminen, 4. pilari Systematisointi
5. pilari Sitoutuminen
Siisteyden mittaamisen kriteeristö
16:00 Tilaisuuden päätös

INTERNET: qkk.fi, sixsigma.fi, tehdasfysiikka.fi E-MAIL: toimisto@qkk.fi
Olemme myös sosiaalisessa mediassa.

- 26 -

TEHDASFYSIIKKA - Toiminnan lainalaisuudet

T

arjoamme ensimmäisenä Suomessa koulutuksen, joka
käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa
sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Keskeinen
kysymys tehdasfysiikassa on, kuinka operaatioista vastaava
johtaja, valmistuspäällikkö tai alihankkijaketjun edustaja voi
ennustettavasti saavuttaa suuren kassavirran, alhaiset kustannukset ja erinomaisen asiakaspalvelutason eli riittävän
toimitusvarmuuden.
Tehdasfysiikka - Toiminnan lainalaisuudet (Lean & Six
Sigma) on uusi kurssi, jossa käsitellään läpimenoajan, toimitusvarmuuden, tuotantomäärien, käyttösuhteen, keskeneräisen tuotannon, varastojen, vaihtelun ja kustannusten välisiä
suhteita ja riippuvuuksia kvantitatiivisesti.

Kenelle koulutus soveltuu
Koulutus soveltuu erityisesti valmistus-, toimitusketjuista ja
jonoista vastuussa oleville johtajille, tuotannon suunnitteluja ohjaustoimista vastaaville päälliköille, Lean ja Six Sigma
-ammattilaisille sekä kaikille, jotka yrittävät parantaa tehtaan,
prosessin, linjan, hoitoketjun jne. suoritusarvoja ja läpimenoa.

Tunnetko yrityksesi käyttäytymisen
Miten paljon tehdas, prosessi, linja, hoitoketju tai arvovirta
voi tuottaa maksimissaan tuotteita tai palveluita? Mikä on
parannusmahdollisuus ilman merkittäviä investointeja? Mihin
kohdistat Lean ja Six Sigma -projektit?
Mikä on lyhin läpimenoaika, jonka tuotteet ja palvelut ovat
prosessissa tai hoitoketjussa? Minkä voit asiakkaalle luvata?
Voiko tätä lupausta parantaa?
Mitkä ovat tehtaasi, prosessisi, Lean-arvovirtasi tai hoitoketjusi nykyiset suoritusarvot? Tunnetko ne, oletko laskenut?
Kuinka? Mitä tunnuslukuja ja parametreja käytit laskentaan?
Voiko niillä johtaa ja kohdistaa, priorisoida, parannustoimia?
Kaikki tämä selvinä numeroina ja määrinä, siis kvantitatiivisesti!
Kun tiedät, mikä on prosessin maksimisuorituskyky ja
missä olet, voit kohdistaa parannustoimet. Tätä analyysiä kutsutaan sisäiseksi benchmarkkaukseksi ja voit tehdä sen täysin
luotettavasti neljällä ”numerolla”, jotka saat omasta tuotannostasi mallintamalla prosessin. Tämä on kurssin välityö.

Tehdasfysiikka mahdollistaa yrityksen
eri toimintojen synkronoinnin keskenään.

Tehdasfysiikka (Factory Physics)
Tehdasfysiikan nimellä kulkeva tieteellinen teoria yhdistää ja
synkronoi kolme keskeistä teollisuuden ja palvelujen hallinnoinnissa ja kehittämisessä käytettävää osaamisaluetta: Tuottavuusteoriaan kuuluvan Lean-menetelmän, laatuteoriaan
kuuluvan Six Sigma -menetelmän ja operaatioteknologiaan
kuuluvan tuotannonohjausmenetelmän MPR / ERP.

Tehdasfysiikka ja tuloslaskenta
Tehdasfysiikassa käytettävät parametrit ja mittaluvut ovat
suoraan liitettävissä tuloslaskelmaan ja taseeseen.
Tehdasfysiikan elementeillä yritysjohto voi suoraan arvioida, miten kaukana yritys on parhaista mahdollisista operatiivisista tuloksista ja kuinka paljon parannus vaikuttaa yrityksen
tai organisaation johtamistavoitteisiin ja taloudelliseen tulokseen ja pääomaan.
Tehdas
fysiikan
elementti

Suora vaikutus
Johtamisen tavoitteet
tuloslaskelmaan

Kysyntä

Liikevaihto

Maksimoi liikevaihto. Edellyttää
minimi vasteaikaa ja tuotetarjontaa, jolla saadaan paras
mahdollinen kassavirta.

Varasto

Ostettujen tavaroiden kustannus

Minimoi varasto samalla kun
huolehditaan halutusta palvelutasosta

Kapasiteetti

Ostettujen tavaroiden hinta ja kiinteät
kustannukset

Minimoi palkkakustannukset ja
laitekustannukset optimoimalla
kapasiteettibufferit

Aika

Liikevaihto ja ostettujen tavaroiden
kustannus

Minimoi vasteaika alhaisimmalla
mahdollisella kapasiteettikustannuksella ja varastostrategialla.

Littlen laki ja Kingmanin yhtälö
Kurssilla esitetään kvantitatiivisilla yhtälöillä (Littlen laki, Kingmanin yhtälö), mistä tekijöistä yrityksen teoreettisen maksimituloksen ja nykytilan välinen ero johtuu ja miten eri tekijät
vaikuttavat keskenään. Operatiivisesta toiminnasta vastaava
johtaja joutuu ratkomaan jatkuvasti keskenään ristiriidassa
olevien tekijöiden avulla, kuinka vastata kysyntään saavuttamalla samalla taloudellinen tavoitetaso.
Yhtälöiden tunteminen kehittää näkemystä ja ymmärrystä
tärkeiden suoritusarvoon vaikuttavien tekijöiden vaikutuksesta ja ristiriidasta.Tämä mahdollistaa parempien operatiivisten
päätösten tekemisen sekä parannuskohteiden ”laserin tarkan
valinnan”.
Tavoitteenasi on saavuttaa korkea kannattavuus synkronoimalla ja optimoimalla keskenään osin ristiriitaiset tavoitteet - alhainen käyttösuhde, korkea käyttösuhde, lyhyt läpimenoaika, pitkä läpimenoaika, korkea varastotaso, alhainen
varastotaso, jne.

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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TEHDASFYSIIKKA - Toiminnan lainalaisuudet
Hukat ja vaihtelu

Kouluttaja Antti Piirainen

Kurssilla käsitellään myös eri hukkien muodostumistavat muda, mura ja muri tai yleisemmin vaihtelu. Nämä hukat ja
vaihtelu hidastavat tai estävät tuotantovirtauksen ja luovat
suuret keskeneräiset työvarastot (WIP) ja pitkät läpimenoajat.

Koulutuksen ajankohta
I-jakso
II-jakso
III-jakso

21.-23.3.2023
24.-25.4.2023
22.-23.5.2023

7-päiväinen koulutus järjestetään Lahden Sibeliustalossa tai
etänä. Katso myös syksyn 2023 toteutusajankohta netistä.

Hinta
Osallistumismaksu 3600 Euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät
lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

SISÄLTÖ
Päivät 1-3
Hyödyt kurssista ovat moninaiset
Kehität näkemystäsi, kuinka asiakkaaseen ja omaan toimintaan
vaikuttavat erilaiset ajat, kapasiteetti, läpimeno ja keskeneräinen työ sekä resurssien käyttösuhde riippuvat toisistaan. Pystyt koulutuksen oppien perustella paremmin ja objektiivisemmin arvioimaan nykyistä päivittäistä toimintaa ja kehitystyötä.
Voit lyhentää toimitusaikaa/läpimenoaikaa ja lisätä tuotantoa ja kassavirtaa, optimoida keskeneräisen työn varastoja
(WIP) ja alentaa kustannuksia.
Opit määrittämään, missä ovat mahdolliset rajat toiminnallesi: Onko varaston (WIP) pienentäminen 30 % mahdollista
ilman että se vaikuttaa asiakaspalvelun tasoon, jonoihin tai
toimitusmyöhästymisiin? Pitäisikö varaston pienennystavoite
olla 50 %? Kuinka paljon kustannuksia tarvitaan kysynnän
tyydyttämiseen? Mikä läpimenoaika/odotusaika voidaan asiakkaalle luvata?
Kurssilla opit, kuinka voit suoraan kytkeä toteutettavan
strategian päivittäisiin toimenpiteisiin? Käyttää ERP:iä ohjaamiseen, ei vain toimenpiteiden seuraamiseen.
Opit tunnistamaan, kuinka ratkaistaan ristiriidat Leanin,
Six Sigman ja TOC-teorian käytön välillä vai onko niissä sittenkään ristiriitaa.
Kurssilla demonstroidaan Tehdasfysiikan periaatteita käytännössä. Sen jälkeen sinun on helppo soveltaa oppeja välityössä omaan yritykseen.
Lord Kelvinin sanoin: ”Jos voit mitata, mitä olet puhumassa ja
ilmaiset sen numeroina, tiedät siitä jotain; mutta jos et voi
ilmaista sitä numeroina, tietosi on niukkaa ja epätyydyttävää.
Se voi olla tiedon alku mutta se tuskin vie ajatuksia tieteelliseen
tasoon riippumatta siitä, mitä asia koskee. ”

Tehdasfysiikan tausta ja periaatteet
Keskeiset konfliktit suoritusarvomittareiden välillä
Johdatus kvantitatiiviseen ajan hallintaan ja taloudellisiin
mittareihin sekä päävirtausmallit
Yrityksen operatiivisen toiminnan perusdynamiikka
Sisäinen Benchmarking
Operaatiotiede käytäntöön

Päivät 4-5
Vaihtelun perusteet ja vaihtelulajit
Virtauksen mallinnus ja jonoutuminen
Käyttösuhde ja jonoutumisen keskeiset mallit
Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
Voitto- ja virtausfysiikka
Neljä keskeistä yhtälöä
Työntö-/imutuotantosysteemit (CONWIP)

Päivät 6-7
Imu (ohjauksen) suunnittelun rakenne
Operaatioiden strategia ja suunnittelu
Taktiikoiden, ohjauksien ja mittausten soveltaminen
optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
Ihminen ja toimintojen johtaminen
TQM – laatujohtaminen
Käytännön ohjaus
Loppuyhteenveto
Synteesi

Katso yksityiskohtainen ohjelma ja sisältö:

http://www.qk-karjalainen.fi/fi/kalenteri/tehdasfysiikka

INTERNET: qkk.fi, sixsigma.fi, tehdasfysiikka.fi E-MAIL: toimisto@qkk.fi
Olemme myös sosiaalisessa mediassa.

LEA N SI X SI GMA -K O U LU TU STEN V ERTA I LU
Cham pion

Black Belt

Green Belt

Yellow Belt

Koul utuk se n l a a j uus

1-2 päivää

24 päivää

9 päivää

2 päivää

Ja k soj e n mä ä rä

1

6

5

1

165 sivua
Lean Six Sigma 2.0 ja
laatuteknologia -kirja
QKK Lean Six Sigma Road
Map

3900 sivua
Lean Six Sigma 2.0 ja
laatuteknologia -kirja
QKK Lean Six Sigma Road
Map
Case: Läpimenoajan
lyhentäminen
palveluprosessissa, 85
sivua + mahdollisuus
hankkia lisäaineisto

1370 sivua
Lean Six Sigma 2.0 ja
laatuteknologia -kirja
QKK Lean Six Sigma Road
Map
Case: Läpimenoajan
lyhentäminen
palveluprosessissa, 85
sivua + mahdollisuus
hankkia lisäaineisto

260 sivua
Lean Six Sigma 2.0 ja
laatuteknologia -kirja
QKK Lean Six Sigma Road
Map

Ei käytetä, näytetään
esimerkinomaisesti

Käytetään paljon
Integroitu 100 %
koulutukseen

Käytetään
Integroitu 100 %
koulutukseen

T yök a l uj e n/ k onse pti e n
mä ä rä

Käytetään vähän,
näytetään
esimerkinomaisesti. Ei
pakollinen, voi käyttää 30 pv
demoa

noin 10

noin 250

noin 50

noin 20

L e a n- työk a l ut

Tutustutaan

Laaja

Suppea

Tutustutaan

P roj e k ti tuk i

-

Koko koulutuksen ajan

Koko koulutuksen ajan

-

Mi ni ta b- tuk i

-

Kuuluu

Kuuluu

-

T odi stus osa l l i stumi se sta

Kuuluu

Kuuluu

Kuuluu

Kuuluu

Se rti fi k a a tti

-

Vaatii hyväksytysti
raportoidun projektityön

Vaatii hyväksytysti
raportoidun projektityön

-

O pti ot/ l i sä e dut

-

Minitab-johdatuskurssi
osallistujalle

Minitab-johdatuskurssi
osallistujalle

-

Ai ne i sto pe rustuu

ASQ - BOK
Body of Knowledge
ISO 13053-1 ja 13053-2

ASQ - BOK
Body of Knowledge
ISO 13053-1 ja 13053-2

ASQ - BOK
Body of Knowledge
ISO 13053-1 ja 13053-2

ASQ - BOK
Body of Knowledge
ISO 13053-1 ja 13053-2

Koulutus valmentaa
organisaation johtajia
kaikilla tasoilla
ymmärtämään Lean Six
Sigman konsepteja ja
erityisesti johtamaan Lean
Six Sigman käyttöönottoa,
levitystä ja hyödyntämistä
organisaatiossa.

Koulutus valmentaa
kehittäjän parannuksen
ammattilaiseksi. Black Belt
oppii tilastollisen
ongelmanratkaisun tietotaidon ja laatuteknologisen
osaamisen. Hän vetää
jatkuvasti merkittäviä
kehitys- ja
parannushankkeita
organisaatiossa.

Koulutus valmentaa Black
Belt -projektitiimien jäsenet
Lean Six Sigma menetelmään ja
tutustuttaa tilastolliseen
ongelmanratkaisuun.
Green Beltit voivat vetää
myös tarkasti fokusoituja
parannusprojekteja
itsenäisesti.

Koulutus tarjoaa yrityksen
henkilöstölle perustiedot
Lean Six Sigmasta, esittelee
konseptin ja keskeiset
työkalut. Yellow Beltit
toimivat Black Belt ja Green
Belt -projektitiimeissä.

Ai ne i ston l a a j uus

Mi ni ta b yhdi ste tty
k outuk se e n

O dote ttu hyöty
ta l oude l l i se sti

On riippuvainen Six Sigma organisaatiosta.

n. 250 000 eur/ projekti/
vuosi
Toteutunut
keskiarvo QKK:n
koulutuksista

n. 90 000 eur/ projekti/
vuosi
Arvioitu toteutuneesta
keskiarvosta QKK:n
koulutuksissa

-

Lue lisä ä Internet-sivuilta m m e: www.sixsig m a .f i, www.q k-ka rja la inen.f i, www.la a tutieto.f i

Puh: 03-780 4264
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