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AJANKOHTAISTA

L

aatuteknologia (The Science of Quality) muodostaa kokonaisuuden ja keskeiset periaatteet siitä, kuinka laatua
on mahdollista taloudellisesti hallita ja ohjata ja millaisia
laatumenetelmiä ja -työkaluja on mahdollista käyttää laadun
suunnittelussa, varmennuksessa ja parannuksessa. Laatuteknologian kehityshistoria ulottuu aina vuoteen 1798.
SFS-EN ISO 9000:2015 Laadunhallintamenetelmät. Perusteet
ja sanasto jakaa yritysten ja yhteisöjen laadunhallinnan neljään
osakokonaisuuteen – laadun suunnittelu, laadun varmistus,
laadun ohjaus ja laadun parantaminen. Laadun suunnittelu ja
laadun varmistus suuntautuvat tulevaisuuteen ja laadun ohjaus
ja laadun parantaminen on enemmän ”tätä päivää”. Tarjoamme kursseja kaikkiin neljään luokkaan.

Johtajan Laatu
Johtajan Laatu on uusi kurssi. Se on suunnattu ylimmälle johdolle. Kurssilla keskitytään johtajan ja johtoryhmän kannalta
oleellisiin laatujohtamisen kysymyksiin – kuinka johtaa laatua
taloudellisesti tehokkaimmalla mahdollisella tavalla niin (strategia, tavoitteet, laadun suunnittelu, varmistus, parannus ja
ohjaaminen), että asetetut talous- ja laatuvaatimukset saavutetaan. ISO-standardi antaa ohjeita ja vaatimuksia ominaispiirteistä, mutta se EI määrää tai priorisoi, kuinka ominaispiirteet
ovat saavutettavissa kaikkein taloudellisimmin.Yritys voi valita
ja keskittyä vain johonkin neljästä osa-alueesta (suunnittelu,
varmistus, ohjaus, parannus) tai tehdä sopivan yhdistelmän
näistä. Kuhunkin osa-alueeseen liittyy erilaisia laatumenetelmiä ja työkaluja.
ISO-standardin rakenne mahdollistaa standardien laajan
soveltamisen eri teollisuus- ja palvelualoille. Standardi luettelee oikeat asiat, mutta se vaikenee, kuinka oikeat asiat voi
tehdä oikein! Jotta voi valita ja johtaa oikein, on tunnettava
ainakin päällisin puolin jokainen osa-alue ja käytetyt menetelmät, tekniikat ja työkalut.

Lean ja Six Sigma
Tarjoamme ainoana suomalaisena yrityksenä yli 20 vuoden
kokemuksella tuloksekkaat pitkät, yli 20-päiväiset, Master
Black Beltien johtamat valmennusohjelmat sekä Leanista että
Six Sigmasta – Lean-johtaja (Lean Leader) ja Lean Six Sigma
Black Belt -kurssit. Koulutuksissa parannusteoria ja laatutyökalut on integroitu käytännön kehitysprojektien ympärille.
Koulutuksen suorittanut henkilö voi laaja-alaisesti parantaa
yrityksen toimintaa ja prosesseja ohjatusti sekä tuottavasti.

Lisäksi hän saa kansainvälisesti arvostetun sertifikaatin osaamisestaan. Lean Six Sigmassa noudatamme SFS ISO 13053
1-2 ”Prosessin kehittämisen kvantitatiiviset menetelmät, Six
Sigma” -standardia. Kurssin tukena on juuri ilmestynyt yli 400
sivuinen suomenkielinen kirja:Tanja Karjalainen, Eero E. Karjalainen: Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia (2020).

Tehdasfysiikka (Factory Physics)
Tehdasfysiikka kuvaa ja selittää, miksi Lean toimii ja missä sekä
mihin parannusprojektit tulee kohdistaa. Tehdasfysiikkaa on
sanottu myös Leanin teoriaksi! Tehdasfysiikka on nimensäkin
puolesta kvantitatiivinen ja systemaattinen kuvaus tuotantosysteemien käyttäytymisestä ja siinä esiintyvän vaihtelun
hallinnasta. Ymmärtämällä tehtaan, prosessin, hoitoketjun tai
yksittäisen työsolun luonnollisen käyttäytymisen esimerkiksi
Littlen lain avulla johtaja, päällikkö tai insinööri voi tunnistaa
olemassa olevan systeemin parannusmahdollisuudet, suunnitella tehokkaita uusia systeemejä ja tehdä erilaisia valintoja
eräkokojen, varastojen, toimitusaikojen ja erilaisten vaatimusten välillä (hinta, aika ja laatu).Tehdasfysiikka mahdollistaa
Lean ja Six Sigma -projektien priorisoinnin niin, että projektit
hyödyttävät organisaatiota ja ovat kannattavia. Kurssin tukena
on suomenkielinen kirja: Antti Piirainen:Vaihtelu (2015)

Erilliskurssit
Yksittäiset erilliskurssit muodostavat edelleen tärkeän osakokonaisuuden toiminnassamme. Kaikkiaan ohjelmassamme
on erilliskursseja yli 50, joista osaa tarjoamme julkisina kursseina ja osa on tarkoitettu yrityskohtaisesti räätälöitynä
toteutettavaksi. Jaamme erilliskurssit 12 erilliseen luokkaan:
Johtaminen, ISO 9000, Tuotekehitys, Koesuunnittelu, Tehdasfysiikka, Laatutekniikka, SPC, MSA/AQL, Lean, Lean Six Sigma,
Ongelmanratkaisu ja Minitab. Jokaisessa luokassa on edelleen
erilaisia keston ja sisällön omaavia erilliskursseja. Kurssiesitteen takasivu!
Tämän lisäksi teemme erikoistarpeisiin yrityskohtaisia
kursseja. Laaja kurssitarjonta on syntynyt yritykseemme yli
30 vuoden aikana. Vuosittain uusia kursseja syntyy 1-2 kpl.
Kaikki kurssimme perustuvat tieteellisille perusteille, jota
tukee laaja yli 3000 nidettä käsittävä laatutieteen kirjastomme.

Minitab
Olemme Minitab Inc:n partneri ja virallinen jälleenmyyjä
Suomessa. Edustamme heidän ohjelmistojaan, joista mm.

isesta!

Menestys syntyy osaam

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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Minitab-tilasto-ohjelma on saanut erittäin suuren suosion
helppona ja käyttäjäystävällisenä ohjelmana. Minitab uudisti
lisenssointimallejaan sekä hinnoitteluaan. Nyt lisenssien käyttäjämäärät ovat joustavampia ja myös yksittäislisenssit ovat
vuosimaksuperusteisia desktop ja cloud-sovelluksen sekä
päivitykset sisältäviä versioita. Kysy erilaisista vaihtoehdoista
lisää ja pyydä tarjous.
Opastamme Minitabin käyttöä ja -analyysejä erillisillä
kursseilla, jotka löytyvät Minitab-esitteestä. Kursseja löytyy
perusteista advanced-kursseihin asti. Lisäksi autamme asiakkaitamme ohjelman teknisissä käyttöongelmissa ja toimimme
analyysitukena. Helpdesk-kysymykset voi osoittaa osoitteeseen: tanja@qk-karjalainen.fi.

Laatutietoa netissä
Tarjontamme on jaettu kolmeen eri sivustoon: yrityksen
pääsivut ja verkkokauppa www.qkk.fi, Leaniin ja Six Sigmaan
erikoistunut www.sixsigma.fi sekä tehdasfysiikkaan erikoistunut www.tehdasfysiikka.fi, josta saat keskeiset laatu- ja
tuottavuuskirjat.
Uudistamme jatkuvasti kirjavalikoimaamme. Pyrimme toimittamaan kirjat välittömästi varastostamme. Yli 95 %:sesti
kirja lähtee samana päivänä kuin tilaus saapuu ja on asiakkaalla
postin kulusta riippuen 1-3 päivän sisällä tilauksesta.

www.qkk.fi - Yrityksen pääsivut tarjoavat tietoa ja

koulutusta laadunparantamisesta, prosessien parantamisesta,
ongelmanratkaisusta ja tuotekehityksestä.Verkkokaupasta
tilaat kätevästi ohjelmistot ja laatutekniikan kirjat netistä
nopealla toimitusajalla.

www.sixsigma.fi - Julkaisimme joulukuussa 2021

uudistetun sivuston, jossa tietoa, artikkeleita, koulutusta ja
valmennusta Leanista ja Six Sigmasta.

www.tehdasfysiikka.fi - Julkaisimme syyskuussa
2021 uuden sivuston, joka keskittyy tehdasfysiikan aihepiireihin.
Tutustu myös uuteen Leanpodiin, jossa
Antti Piirainen on toisena isäntänä.

Terveisin

Minitab-ohjelmiston hinnat
Tämän päivän laadunparannusprojektit ovat paljon monimutkaisempia kuin ennen. Johtavat menetelmät kuten Lean Six
Sigma vaativat, että tehdään yhä syvällisempiä datan analyyseja
sekä tuotetaan mitattavia tuloksia. Datan analysointi vaatii yhä
enemmän ominaisuuksia, kyvykkyyttä ja tehoa ohjelmistoilta.
MINITAB täyttää nämä tarpeet.

Yhden käyttäjän lisenssi
1-vuoden lisenssi
1540 eur / vuosi
Named user license, hinta esimerkkejä
Minitab, 3 käyttäjää
4610 eur / vuosi
Minitab, 5 käyttäjää
7683 eur / vuosi
Minitab, 10 käyttäjää
11450 eur / vuosi
Minitab, käyttäjämäärä?
pyydä tarjous x määrälle

Workspace-ohjelmiston hinnat
Ohjelmasta löytyy työkalut projektin suunnitteluun, hallintaan
ja toteuttamiseen. Voit suunnitella projektin, luoda raportit,
aikataulusuunnitelmat, prosessikaaviot, kalanruotodiagrammit, mind mapit, puudiagrammit, FMEA:n, arvovirtakuvauksen
(VSM), Monte-Carlo-simuloinnin ja käyttää paljon muita ns.
kevyempiä, ei niin tilastollisia työkaluja.

Yksittäislisenssi
Workspace by Minitab
Workspace by Minitab

1500 eur / kpl (kertaosto)
1200 eur / vuosi

Named user license, hinta esimerkkejä
3 käyttäjää		
3522 eur / vuosi
5 käyttäjää		
5870 eur / vuosi
10 käyttäjää 		
8585 eur / vuosi
Ohjelmistojen hintoihin lisätään arvonlisävero. Lisenssit toimivat vuosimaksuperusteisesti. Pyydä linkki ilmaiseen demoon. Katso lisää laatutieto.fi. tai erillisestä Minitab-esitteestä.
Ota yhteyttä asiakaspalvelu@laatutieto.fi tai puhelimitse 037804 264.

INTERNET: qkk.fi, sixsigma.fi, tehdasfysiikka.fi E-MAIL: toimisto@qk-karjalainen.fi
Olemme myös sosiaalisessa mediassa.
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Asiakaslähtöinen tuotteen & palvelun kehitys QFD
Sisältö

Kouluttaja

QFD on menetelmä, jolla suunnitellaan asiakkaiden tarpeisiin ja vaatimuksiin perustuvia tuotteita ja palveluja. QFD eli
“Asiakaslähtöinen tuotteen ja palvelun kehitys” muodostaa
konseptin, kuinka asiakkaan tarpeet tunnistetaan, priorisoidaan ja QFD-matriisilla muunnetaan tuotteen tai palvelun
kehittämisen lähtötiedoiksi. Asiakastarpeen tunnistamisessa
tarvitaan luovia menetelmiä (ideointia) sekä niitä tukevia työkaluja, priorisointia, asiakastiedon keräämistä ja muuntamista.
Kurssilla tutustutaan näihin työmenetelmiin - VOC, KJmenetelmä, Kano-malli, asiakaskyselyt, puudiagrammi - ja itse
QFD-matriisiin, laatutaloon A1, jolla muunnos varsinaisesti
tehdään. Kurssilla tehdään ryhmätyönä QFD-matriisi.

Antti Piirainen tai
Eero E. Karjalainen

Paikkakunnat ja ajankohdat
Seuraava ajankohta avoin. Kysy yrityskohtaista toteutusta.

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

Mistä QFD on lähtenyt?

Kurssi sopii erinomaisesti kehitystiimeille tai ryhmille, joiden
tehtävänä on innovoida ja kehittää uusia tuotteita tai palveluja.

Asiakaslähtöinen tuotteen kehitys tai kuten se kansainvälisesti
tunnetaan, QFD (Quality Function Deployment), menetelmä
tuli Suomeen 1983.
DI Eero E. Karjalainen on ollut mukana tuomassa QFD
-menetelmää Suomeen sekä kehittämässä ja kouluttamassa
sitä jo yli 30 vuotta. Menetelmän avulla on kehitetty lukuisia
uusia menestystuotteita. Menetelmää sovelletaan lukuisissa
suomalaisissa yrityksissä erinomaisin tuloksin. QFD kuuluu
myös keskeisenä työkaluna Design for Six Sigmaan.

KURSSIOHJELMA
Kuinka
m
asiakas uutat
tarpeet
mitatta
vik
tavoitte si
iksi?

1. päivä

2. päivä

08:30
09:00
09:15
10.30

08.15 2. päivän aloitus
Ryhmätyö jatkuu
Laatukaavio A1
Tarpeiden priorisointi
Tarpeiden muuttaminen palvelun ominaisuuksiksi
Kehitys- ja parannuskohteiden tunnistus
11:00 Ryhmätyön purku
11:30 Lounas
12:30 QFD:n matriisijärjestelmä
Kuinka kehityskohteet viedään läpi prosessin
Kustannusmatriisi
14.00 Kahvi
14:30 QFD-matriisin oikeellisuuden tarkastaminen
Ristiintarkastus, validiteetti
Esimerkkejä QFD:n toteuttamisesta
16:00 Tilaisuuden päätös

12:00
13:00
14.30
15:00
15.00
16:00

Ilmoittautuminen ja kahvi
Avaus ja esittely
Johdatus QFD:n (Quality Function Deployment)
Millä perusteella asiakas ostaa tuotteen/palvelun?
Asiakkaan valintakriteerimallit, Kano-malli, VOC
Lounas
Mitä asiakkaat tarvitsevat (ryhmätyö)?
Luokittelu, priorisointi, KJ-menetelmä, puudiagrammi
Asiakastutkimukset ja asiakastiedon keräys
Kahvi
Ryhmätyö xxx Oy:n asiakkaiden tarpeista
KJ-menetelmä ja luokittelu		
Laatutalon eli QFD-matriisin esittely
A1 xxx Oy:n tuotteista ja palveluista (ryhmätyö)
Mitä se on? Miten laatukaavio A1 tehdään?
1. päivä päättyy

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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Johtajan laatu

- Mitä johdon on tiedettävä laadusta ja sen johtamisesta -

M

itä johtajien tulisi tietää laadusta ja sen johtamisesta?
Mitä on moderni laatu (tai erinomaisuus) ja kuinka siihen on päädytty? Kurssi auttaa avaamaan laadun johtamisen
merkitystä ja sen taustalla vaikuttavia universaaleja prosesseja
sekä ajattelua.

Sisältö
Organisaatioiden ja yritysten johdolle ja johtajille suunnatun
koulutuksen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään, mitä
moderni laatu tarkoittaa organisaatioiden johtamisessa. Laatu
on keino tehdä rahaa ja parantaa tulosta, mutta harvoin sen
johtamista ymmärretään, vaikka se olisikin organisaation selviytymisen ja menestyksen kannalta erittäin keskeistä.
Yksikään laadun avulla menestyvä yritys ei ole onnistunut
ilman johdon ymmärrystä ja sitoutumista laatuun! Tähän
tähtää myös ISO 9001:2015, jossa vastuu laadun johtamisesta
on osoitettu organisaation ylimmälle johdolle – aivan oikeaan
paikkaan.
Koulutuksessa tutustutaan luentojen, keskustelujen ja demonstraatioiden avulla modernin laadun keskeisiin ajatuksiin
kuten Juranin trilogia, vaihtelun ymmärtäminen ja erityissyy-ja
satunnaisyyvaihtelun käsitteisiin johdon näkökulmasta.
Koulutuksessa käsitellään laatuajattelun kehitystä, sekä
siihen liittyvien merkittävimpien vaikuttajien ajatuksia. Lisäksi
käsitellään laatuun liitettyjä konsepteja kuten Lean ja Six
Sigma sekä ISO 9001.
Koulutuksen tarkoituksena on, että osallistujat ymmärtävät modernin laadun määritelmän, sekä pystyvät näkemään
sen soveltamisen oman organisaationsa viitekehyksessä.

Kouluttaja

Matti Pesonen
Paikkakunta ja ajankohta
14.-15.2.2023		

Sibeliustalo, Lahti tai etänä

Kenelle koulutus soveltuu
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joiden tehtävänä on johtaa
yritystä tai organisaatiota ja luoda laatutavoitteita, strategioita.
Kurssi sopii myös päällikkötasolle, jotka johtavat myyntiä ja
markkinointia, tuotekehitystä, tuotantoa, laatua. Kurssi sopii
myös henkilöille, jotka pohtivat ISO 9001 päivittämistä uuteen
ISO 9001:2015 -järjestelmään ja haluavat saada yleiskäsityksen laadun johtamisesta ja siihen liitetyistä konsepteista ja
filosofioista.

Hinta
Osallistumismaksu 1150 Euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät
lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Osallistujat
saavat myös QKK:n uuden Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia -kirjan.

KURSSIOHJELMA
1. päivä

2. päivä

08.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Avaus, esittely ja ohjelma
9:15 Kokonaiskuva laadusta ja sen vaikutuksesta
liiketoimintaan
10.00 Laadun mestarit ja heidän keskeiset ajatukset
11.00 Laadun kolme universaalia yleispätevää prosessia
12:00 Lounas
12:45 Johtaminen ja laatukulttuuri – kestävä pohja
toiminnalle
14:00 Kahvi
Laatutavoitteet ja strategia
Keskustelu
16:00 Päivän päätös

08.15 Koulutuspäivä alkaa
Tuoteinnovaatiot ja niiden johtaminen
9:30 Kahvi
Läpimurto ja suorituskyky
11:30 Lounas
12:30 Laadun ohjaus
ja stabiilin tilan ylläpito
14:00 Kahvi
ISO 9001:2015 -järjestelmän keskeinen sisältö
Lean ja Six Sigma -konseptien keskeinen
sisältö
Keskustelu
16:00 Tilaisuuden päätös

INTERNET: qkk.fi, sixsigma.fi, tehdasfysiikka.fi E-MAIL: toimisto@qkk.fi
Olemme myös sosiaalisessa mediassa.
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Laadun suunnittelu ja TRIZ kehitystoiminnan tukena
Sisältö

Kouluttaja

Laadunsuunnittelu ja systemaattinen innovointi kehitystoiminnan tukena -kurssin tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää
laadun suunnitteluprosessin merkityksen uuden tuotteen tai
palvelun suunnittelussa, kilpailukykyisen tuotteen luomisessa.
Tri Joseph M. Juran kehitti erinomaisen laadun suunnittelun
prosessin. Tämä universaali prosessi soveltuu toimialariippumattomasti uuden liiketoiminnan kehittämisen rungoksi.
Liiketoiminnan tarpeiden (Business needs) ja asiakastarpeen (Customer needs) tunnistamisen jälkeen tarvitaan jokin
läpimurto, uudistus, joka on jokin houkutteleva ominaisuus,
millä täytetään asiakkaan tarve. TRIZ-menetelmä auttaa tunnistamaan hyvät ideat huonoista.
Venäläinen Genrich Altshuller kehitti menetelmän, joka
tunnetaan nimellä TRIZ ja huomasi, että innovaatioiden takaa
on löydettävissä algoritmimi, jolla voidaan tunnistaa ja ratkaista ristiriitoja.

Antti Piirainen

Paikkakunta ja ajankohta
20.3.2023		

Sibeliustalo Lahti tai etänä

Hinta
Osallistumismaksu 680 Euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät
lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.
Theory of Inventive Problem Solving, TRIZ tulee
venäjänkielisistä sanoista: Theoria Resheneyva
Isobretatelskehuh Zadach. Suomeksi tekniikkaa
kutsutaan nimellä systemaattinen innovointi.

KURSSIOHJELMA
1. päivä

Altshullerin tutkimusten mukaan ongelmiin on:
1. Ilmeinen tai perinteinen ratkaisu (32%): Ratkaisumenetelmä on hyvin tunnettu spesialistien piirissä
2. Pieni uudistus (innovation) sisältyy nykyiseen
paradigmaan (45 %): Parannus nykyiseen systeemiin,
tavallisesti kompromissi/ristiriita (controdiction)
3. Oleellinen uudistus (innovation) nykyiseen
teknologiaan (18%): Oleellinen parannus olemassa
olevaan systeemiin.
4. Uudistus nykyisin käytössä olevan teknologian ulkopuolelta (4%):Vaatii suunnitelman uuden sukupolven,
jossa käytetään tiedettä, ei teknologiaa
5. Tuntemattoman keksiminen (1%):Vaatii suuren
keksinnön (invent) uuden tieteen avulla.
Luovuus perustuu ensisijaisesti tietoon kohteesta, tässä tapauksessa tekniikasta. Tutkimalla kohteen kehityslakeja voidaan
muotoilla ohjeita ongelmien ratkaisemista ja systeemien kehittämistä varten. Ihmiset voivat oppia ohjeita ja luovuus loppuu olemasta mystiikkaa. Kurssilla keskitytään TRIZ-teoriaan,
ajatusmalliin ja toimintatapaan, pitkien algoritmien ja ratkaisujen sijaan.

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Avaus ja esittelyt
Johdanto laadun suunnitteluun
Laadun suunnitteluprosessi
Juranin Trilogia: laadun suunnittelu, laadun ohjaus
ja laadunparantaminen
Laadun kaksi näkökulmaa ja kolme rajaa
Ominaispiirteen tunnistaminen ja käyttäytyminen
ajanfunktiona
Asiakastarve ja kriittinen laatuvaatimus,VOC-prosessi
KANO-malli
TRIZ – menetelmä
Johdatus TRIZ-menetelmään - 5 keskeistä periaatetta
12:00 Lounas
13:00 Ristiriita, mitä se on?
Harjoitus: ristiriidan tunnistaminen
14:30 Kahvi
15:00 Resurssi, mitä se on?
Harjoitus: resurssin tunnistaminen
Ideaaliratkaisu ja tekniset systeemin kehityslait
Innovatiiviset kehitysperiaatteet
Loppuyhteenveto
16:00 Tilaisuus päättyy

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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IATF 16949:2016 ja keskeiset konseptit
- FMEA, SPC, MSA, APQP, PPAP Sisältö

Kouluttajat

IATF 16949:2016 on standardi, joka täydentää ISO 9001 Matti Pesonen tai
-standardia ja pitää sisällään autoteollisuuden asiakaskohtaisia Antti Piirainen
täsmennettyjä vaatimuksia.
IATF 16949:2016 -laadunhallintajärjestelmästandardi voidaan myös sertifioida. IATF 16949:2016 korvaa aiemmin
voimassa olleen ISO/TS 16949:2009 standardin. Uudistunut
standardi voidaan helposti yhdistää käytössä oleviin standardeihin, sillä sen rakenne perustuu ISO 9001-standardiin. IATF Paikkakunnat ja ajankohdat
16949:2016 -standardin kansainvälinen tunnettavuus takaa
sertifioinnin jälkeen organisaation uskottavuuden tehtäessä 7.-9.11.2022		
Sibeliustalo, Lahti tai etänä
tarjouksia maailmanlaajuisesta materiaalinhankinnasta tai laajennettaessa liiketoimintaa paikallisesti. Sertifioinnilla voidaan
esittää ulkopuolisille sitoutumista tuotelaatuun, jatkuvaan Hinta
parantamiseen ja että organisaatio noudattaa asiakaskohtaisia
vaatimuksia.
Osallistumismaksu 1750 Euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät
Perustarkoitus on taata asiakastyytyväisyys loppuasiak- lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.
kaalla. Käytännössä tämä tarkoittaa jatkuvaa parantamista,
laatuvaatimusten yhdenmukaisuutta (virheiden ennaltaehkäisy), vaihtelun pienentämistä (on-target filosofia) sekä hukan
ja tuhlauksen kokonaisvaltaista vähentämistä toimitusketjusta.
IATF 16949:2016 -järjestelmä on jatkuva prosessi, joka auttaa
tunnistamaan kehityskohteita hallintajärjestelmässä ja liiketoiminnan kannalta merkittävissä prosesseissa sekä raportoi
niistä ja vaatii todistamaan tulokset.
Organisaation sisällä sertifiointi auttaa vähentämään tuotannon turhia muutoksia ja parantamaan tuotannon tehokkuutta, jotka molemmat vaikuttavat taloudelliseen tulokseen.
IATF 16949:2016 -sertifiointi auttaa luomaan yhteisen laadunhallintajärjestelmän lähestymistavan koko toimitusketjulle
ja helpotta alan parhaiden käytäntöjen käyttöä.

KURSSIN SISÄLTÖ
1. päivä, klo 8:30-16:00

2. päivä, klo 8:15-16:00

3. päivä, klo 8:15-16:00

•

•

•

•
•
•

Johdatus IATF 16949:2016
standardiin
Keskeiset päämäärät
Runko: APQP
Keskeiset konseptit

•
•
•

LOUNAS
•
•
•
•

Riskien tunnistaminen
Harjoitus: D/PFMEA
Riskien tunnistusprosessi
Laatusuunnitelma: Control Plan

SPC, Tilastollinen prosessin
ohjaus
SPC ja IATF-standardi
Vaihtelun teoria
Harjoitus:Vaihtelu

•
•
•

LOUNAS
•
•
•
•

Yleisimmät ohjauskortit
XbarR/S, I-mR, C, jne
Ohjauskorttien luomisprosessi
Prosessin suorituskykyindeksit

Mittaussysteemin analysointi,
MSA
Mittavirhetyypit
Deviaatio- ja variaatiovirheet
Mittavirheen määrittäminen

LOUNAS
•
•
•
•

Harjoitus: Gage R&R
Mittavirheen vaikutus
Hyväksymisvaatimukset - PPAP
Yhteenveto

INTERNET: qkk.fi, sixsigma.fi, tehdasfysiikka.fi E-MAIL: toimisto@qkk.fi
Olemme myös sosiaalisessa mediassa.
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8D - juurisyyt ja korjaavat toimenpiteet
Sisältö

Kouluttajat

Ongelmien ratkaisemiseksi on kehitetty systemaattisia malleja
ja toimintatapoja, joiden tavoitteena on porautua ongelmaan
niin syvälle, että juurisyy saadaan selville ja ratkaistua. Autoteollisuudessa paljon käytetty 8D-menetelmä (8 Disciplines, 8
vaiheinen menetelmä) soveltuu hyvin kaikenlaisten ongelmien
ratkaisuun, eikä ole toimialariippuvainen. Jos ongelmasi on ratkaisemisen arvoinen, tarjoaa 8D määrämuotoisen prosessin,
jonka avulla ongelmanratkaisutiimi etsii juurisyyn ja
ratkaisee ongelman.
Kurssin tavoitteena on
oppia ongelmatyypit ja niiden tunnistaminen, laadun
perustyökalut sekä työkalut kokonaisuudeksi sitova
menetelmä 8D.
Ongelmanratkaisu etenee
ongelman tunnistamisesta,
sen laajuuden määrittelyn
kautta, kohti juurisyiden
selvittämistä ja uusien ratkaisujen testausta ja käyttöönottoa. 8D-menetelmä pohjautuu Demingin ympyrään Plan-DoCheck-Act, jota käyttämällä saadaan aikaiseksi prosessiparannuksia ja uusia innovaatioita. Lisäksi kurssilla tutustutaan
koesuunnittelumenetelmään, jonka avulla voit testata useita
parannusideoita yhtäaikaisesti ja nopeutat ongelmanratkaisua
sekä nostat onnistumistodennäköisyyttä.

Matti Pesonen tai
Kimmo Liuksiala

Paikkakunnat ja ajankohdat
12.-13.12.2022		

Sibeliustalo, Lahti tai etänä

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

8D:n avulla voidaan selvittää poikkeavan
tuotteen eli reklamaation syy. 8D tuo tarvittavat esianalyysit ja ohjaa selvitystyötä oikeaan suuntaan. 8D ohjaa selvitystä välittömiin korjaaviin ja ehkäiseviin toimenpiteisiin.

KURSSIOHJELMA
1. päivä

2. päivä

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
09:15 Laatu ja laatutekniikka
Ongelmat ja niiden ratkaiseminen
Erityissyy- ja satunnaissyyongelmat 			
Erityissyyongelman ratkaiseminen
8D ongelmanratkaisumenetelmä
Menetelmän 8 vaihetta
12:00 Lounas
13:00 1D:Valmisteluvaihe
Vaiheen tarkoitus
Tiimin kokoaminen
Millainen ongelma on kysymyksessä?
2D: Ongelman kuvaus
Vaiheen tarkoitus ja laatutyökalut
Asiakkaat, prosessi, olemassa olevat dokumentit
14:30 Kahvi
15:00 3D:Väliaikaiset hallintamenetelmät
15:45 Seuraavien työvaiheiden läpikäynti
16:00 1. päivä päättyy

08:15 Toinen päivä alkaa
4D: Määritä juurisyy ja toimenpiteet
juurisyyn tunnistamiseksi
Vaiheen tarkoitus ja laatutyökalut
Aivoriihi, kalaruotokaavio, 5 miksi analyysi, FMEA
11:30 Lounas
12:30 5D: Tunnista ratkaisu
Vaiheen tarkoitus ja laatutyökalut
Kuinka testataan ratkaisuja (Taguchi L8)
Vahvistus
Vaiheen tarkoitus ja laatutyökalut
14:00 Kahvi
14:30 6D: Implementoi, vahvista korjaavat toimenpiteet
7D: Ennaltaehkäisy
Vaiheen tarkoitus ja laatutyökalut
Mitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä voitaisiin
tehdä systeemiin ja/tai suunnitteluun?
8D: Onnittele tiimiä
Yhteenveto
16:00 Tilaisuus päättyy

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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Laatutekniikan perusteet

- tunnista laatutekniikan mahdollisuudet -

Mitä laatu tarkoittaa? Oletko vasta tullut
laatutehtäviin tai haluatko virkistää tietosi
laadusta? Mitä eroa on laadun suunnittelulla, ohjauksella ja parannuksella?

Kouluttaja

Kimmo Liuksiala

Sisältö
Koulutus käsittelee laatua ja laatutekniikkaa sekä selventää,
mikä on laadun merkitys yrityksen menestymiseen ja kuinka
laatua tehdään. ”Laatu maksaa, laatu ei maksa”, on usein kuultu
väittämä. Koulutuksessa tarkastellaan tätä asiaa sekä kuinka
laatu modernisti määritellään ja laatutaso tunnistetaan.
Laatutekniikan perusteita käsittelevä koulutus soveltuu
hyvin laadun peruskurssiksi. Kurssi antaa kuvan, mitä laadulla
ja laatutekniikalla tarkoitetaan tänä päivänä kansainvälisesti.
Organisaatioissa kouluttaminen ja osaaminen ovat entistä
voimakkaammin avain kilpailukyvyn säilyttämiseksi, laatu ei ole
koskaan sattumaa vaan osaamiseen perustuva tuotos. Laadun
jatkuvassa parantamisessa tämä näkyy voimakkaasti kasvavana
laatutekniikan opin tarpeena ja konseptien asemoimisena
ongelmakentässä.

Paikkakunnat ja ajankohdat
22.3.2023		

Sibeliustalo, Lahti tai etänä

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

Erinomainen koulutus työntekijöiden ammattitaidon
lisäämiseksi. Kouluta suurempi ryhmä kerralla.

KURSSIOHJELMA
1. päivä

Harva mieltää tai tietää, että laatutekniikka on oma tieteenala,
joka auttaa meitä oppimaan nopeammin. Laadun toteuttamisstrategia jakautuu kolmeen universaaliin luokkaan: Laadun
suunnittelu, laadun ohjaus ja laadun parantaminen.
Laatutekniikan työkalut on kehitetty ongelmien ratkaisemiseen ja uuden oppimiseen. Laatutekniikkaa käytetään mm.
julkishallinnossa, tuotanto- ja palveluyrityksissä, terveydenhuollossa sekä kaupan ja liiketalouden eri alueilla.
Kurssilla tutustutaan laatu- eli poikkeamateoriaan, sen
vaikutuksiin toimintaamme ja laatuongelmien ratkaisemiseen.
Osallistuja saa kuvan laatutekniikasta, sen konsepteista sekä
siitä, kuinka laatua tehdään ja miten laatuongelmat ratkaistaan.
Laadun merkitys yrityksen menestymiseen on tänä päivänä
elinehto. Kurssi asemoi laatuongelmat ja konsepti käytännön
toteutuksen onnistumiseksi.

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Avaus ja esittelyt
Laatu tänä päivänä
Laatu ja tuottavuus
monimutkaisuus ja laatutaso
Demonstraatio laadun merkityksestä toimintaan
Peli: toiminta, jossa on laatuvikoja vs. toiminta missä
ei ole laatuvikoja
Laatu ja laatujohtaminen - Juranin Trilogia
Suunnittelu, ohjaus ja parantaminen
Laadun tekemisen tasot
5 lähestymistapaa laadun parantamiseen
12:00 Lounas
13:00 Laatu- ja poikkeamateoria
Erityis- ja satunnaissyy
Tilastollinen prosessinohjauksen rooli
Tilastollinen ajattelu ja ohjauskortin käyttäminen
Ongelmaluokat - nelikenttä
14:15 Kahvi
14:45 Lean Six Sigma
DMAIC -esittely
Keskustelu ja loppuyhteenveto
16:00 Tilaisuus päättyy

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

Kouluttajat

Uudistettu FMEA-koulutus. Kurssin sisältö on suunniteltu AIAG & VDA FMEA 2019 1st edition kanssa yhteensopivaksi.
FMEA on edelleen yksi keskeisiä perustyökaluja laadun
toteuttamisessa ja suunnittelussa. Prosessi FMEA (PFMEA)
menetelmän perustarkoituksena on auttaa tuotteisiin ja niiden valmistusprosessiin liittyvien riskien pienentämisessä,
sekä mahdollistaa oikeiden toimenpiteiden toteuttaminen.
AIAG & VDA 2019 FMEA 1st edition uudistaa maltillisesti
vanhaa ja tuo selkeämmän rakenteen FMEA:n toteuttamiseen
ja toimenpiteiden priorisointiin. Uudistusten keskeisenä tarkoituksena on luotettavammat prosessit ja tuotteet, virheiden estäminen ja huonon laadun kustannusten alentaminen
tuotantoketjuissa.

Matti Pesonen tai
Antti Piirainen

Kurssin teemat lyhyesti
• Siirtyminen uuteen homogenisoituun AIAG&VDA
FMEA -formaattiin ja erot vanhaan
• Uudet ja päivitetyt asiat, tarkoituksena ymmärtää
muutokset ja niiden vaikutukset toimintaan
• Uuden 7-osoisen FMEA-prosessin soveltaminen ja
menetelmän harjoittelu
Pohjatietovaatimukset: kurssilla ei ole pohjatietovaatimuksia
Kenelle: prosessin suunnittelijoille, prosessi-insinööreille,
laatuinsinööreille, projektipäälliköille, FMEA-fasilitaattoreille,
laatupäälliköille, auditoijille, muille henkilöille jotka joutuvat
tekemisiin prosessi FMEA:n kanssa.

Paikkakunnat ja ajankohdat
23.-24.3.2023

Sibeliustalo, Lahti tai etänä

Hinta
Osallistumismaksu 1190 Euroa + Alv 24 %.
Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut
sekä koulutusaineisto ja lisäksi AIAG,VDA:
FMEA-Handbook.

Mitä FMEA on ja mihin sitä sovelletaan?
Mitkä ovat FMEA:n dokumentointimallit
ja -tyypit

KURSSIOHJELMA
1. päivä

2. päivä

08:30 Kahvi ja ilmoittautuminen
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
09:15 Johdanto riskiperustaiseen ajatteluun
Riskit ja liitokset laadun johtamisen järjestelmiin
(ISO 9001 ja IATF 16949)
FMEA:n tarkoitus ja rajoitteet
FMEA menetelmänä suunnittelussa ja prosessissa
Prosessi-FMEA:n toteuttaminen
PFMEA askeleet 1-7 lyhyesti
12:00 Lounas
13.00 PFMEA 1/7: Suunnittelu ja valmistelu
PFMEA 2/7: Rakenteen analyysi
PFMEA 3/7: Funktioiden analyysi
14:30 Kahvi
15:00 PFMEA 4/7: vikaantumisen analyysi
Yhteenveto ja keskustelu
16:00 Tilaisuus päättyy

08:15 Kahvi ja aloitus
PÄIVÄ 2 INTRO (kertaus yms.)
Kertaus FMEA prosessiin ja edeltäviin
vaiheisiin 1-4
PFMEA 5/7: Riskien analyysi
11:30 Lounas
13.00 PFMEA 6/7: Optimointi
14:00 Kahvi
14:30 PFMEA 7/7: Tulosten dokumentointi 		
FMEA -prosessin arviointi ja sisäinen auditointi
Kertaus
Keskustelu
Todistusten jako
16:00 Tilaisuus päättyy
Katso tarkempi ohjelma kurssiesittelystä:
http://www.qk-karjalainen.fi/fi/kalenteri/prosessien-fmea

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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Tilastollinen prosessin ohjauksen perusteet
- SPC Sisältö

Kouluttajat

Tilastollisen prosessin ohjauksen (SPC, Statistical Process
Control) koulutuksen tarkoituksena on tutustuttaa tilastolliseen ajatteluun ja toimintatapaan sekä perus työkaluihin.
SPC on keskeinen työkalu ja muodostaa laatuteorian eli
virheiden syntymekanismin ymmärtämisen ytimen.

Matti Pesonen tai
Kimmo Liuksiala

Sisältö
SPC on aivan yhtä oleellinen konsepti palvelutuotannossa
kuin perinteisessä tuotannossa. SPC on enemmän kuin yksittäisten asioiden seuraamista. SPC -konsepti ja työkalut ovat
alunperin luotu USAssa, mutta toisen maailman sodan jälkeen
japanilaiset lähtivät soveltamaan konseptia menestyksekkäästi.
1990-luvun puolessa välissä konsepti nousi prosessijohtamisen rinnalla suosituksi. Silloin ohjauskortteja käytettiin
tuoteominaisuuksiin.Tänä päivänä ohjauskorttien käyttökohteet ovat moninaisemmat. Kortit ovat osana johtamisen
työkalupakkia.

Paikkakunnat ja ajankohdat
16.11.2022		

Sibeliustalo, Lahti tai etänä

Hinta
Osallistumismaksu 680 Euroa + Alv 24 %.
Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut
sekä koulutusaineisto ja lisäksi AIAG: SPCmanuaali.
Huomaa myös laajempi 3. päiväinen toteutus. Kts. https://qkk.fi/kurssit/tilastollinen-prosessinohjaus

KURSSIOHJELMA
1. päivä

Esimerkki ohjauskortista
SPC:n käytännön työkaluja ovat ohjauskortit. Ohjauskortit
auttavat kuvaamaan ja tunnistamaan prosessin vaihtelun sekä
ohjaamaan oikeansuuntaisiin toimenpiteisiin. Koulutuksessa
tutustutaan yleisimpiin ohjauskortteihin, niiden luomiseen
ja käyttämiseen jatkuvan parannuksen toiminnassa. Ohjauskorttien lisäksi koulutuksessa tutustutaan tiedon laadun
merkitykseen ja mittatiedon virheen määrittämiseen sekä
suorituskykyanalyyseihin.
ISO 9001:2015 ja IATF 16949:2016 -standardit vaativat
tilastollista prosessin analyysiä sekä stabiilisuuden ja suorituskyvyn tunnistamista. Tämä koulutus auttaa ymmärtämään,
mitä nämä vaatimukset tarkoittavat, ja miksi kyseiset vaatimukset ovat tärkeät.

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma?
09:15 Tilastollisen ajattelun &
prosessiajattelun perusteet
Laatutoiminnan tilastollinen tausta
Miten ja miksi
Vaihtelun merkitys ja ymmärtäminen
11:30 Ohjauskortit (SPC-kortit)
12:00 Lounas
13.00 Ohjauskortin toteutusprosessi
Taulut ja niiden luominen - kuinka tehdään
Ohjauskortin laskuharjoitus
14:15 Kahvi
Mittauksen suorituskyky
Mittausvirhe ja sen merkitys
Variaabeli GAGE R&R
15:00 Prosessin suorituskyky
Suorituskyvyn määritys
Suorituskykyindeksit
Yhteenveto ja keskustelu
16:00 Tilaisuus päättyy

INTERNET: qkk.fi, sixsigma.fi, tehdasfysiikka.fi E-MAIL: toimisto@qkk.fi
Olemme myös sosiaalisessa mediassa.
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TOC -Theory of Constraints - kapeikkoteoria
Sisältö

Kouluttaja

Saadaanko yrityksen toiminta optimoitua siten, että kaikkia
prosesseja yritetään parantaa samaan aikaan? Ei saada, ei onnistu vaikka resurssit tähän riittäisivätkin. Systeemin optimi ei
ole sen osien optimien summa, täytyy tietää mihin keskittyä.
Kapeikkoteorian mukaisesti systeemillä on kullakin ajanhetkellä vain yksi rajoittava tekijä (=pullonkaula, kapeikko, heikoin
lenkki jne.), mistä tämän tunnistaa ja mitä pitää tehdä kun
tieto on olemassa? Parannus ei voi tuottaa haluttua tulosta
viivan alle, jos sitä ei ole kohdistettu oikein ja tähän TOC
tarjoaa toimivaksi todetun menetelmän.

Kimmo Liuksiala

Kenelle koulutus on tarkoitettu
Koulutuksessa tutustutaan TOC -teorian periaatteisiin ja käytännön sovellutuksiin. Koulutus sopii esimerkiksi kehitysjohtajille- ja -päälliköille sekä kehitysinsinööreille, laatupäälliköille
ja -insinööreille sekä kaikille kehittämisestä vastuussa oleville.

Koulutuksen tavoitteet

TOC:n mukaan jokaisen tavoitteen saavuttamisen esteenä on
vain YKSI ESTE, heikoin lenkki. Jos ja kun tämä heikoin lenkki
pystytään tunnistamaan ja löytämään ratkaisu joko poistamalla
heikoin lenkki tai käyttämällä heikointa lenkkiä hyväksi, saavutetaan minimiresursseilla maksimaalinen tulos.
TOC -teoria perustuu Eliyahu Goldrattin kehittämiin ajatuksiin, jotka hän julkaisi kirjassaan The Goal (1984). Kirjaa on
painettu yli 3 miljoonaa kappaletta. Se on yksi kaikkien aikojen
eniten myytyjä business-kirjoja.
Eliyahu Goldratt on laajentanut TOC -teorian sovellutusta
mm. tuotekehitysprojektien nopeaan läpimenoon (Critical
Chain) ja myyntiin (It´s Not Luck). TOC -teoria kuuluu niin
sanottuihin systeemiteorioiden joukkoon. TOC -teoriaa voi
verrata hyvinkin Lean -tekniikoihin. Molemmissa tekniikoissa
virtausnopeutta ja tehokkuutta maksimoidaan.

• Tutustua TOC- teoriaan ja sen käytännön totetukseen
• Opit paikallistamaan esteet ja opit hyödyntämään
esteitä ohjattaessa tuotantoa tai projektia
• Opit ratkomaan ongelmia uudella ja tehokkaalla tavalla
• Opit lyhentämään läpimenoaikaa
• Opit uuden tehokkaan analyysi- ja toimintatavan

Paikkakunnat ja ajankohdat
1.-3.2.2023

Sibeliustalo, Lahti tai etänä

Hinta

Osallistumismaksu 1750 Euroa + Alv 24 %.
Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä
koulutusaineisto sekä Goldratt: Tavoite kirja.

KURSSIN SISÄLTÖ
1. päivä, klo 9:00-16:00

2. päivä, klo 8:15-16:00

3. päivä, klo 8:15-16:00

08:30 Ilmoittautuminen & kahvi
09:00 Johdatus TOC-teoriaan
TOC ja muut
parannusmenetelmät
12:00 Lounas
13.00 TOC tuotannossa
14:30 Kahvi
15.00 Synkronoitu tuotannon-		
ohjaus - Mitä DBR on?
Muutosvastarinnan eri tasot
Keskustelu
16:00 1. päivän päätös

08:15 Päivän aloitus
Päätöksenteko taloudellisesta
näkökulmasta
Läpivirtauslaskenta
Throughput Accounting
11:30 Lounas
12:30 Projektinhallinnan pullonkaulat
14:00 Kahvi
15.00 Kriittisen ketjun projektinhallinta
CCPM
Keskustelu
16:00 1. päivän päätös

08:15 Päivän aloitus
Looginen ajatteluprosessi ja 		
sovellukset eri vaiheissa
Strateginen ajattelu
11:30 Lounas
12:30 TOC, Lean ja Six Sigma yhdessä,
TSL
14:00 Kahvi
15.00 TOC, Lean ja Six Sigma yhdessä,
TSL jatkuu
Keskustelu
16:00 Tilaisuuden päätös

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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Luotettava mittausprosessi, MSA
- Mittaus ja mittauksen suorituskyky, näytekoko Tiedätkö, mitä et tiedä?
Opi, miten oikea näytekoko määritetään.

Kouluttaja
Matti Pesonen tai
Antti Piirainen

Sisältö
Koulutuksen tavoitteena on antaa oppilaille valmiudet hallita
ja luoda luotettava mittausprosessi, sekä määrittää mittauksia
ja niiden suorituskykyä (eri mittausvirheet).
Kurssilla osanottajat tekevät joko yksin tai ryhmässä mittauksen suorituskykymäärityksiä. Harjoitus käsittää mittausprosessiin tutustumisen ja perusvaihtelulähteiden kartoituksen
Gage R&R -menetelmällä ja tulosten vertaamisen toleransseihin ja prosessin kokonaisvaihteluun.

Paikkakunnat ja ajankohdat
21.-22.3.2023

Sibeliustalo, Lahti tai etänä

Hinta
Osallistumismaksu 1150 Euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä
koulutusaineisto ja lisäksi AIAG: MSA-manuaali
(arvo 98 eur + Alv 10 %).

Minitab
Suositeltavaa olisi, jos osallistujalla olisi kurssilla käytettävissään tietokone sekä Minitab -ohjelmisto tai 30. päivän demo.

Kurssin aikana tutustutaan mittauksen suorituskyvyn määrittämiseen attribuutti- ja variaabelimittauksissa sekä näytekoon
määrittämisen perusteisiin.

Mittaus on ongelma lukuisissa
yrityksissä. Opi, miten määritetään
mittauksen virhe ja rakennetaan
luotettava mittausprosessi.

KURSSIOHJELMA
1. päivä

2. päivä

08:30
09:00
       
    
11:30
12:30
       	

08:15 Toisen päivän aloitus
Attribuuttimittauksen analysointi			
Attribuutti mittaus: Ryhmätyö
Kappa -statistiikka, Kendallssin yhteensopivuuskerroin
11:30 	Lounas
12:30 Näytekoko ja näytteenottosuunnitelmat
Miksi näytekoko tulee määrittää?
Kuinka se määritetään?
Näytekoon määrittäminen Minitabilla
Mittaussysteemin analyysi, yhteenveto ja kertaus
15:45 Loppukeskustelu
16:00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen ja kahvi
Johdatus metrologiaan ja käsitteet
Mittaussysteemi ja virhelähteet
Mittauksen virhemalli
Lounas
Mittausprosessin kyvykkyyden määrittäminen
Mittausvirheen elementit
Tarkkuus,Toistettavuus, Uusittavuus, Lineaarisuus &
Stabiilisuus
Ryhmätyö Gage R&R:Työntömitta Minitabilla
15:45 Keskustelu
16:00 1. päivän päätös

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

Kouluttaja

Koesuunnittelussa testataan montaa samaan ilmiöön vaikuttavaa muuttujaa samanaikaisesti. Näiden monimuuttujakokeiden
avulla selvitetään tekijät, jotka vaikuttavat eniten tuotteen,
palvelun ja prosessin ominaisuuksiin, tuottavuuteen tai laatuun ja optimoidaan nämä tekijät. Muuttuja voi olla vaikkapa
ruokareseptin ainesosa - maidon määrä, jauhojen määrä jne.
Monimuuttujakokeilla saavutetaan kaksi keskeistä etua:
kokeen tehokkuus on merkittävästi parempi kuin yksimuuttujakokeella ja muutettavien tekijöiden välillä voi olla keskinäisvaikutus, joka sekoittaa tulosta yksimuuttujakokeessa
mutta ei monimuuttujakokeessa. Esimerkiksi 11 muuttujan
koe suoritettuna yksimuuttujakokeena tarvitaan 2048 testiä
kun taas monimuuttujakokeena tarvitaan vain 12 testiä. Mitä
enemmän muuttujia, sen tehokkaampi on monimuuttujakoe.
Yli 90 % kaikista laadun ja tuottavuuden kehitystuloksista on syntynyt koemenetelmien tuloksena. Käyttöalue on
erittäin laaja markkinoinnista ja sisäisistä palveluprosesseista
raskaisiin koneisiin ja prosesseihin sekä näiden säätöön.

Matti Pesonen tai
Eero E. Karjalainen

Paikkakunta ja ajankohta
28.-29.3.2023 & 17.4.2023		

Sibeliustalo, Lahti

Hinta
Osallistumismaksu 1750 Euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät
tarjoilut ja koulutusaineisto.

KURSSIOHJELMA
I-jakso: 1. päivä

Välityö ryhmittäin työympäristössä

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Tilaisuuden avaus ja esittely
09:15 Taustaa testi- ja koesuunnittelulle
Mitä se on? Kuinka tähän on tultu?
10:00 Kokeen suunnittelu, Erilaisia tapoja tehdä testejä 		
Hypoteesitestaus ja luottamusvälit
1-muuttujakoe ja monimuuttujakoe
Suunnitellut kokeet analyyttisessä maailmassa
11:00 Monimuuttujakoe ja ortogonaalimatriisi
Kuinka testataan montaa muuttujaa samanaikaisesti
Kokeen suunnitelu Minitabilla
12:00 Lounas
12:45 Monimuuttujakoeharjoitus - Ryhmätyö Lego-auto
14:15 Kahvi
14.30 Monimuuttujakokeen hyödyt ja haitat
15:00 DOE vai Taguchi ja robustisuunnittelu, Mitä eroa?
Taguchi -ajattelun perusteet, Taguchin S/N suhteet
16.00 Päivä päättyy

Välityöjaksossa toivotaan jokaisen suorittavan omaan
työhönsä tai harrastuksiin liittyvä todellinen koe, joka
raportoidaan seuraavassa jaksossa. QKK tukee kokeen
suunnittelu- ja analyysivaihetta.
Kurssilaisilla olisi hyvä olla Minitab -ohjelmisto tai sen 30.
päivän demo käytettävissä kurssin aikana.

II-jakso: 3. päivä

I-jakso: 2. päivä
08:15 Päivän aloitus
08:20 Taguchi-kokeen suunnittelu Minitab
L12, L20 -matriisit, koetoistojen määrät
09:00 Katapulttikoe: Ryhmätyö 11 -muuttujakoe
11:30 Lounas
12:30 Ryhmätyön koetulosten analysointi Minitabilla
14:00 Kahvi
14:30 Tehdasanalyysi - Simulointiharjoitus Excel/Minitab
Esimerkkejä Suomessa toteutetuista kokeista
16:00 I-jakso päättyy

08:30
09:00
10:00
12:00
13:00

Ilmoittautuminen ja kahvi
Kertaus I-jaksosta
Välitöidenpurku
Lounas
Full Factorial kokeet ja keskinäisvaikutusten analysointi
Ryhmätyö: Keskinäisvaikutusten simulointi: tehdas
14:00 Kahvi
14:15 Tilastollinen kokeen analysointi , varianssianalyysi
15:00 Hajontakoe ja sen analysointi
Kuinka vaihtelun tekijät voidaan löytää
16:00 Päivä päättyy

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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Perusasiaa luotettavuustekniikasta
ja Minitab-analyysiä tueksi

Sisältö

Kouluttaja

Koulutuksen tavoitteena on siirtää ajatusmallia vika/ei-vika
-ajattelumallista jakaumamalliseen ajattelumalliin, todennäköisyysmaailmaan, joka on avain luotettavuuden parantamisessa.
Ympärillämme toimii iso määrä luotettavia systeemejä.
Vettä tulee hanasta, sähköt toimivat ja lentokoneet pysyvät
ilmassa, elintarvikkeet ovat turvallisia. Tämä ei ole sattumaa.
Organisaatioissa seurataan käytettävyyttä prosenteissa
– seurausta – ja tutkitaan oiretta. Käytettävyys laskee, kun
koneet, laitteet tai tuotteet hajoavat ja niitä joudutaan korjaamaan tai tuotteen elinkaari ei täytä vaatimuksia. Luotettavuustekniikka (Reliability Engineerin) on tieteenala, joka tutkii
järjestelmien luotettavuutta ja elinkaaren tunnistamista.

Antti Piirainen
Paikkakunta ja ajankohta
24.5.2023		

Sibeliustalo, Lahti tai etänä

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

KURSSIOHJELMA
1. päivä
Luotettavuuden peruskäsitteiden tunteminen ja suunnittelu
on tärkeä osa tuotteen suunnittelua, kunnossapidon ammattilaisten ja erityyppisissä kehitystehtävissä olevien henkilöiden
osaamisen portfoliota.
Tietokoneet ja ohjelmistot ovat tuoneet merkittävää tukea
luotettavuustason tunnistamiseen, toimenpiteiden kohdistamiseen, muutosten vaikutusten analysointiin, näytemäärälaskentana tai kiihdytettyihin testeihin.
Laskennat taustalla ovat hankalia, mutta tänä päivänä ei tarvitse olla tilastotekniikan ammattilainen pystyäksesi tekemään
edistyksellisiä analyysejä.

8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Avaus ja esittely
Johdanto luotettavuustekniikkaan
peruskäsitteet ja luotettavuuden määritelmät
Minitab-ohjelman peruskäytön esittely
Perusnavigointi ja käyttö, analyysin luominen
Jakauma-analyysien käyttäminen (Distribution ID plot)
Yleisimmät jakaumat ja niiden käyttäminen
Sopivan mallin tunnistaminen
Mallin tunnistamisen merkitys
Prosenttipisteet ja keskiluvut
Luotettavuustason visualisointi (Distribution Overal Plot)
Tiheys-, selviytymis-, ja vioittumisfunktio
12:00 Lounas
13:00 Sensoroitu data, mitä on sensoroitu data?
Sensoroidun datan käyttäminen perus jakaumaanalyyseissä – Distribution ID ja Overall Plot
Luotettavuusjakaumien vertailu
Parametric Distribution

Minitab on erinomainen työkalu perus- ja edistyksellisiin
luotettavuustekniikan laskentoihin. Laskennassa käytettävät
perustermit sekä -jakaumat on silti hyvä ymmärtää.

Paikka- ja muotoparametrien tilastollinen testaus
14:00 Kahvi
Välisensuroitu data, distribution analyysi (arbitrary)
Kynnysparametrien käyttäminen analyysissä 		
Takuuajandatan tarkastelu
Takuudatanalyysi ja -kustannusten ennustaminen
(Warranty analysis And Predict Warranty Costs)
Yhteenveto ja keskustelu
16:00 Tilaisuuden päätös

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

Kouluttajat

Luotettavuustekniikka on keino suunnitella, analysoida, mitata
ja parantaa ajallista laatua. Suuri osa takuu- ja reklamaatiokustannuksista syntyy systeemin tai tuotteen ajallisesta heikkenemisestä tai sen vajavaisesta kyvystä kestää rasitusta.
Kurssi antaa kokonaiskuvan luotettavuustekniikasta ja sen
käytöstä takuu- ja reklamaatiokulujen hallinnassa. Saat:
• perustiedot luotettavuustekniikasta
• luotettavuusdatan analysointimenetelmät
• mahdollisuuden soveltaa luotettavuustekniikan tietoa
omissa työtehtävissä
• tiedot mittaustulosten ja luotettavuustietojen
analysoinnista ja käytöstä
• johdatuksen Minitab-ohjelman mahdollisuuksiin
luotettavuustietojen analysoinnissa

Eero E. Karjalainen
Antti Piirainen

Kurssilaisilla toivotaan olevan käytettävissä kannettava tietokone, jossa on asennettuna Minitab (tai demo). Kurssilla analysoidaan valmiita luotettavuustekniikan harjoitustiedostoja
ja tutustutaan lyhyesti Minitab -tilasto-ohjelman piirteisiin.

Osallistumismaksu 1750 Euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät
lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Osallistujat
saavat Minitab -ohjelmasta 30. päivän kokeiluversion, jossa
on laaja luotettavuusanalyysin osio, jota käytetään kurssilla.

Paikkakunnat ja ajankohdat
15.-17.3.2023		

Sibeliustalo, Lahti tai etänä

Hinta

KURSSIOHJELMA
1. päivä

...jatkuu

08:30
09:00
09:15
10:00

12:30 Luotettavuus suunnittelussa
Mitä voidaan suunnittelussa tehdä luotettavuuden
parantamiseksi?
14:00 Kahvi
14:30 Luotettavuus tuotannossa
Mitä voidaan tuotannossa tehdä luotettavuuden
parantamiseksi?
15:30 MINITAB - Luotettavuuslaskuista harjoituksia
16:30 Toinen päivä päättyy

12:00
13:00
13:30
14:30
15:00
15:30
16:30

Ilmoittautuminen ja kahvi
Avaus, esittely, ohjelma
Luotettavuuden konseptit ja käsitteet
Luotettavuuden laskentamenetelmät
”ulkoapäin” nähtynä (malli)
”sisältäpäin” nähtynä (data)
Lounas
Johdatus Minitab ohjelmaan ja sen käyttöön
Luotettavuudessa käytetyt keskeiset jakaumat ja
luottamusvälit
Kahvi
Jakaumien ja luottamusvälien määritys Minitabilla
Luotettavuustietojen analysointi
Mitä tunnuslukuja lasketaan?
Ensimmäinen päivä päätty

2. päivä
08:15 Rasitus-kestävyys -malli
Miksi systeemit ja laitteet vioittuvat?
Turvallisuusmarginaali
10:00 Johdatus luotettavuusmallien laskemiseen ja
luotettavuuden ennustamiseen
11:30 Lounas
12:30 Kurssi jatkuu

3. päivä
08:15 Luotattavuuden mittaus
Luotettavuustestit
Toiminnalliset testit
Ympäristötestit
Huolto ja kunnossapitotestit
10:00 Luotettavuusmittausten tulosten ja esimerkkien
analysointi Minitabilla
11:30 Lounas
12:30 Luotettavuusongelmien ratkaiseminen
Luotettavuusohjelmia
Luotettavuus kentällä
14:00 Kahvi
14:30 Loppukeskustelu
15:00 Tilaisuus päättyy

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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Toleranssisuunnittelu
- Kuinka asiakastarpeet ja tuotteet toleroidaan Sisältö

Kouluttaja

Tuotteen ja prosessin toiminnan sekä kokoonpanon onnistumisen sanelee toleranssi (spesifikaatio). Myös tuotekustannukset määräytyvät suurelta osalta toleranssien perusteella.
Kuinka moni on kysynyt, miten toleranssimme on asetettu?
Onko vaatimuksessa järkeä? Hylkäämmekö ja säädämmekö
turhaan tuotteita ja prosesseja vai onko toleranssirajamme
liian löysät? Ovatko suorituskykyvaatimukset oikein asetettu?
Kurssilla käydään läpi
keskeiset toleranssisuunnittelun perusteet ja menetelmät.
Toleranssisuunnittelun kurssi valmentaa
johtoa ja asiantuntijoita ymmärtämään
ja soveltamaan toleranssisuunnittelua sekä laadun ja kustannusten optimointia.
Kurssi sopii suunnittelu- ja tuotekehitysinsinööreille ja -teknikoille, valmistusteknikoille, -päälliköille ja -insinööreille, testausinsinööreille,
laatuinsinööreille, luotettavuusinsinööreille ja Black Belteille.

Antti Piirainen tai
Eero E. Karjalainen

Paikkakunnat ja ajankohdat
30.-31.3.2023		

Sibeliustalo, Lahti tai etänä

Hinta
Osallistumismaksu 1150 Euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät
lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.
”Toleranssisuunnittelu on ns. ennustamistiede, jolla ennustetaan
tuotteen ja/tai prosessin suoritusarvossa tapahtuvat vaihtelut,
virheet ja viat. Kuinka paljon asiakas sietää vaihtelua tai miten
suuri vaihtelu voi olla, että laite toimii tai sen voi koota. Vaihtelut,
virheet ja viat syntyvät muutoksista, joita tapahtuu
komponenteissa, materiaaleissa, työtavoissa tai mittauksissa.”

KURSSIOHJELMA
1. päivä

2. päivä

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
09:15 Johdatus toleranssisuunnitteluun
Toleroinnin historialliset juuret ja nykypäivä
Toleranssien kehittäminen
Konseptit, määrittelyt ja keskinäissuhteet
Suunnittelutoleranssien sovittaminen prosessiin 		
Johdatus taguchilaiseen toleranssianalyysiin
Tuotekustannusten ja laadun balansointi
Taguchin lähestymistapa tolerointiin
12:00 Lounas
13:00 Perinteinen toleranssianalyysi
Standarditoleranssijulkaisujen/valmistajien suositukset
Lineaarinen ja ei-lineaarinen Worst Case-tekniikka
Lineaarinen ja ei-lineaarinen tilastollinen tolerointi
14:30 Kahvi
15:00 Herkkyysanalyysi
Tietokoneperusteiset tekniikat
Kustannusperusteinen toleranssianalyysi
16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

08:15 Toinen päivä alkaa
Perinteisen toleroinnin vahvuudet ja heikkoudet
09:45 Taguchin laatuhävikkiin perustuva tolerointi
Laadun hävikkifunktio (QLF)
Neliöllisen hävikkifunktion soveltaminen tolerointiin
Katsaus ortogonaalikokeisiin (DoE)
11:30 Lounas
13:00 Toleranssianalyysikokeen suunnittelu
Kokeellinen toleranssisuunnittelu
Kokeellisen toleranssisuunnittelun prosessi
Esimerkkejä toleroinnista
14:00 Kahvi
14:30 Toleranssisuunnittelun suhde luotettavuuden
parantamiseen
15:45 Yhteenveto ja keskustelu
16:00 Tilaisuus päättyy
”Tuntemalla vaihtelu ja sen tekijät voidaan vaikuttaa tuotteisiin, prosesseihin ja niiden kustannusrakenteeseen, koska
toleranssit eli speksit vaikuttavat erittäin voimakkaasti
tuote- ja valmistuskustannuksiin ja reklamaatioihin. ”

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

Kouluttaja

Sekoitekokeet käsittävät testien luokan, jossa muutetaan
sekoitteen komponenttien suhteita, joista tuote muodostuu.
Sekoitekokeiden tuloksena havainnoidaan tuotteiden ominaisuuksien muutoksia. Sekoitteen komponenttien muutoksia
ei voi tehdä toisistaan riippumattomasti (toisin kuin tekijäkokeissa), koska sekoitteen summan on oltava 1 jokaisessa
koeajossa (mixture tunnetaan myös käsitteellä ”resepti”).
Sekoitekokeet ovat erittäin käyttökelpoisia lukuisilla tuote- ja prosessikehityksen alueilla kuten ruoka ja juoma, muovi,
metalliseos, keramiikka ja lasi, polttoaineseokset, lannoitteet,
tekstiilikuidut, betoni, lääkkeet ja monet muut alueet. Kaikkialla, jossa on kysymys ”reseptistä”, formulaatiosta.
Kurssi sisältää yleiskatsauksen eri lähestymistapoihin ja
menetelmiin, joita käytetään tekijä- ja sekoitekokeiden suunnitteluun ja analysointiin. Suunnitelmat käsittävät yksinkertaiset simplex-muotoiset (kolmio) suunnitelmat ja ei-säännönmukaiset suunnitelmat (extreme vertex).
Erityyppisiä sekoitemalleja voi liittää koesuunnitelmaan
kun tulkitaan koetuloksia ja niissä esiintyviä efektejä. Kokeeseen voidaan lisätä myös prosessimuuttuja ja/tai sekoitteen
kokonaismäärä, jota vaihdellaan sekoitekokeessa. Graafisilla ja analyyttisillä menetelmillä voidaan valita optimaalinen
sekoitteen koostumus eri ominaisuuksien suhteen ja lisätä
merkittävästi tuotteen saantoa tai parantaa ominaisuuksia.
Tähän antaa mahdollisuuden Minitab optimizer, jolla voidaan
optimoida 1-25 ominaisuutta samanaikaisesti.
Kurssi on suunniteltu jokaiselle (ei vaadi tilastollista perustietoa), joka haluaa tietää kuinka suunnitellaan sekoitekokeita
ja analysoidaan kokeen synnyttämiä tuloksia.

Antti Piirainen tai
Eero E. Karjalainen

Paikkakunta ja ajankohta
13.-14.9.2023		

Sibeliustalo, Lahti

Hinta
Osallistumismaksu 1150 Euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät
tarjoilut ja koulutusaineisto. Kurssilaisilla tulee olla kurssin
aikana käytettävissään kannettava tietokone sekä Minitab
-ohjelmisto tai sen ilmainen demoversio.

KURSSIOHJELMA
1. päivä

2. päivä

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
Suunniteltujen testien ja kokeiden perusteet
analyyttisessä maailmassa
Termit, koetyypit, analyyttinen/numeerinen maailma,
koesuunnittelun periaatteet, yksimuuttujakokeen
suunnittelu, datan analyysimenetelmät
12:00 Lounas
Monimuuttujakoe (Multi Factor, DoE) ja sekoitekokeet
Ortogonaalimatriisi ja koe sekä 3 - 7 muuttujakoe
Monimuuttujakoeharjoitus - Ryhmätyö Lego-auto
14:15 Kahvi
Johdatus Mixture eli sekoitekokeisiin
Screening – RSM-kokeet ja niiden käyttö
sekoitekokeiden suunnittelussa
Eri mahdollisuudet sekoitekokeiden suunnitteluun
16.00 Päivä päättyy

08:15 Mixture ”Simplex”
Mikä simplex suunnitelma on?
Ryhmätyö: Simplex Centroid; Ikkunanpesuaineen PH
Mixture ”Extreme Vertex”
Esimerkkejä Minitab analyysi
Mixture + ”Prosessi”
Esimerkki Minitab analyysi
11:30 Lounas
Mixture + ”Määrä”
Esimerkki Minitab Analyysi
Sekoitekokeet eli mixture koe extreme vertex +
prosessi
Ryhmätyö ”juomasekoite”
14:30 Kahvi ryhmätyön lomassa
Ryhmätyö jatkuu
Yhteenveto DoE ja Mixture kokeista
16:00 Päivä päättyy

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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Tehokkaat tutkimussuunnitelmat
- Design of Experiments, DoE Sisältö

Kouluttaja

Opi kaikki keskeiset koemenetelmät neljässä päivässä. Design
of Experiments perustuu alkujaan R. A. Fisherin vuonna 1935
kehittämään menetelmään. Kurssi on suunnattu lähinnä tutkimus- ja kehitystyössä oleville henkilöille, jotka tarvitsevat
laaja-alaista erilaisten tutkimus-, testi-, koesuunnitelmien tuntemista ja valintaa. Kurssilla perehdytään lyhyesti yleiseen sattumadatan analyysiin (monimuuttuja-analyysiin GLM, pääkomponenttianalyysi) ja käydään kaikki keskeiset koesuunnitelmat,
valinnat ja niiden analysoinnit läpi harjoitustehtävin ja kokein.
Kurssilla käydään laaja joukko testejä läpi, kuten hypoteesitestaus, regressioanalyysi,Taguchi -matriisit, faktorikokeet: full
factorial, 2k-, Plackett-Burman, Split-Plot, vastepintakokeet:
CCD, Box-Behnken sekä sekoitekokeet: Simplex centroid,
Simplex latattice, Extreme vertix-, D-optima, jne.
Koe/tutkimussuunnittelu (DoE) on tapa kerätä dataa niin,
että sitä voidaan tehokkaasti analysoida ja luoda tilastollisia
malleja. Analyysi hyvästäkin koedatasta oli ennen tilastoohjelmia työlästä ja matemaattisesti vaikeaa. Nyt ongelma on
poistunut. Minitab-ohjelma tekee kaiken datankeräyssuunnitelman luomisesta datan analysointiin nopeasti ja tehokkaasti.
Tulokset esitetään selkeästi kuvin ja numeroin.

Antti Piirainen tai
Eero E. Karjalainen

Paikkakunnat ja ajankohdat
1. jakso: 11.-12.5.2023
Sibeliustalo, Lahti tai etänä
2. jakso: 1.-2.6.2023		

Hinta
Osallistumismaksu 2350 Euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä luentoaineisto. Tarkemmat
ilmoittautumistiedot ja -ohjeet takakannessa.
Vaatimukset: Kurssilla tarvitaan Minitab -ohjelmaa.
Ohjelmana voi käyttää Minitab -demoa (1 kk täyslisenssi).
Demon tai koko ohjelman voi hankkia www.laatutieto.fi.

KURSSIOHJELMA
1. päivä

3. päivä

08.30
09.00
09.15
09:30
10:30
12:00
13:00

8.15

Ilmoittautuminen ja kahvi
Avaus, esittely ja ohjelma
Minitab ohjelman asennus ja ”kuinka se toimii?”
Sattumadatan analysointi: EDA, GLM, PCA
Taustaa testi- ja koesuunnittelulle - Mitä se on?
Lounas
Kokeen suunnittelu - Erilaisia tapoja tehdä kokeita
Hypoteesitestaus 1-n tasoa ja ANOVA
Regressioanalyysi ja mallinnus
14.15 Kahvi
14:30 Ryhmässä: Hypoteesitestaus, regressioanalyysi
16.00 Päivä päättyy

2. päivä
08.15 Toinen päivä alkaa
Monimuuttujakoe ja ortogonaalimatriisi
Kuinka testataan montaa muuttujaa samanaikaisesti
10:00 Monimuuttujaharjoitus - ryhmätyö Lego -auto
Monimuuttujakokeen hyödyt ja haitat
11:30 Lounas
12:30 2k Faktorikokeet, täystekijäkokeen suunnittelu
Käytännön täystekijäkoe: Katapultti
14:00 Kahvi
14:30 Täystekijäkokeen analysointi
16:00 Päivä päättyy

Kolmas päivä alkaa
Osittaistekijäkoe ja Screening -koe
09:15 Harjoitus: Screening koe ”Factory”
Keskinäisvaikutus ja screening -koe sekä esimerkkejä
11:30 Lounas
12:30 Varianssi eli hajontakoe ja sen analysointi
Split-Plot -koe sekä esimerkki
Kuinka vaikeasti muutettavaa tekijää testataan
14:00 Kahvi
14:30 Vastepintakokeet ja prosessin optimointi
CCD, Box-Behnken
Ryhmätyö: Vastepintakoe katapultilla
16:00 Päivä päättyy

4. päivä
8.15

Epälineaariset kokeet jatkuu
Sekoite- eli Mixture -koe
09.00 Ryhmätyö: CCD Mixture koe ”mehu”
12.00 Lounas
13.00 D-optima kokeet
Kuinka koeajojen määrää voi optimaalisesti säätää
Taguchi -matrisit
14.30 Kahvi
15.00 Yhteenveto kokeen suunnittelusta ja loppukeskustelu
16.00 Kurssin päätös

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

Kouluttaja

Mitä ISO 9001:2015 tarkoittaa organisaatiollesi? Sertifikaatit
vanhenevat pian ja jotain pitäisi tehdä?
Useimmiten vaatimukset ISO 9001-standardin toteuttamiselle tulevat asiakkaalta. Haluamme todistaa, että olemme
omistautuneet laadunhallintaan. Mutta takaako sertifikaatti
seinällä yhtään mitään tai mitä muutoksia uusi ISO 9001 on
tuonut vaatimustasolla?

Koulutuksen tavoite ja hyödyt
Kaksipäiväisen ISO 9001-koulutuksen tarkoituksena on
selventää itse standardin vaatimuksia organisaatiolle, sekä
standardin taustalla olevaa ajattelua. Lisäksi koulutuksessa
tutustutaan käytännön harjoitteiden avulla riskiperusteiseen
ajatteluun ja mm. FMEA:n (vika- ja vaikutusanalyysin) käyttöön
työkaluna riskien kartoittamisessa. Riskiperusteinen päätöksenteko on yksi uudessa ISO 9001-standardissa nousevista
teemoista, jota organisaatiossa joudutaan mahdollisesti soveltamaan.
Opit ymmärtämään mitä ISO 9001:2015 käyttöönotto tulee vaatimaan organisaatioltasi ja mitä asioita tulee huomioida.
Tarkoituksena on hahmottaa standardin kokonaiskuva asiakasvaatimuksista omaan toimintaan ja soveltamiseen omassa
toimintaympäristössä. Lisäksi saat käytännön työkaluja riskiperusteisen päätöksenteon tueksi.

Matti Pesonen

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu ISO 9001:2015-standardista ja sen
implementoinnista kiinnostuneille tai siihen sotkeutuneille
päälliköille tai johtajille kaikenkokoisissa tuotanto- tai palveluorganisaatioissa. Aikaisempaa kokemusta standardien maailmasta ei kurssilla tarvita, mutta voit tulla myös päivittämään
osaamistasi vastaamaan uusia vaatimuksia.

Paikkakunnat ja ajankohdat
Seuraava ajankohta avoin. Kysy yrityskohtaista toteutusta.

Hinta
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
Laadun määrittäminen ja johtaminen
Laadunhallintajärjestelmät (QMS)
ISO 9000-standardiperhe
Tausta ja historia
ISO 9001:2015
Laadunhallinnan periaatteet
Standardin vaatimukset
Muutokset
12:00 Lounas
13:00 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen
Laadun ymmärtäminen
Organisaation kontekstin ymmärrys
14:30 Kahvi
15:00 Vaatimukset johdolle
Auditointi ja sertifikaatti
Keskustelu
16:00 Päivän päätös

08:30 Päivän aloitus
09:00 Prosessiperustainen toiminta
Prosessien määrittely ja
ISO 9001:2015 vaatimukset
ISO 9001:2015 ja riskilähtöisyys
Johdatus riskiperustaiseen ajatteluun
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet
Poikkeamien hallinta
12:00 Lounas
13:00 Riskien hallinnan työkalut
Riskien ja mahdollisuuksien käsittely
Johdatus vika- ja vaikutusanalyysiin (FMEA)
Harjoitus: FMEA:n laatiminen
14:00 Kahvi
14:30 FMEA:n soveltaminen
Suunnittelu, Prosessi
ISO 9001:2015 vaatimusten ylittäminen
Parannuksen ja mittauksen ymmärtäminen
16:00 Yhtenveto ja tilaisuuden päätös

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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Sisäinen auditointi
- Toimintajärjestelmän tae, jatkuvan parantamisen väline Kouluttaja
ETM, MQ Elina Mäkinen
Business Excellence Finland Oy

Ovatko sisäiset auditoinnit
hyödyllisiä
vai pakollista tekemistä, koska
standardit niin vaativat?
Paikkakunnat ja ajankohdat
14.3.2023		
30.5.2023		

Sisältö
Laatu-, ympäristö- ja TTT-järjestelmien mukaista toimintaa
tulee auditoida systemaattisesti ja saatua tietoa hyödyntää.
On muistettava, ettei auditointi ole poliisitoimi, vaan se on
yksi työkalu monien muiden kehittämistyökalujen joukossa.
Hyvin suoritettu, osaavien auditoijien suorittama sisäinen
auditointi on erinomainen väline varmistaa, että kaikki toimii
sovitulla tavalla ja johto saa tarvittavan tiedon toiminnasta.
Onnistuakseen auditointi vaatii pätevät auditoijat, huolellisen suunnittelun ja valmistautumisen sekä syy-seuraussuhteiden ymmärrystä.

Sisäisen auditoinnin prosessit

Sibeliustalo, Lahti tai etänä
Sibeliustalo, Lahti tai etänä

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

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja
ISO 45001:2018 standardien auditointia
koskevat vaatimukset käydään
karkealla tasolla läpi.

KURSSIOHJELMA
1. päivä

Valmennus auttaa auditointiprosessin kehittämisessä ja antaa
kuvan siitä, miten sisäiset auditoinnit palvelevat yrityksen toimintajärjestelmän ylläpitoa ja jatkuvaa toiminnan kehittämistä.
Laatu, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien standardien vaatimukset käydään karkealla tasolla läpi.
Koulutuksessa huomioidaan myös yleisimmin käytettyjen
ISO-standardien vaatimukset.
Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta sisäisen
audioinnin vastuuhenkilönä tai kehittäjänä.

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
09:15 Auditoinnin historiaa
Sisäisen audioinnin asema standardeissa
Sisäisen auditoinnin rooli, tarkoitus, kohteet ja
painotukset
Monenlaisia toimitustapoja
Hyvä auditoija
12:00 Lounas
13:00 Sisäisen auditoinnin prosessi
PTS- ja vuosisuunnittelu
Yksittäinen auditointi
Suunnittelu ja valmistautuminen
14:30 Kahvi
15:00 Auditoinnin toteuttaminen
Raportointi
Mitä auditoinnin jälkeen
Auditoinnin kehittäminen
16:00 Tilaisuuden päätös

INTERNET: qkk.fi, sixsigma.fi, tehdasfysiikka.fi E-MAIL: toimisto@qkk.fi
Olemme myös sosiaalisessa mediassa.
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Toimiva johtamis- / toimintajärjestelmä
Kouluttaja
ETM, MQ Elina Mäkinen
Business Excellence Finland Oy

Tule kuulemaan, minkälainen on hyvä
toimintajärjestelmä, joka täyttää
myös standardien vaatimukset

Sisältö

Paikkakunnat ja ajankohdat

Tule kuulemaan, minkälainen on hyvä toimintajärjestelmä, joka
täyttää myös standardien vaatimukset.
Miksi enää tuskailla laatu-, ympäristö-, TTT- tai muiden
hallintajärjestelmien kanssa, jota kukaan ei käytä? Miksi johtamisjärjestelmät eivät ole työkaluja jokaisesta arkirutiinista
johtamiseen?

4.5.2023		Sibeliustalo, Lahti tai etänä

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

KURSSIOHJELMA
Päivän aikana käydään läpi käsitteitä sekä toimintajärjestelmää
rakentamisesta aina sen kehittämiseen käytännön esimerkein.
Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta laatu- tai muiden johtamisjärjestelmistä.

Kaikkia koulutuksiamme
toteutetaan myös yrityksen
sisäisenä koulutuksena tai
etäkoulutuksena.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous
organisaatiotasi kiinnostavasta aihealueesta.
Räätälöimme sisällön
tarpeisiinne.

1. päivä
08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
09:15 Mikä on toimintajärjestelmä
Miksi toimintajärjestelmä
Tämän päivän toimintajärjestelmä
12:00 Lounas
13:00 Tämän päivän toimintajärjestelmä
14:30 Kahvi
15:00 Järjestelmän rakentaminen ja kehittäminen
Keskustelu
Opit ja oivallukset
16:00 Tilaisuuden päätös

Osallistu ja täydennä osaamista myös:
ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 vaatimukset
organisaation arjessa -kurssilla.

QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh. 03 - 780 4264
Kaikkia koulutuksia järjestetään myös yrityskohtaisina toteutuksina!
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ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001
vaatimukset organisaation arjessa
Kouluttaja
ETM, MQ Elina Mäkinen
Business Excellence Finland Oy

Mitä ISO 9001, ISO 14001 ja
ISO 45001 tarkoittavat ja
mitä ne vaativat
organisaatiolta?

Sisältö

Paikkakunnat ja ajankohdat

Laatu-, ympäristö- ja TTT standardien vaatimukset koetaan
edelleen usein vain sertifikaattien vaatimiksi sekä usein myös
vaikeiksi ja turhiksi, hyödyttömiksi.
Pitääkö näiden vaatimusten olla jotain normaalista organisaation toiminnasta poikkeavaa vai sisältääkö toimintamme
joka tapauksessa näiden standardien vaatimusten asiat tunsimme standardit tai emme?

3.5.2023		Sibeliustalo, Lahti tai etänä

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

KURSSIOHJELMA
1. päivä

Päivän aikana käydään läpi ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001
vaatimukset käytännön esimerkein ja harjoittein.
Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta ISO 9001,
ISO 14001 ja ISO 45001 -standardeista.

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
09:15 Yleistä standardeista
Toimintaympäristö ja sidosryhmät
Johtajuus
12:00 Lounas
13:00 Suunnittelu
Tukitoiminnot
Toiminta
14:30 Kahvi
15:00 Suorituskyvyn arviointi
Parantaminen
Keskustelu
Opit ja oivallukset
16:00 Tilaisuuden päätös
Osallistu ja täydennä osaamista myös toimiva johtamis- ja
toimintajärjestelmä-kurssilla.

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

Puh: 03-780 4264
Tyyrpuurinkatu 5 A 15
15140 LAHTI
Y-Tunnus: 1091987-0

K uvaus

Johtaminen

Ai he

KOULUTUSTARJONTA SEKÄ KONSULTOINTIAIHEALUEET

Sisä ltöä la a d un johta m iseen
-kilpailukyvyn johtaminen erinomaisuuden avulla

Lean Six Sigma

www.qkk.fi
www.sixsigma.fi
www.tehdasfysiikka.fi
toimisto@qkk.fi

Va ihtelun p ienentä m inen ja suoritusk yvyn p a ra nta m inen
- laatu on tuottavuuden ja asiakastyytyväisyyden kulmakivi

K urssi t

2

Deming-johtamisfilosofia

2

Systeemiteoria

2

TOC - Tehokas prosessijohtamisen työkalu

1

Lean Six Sigma Champion -koulutus

2

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus

24

Green Beltistä Black Beltiksi (muuntokoulutus) Uusi kurssi

13

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus

9

Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus

2

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus (palvelu)

9

Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus (palvelu)
Design for Six Sigma -koulutus
Johtoryhmäkoulutus - Lean Champion
Lean-johtajakoulutus

2
5

VSM- Arvovirtakuvaus

1

Prosessit ja kuvaaminen - tunnista arvovirrat

2

Lean 5S -konsepti

1

Lean - Opi keskeiset konseptit pelien avulla

2

Virheen estin - Poka Yoke

2

TPM

1

SMED

1

Kaizen

1

0-virhe

3

Minitab perusteet

1

Minitab - Analysoi mittaustuloksia ja dataa

4

Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit

5

Minitab - Palvelusektorin tehokas työkalu

5

Workspace / Engage perusteet

1

Tehdasfysiikka johtajille ja johtoryhmille

1

Tehdasfysiikkaa johdanto

1

Tehdasfysiikkaa johdanto ja laskuharjoitukset

2

Tehdasfysiikka - toiminnan lainalaisuudet, Factory Physics

7

Asiakaslähtöinen tuotteen ja palvelun kehitys QFD

2

Asiakastyytyväisyys - Toiminnan kulmakivi

1

Toleranssisuunnittelu - Asiakastarpeiden ja tuotteiden tolerointi

2

Perusasiaa luotettavuustekniikasta ja Minitab-analyysiä tueksi

1

Luotettavuustekniikka

3

Yleinen riskikartoitus (FMEA)

1

APQP

2

IATF 16949:2016 ja keskeiset konseptit (FMEA; SPC; MSA; APQP; PPAP)

3

Teollinen koesuunnittelu käytännössä
Design of Experiments (DOE) - Tutkimussuunnittelu (Factorikoe, vastepintakoe ja sekoitekoe
Minitabilla)

3

Testien suunnittelu ja analysointi - One Factor at the Time (OFAT)

1

Sekoitekokeet, Mixture Designs

2

Dynaaminen Taguchi

5

Shainin-tekniika

2

Tilastollinen prosessinohjauksen perusteet (SPC)

1

Laaja SPC-koulutus

6

Tilastollinen ajattelu

2

Luotettava mittausprosessi (MSA) - mittaus ja mittauksen suorituskyky, näytekoko

2

AIAG&VDA Process FMEA siirtymä, mitä muutoksia

1

AIAG&VDA Process FMEA

2

AIAG&VDA Design FMEA

2

Näytteenottotarkastus AQL

1

P oik k itieteellinen tek nolog ia
-tunnetko potentiaalin, jonka laatutekniikka mahdollistaa?

Laatutekniikan perusteet - Tunnista laatutekniikan mahdollisuudet

1

Laatutekniikan perusteet - laaja paketti

5

Juurisyya na lyysit
-common cause, special cause - oikea menetelmä oikeaan
paikkaan

Poikkeavan tuotteen selvittäminen, 8D

2

QC-Story

2

Juurisyyanalyysi (kausaliteetti)

2

Tehoa johdon katselmuksiin

1

Sisäinen auditointi

1

Toimiva johtamis-/toimintajärjestelmä

1

ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 vaatimukset organisaation arjessa

1

Tehokas toimintajärjestelmä - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

2

Vaatimusstandardi ISO 9001 uudistuu - Mitä muutoksia

1

Lean ISO 9001 - Tehoa toimintajärjestelmään

1

Ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet

2

Lean
Minitab
Tehdasfysiikka

Tuote- ja p a lvelutuota nnon k ä yttä ytym inen
- ymmärrä operaatioiden sisäiset riippuvuussuhteet

Koesuunnittelu

T&K

Asia k a sta rp een tunnista m inen ja p a lvelun ta i tuotteen
la a d un suunnittelu
- tarve on tyytyväisyyden ja asiakasarvon
tunnistamisen perusta

Kok eelliset tutk im usm enetelm ä t k a ik k iin ym p ä ristöihin
-tehoa tieteelliseen menetelmään ja päätöksentekoon

SPC

Tila stollisen a ja ttelun ja sta b iilisuud en p erusta
- vaihtelu on normaalia, onko sinulle?

MSA & AQL
ISO 9000

1
20

Lean-toteuttaja -koulutus

Tila stollinen a na lyysi ja ta rk a stelu
- ota hyötykäyttöön helppokäyttöiset analyysit ja menetelmät,
joilla viet organisaatiosi uudelle tasolle.

Kla ssista la a tua ; m itta a ja ta rk a sta
-aina ajankohtaista laatuammattilaisen peruskonsepteja

a

Laat

2
10

Lean-johtamiskäytännöt

Virta uk sen k ehittä m inen
- valjasta organisaation osaaminen ja osaamisen kehittäminen
asiakastarpeiden täyttämiseen ja tuotannon kilpailukyvyn
kehittämiseen

Ongelma
utek
nniikk
ratkaisu

K est o, pv

Johtajan laatu

La a d unha llinta jä rjestelm ä t
-tuki ja turva, apu ja tuki moneen johtamisen pulmaan

4

