Liity mukaan ainutlaatuiseen
Mestaripolku-ryhmäämme,
jossa voit vaihtaa kokemuksia ja verkostoitua muiden
opiskelijoiden kanssa.

OPI LISÄÄ LEAN-AJATTELUSTA JA
PARANNA PROSESSINHALLINTAOSAAMISTASI
Maksuttomassa oppisopimuskoulutuksessa:
3 syvennät osaamistasi prosesseista ja niiden merkityksestä koko organisaation toiminnalle
3 tunnistat prosesseissa esiintyviä ongelmakohtia ja kehität prosessien toimivuutta parantavia ratkaisuja
3 saat valmiuksia kuvata ja analysoida toimintaprosesseja
3 hyödynnät laatuajattelua ja LEAN-filosofiaa prosessien kehittämistyössä
3 toteutat prosessien kehittämisprojektin omassa organisaatiossasi

KOULUTUSTA PROSESSIEN KEHITTÄMISEEN JA HALLINTAAN
- OPI LISÄÄ LEAN-AJATTELUSTA!
Oletpa työssä tuotannossa tai palvelualalla, hyödyt viiden (5) kuukauden oppisopimuskoulutuksestamme, jossa suoritat samalla Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osan Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen (50 osp). Jakso soveltuu myös erilliseksi täydennyskoulutukseksi niin yritysten kuin julkishallinnonkin palveluksessa toimiville eri
alojen asiantuntijoille. Jakson aikana opittavat menetelmät ovat nopeastikin käytäntöön
sovellettavissa.
Prosessilähtöinen näkökulma avaa uusia mahdollisuuksia vaikuttaa toimintojen sujuvuuteen ja luoda tasalaatuisia, hyviä asiakaskokemuksia. Samalla organisaatiossa toteutuu
strategian mukainen, tavoitteellinen toiminta ja työyhteisöllä on mahdollisuus kehittyä
tiiminä. Koulutuksessa yhdistetään LEAN-ajattelun hyväksi koettuja ideoita ja menetelmiä
prosessien tavoitteiden ja sujuvuuden parantamiseen.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu organisaatioiden vastuutehtävissä toimiville, jotka haluavat kehittää
osaamistaan toimintaprosessien tehostamisessa ja kehittämisessä.

SISÄLTÖ

Prosessit, laatu ja LEAN
• Tuotanto- ja palveluprosessien merkitys toiminnassa, ydinprosessien kuvaaminen ja
analysointi, prosessien kehittäminen ja laatu, LEAN-ajattelun soveltaminen kehitystyössä
Palvelumuotoilu ja asiakaskokemus
• Asiakaskokemuksen analysointi, palveluprosessien kehittäminen, palvelumuotoilu
Case-esimerkit, yritykset

TOTEUTUS

Monimuotokoulutus työn ohessa opiskellen. Koulutuskokonaisuus muodostuu koulutuspäivistä,
henkilökohtaisesta ohjauksesta, mentoroinnista, yksilöllisestä kehittämistehtävästä ja pienryhmäsparrauksesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

KESTO

Koulutus kestää noin viisi (5) kuukautta syyskuusta 2022 - helmikuuhun 2023 ja siihen sisältyy
neljä (4) koulutuspäivää sekä ryhmä- ja yksilöohjausta opiskelijan tarpeiden mukaisesti.

HINTA

Maksuton oppisopimuskoulutus.

HAKU

Hae koulutukseen osoitteesta bit.ly/jyeat-osa tai QR-koodilla →
15.8.2022 mennessä!
Koulutus alkaa 9.9.2022.

Koulutus toteutetaan osana Mestaripolkua rakentamassa -hanketta.
Lisätietoja hankkeesta: www.turunakk.fi/yrityksille/hankkeet
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Oma kehittämisprojekti johonkin oman organisaation osa-alueeseen

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN OPPISOPIMUKSEEN
www.turunakk.fi/oppisopimus
Oppisopimus Aija Huhtamäki
Puh. 040 517 8006, aija.huhtamaki@turunakk.fi
Koulutus Riitta Windahl
Puh. 040 194 1282, riitta.windahl@turunakk.fi
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