Aivojen käyttöaste – organisaation ainoa kestävä
kilpailuetu
Onko kyse selviytymisprosessista,
jonka tunnusmerkkeinä on kiire,
jatkuva säätäminen ja tulipalojen
sammuttaminen.

Mihin käytämme energiamme
päivittäisessä työssä?

Perustehtävän
kirkastaminen

Motivoitunut
henkilöstö ja
valmius ajatella

Toiminnan
taso

Lean polku – prosessin kehittyminen

Arjen vaihtelu
Tulipalojen
sammuttaminen
Kiire/kaaos

Tavoitteena
erinomaisuus

Toimintatapojen
ja ajattelun
muutos

Päivittäin
Koko ajan
Ongelmanratkaisu
Vakioi
Rakenna onnistumisen
edellytyksiä

Tunnista kehittämisen
paikat
Jatkuva parantaminen
Kehitä valmiuksia
Aika

www.lean-jto.fi

Miten selviämme tästä päivästä
ja tehtävästä?

Onnistumisen
edellytykset

Ajatuksia kehittämisestä ja valmentamisesta
Dōjō (Dō= tie, polku; Jō=paikka) tarkoittaa “paikkaa missä harjoittelet tietä".

Dōjō viittaa Japanilaisessa kulttuurissa paikkaan, jossa on tilaa meditaatiolle ja harjoittelulle. Tämä on paikka, jossa
voit ohjatusti nostaa valmiuksia, eräänlainen kuntosali taidon ja ajattelu yhdistymiseen.

Teoria

Teoria &
soveltaminen

Käytäntö

Valmennuksen tavoitteena on tukea organisaatioita kehittämisohjelmissa. Valmennus on tärkeä osa
organisaatiokohtaisessa konsultoinnissa. Tästä syystä olemme kehittäneet omanlaisen lähestymistavan
organisaation oppimiseen, joka perustuu uniikkeihin ratkaisuihin ja joka on erittäin vuorovaikutteinen ja
pohjautuu täysin ”TEKEMÄLLÄ OPPII” -konseptille.
Olemme tarjonneet tammikuusta 2010 lähtien käytännön simulaatioita polkuautotehtaallamme. Tehdas on
käytännönläheinen harjoitteluympäristö, jossa voit harjoitella keskeisiä Lean-oppeja sekä arvoa tuottavan
prosessin kehittämisen että Lean Leadership -näkökulmasta. Rakennamme ja suunnittelemme yhdessä prosessia
järjestelmällisesti, vaiheistetusti ja vuorovaikutteisesti. Jokaisen ryhmän ja yhteisön oppimisen polku on erilainen,
siksi meillä on mahdollista ja tilaa oppia myös erehdyksistä.
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Aivojen käyttöaste - oppimisen polut
Kilpailuetu rakentuu oppimisen ja kehittämisen perustalle. Millainen toimintaympäristö organisaatiossamme on?
Toimintaympäristön kehittäminen on kaikkien asia.
Arjen asiantuntijat ovat arvoa tuottavan työn ammattilaisia. Onnistumisen edellytysten rakentaminen omaan työhön
lähtee arjen kehittämisen kysymyksistä.
Esimiehen tehtävä on suunnan ja toimintaympäristön rakentaminen. Tämä rakentaminen ei tapahdu tyhjiössä, vaan
yhteistyössä.

Lean käytännössä

Esimies Lean valmentajana

•

•

Valmennus arjen kehittämisen
ytimessä
• Käytännön matka kaaoksesta
vakaaseen ennakoitavaan
prosessiin
• Antaa eväät ymmärtää ja
soveltaa MIKSI, MITÄ ja Miten
omassa arkityössä
Lue lisää
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Esimies näkökulmia Leanmatkalle
• Käytännön simulaation kautta
pysähdyksiä matkan
solmukohtiin
• Työkaluja oman esimiestyöotteen kehittämiseen
matkalla kaaoksesta jatkuvan
kehittämisen vakioon
Lue lisää

Organisaatiokohtainen
kehittämistuki
•

Arvoa tuottava prosessi
keskiössä
• Organisaation sisältä
kumpuava kehittämisvoima
• Rinnalla kulkeminen
Ota yhteyttä

