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LCI Finland Valmennuspäivä

14. toukokuuta 2018

Vison Oy järjestää vuosittaisen Lean –

tapahtuman yhteydessä valmennuspäivän, 

jossa perehdytään Leaniin useiden 

asiantuntijoiden johdolla.  Mukana 

valmentamassa mm. Sammy Obara, jolla on 

yli 30 vuoden kokemus Leanin soveltamisesta 

eri alojen organisaatioissa.

Valmennuspäivä on tarkoitettu kaikille 

rakennusalan toimijoille, jotka ovat 

kiinnostuneet Leanista ja sen tarjoamista 

mahdollisuuksista toimialan kehittämisessä.

Valmennuspäivän työpajat:

Lisätietoa tapahtumasta seuraaalla sivulla 

KAIZEN –
workshop

Last Planner 
System & 

Villego

Big Room -
toiminta

Tahtiaika-
tuotanto

Huipputiimin 
rakentaminen

Valmennusten hinnat: 

Kaizen –workshop (1 päivä) 595€ + ALV
Muut työpajat ( ½- päivää) 245€ + ALV

http://www.vison.fi/
http://lci.fi/
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Suomalaisten rakennusalan asiantuntijoiden kokemuksia Kaizen –
workshopista:

”Kaizenin periaatteet ja soveltaminen rakentamisessa aukesivat 
aivan uudella tavalla. Aiheen syvällinen ymmärtäminen ja sen 
tuominen esiin käytännönläheisellä tavalla miellyttivät erityisesti.”

- Juha Salminen, Consti Yhtiöt Oyj

”Sammyn innostava ja konkreettinen esitys siitä, mitä Kaizen
todella tarkoittaa ja miten sitä voidaan soveltaa eri tehtäviin ja 
toimialoihin, laajensi näkökulmaani ja antoi lisäpotkua 
valitsemaani suuntaa tuottavuuden kehityksessä.”

- Maarit Sääksi, YIT:n tuottavuusloikka-hankkeen vetäjä 

8:30  -12:30 Kaizen –workshop

Kaizen edistää kestävää, 
jatkuvaa parantamista osana
jokapäiväistä työskentelyä koko
organisaatiossa. Se tukee
virtautusta, 
parannusehdotusten
tunnistamista sekä
toteuttamista, joita kaikki
organisaation henkilöt
tuottavat.

Kieli: englanti

Valmentaja:
Sammy Obara, Honsha.ORG

Last Planner System Villego -
simuloinnin avulla

Anssi Koskenvesa, Mittaviiva
Miika Ronkainen, Vison Oy

Tehokas Big Room –toiminta

Piia Sormunen, Granlund Consulting
Lauri Merikallio, Vison Oy

13:15-17:00 Tahtiaikatuotanto rakentamisessa

Olli Seppänen, Aalto yliopisto
Aleksi Heinonen, Vison Oy

Tiimistä huipputiimiksi

Jari Salo, Juuriharja Consulting 
Group Oy

Sammy Obara

Sammy Obara (San Diego, USA) on monipuolinen 
Lean-asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus 
Leanin opettamisesta  jo yli 450 eri alan 
organisaatioissa ympäri maailman. 

Sammyn Lean-osaamisen tausta on Toyotalla, 
jonka jälkeen hän on antanut Lean-valmennusta 
niin konsulttiyrityksissä, 
koulutusorganisaatioissa 
kuin humanitäärisissä tehtä-
vissä työskenteleville henki-
löille. Lisäksi hän on toiminut
vierailevana luennoitsijana
niin yliopistoissa, kuin ympäri
maailman järjestetyissä Lean-
tapahtumissa.

Nykyään Sammy valmentaa
yrityksiä Honsha.ORG:lla,
joka on entisten Toyotan
asiantuntijoiden alumnijär-
jestö. 

Valmennuspäivässä voi osallistua joko 

kokopäiväiseen Kaizen –workshopiin tai valita 

kiinnostavimmat työpajat aamu- ja/tai iltapäivälle.

Tapahtumaan ilmoittautumisesta tiedotetaan 

myöhemmin.

Huom! Työpajoissa on rajoitetut osallistujamäärät: 

Kaizen –workshop 50 henkilöä, 

muut valmennukset 25 henkilöä/työpaja.

Valmennusten hinnat: 

Kaizen –workshop 595€ + ALV,

muut valmennukset 245€ + ALV

Koulutuspaikka:

Hilton Helsinki Airport

Lentäjänkuja 1

01530 Vantaa, Finland

http://www.vison.fi/
http://lci.fi/

