
Millaisia mahdollisuuksia  ja vaihtoehtoja   
lean-filosofia ja lean-johtamismenetelmien 
soveltaminen antavat terveydenhuollon muutoksen 
ratkaisemiseen ja sen hallitsemiseen? Mitä lean 
tarkoittaa arjen toteutuksissa?

Suomen Lean-yhdistyksen seminaarissa esimerkkejä, 
kokemuksia ja tietoa toimintatapojen ja johtamisen 
prosessien uudistamisesta kansainvälisiltä ja 
kotimaisilta huippuosaajilta. 

Lean – uusia avauksia 
terveydenhuoltoon

Seminaari  
keskiviikko 12.10.2016  
klo 8.00 – 16.10 
Karelia-ammattikorkeakoulu 
talo A, iso auditorio 
Tikkarinne 9, Joensuu

8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi

8.30 Seminaarin avaus
  Ilkka Pirskanen, toimitusjohtaja, Siun sote

8.45 Suomen Lean-yhdistyksen puheenvuoro
  Kalle Arsalo, toiminnanjohtaja, Suomen Lean-yhdistys

9.00   Lean: not a recipe but a path  
for making things better (presentation  in English)

  Daniel Jones, Professor, Founder and Chairman of  
Lean Enterprise Academy, The UK

 Public funding reaches limits – what is the way forward?
  An alternative path with hands-on leaders building problem 

solving capabilities end-to-end along the patient’s journey. 
What does it take to do this in practice? Learning from 
other hospital examples.

  New opportunities opened up combining digital 
technologies with lean patient pathways

10.15 Tauko 

10.45  Lean: not a recipe but a path  
for making things better

  Daniel Jones

12.00 Lounas

12.45  Taking healthcare to a new level of performance
  Göran Henriks, Chief Executive of Learning and Innovation, 

Qulturum, City Council of Jönköping, Sweden

14.00 Kahvi

14.30  Vellovista vesistä sujuvaan virtaukseen
  Sirpa Kaipiainen, Operatiivisen palvelualueen johtaja, 

silmätautien ylilääkäri, P-KSSK

15.15  Espoon tapaan – meidän polkumme
  Tuula Heinänen, kehittämisjohtaja, Espoon kaupunki

16.00 Seminaarin päätössanat
  Anu Niemi, kehittämisjohtaja, Siun sote

Kenelle?
Suomen Lean-yhdistyksen yhteistyössä Siun soten kanssa 
järjestämä seminaari on suunnattu asiakastulosten ja 
tuottavuuden parantamisesta sekä henkilöstön hyvinvoinnin 
lisäämisestä kiinnostuneille: organisaatioiden johdolle, 
esimiehille ja kehittämistyöstä vastaaville.

Seminaarin hinta 
225 € + alv 24 %. Seminaari laskutetaan jälkikäteen. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.lyyti.in/Joensuu2016  
tiistaihin 4.10.2016 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. 
Lisätietoja toiminnanjohtaja Kalle Arsalolta  
kalle.arsalo@leanyhdistys.fi tai 050 410 4848.

Yleiset peruutusehdot
4.10.2016 jälkeen tulleista peruutuksista veloitetaan koko osallistumis-
maksu. Esteen sattuessa voi osallistujapaikan luovuttaa toiselle samassa 
organisaatiossa työskentelevälle.

Ohjelma

Mikä on Suomen Lean-yhdistys ry?
Suomen Lean-yhdistys ry on voittoa tuottamaton 
organisaatio, jonka tavoitteena on Suomen elinkeinoelä- 
män ja julkishallinnon kilpailukyvyn kehittäminen.
Tutustu toimintaamme ja yhdistykseen osoitteessa 
www.leanyhdistys.fi

 Professor Daniel Jones 
Founder and Chairman Lean Enterprise Academy 
United Kingdom

Founder and Chairman of the Lean Enterprise Academy in the U.K., 
Daniel T. Jones is a senior advisor to the Lean Enterprise Institute, 
management thought leader, and mentor on applying lean process 
thinking to every type of business. 

Jones advises organizations in different sectors on their lean 
transformations, helped establish the first company University in the UK 
at Unipart, wrote the UK Government’s Rethinking Construction report 
and Lean Thinking for the NHS. He organized the first Global Healthcare 
Summit, mentors a dozen hospitals in the UK, Italy and the USA and 
published Making Hospitals Work. Jones was the European Director 
of MIT’s Future of the Automobile and International Motor Vehicle 
Programs. He is advisor to the European Efficient Consumer Response 
movement and editor of the International Commerce Review. Jones 
holds a bachelor’s degree in economics from the University of Sussex.

He is the author of several influential and popular management books 
that describe the principles and practice of lean thinking in production.
Jones also has organized Lean Summit conferences in Europe.

Seminaarin puheenjohtaja 
kehittämisjohtaja Anu Niemi 
Siun sote

https://www.lyyti.in/Joensuu2016
http://www.leanyhdistys.fi

