Ainutlaatuinen tilaisuus päästä kuulemaan lean-asiantuntijoiden
ehdottomaan kärkeen kuuluvia kansainvälisiä luennoitsijavieraita.
Professori Daniel T. Jones Englannista ja Dr. John Toussaint USAsta
luennoivat Suomen Lean-yhdistyksen Lean Management 2017 seminaarissa.

Suomen Lean-yhdistys

Lean Management 2017
Seminaari 5.10.2017 • Finlandia-talo, Veranda • Mannerheimintie 13e, Helsinki

YHTEINEN AAMUPÄIVÄ

KANAVA 1

KANAVA 2

KANAVA 3

8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi

13.00 Lean-kilpailun 1. palkinto

13.00 Lean-kilpailun 2. palkinto

13.00 Lean-kilpailun 3. palkinto

8.30	
Tilaisuuden avaus

14.00 Kahden viikon ihme

13.45 Uudet tuulet johtamisessa

13.45	Onko muutos pysynyt?

	Puheenjohtaja Jyrki Perttunen
Suomen Lean-yhdistys

	Jussi Aho, Fira Oy

	Mirette Kangas, YLE /

8.45 The Lean Strategy

Prof. Daniel T. Jones
LEA, UK

10.00 Tauko
10.30 Management on the Mend

	Dr. John Toussaint,
CEO of Catalysis, USA

Kuinka ylläpitää ja kehittää
edelleen?
Antti Kettunen, AFT Varkaus

14.45 Kahvi ja verkottuminen

PANEELIKESKUSTELU
15.15

Lean-a jattelun tulevaisuus

11.45 Lean-kilpailun voittajat

	Paneelikeskustelun osallistuvat Daniel T. Jones ja John Toussaint.
Osallistujilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä.

12.00 Lounas ja verkottuminen

16.15 Tilaisuuden päätös

Hinnat
n Jäsenhinta 430 € + alv, muille 530 € + alv.
n Yli 10 hengen ryhmille sovelletaan jäsenhintaa.
n Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen.
Ilmoittautuminen
Sitova ilmoittautuminen 27.09.2017 mennessä:
https://www.lyyti.in/LeanManagement2017
Yleiset peruutusehdot
Ilmoittautumisen umpeutumisen jälkeen tulleista perutuuksista veloitamme
osallistumismaksun kokonaan. Esteen sattuessa voi osallistujapaikan luovuttaa
toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.
Oikeus muutoksin pidätetään.
Seminaarin osallistujilla mahdollisuus tilata pääpuhujien kirjoja!
Daniel T. Jones et al: The Lean Strategy: Using Lean to Create Competitive
Advantage, Unleash Innovation, and Deliver Sustainable Growth • 45 r + alv
”Uraauurtava ja vallankumouksellinen kirja, joka muuttaa käsityksen kuinka
organisaatioiden tulisi ymmärtää, soveltaa ja käyttää lean-ajattelua.”
John Toussaint: Management on the Mend • 40 e+ alv
”Terveydenhuollon toimijoiden täytyy olla ketteriä selvitäkseen. kukoistamiseen vaaditaan jatkuvaa parantamista. Tämä kirja on kartta tulevaisuuteen.”
Kirjat laskutetaan samalla seminaarilaskulla.
Kirjat ovat noudettavissa seminaaripaikalta ilmoittautumisen yhteydessä.

Dr. John Toussaint
ThedaCare and ThedaCare
Center for Healthcare, CEO

Professor Daniel T. Jones
Lean Enterprise Academy
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John Toussaint is one of the foremost
figures in the adoption of lean principles in
healthcare. Under his leadership, the Center
has launched several peer-to-peer learning
networks, developed in-depth workshops
and advanced the idea of healthcare value
through delivery reform, transparency and
payment reform.
He was the founding chair of the
Wisconsin Collaborative for Healthcare
Quality and of the Wisconsin Health
Information Organization, as well as the
non-executive leader of the Partnership for
Healthcare Payment Reform in Wisconsin.
He has participated in many Institute of
Medicine subcommittees, including most
recently the Value Incentives Learning
Collaborative and was co-author of “The
CEO Checklist for High Value Healthcare.”

Daniel Jones’ mission is to inspire, encourage and mentor executives to use lean
thinking to solve their business problems.
He acts as an advisor to senior management on leading lean transformations,
building lean management systems and
designing lean value streams. He led many
proof-of-concept projects in pioneering
organisations to learn how lean can address
new problems.
He helped to spread lean thinking
across the automotive industry and to aerospace, construction, retailing, consumer
goods, services, healthcare and government in the UK and around the world. He
founded the Lean Enterprise Academy
in the UK and helped establish the Lean
Global Network of 23 non-profit institutes
to spread lean thinking around the world.

