SEMINAARIN OHJELMA

Lean – sujuvuutta ja
tehokkuutta terveydenhuoltoon ja palvelualoille
Seminaari
8.2.2018 kello 8.30–16.00
Sokos hotelli Presidentti
Eteläinen Rautatiekatu 4
Helsinki
Kasvu lean-johtamiseen on pitkä prosessi.
Se edellyttää lean-filosofian syvällistä
ymmärrystä ja omaksumista.
Pääpuhujamme Kim Barnas painottaa
organisaation arvojen merkitystä. Niiden
pitää näkyä konkreettisesti kaikessa
toiminnassa, erityisesti johtamisessa ja
johtamista tukevissa järjestelmissä.
Barnas painottaa, että onnistuneet tulokset
edellyttävät hyvää yhteistyötä läpi koko
organisaation, toimivaa johtamisjärjestelmää
ja yhteisesti asetettuja tavoitteita.
Seminaarin iltapäivän kolmessa
kanavassa esittelemme case-esimerkkejä,
tarjoamme mahdollisuuden perehtyä
todellisen potilasprosessiesimerkin kautta
arvovirtakuvaukseen (VSM) sekä tilaisuutta
tutustua lean-perusperiaatteisiin pelaamalla.

Suomen Lean-yhdistys ry
Suomen Lean-yhdistys ry on aatteellinen organisaatio, jonka tavoitteena on Suomen elinkeinoelämän ja julkishallinnon kilpailukyvyn kehittäminen.

SEMINAARIN PÄÄPUHUJA

Seminaarin aamupäivän ohjelma on yhteinen kaikille osallistujille. Lounaan jälkeen avaamme
kolme erillistä kanavaa, joiden aiheina ovat lean-caset, lean-työkalut sekä lean-pelit. Valitse
ilmoittautuessasi haluamasi kanava. Paikat kanaviin jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
KIM BARNAS
President of Catalysis
8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.00 Seminaarin avaus
	Kati Myllymäki, toiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto
9.15 	Lean – Transforming Culture in Healthcare ( presentation in English)
	Kim Barnas, President of Catalysis
• t he core of lean transformation is changing the culture – without this change the improvements are not
sustainable and we return back to the hero-based culture so common in healthcare.
• changes are needed in responding to problems, meeting the patients and interacting with each other
10.15 Tauko
10.30	Lean – Transforming Culture in Healthcare
	Kim Barnas

KANAVA 1: LEAN CASE	KANAVA 2: LEAN TYÖKALUT

KANAVA 3: LEAN PELI

12.30–13.15
Henkilöstö palvelun suunnittelijana ja käynnistäjänä

12.30–16.00
Kirkastamme lean-perusperiaatteita tutustumalla legoin
toteutettuun lean-simulaatioon.

Leena Koponen
sairaanhoitoalueen johtaja, HUS
Maarit Bergman
kehittämispäällikkö, HUS

1 3.15–14.00
Lean Salon k:gin strategiassa

Lauri Inna, kaupunginjohtaja
Janne Hyvärinen, kehityspäällikkö

14.00–14.30
Kahvi & verkottuminen

Heli Naukkarinen
Espoon kaupunki
Timo Haapsaari
KaVo Kerr Group, Tuusula
Antti Savinen
KaVo Kerr Group, Tuusula

Juuso Eloranta
HUS-Kuvantaminen
Henna Korte
HUS
Satu Suhonen
VSSHP

15.15–16.00
Q&A session with Kim Barnas

SEMINAARIN HINTA

290 € + alv 24 %. Yhdistyksen jäsenille 250 € + alv 24 %.
10 hengen ja sitä suuremmille ryhmille sovelletaan jäsenhintaa. Seminaari laskutetaan jälkikäteen.

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT

Ilmoittautuminen tiistaihin 31.1.2018 mennessä
osoitteessa https://www.lyyti.in/Terveydenhuolto2018
Lisätietoja toiminnanjohtaja Kalle Arsalolta
kalle.arsalo@leanyhdistys.fi tai 050 410 4848.

YLEISET PERUUTUSEHDOT

31.1.2018 jälkeen tulleista peruutuksista veloitetaan koko
osallistumismaksu. Esteen sattuessa voi osallistujapaikan
luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle.

ESITYSTEN VIDEOINTI

14.30–15.15
Uudet tuotteet nopeammin
markkinoille

Merja Riippi, Business & Launch
Manager, Orion Oyj

Formerly Kim served as a senior vice president for
ThedaCare and as president of Appleton Medical
Center and Theda Clark Medical Center. She led a
team in the development of ThedaCare’s renowned
lean management system designed to deliver
improved performance through a predictable
process that develops leaders, identifies defects,
solves problems and develops people.
Kim authored Beyond Heroes: A Lean Management
System for Healthcare based on her ThedaCare
journey in 2014. After writing the book, she became
a senior advisor to several national and international
healthcare leadership teams implementing lean.

11.30 Lounas

12.30–16.00
Tutustumme arvovirtakuvaukseen (VSM) analysoimalla
todellista potilasprosessia
Espoon kaupungin sosiaalija terveystoimialalta.

Kim Barnas is president of Catalysis. Her focus
is to coach, lead and support center teams that are
working to help healthcare systems committed to
transforming the patient experience, making quality
more transparent and reducing healthcare costs
across North America.

Kanavaan otetaan enintään
30 osallistujaa
Kahvi työskentelyn lomassa

3 rinnakkaista peliryhmää,
kussakin peliryhmässä
enintään 12 pelaajaa
Kahvi työskentelyn lomassa

Kim Barnasin aamupäivän esitys sekä iltapäivän lean-casekanavan esitykset videotallennetaan. Osallistujat pääsevät
katsomaan tallenteita rajoitetun ajan seminaarin jälkeen.

LEAN-AIHEISIA KIRJOJA

Seminaari-tilaisuudessa on tarjolla Kim Barnasin suomeksi
käännetty ”Lean – enemmän kuin sankareita”, hinta 40,00 eur
+ alv. Myynnissä on myös muita lean-aiheisia teoksia.

