LEAN SIX SIGMA GREEN BELT
TRAINING EVENT

MÜNCHEN, SAKSA
2.5.2018-8.5.2018
TAPAHTUMAN SISÄLTÖ
Osallistuin toukokuussa 2018 ESTIEMin järjestemään Lean Six Sigma Green
Belt training eventtiin Munchenissa. Itse tapahtumalla osallistujia oli noin 20
ympäri Eurooppaa, mutta enimmäkseen Saksasta sekä myös Suomesta.
Tapahtuma oli hyvin opintopainotteinen eikä vapaa-aikaa ollut kuin
iltamyöhään.
Päivät noudattivat pääasiallisesti samaa kaavaa: aamulla aikaisin ylös hostellin
tarjoamalle aamupalalle, itsenäinen siirtyminen yliopistolle ja tämän jälkeen
joko itsenäistä opiskelua (videoiden katselua), ryhmätyöskentelyä tai luentoja
kuuteen, seitsemään asti illalla. Välissä totta kai oli kahvi- ja ruokataukoja.
Päivät kuluivat nopeasti sille opiskelu oli hyvin intensiivistä ja vaihtelevaa:
teimme paljon asioita ryhmässä ja konkreettisesti mittasimme ja analysoimme
saatuja tuloksia. Tämä onkin syy sille, miksi opiskelu ei perinteiseen tyyliin
tuntuvat pitkästyttävältä!

Koko tapahtuman ajan ratkoimme yhdessä ryhmistä pienimuotoista casea,
jonka parissa sovelsimme opittuja työkaluja ja muuta tietoa. Itse tapahtuma
huipentua case-kilpailuun, jossa saimme noin puolitoista päivää aikaa ratkoa
case ja esittää se kuvitteelliselle johtoryhmälle.
YRITYSVIERAILUT
Tapahtuman aikana saimme vieraita kahdesta saksalaisesta suuryrityksestä:
Klüberista ja BMW:ltä. Kluber on maailman johtava voiteluaineiden valmistaja
ja oman alansa pioneeri. BMW:n varmasti jokainen tietää. 125 000:lla
työntekijällä BMW on yksi Saksan suurimpia työnantajia ja autoteollisuuden
suunnannäyttäjä. Molemmista yrityksistä paikalla oli laadunhallinnan ja
projektijohtamisen ammattilaisia, jotka kertoivat omasta työnkuvastaan ja
siitä, kuinka Lean Six Sigma -metodologiaa hyödynnetään heidän yrityksissä.
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KULTTUURI
München on Saksan kolmanneksi suurin kaupunki ja sitä pidetään yhdestä
Saksan vauraimmista ja siisteimmistä kaupungeista – ja tämän kyllä huomaa.
Joka puolella on hyvin siistiä, ihmiset näyttävät hyvinvoivilta ja joka toinen
vastaantuleva auto on joko BMW tai Audi.
Vapaa-ajalla kävimme muutamaan otteeseen paikallisissa pubeissa,
valofestivaaleilla sekä käynnissä olevilla Frühlingsfesteilla (pienimuotoinen
Oktoberfest) nautiskelemassa hyvää paikallista olutta sekä tanssimassa
pöydillä!

Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli äärimmäisen opettavainen ja suosittelen Lean
Six Sigma Green Belt -kurssille osallistumista kaikille tuotantotalouden
opiskelijoille. Kurssin aikana oppii runsaasti uusia ongelmanratkaisuun,
analysointiin ja prosessin tehostamiseen liittyviä työkaluja, joita voi hyödyntää
minkä tahansa prosessin tarkasteluun toimialasta riippumatta. ESTIEM on
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tehnyt hienoa työtä kurssin kehittämisessä ja opetus on korkealaatuista.
Kurssin suoritettua jokainen osallistuja saa diplomin (kuva alla) ja oman Lean
Six Sigma Green Belt -projektin suoritettua myös sertifikaatin todistukseksi
osaamistasosta. Itse suoritan projektin tulevana kesänä, minkä jälkeen saan
ESTIEMin myöntämän sertifikaatin.
Kuulemani mukaan ko. kurssi alkaa myös Lappeenrannassa tulevana syksynä,
joten suosittelen teille kaikille osallistumaan ko. kurssille ja oppimaan lisää
tutalaisen perustaitoja!

Kesäisin terveisin Eindhovenista,
Antti Sinkkonen
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