KUTSU

OT-oppaan julkistamisseminaariin

Tiistai 17.4.2012 klo 13.00 – 16.00
Aalto Design Factory, Otaniemi

Oppivat tuotantokonseptit
– välineitä verkoston kehittämiseen
Oppaan julkistaminen ja koulutusseminaari
Muuttuva toimintaympäristö ja verkostoituneet
tuotantojärjestelmät haastavat perinteiset tavat
kehittää tuotteiden ja palveluiden tuottamista.
Oppivat tuotantokonseptit -hankkeessa on kehitetty
uudenlainen tuotantokonseptien kehittämisen
malli, työskentelytapa ja kehittämisvälineet. Näistä
kehittämisvälineistä on nyt koottu opas verkottuneen
toiminnan haasteiden tunnistamiseksi ja
ratkaisemiseksi. Oppivat tuotantokonseptit -opas
julkistetaan seminaarissa, jossa ohjataan oppaan
käyttöön.
Tervetuloa mukaan!

Aika: Tiistai 17.4.2012 klo 13.00 – 16.00
Paikka: Design Factory
Betonimiehenkuja 5 C, 02150 Espoo

Seminaarin ohjelma:
13.00

Verkoston kehittäminen Oppivat
tuotantokonseptit -oppaan avulla
OT -hankkeen tutkimusryhmä

13.20

Palvelukonseptien kehittämisen haasteet
Pauliina Perttuli, Suomen Puheopisto Oy

13.40

Kahvitauko

13.45

Oppaan menetelmiin ja työkaluihin
perehtyminen minityöpajoissa
OT -hankkeen tutkimusryhmä

14.45

Oppaan käyttö asiantuntijan ja yrityksen
kehittämisprojektin suunnittelussa
Pekka Malmberg, Yrittäjäruuvi Oy

15.00

Tekesin mahdollisuudet tukea
kehittämistä
Nuppu Rouhiainen, Tekes

15.15

Mistä ja miten opas käyttöön?
Jari Leskinen, PKT-säätiö

15.30 –
16.00

Keskustelua ja verkostoitumista

Oppivat tuotantokonseptit -opas

Opas soveltuu niin omia konseptejaan kehittäville
organisaatioille kuin muutostyötä tukeville
ulkopuolisille asiantuntijoille. Opas työkaluineen on
vapaasti käytettävissä. Opas ohjaa kehittämään
tuotantokonsepteja tukevaa välineistöä
verkostomaisessa toiminnassa.
Käytännönläheisessä oppaassa kuvataan
kehittämisprosessin toteuttaminen vaihe vaiheelta ja
tarjotaan erilaisia välineitä muutostyön
toteuttamisen tueksi. Opasta voi myös hyödyntää
kehittämisprosessin suunnittelussa yhteisenä
välineenä ammattimaisten kehittäjien ja organisaation
eri tehtäviä edustavien osallistujien välillä.
Opas ohjaa esimerkkien avulla työtapaan, jossa
kehittämisen lähtökohtana on vallitsevien
toimintamallien tutkiminen ja arviointi, minkä pohjalta
kehittämistarpeet määritellään.

Oppivat tuotantokonseptit -hanke

Seminaarin järjestää Oppivat tuotantokonseptit (OT) tutkimushanke, joka kuuluu Tekesin
Tuotantokonseptit-ohjelmaan. OT-hankkeen
tavoitteena on kehittää oppivia tuotantokonsepteja
toiminnan jatkuvan kehittämisen tueksi
verkostomaisesti toimivissa yrityksissä.

Seminaariin ilmoittautuminen

OT-oppaan julkistamisseminaari on maksuton.
Ilmoittautumiset pyydetään 11.4.2012 mennessä
verkossa osoitteessa:
https://eage.aalto.fi/?fs/OT_konseptit
Lisätietoja OT-oppaasta ja seminaarista saa:
OT-hankkeen www-sivuilta
http://ot-konseptit.tkk.fi/opas.htm
OT-hankkeen tutkijoilta:
Meri Jalonen, Aalto-yliopisto
(etunimi.sukunimi@aalto.fi, puh. 050 525 8487)
Päivi Ristimäki, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
(etunimi.sukunimi@lut.fi, puh. 040 771 5738)
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OT-oppaan julkistamisseminaariin
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Aalto Design Factory, Otaniemi

Oppivat tuotantokonseptit
– välineitä verkoston kehittämiseen
Oppaan julkistaminen ja koulutusseminaari
Asiantuntijat
Pauliina Perttuli (FM) on Suomen Puheopiston
koulutuspäällikkö. Hän koordinoi ja kehittää
viestintäkoulutuspalveluja. Lisäksi hän toimii
viestinnän ja vuorovaikutustaitojen valmentajana
erityisalueinaan esiintymistaidot ja työyhteisöviestintä. Tällä hetkellä hänen vastuullaan on
koulutuspalveluiden pedagogisen laadun varmistus
ja kehittäminen.
Pekka Malmberg, TMC, on toiminut yrittäjänä ja
yrityskehittäjänä 25 vuotta. Hän on ollut aloitteen
tekijänä tuottavuuden kolmikantaisessa
kehittämisessä 1990-luvun alussa ja useissa
tuottavuushankeessa sen jälkeen sekä luomassa
Euroopan tuottavuuskonferenssia vuonna 2006.
Kymmenen viime vuotta hän on toiminut aktiivisesti
pk-yritysten terveyttämisen eli TMA-toiminnan
kehittämistehtävissä.
Nuppu Rouhiainen (VTM) on toiminut vuodesta
2008 Tekesissä asiantuntijana Työelämän
innovaatiot ja osaaminen alueella. Tällä hetkellä
hänen keskeisenä tehtävään on vastata Työelämää
uudistavan Tekes-ohjelman valmistelusta ja
ohjelman käynnistymi-sestä syksyllä 2012. Lisäksi
hän toimii Tekesin Green Mining ohjelman tiimissä
vastuualueenaan Kehittyneet työorganisaatiot.
Jari Leskinen (KTM) toimii tutkimus- ja
kehityspäällikkönä PKT-säätiössä, jossa hän on
pitkään perehtynyt pk-yritysten toimintaympäristön
kehittämiseen ja julkisen yrityspalvelujärjestelmän
toimintaan. Tällä hetkellä hän vetää säätiössä
Talousapu -yrittäjän talous- ja velkaneuvontapalvelua sekä Teknologiateollisuuden TRIOplus
ohjelmaan kuuluvaa TalousapuPLUS -hanketta.
Molemmat hankkeet tarjoavat tukea ja apua
talousvaikeuksissa oleville pk-yrityksille ja yrittäjille.

Oppivat tuotantokonseptit -oppaan
menetelmiin ja työkaluihin perehtyminen
seminaarissa
Kolmessa minityöpajassa seminaarin osallistujat
pääsevät tutustumaan kehittämisprosessin
toteuttamiseen konsultin näkökulmasta OT-ryhmän
tutkijoiden johdolla. Seminaarissa kierretään
pienryhmissä kolmessa työpajassa:
Tutkiva kehittäminen konsultin työotteena työpajassa käsitellään työskentelyedellytysten
luomista oppivien tuotantokonseptien
kehittämisen prosessille.
OT -työkalupakki konsultin apuna -työpajassa
perehdytään oppaan tarjoamien työkalujen
soveltavaan käyttämiseen.
Mitä saadaan OT -kehittämisestä tuloksena työpajassa pohditaan, millaisia tuloksia oppivia
tuotantokonsepteja tukevan välineistön
kehittämisessä voidaan saada aikaan.

OT-tutkimusryhmä
Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, BIT
tutkimuskeskus
Professori, vastuullinen johtaja Matti Vartiainen
Tutkija, projektipäällikkö Meri Jalonen
Tutkija Anneli Pulkkis
Helsingin yliopisto, CRADLE-tutkimusyksikkö
Tutkija, vastuullinen johtaja Hanna Toiviainen
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Metalli
Professori, vastuullinen johtaja Juha Varis
Tutkija Mika Lohtander
Tutkija Päivi Ristimäki

