Ongelmanratkaisu ja
riskianalyysit
6.-7.11.2018, Oulu

Koulutuksen kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden työtehtäviin liittyy toiminnan tai tuotteiden kehitystä.

Hyöty osallistujalle
Koulutus antaa osallistujalle perusosaamisen systemaattisesta ongelmanratkaisusta
sekä eri tasoisista riskianalyyseistä tuote- ja prosessitasolla.

Tiistai 6.11.2018
08.30

Tervetuloa, aamukahvi ja tavoitteet

09.00

Ongelmanratkaisun perusteet ja 7-vaiheinen
ongelmanratkaisumalli
•
Ongelman määrittely ja analysointi
•
Työkalut ja niiden soveltaminen
•
Esimerkkejä ongelmanratkaisusta eri toimialoilla

10.30

Tauko

10.45

Ongelman syiden arviointi
•
Ongelman syiden määritys ja arviointi
•
Työkalut ja niiden soveltaminen

12.00

Lounas

12.45

Ongelman ratkaiseminen
•
Ongelman ratkaisujen määrittäminen
•
Toimenpiteiden suunnittelu ja resursointi
•
Työkalut ja niiden soveltaminen
Tauko

14.00
14.15

Ongelman poistaminen
•
Ratkaisujen toteuttaminen
•
Työkalut ja niiden soveltaminen

15.45 – 16.00

Ongelmanratkaisun tulosten arviointi

Keskiviikko 7.11.2018
08.30

Riskien arviointi ja analysointi
•
Eri riskityypit ja niiden analysointi

10.00

Tauko

10.15

Tuote- ja prosessiriskien analysointi
•
Systeemi-, komponentti- ja prosessitason riskianalyysit
(FMEA) sekä niiden väliset suhteet

11.00

Lounas

11.45

Riskien arviointiharjoitus
•
Riskianalyysit ja ennakoivat toimenpiteet

14.00

Tauko

14.15

Riskien arviointiharjoitus
•
Riskianalyysien vaikutus tuotteen toteutukseen

15.45 – 16.00

Koulutuksen arviointi ja päätös

Koulutuspaikka
POHTO, Vellamontie 12, Oulu

Yöpyminen POHTOssa

Osallistumismaksu
Hinta 920 € sisältää opetuksen, materiaalin ja
ohjelmassa mainitut ruokailut. Hintaan
lisätään voimassa oleva alv. Osallistumismaksu laskutetaan vahvistuksen yhteydessä.
Lisätiedot
Vastuukouluttaja Pekka Pennanen
puh. 050 5438 631
s-posti: pekka.pennanen@pohto.fi

Majoituksen voit varata ilmoittautuessasi
nettisivuillamme tai sähköpostilla
luotsi@pohto.fi ja puhelimella numerosta
010 8434 500.
Hinnat sisältävät aamiaisen
- 2hh 98 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
- 1hh 84,50 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
Yhteystiedot: Kortteeri-hotelli, Vellamontie
12, 90510 Oulu (Hietasaari).

Ilmoittautuminen
23.10.2018 mennessä
www.pohto.fi tai asiakaspalvelu@pohto.fi
Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta
50%. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista
ei maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.

Majoitusvarauksen muutoksista ja
peruutuksista tulee ilmoittaa Kortteerihotelliin mielellään vuorokausi ennen
saapumista klo 16.00 mennessä.
Peruuttamatta jätetyistä varauksista
veloitamme yhden vuorokauden 1hh
huonehinnan.
Lisätietoja löydät www.pohto.fi sivuiltamme ja
ajo-ohjeen www.pohto.fi/Toimipisteet.
Vastaanottomme on avoinna
ma-to klo 7.30 - 17.00 ja pe klo 7.30 - 16.30.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

asiakaspalvelu@pohto.fi

- www.pohto.fi

puhelin: 010 8434 500

