
  
 

 

 

   

  
 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIONAL EXCELLENCE 
haastattelu liiketoimintajohtaja 
Mika Luopajärven kanssa 
Mitä haasteita toiminnassanne sai teidät etsimään ulkoista osapuolta? 

- Jatkuvasti muuttuva liiketoimintaympäristö ja tarve kehittää toiminnan  
tehokkuutta Lillbacka Powerco Oy:ssa 

- Rajalliset kehitysresurssit ja tarve saada koko henkilöstö mukaan  
toiminnan kehittämiseen 

Miten päädyitte Edupoweriin ja mitä koette eniten vetovoimaisena yrityksessämme ja palveluissamme? 
- Paikallinen toimija joka kuunteli meidän tarpeitamme ja ymmärsi pienen yrityksen realiteetit ja rajoitteet. 

Edupower kyky räätälöidä ja tarjoata meille sopiva koulutusohjelma oli ehdoton avaintekijä valinnassa! 

Kolme sanaa, jotka kuvaavat kokemuksenne Edupowerin kanssa, sekä miksi suosittelisitte meitä toisille?  
- Kokemus ja osaaminen (teoria ja käytäntö) 
- Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen 
- Oppimisprosessin jatkuva parantaminen yhdessä meidän kanssa 

Minkälaisia tuloksia olette nähneet yhteistyöprojektimme aikana tai sen jälkeen? 
- Henkilöstön into ja sitoutuminen yrityksen toiminnan kehittämiseen 
- Henkilöstön positiiviset tulevaisuuden odotukset kun yrityksen kehittämiseen ollaan valmiita 

panostamaan 
- Kaikille osapuolille (henkilöstö, johto, omistajat) selkeä ja ymmärrettävä tapa kehittää toimintaa 

Mitä hyötyjä olette kokeneet yhteistyöstä kanssamme? 
-  Paikallinen palveluntarjoaja jonka kanssa avoin kommunikointi on toiminut koko ohjelman ajan. 

Vapaasanainen kuvaus yhteistyöprojektin sisällöstä? 
- LEAN:n perusteiden kouluttaminen koko henkilöstölle ja sparraaminen esimiehille toiminnan 

käynnistämiseksi ja vakiinnuttamiseksi 

Henkilökunnan kommentteja sessioista: 
- Kyselyn perusteella valtaosa henkilöstöstä koki koulutuksen melko tai erittäin hyödyllisenä 
- ”Aina voi ja pitäisi pyrkiä parantamaan” 
- ”Se että ajattelee koko ajan miten tämän työn voisi tehdä nopeammin ja joustavammin ilman 

kommelluksia” 
- ”Hyvä että kaikille annettiin sama koulutus” 
- ”Enemmän man yrityksen asioiden käsittelyä” 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Lillbacka Powerco Oy 
Lillbacka Powerco Oy is a Finnish 
company based in Alahärmä, that 
manufactures reliable, durable and 
accurate crimping machines to meet the 
requirements of different industries. The 
company was founded in 1969 as 
Lillbackan Konepaja. 

Lillbacka Powerco offers different types of 
crimping machines, as well as hose cutting 
and nut crimping machines. Approximately 
95% of Powerco's production is exported. 

powerco.lillbacka.com 

	

	

	

	

Case study 

Customer:  Lillbacka 
 Powerco Oy 

Year: 2018 

Scope: Koko henkilöstön koulutus 
lean tuotannon sekä lean-
ajattelun perusteisiin, sekä 
sparraaminen esimiehille 
toiminnan käynnistämiseksi 
ja vakiinnuttamiseksi 
päivittäisellä tasolla 

 

	

	

	


