
Liiketoiminnan kehittäjän
työkalupakki

Laatu
ratkaisee



Miten otat seuraavan
askeleesi?
Laatu ja erinomainen asiakaspalvelu takaavat yrityksen 
menestyksen tämän päivän haasteissa. Onko yrityksessäsi
tarvittavat tiedot ja taidot laatujärjestelmän kehittämiseen?
Koulutus tarjoaa erinomaisen tilaisuuden kouluttautua
laadun asiantuntijaksi.

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt
Koulutuksen jälkeen sinulla on selkeä kokonaiskuva laadusta 
yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Sinulla on valmiudet ja 
osaaminen kehittää yrityksesi laatuasioita ja osaat hyödyntää 
erilaisia laadunhallinnan välineitä liiketoiminnan
kehittämisessä.

Kohderyhmä
Yritysten ja organisaatioiden laadusta ja kehitystoiminnasta 
vastaavat, tuotantojohtajat ja –päälliköt, laatupäälliköt ja 
laadun kehittämisestä vastaavat ja muut henkilöt, jotka
tarvitsevat työssään laatutietämystä ja erilaisia
laadunhallinnan työkaluja.

Keskeiset sisältö
1.  Johdanto laadun kehittämiseen
  (1 päivä, 06.09.2017 klo 9 – 16):
  -   organisaatio ja laadun prosessit
  -   organisaatiokulttuuri ja laatu
  -   strateginen johtaminen
  -   Lean-ajattelu

2.  Asiakaslähtöiset prosessit 
  (2 päivää, 10 – 11.10.2017):
  -   asiakasajattelu laadun ytimessä
  -   asiakkaan tarpeista prosessien ja tuotteiden 
      suunnitteluun
  -   prosessien johtaminen ja suorituskyky
  -   Lean-työkaluja
  -   jatkuva parantaminen

3.  Laadun hallinnan välineet 
  (2 päivää, 14 – 15.11.2017):
  -   laadun hallinta ja systemaattinen havainnointi
  -   havainnoinnin menetelmät, kuten auditointi, 
      arviointi, katselmointi ja mittaaminen
  -   Lean-työkaluja
  -   palveluprosessien johtamisen erityiskysymyksiä

Tarjoamme myös mahdollisuuden oman yrityksen laatu-
järjestelmän kehittämiseen liittyvään mentorointiin.

Asiantuntijat
Laatukeskuksen ja Turun ammattikorkeakoulun asiantuntijat

Aika
6.9.2017 - 15.11.2017

Hinta
2.490,00 € + alv 24 % 597,60 €, kokonaishinta 3.087,60 €

Paikka
Valmennuspäivät pidetään Turun ammattikorkeakoulun 
Sepänkadun kampuksella, Sepänkatu 1, Turku

Ilmoittautumiset
Ilmoittaudu oheisen linkin kautta 18.08.2017 mennessä:
www.lyyti.in/Liiketoiminnan_kehittajan_tyokalupakki_4229

Kysy lisää!
• Sinikka Leino, asiakkuusvastaava
	 p.	050	5985	822,	sinikka.leino@turkuamk.fi

Tiesitkö, että koulutus on 
verovähennyskelpoista?
Työnantaja voi saada työntekijän koulutukseen käyttämästä
ajasta verovähennyksen. Verovähennys koskee kolmea 
koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti, ja sen määrä 
on 50 % koulutuspäivien keskimääräisestä palkka-
kustannuksesta. Vähennyksen saaminen edellyttää 
oikein laadittua koulutussuunnitelmaa. 

Kysy meiltä lisätietoa:
• Sinikka Leino, asiakkuusvastaava
	 p.	050	5985	822,	sinikka.leino@turkuamk.fi

Lisätiedot:  
turkuamk.fi/yrityspalvelut

#ExcellenceInAction Turku University of Applied Sciences is an inspiring 
community of 10,000 members – an innovative and multidisciplinary  
higher education institution, which creates international competitiveness 
and well-being for Southwest Finland. Our graduates are practice-oriented 
professionals with top competencies. 
#Innopeda is a learning method developed at TUAS. It is based on  
experimenting, sharing know-how, and combining different approaches.   
With Innopeda we successfully connect teaching, research and development 
activities, internationality, and co-operation with working life.


