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Laatu- ja kehityspäällikkö valmennus on nykyisille 
ja tuleville toiminnan kehittämisen ammattilaisille 
suunnattu laaja-alainen ja käytännönläheinen koulutus.

Valmennuksessa syvennytään laatutyökalujen lisäksi 
ajankohtaisiin näkökulmiin, kuten turvallisuuteen, tekoälyyn 
ja kestävään kehitykseen osana koko organisaation laadun ja 
asiakastyytyväisyyden jatkuvaa parantamista. Valmennuksessa opit 
tuottamaan ja analysoimaan faktoja johdolle tiedolla johtamisen ja 
päätöksenteon tueksi. Valmennus auttaa laatu- ja kehitystoiminnan 
ammattilaisia vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin 
sekä viestimään ja sitouttumaan laatutyöhön niin johtoa kuin koko 
henkilöstöäkin.

Valmennuksessa opit
 � laatu- ja kehitystehtävissä toimimisen 

perustiedot ja –taidot

 � laadun- ja toiminnankehittämisen 
projektien hallintaa

 � yhdistämään ja integroimaan eri 
standardeja

 � yleisimmät kansainväliset viitekehykset 
toiminnan kehittämiseen ja 
prosessijohtamiseen

 � analysoimaan ja arvioimaan laatuun ja 
asiakassuhteisiin liittyvää dataa sekä 
raportoimaan tuloksista

 � kehittämään laatujohtamisen 
järjestelmää kestävän kehityksen 
mukaisesti

 � tärkeimmät laadun työkalut (mm. 7QC, 
7MP, DoE, SPC, MSA, laatutarina, 8D, 
DMAIC, DMADV)

 � uudistamaan organisaatiosi 
toimintatapoja ja saat toiminnan 
kehittämiseen tarvittavia 
johtamistaitoja

LKP

PARAS KOULUTUS IKINÄ!  
Olen kasvanut todella paljon ammattilaisena. Perspektiivini 
asioihin on laajentunut ja monipuolistunut. Olen saanut 
perehtyä kokonaisuuksiin, mutta myös saanut aivan käytännön 
työkaluja. Suosittelen antaumuksella kaikille kiinnostuneille!”

Jenni Taakala, Kehityssuunnittelija, Yrkesinstitutet Prakticum



Toteutus, sertifiointi ja kouluttajat
Valmennusohjelma koostuu  
ennakkotehtävästä, viidestä 
lähiopetusjaksosta, case-oppimisesta 
ja etäopiskelusta. Jokaisen jakson 
välillä suoritetaan välitehtäviä, jotka 
vahvistavat lähijaksolla opittua, 
ennakoivat seuraavan jakson sisältöä 
ja auttavat viemään valmennuksella 
opittua arkeen. Opiskelun tukena 
käytetään e-oppimisympäristöä.

Koulutuksen pohjalta on 
mahdollista hakea Quality Manager 
henkilösertifikaattia. Viimeisen jakson 
päätteeksi järjestetään lopputentti, 
jonka läpäisy ja henkilökohtaisten 
pätevyysvaatimusten täyttyminen 
oikeuttavat sertifikaattiin. Kansallisen 
sertifikaatin myöntää SLY-Sertifiointi 
ja kansainvälisen EOQ. Tentti ja 
sertifikaatti laskutetaan erikseen: Koe 

ja kansallinen sertifikaatti 400€, koe ja 
kansainvälinen sertifikaatti 550€.

Kouluttujina toimivat mm. Petri 
Lehtipuu, Lasse Marjanen, Kai 
Laamanen, Päivi Heikinheimo, 
Tiina Lehtosaari, Jari Ojasti, Jaakko 
Laurikainen, Marjo-Riitta Ristikangas, 
Ina Virkki-Ukeleghe ja Pirjo Ahonen.

LKP

Koulutuksesta on 
valmistunut

jo lähes tuhat
laatu- ja kehityspäällikköä!



Jaksojen teemat
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1. JAKSO:

Johda laadun 
tuottamista

 � Ennakkotehtävä
 � Organisaatio ja laadun prosessit
 � Johtamisen mallit
 � Organisaatiokulttuuri ja laatu
 � Strateginen johtaminen
 � Etäopiskelu (8 t)

2. JAKSO:

Asiakaslähtöiset 
prosessit

 � Asiakasajattelu laadun ytimessä
 � Asiakkaan tarpeista prosessien ja tuotteiden 

suunnitteluun
 � Prosessien johtaminen ja suorituskyky
 � Etäopiskelu (10 t)

4. JAKSO:

Ihmiset jatkuvan 
parantamisen 
toteuttajina

 � Jatkuvan parantamisen kulttuuri ja organisointi
 � Tieto ja käsitysten muodostaminen
 � Ihmisten johtaminen
 � Osaaminen laatukulttuurin mahdollistajana
 � Jatkuvan parantamisen projektit ja prosessit
 � Systemaattinen kokeiden tekeminen osana 

jatkuvaa parantamista
 � Etäopiskelu (12 t)

3. JAKSO:

Laadunhallinnan 
välineet

 � Laadunhallinta ja systemaattinen  
havainnointi

 � Havainnoinnin menetelmät, kuten auditointi, 
arviointi, katselmointi ja mittaaminen

 � Johtopäätösten tekeminen numerodatasta
 � Palveluprosessien johtamisen erityiskysymyksiä
 � Etäopiskelu (12 t)

5. JAKSO:

Tuloksellinen 
kehittäminen

 � Kehittämistoimenpiteiden tuloksellisuus
 � Laatupäällikön ammatillisuuden 

osoittaminen ja jatkuva kehittyminen

Harjoitukset 
tekivät koulutuksesta

Kouluttajien laaja kokemus
näkyi koulutuksen tasossa.

käytännönläheisen.

Erittäin hyvä!”



LAATUKESKUS
Tel. +358 207 791 470
Keilaranta 8, 02150 Espoo, Finland
www.laatukeskus.fi | info@laatukeskus.fi

Ilmoittautumiset
Ilmoittautumiset ensisijaisesti verkkokaupan kautta (kauppa.laatukeskus.fi). 
Jos organisaatiostanne osallistuu vähintään kolme henkilöä tai haluatte  
organisaatiollenne räätälöidyn valmennuksen. Ottakaa yhteyttä:  
Leena Huotari, leena.huotari@laatukeskus.fi.

LISÄTIETOJA
Leena Huotari
puh. 050 5513 663 
leena.huotari@laatukeskus.fi

JÄRJESTÄJÄ
Laatukeskus Excellence Finland Oy
Keilaranta 8, 02150 Espoo
y-tunnus 0592407-7
puh. 0207 791 470
laatukeskus@laatukeskus.fi

(puhelujen hinnat kiinteän verkon liittymästä 0,0673 €/
puhelu + 0,0577 €/min, alv 24 %, matkaviesti verkon liit-
tymästä 0,0673 €/puhelu + 0,1346€/min, alv 24)

Lue lisää koulutuksistamme 
verkkokaupasta
kauppa.laatukeskus.fi

Lean kahdessa päivässä 
Tiivis ja vuorovaikutteinen 
perehdy tys Lean-periaatteisiin 
ja tavallisimpiin työvälineisiin ja 
menetelmiin. Kurssi hui pentuu omien 
prosessienne tehosta misideoihin ja 
kehitysprojektien mää rittelyyn. 

Lean Six Sigma Green Belt
Valmennuksessa yhdistyvät 
tilastolliset menetelmät ja käytännön 
ongelmanratkaisu. Valmennus 
alkaa Lean Six Sigma –menetelmien 
ja filosofian juurista ja syvenee 
mittaustekniikan valintaa, käyttöä 
ja kuvaamista liittyviin menetelmiin. 
Keskeistä on datan analysointi 
ja johtopäätösten vetäminen. 
Koulutuksesta saat kansainvälinen 
Lean Six Sigma Green Belt –
pätevyyden.

Tutustu myös 
näihin

 

Hinta 

5 650€
+ alv 24%

Laatuyhdis tyksen 
jäsenille 

4 990€
+ alv 24%

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Or-
ganisaatio voi vaihtaa osallistujaa 
kuluitta ilmoittamalla siitä Laatu-
keskukselle ennen valmennuksen 
alkua. Alle 14 vrk ennen valmen-
nuksen alkua tehdyistä peruutuk-
sista veloitetaan 50% osallistu-
mismaksusta. Jos varattu paikka 
jätetään peruuttamatta, veloitam-
me koko hinnan.

Hinta

Hinta ei sisällä sertifikaattia ja sertifiointikoetta.
Laatukeskus pidättää oikeuden muutoksiin.

Aikataulu 2019
KEVÄÄN VALMENNUS

6.–8.3.2019

11.–12.4.2019

15.–17.5.2019

12.–14.6.2019

13.–14.8.2019

Jaksot pidetään Laatukeskuksella

SYKSYN VALMENNUS
25.–27.9.2019

21.–22.10.2019

25.–27.11.2019

15.–17.1.2020

6.–7.2.2020
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