
 
Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksessa toimiva MITY LAB -hanke järjestää 

koulutuksen - LAADUNHALLINNAN ORGANISOINTI, TOTEUTTAMINEN JA 

JOHTAMINEN YRITYKSESSÄ  

Koulutuksen sisältö: Kurssi on tarkoitettu pk- ja mikroyrityksen vastuuhenkilöille, laatu- ja 

projektipäälliköille, johdon edustajille ja henkilöille, jotka tarvitsevat perustietoa 

laatujärjestelmästä. Lisäksi insinööri- ja teknologialan korkeakouluopiskelijoille (esim. liikunta-, 

metalli-, mittaus- ja ICT -teknologiat). Toisaalta luonnontuotealan ja hyvinvointi- ja hoivalan 

yrityksiltä vaaditaan korkeaa laadunhallintaa palvelutuotannossa. MITY hyödyntää koulutuksen 

sisällön Talent -ohjelman suunnittelussa. 

Perehdytään toimialasta riippumatta erityisesti mikro- ja pk -yritysten laadunhallinta järjestelmien 

suunnitteluun, toteuttamiseen ja johtamiseen osana tuotannon ja liiketoiminnan kehittämistä. 

Koulutuksen kautta luodaan älykästä erikoistumista tukevaa laatuosaamista alueen yrityksille ja 

oppilaitoksille. 

Kouluttajat: konsultti, Martti Blomberg, Ceriffi Oy 

Tiistaina 22.6.2021 klo 8.30 – 14.30 
Koulutuksen sisältö:  
 

- Laadunhallintajärjestelmän perusteet ja keskeiset tavat riskien tunnistamiseen ja arviointiin 

- Laatujohtamisen periaatteet 

- Yrityksen jatkuvan parantamisen ja laadunhallinta kyvykkyyksien kehittämisen periaatteet ja 

toimintamallit (voi olla esimerkkejä ongelmanratkaisun työkaluista) 

- Mitä huomioitava avainhenkilöiden koulutuksessa? 

- Palvelumuotoilun periaatteet tuotekehitystyössä 

- Mitä yritys voi hyötyä sertifioinnista?  

o sertifiointilaitosten kanssa käytävä yhteistyö 

- Laadunhallinnan edut yrityksen markkinoissa ja brändikuvassa? 

 

Koulutuksen toteutustapa: Koulutus toteutetaan teams -koulutuksena. Opiskelija ilmoittautuu 

koulutukseen. Ilmoittautumisen jälkeen hänelle lähetään linkki, jonka kautta hän voi osallistua 

teams -koulutukseen. 

Koulutukseen ilmoittautuminen ti 18.6.2021. mennessä sähköpostilla: jouko.kasma@oulu.fi                     

Lisätietoja antaa: Jouko Käsmä: jouko.kasma@oulu.fi                     

Koulutus on maksuton opiskelijoille. Yrityksillä, joilla on de minimis -tukea käyttämättä 

voivat hyödyntää ko. tukea koulutuksessa, jolloin koulutus on maksuton. Muuten yrityksille 

koulutus maksaa 90€ / per henkilö.  



 

         

 

Konsultti Martti Blombergin preferenssit: 

YDINOSAAMINEN: 

• Liiketoiminnan kehittäminen: prosessimainen toimintamalli ja proses-sien seuranta, 
mittaaminen ja kehittäminen, tiedon- ja dokumentoinnin hallintajärjestelmät (EHQS, CRM 
ja ERP), LEAN Six Sigma.  

• Koulutus, konsultointi ja auditointi; tuotteistaminen, myynti ja markki-nointi sekä näiden 
palveluiden toteuttaminen  

• Toiminta- ja johtamisjärjestelmästandardit: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001  
• Tuotestandardit, tuotteiden ja tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistaminen: 

Rakennustuoteasetuksen ja koneasetuksen mukainen tuotteiden CE-merkintä ja teknisen 
tiedoston toteuttaminen  

• Projektiosaaminen: kehitysprojektien suunnittelu, rahoitus ja toteutus.  
 

TYÖKOKEMUS: 

2013- Ceriffi Oy, Hallituksen puheenjohtaja ja yrittäjä, konsultti, Lead Auditor  
Ceriffi Oy auttaa yrityksiä ja organisaatiota kehittämään ja parantamaan prosessejaan johtamis- ja 
laatujärjestelmien avulla, IT-ratkaisuilla sekä viestinnän menetelmien ja keinojen kehittämisen 
kautta. Yksi iso tehtävä Ceriffillä on auttaa yritysten tuotteiden ja tuotannon 
vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta mm. CE-merkintöjen toteuttamisessa.  
 
2013- Ceverte Oy, toimitusjohtaja  
Ceverte Oy kehittää alustatalouden ratkaisua, josta yritykset löytävät nopeasti tarvitsemansa 
dokumentaation ja asiantuntijan. Alustalla asiantuntijat ja yritykset voivat kaupallistaa ja hallita 
helposti aineetonta omaisuuttaan.  
Ceverte Oy:n kehittämän palvelun nimi on www.documented.zone kv-markkinoille ja Suomen 
markkinoilla palvelun nimi on www.dokkari.fi.  
 

2011-2016 Rikastin Oy, hallituksen jäsen 

2008-2013 KH FIN OY, kehityspäällikkö, Lead Auditor, konsultti 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


