HUOM!
Tilaisuudet ovat maksuttomia.
Tervetuloa!

ISO 9001 – LAATUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO YRITYKSESSÄ -INFOTILAISUUDET
Harkitsetteko ISO 9001 laatujärjestelmää yritykselle?
Pitäisikö
yritykselle
tehdä
laatujärjestelmä,
miten se tapahtuu ja mitä käyttöönotto vaatii?
Mitä laatujärjestelmä sisältää ja mitä hyötyä
laatujärjestelmästä on? Tarvitaanko laatujärjestelmää
suurhankkeisiin mukaan pääsemiseen?
Miten laatujärjestelmällä voi vaikuttaa liiketoiminnan
kehittämiseen? Pohjois-Pohjanmaan eteläosan 4
seutukunnan yhteinen P-P Verkkopalvelut –hanke
yhdessä Centria tutkimus ja kehityksen kanssa
järjestävät osallistujille maksuttomia laatuinfoja
eri paikkakunnilla. Infotilaisuudessa tuodaan esiin
ISO 9001 laatujärjestelmän hyötyjä, edellytyksiä ja
käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä.

INFOTILAISUUDET SEURAAVILLA PAIKKAKUNNILLA:
• Haapavesi 28.3. klo 12-15, Haapaveden ammattiopiston
auditorio, Teknologiakylä
• Ylivieska 29.3. klo 12-15, Centria-ammattikorkeakoulu,
Vierimaantie 7
• Siikalatva 19.4. klo 12-15, Piippolan kunnantalo
(Siikalatva), Keskustie 9, Piippola
• Nivala 3.5. klo 12-15, Nitek Pajatie 5
• Raahe 17.5. 12-15, Fregatti-sali, Kirkkokatu 28

Kohderyhmä

Yrittäjät, toimitusjohtajat, laatu-, tuotanto- ja kehityspäälliköt sekä kaikki laatujärjestelmän käyttöönotosta ja kehittämisestä kiinnostuneet
Hyödyt ja tavoitteet

Infoon osallistuja ymmärtää
ISO 9001 -laadunhallinta-järjestelmän mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseksi ja saa
käsityksen ISO 9001 vaatimuksista. Osallistuja osaa arvioida
käyttöönotto-projektin sisällön
ja vaadittavat resurssit. Lisäksi
osallistuja hahmottaa ISO 9001
-standardin yhteydet ympäristö- ja työterveys ja työturvallisuusstandardeihin (ISO 14001 ja
OHSAS 18001).
Lisätiedot

Kouluttaja, laatuasiantuntija
Sakari Kinnunen, p. 040 628 0087
sakari.kinnunen@centria.fi

Koulutuksen aikataulu ja sisältö
12.00

Laadunhallintajärjestelmät ja ISO 9001
• Laatujärjestelmien tausta ja tavoitteet
• Laatujärjestelmien hyödyt yritykselle
• Järjestelmän käyttöönotto on strateginen valinta
• Johdon rooli
• Laatujärjestelmä investointina
• Prosessimainen toimintamalli ja jatkuva parantaminen
13.30 Kahvi
13.45 ISO 9001 vaatimukset
• ISO 9001 –standardin rakenne
• ISO 9001 – vaatimukset
		o Organisaation toimintaympäristö
		o Johtajuus
		o Suunnittelu
		o Tukitoiminnot
		o Toiminta
		o Suorituskyvyn arviointi
		o Parantaminen
ISO 9001 –laatujärjestelmän käyttöönotto organisaatiossa
• ISO 9001-standardin vaatimuksiin perehtyminen
• Päätös laatujärjestelmän käyttöönotosta
• Yrityksen lähtötason kartoitus
• Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen
• Esiauditointi ja korjaavat toimenpiteet
  • Sertifiointiauditointi ja sertifiointi
• Käyttöönottoprojektin aikataulu, kustannukset ja resursointi
15.00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen

lmoittautumiset viikkoa ennen
tilaisuutta osoitteeseen:
koulutus.ylivieska@centria.fi
Ilmoita mihin tilaisuuteen
haluat osallistua.
tai
Koulutuspäällikkö
Paula Oja, p. 044 449 2721
paula.oja@centria.fi

Tilaisuudet ovat maksuttomia. Päivän ohjelma samanlainen kaikilla
paikkakunnilla. Tilaisuuksiin ennakkoilmoittautuminen.

