
 

 

 

 

    LAATUKESKUKSEN POHJANMAAN LAATUJAOS 

LAATUKESKUS   

Laatukeskus edistää toiminnallaan ja palveluillaan suomalaisten organisaatioiden ja johtamisen laadun 
jatkuvaa kehittämistä; tietoa, uusia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja laadun kehittämiseen. Jo vuodesta 
1966 alkaen, vuosittain lähes 80 tapahtumaa. Verkostoissa on lähes 400 jäsenorganisaatiota ja tuhansia 
laatuammattilaisia ja -vaikuttajia ympäri Suomen.  https://www.laatukeskus.fi/laatukeskus/tutustu.html 

 

LAATUKESKUKSEN JAOSTOIMINTA 

Laatukeskuksen yksi toimintamuoto on jaostoiminta. Jaokset ovat joko alueellisia tai teemaverkostoja. 
Jaostoiminnassa on mukana suuri joukko kokeneita laadun ja toiminnan kehittämisen ammattilaisia useilta 
eri toimialoilta ympäri Suomea. Jaosten tavoitteena on edistää oman alueen tai aihepiirin laatutietoutta 
sekä luoda puitteet verkostoitumiselle ja yhteistyölle.  

Aluejaokset toimivat oman alueensa hyväksi kehittämällä toiminnan laatua järjestämällä 
koulutustilaisuuksia ja vierailukäyntejä, sekä kehittämällä tietämystä laatuasioissa. Aluejaokset edistävät 
myös alueen toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. https://www.laatukeskus.fi/palvelut/hae-uusinta-
tietoa/jasentapahtumat/jaostoiminta.html 

POHJANMAAN ALUEJAOS – Priima Botnia  

PriimaBotnia -aluejaos käynnistyi keväällä 2019. Sen taustalla on KPEDU:n EVE-hankkeessa rakennettu 

laatutyöstä kiinnostuneiden verkosto, laatuvauhdittamo.  Priima Botnia koostuukin Pohjanmaan alueen 

yritysten sekä julkisen sektorin laadun ja johtamisen parissa työskentelevistä ammattilaisista ja laatutyöstä 

ja sen kehittämisestä kiinnostuneista. 

Tällä hetkellä toiminnassa on mukana noin 30 henkilöä. Heistä n. 20 varsinaisia Laatukeskuksen jäseniä. 

Priima Botnialla on käynnistyvää toimintaa tukemassa ydintiimi, ohjausryhmä, joka organisoi tilaisuuksien 

järjestelyä ja on linkkinä jäsenrekisteriä ylläpitävään Laatukeskukseen.  

Priima Botnian ydintiimin jäsenet toimivat myös alueellisina yhdyshenkilöinä.  Yhdyshenkilöt ovat 

• Keski-Pohjanmaa:  miia.laakso@protect.fi  (pj) ja  

                                iiris.niemonen@kpedu.fi   (siht.) 

• Pietarsaaren alue:  jenny.valo@solving.fi 

• Etelä-Pohjanmaa:  johanna.torvela@ejendals.com ja nina.kristola@epec.fi 

 

 

Yksi tärkeimmistä jaostoiminnan tavoitteista on luoda ammatillisen kehityksen kannalta vaikuttava yhteisö 

ja verkosto, jonka kautta on mahdollista tutustuttaa ja innostaa laatutyöhön, lisätä alueen osaamista, 
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kehittää yrityksiä ja sen kautta parantaa niiden kannattavuutta ja vientipotentiaalia. Luonnollisesti myös 

laatuun ja jatkuvaan parantamiseen liittyvät asiat ja hyvistä käytännöistä yhdessä oppiminen ovat iso osa 

aluejaoksen yhteistoimintaa.  

Priima Botnia järjestääkin erilaisia yritysvierailuja, luentoja ja laatulounaita, jäsentensä kanssa yhdessä 

ideoiden ja toimintaa koko ajan kehittäen. 

 

Alla kootusti keväälle 2020 suunniteltua toimintaa.   

TILAISUUS AJANKOHTA 

tiedoksi: Lean -seminaari, PB esillä 
 

13.2.2020 

verkostoitumistilaisuus: Erinomaiseksi EFQM-mallilla,  
Seinäjoki/Epec (webinaarina Laatukeskuksesta) 
 

10.02.2020 klo 8.30 - 11 

verkostoitumistilaisuus: Erinomaiseksi EFQM-mallilla, 
Kokkola/KOSEK (webinaarina Laatukeskuksesta) 
 

20.03.2020 

verkostoitumistilaisuus: Erinomaiseksi EFQM-mallilla,  
KASE/ paikka ilm. myöh. (webinaarina Laatukeskuksesta) 
 

20.03.2020 

yritysvierailu: Solving/Pietarsaari 
 

02.04.2020 

yritysvierailupäivä: Epec ja Ejendals-Suomi/ 
Seinäjoki, Jalasjärvi 
 

13.05.2020 

 

Tilaisuudet ovat maksuttomia.  Kysy tilaisuuksista tarkemmin yhdyshenkilöiltä tai katso lähempänä 

ajankohtaa Laatukeskuksen verkkokaupasta. Tilaisuuksiin toivotaan Laatukeskuksen jäsenten 

ilmoittautuvan verkkokaupan kautta. 

 

Olehan yhteydessä, Tervetuloa tilaisuuksiimme ja tietysti Joukkoomme!  

 

 


