
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kehittämispäivä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun  

seudullisten yrityspalveluiden toimijoille 
LAPLAND HOTEL LUOSTOTUNTURI, LUOSTO  

25.9.2018 klo 12-18 
 

Työelämän laatu ja työyhteisöjen toiminnan kehittäminen ovat seudullisten 
yrityspalveluiden tuottamisessa keskeisiä tavoitteita. Mutta mitä työelämän laatu 

tarkoittaa ja mitä yrittäjät itse näkevät tärkeäksi työelämän laadun kehittämisessä? 
Ja miten me seudullisten yrityspalveluiden edustajina voimme parhaiten tukea 

yrityksiä työelämän laadun näkökulmasta? 
 

Haluamme kutsua sinut mukaan keskustelemaan, jakamaan parhaita 
kokemuksia ja rakentamaan yhdessä työkaluja työelämän ja pk-

yritysten laadun kehittämiseksi Pohjois-Suomessa. 
 

Tapahtuman järjestää Tuottavuutta ja laatua yhteistyöllä Pohjois-Suomen yrityksiin -
hanke ja päivän ohjelma on maksuton seudullisten yrityspalveluiden toimijoille. 

www.yrityksetkehittamispolulle.com 

  
 

Kehittämispäivän asiantuntijoina ja fasiltaattoreina toimivat  
mm. Petri Rajaniemi, Vilma Mutka ja Ollis Leppänen. 

 
 



Kehittämispäivän ohjelma 
LAPLAND HOTEL LUOSTOTUNTURI 
LUOSTO 25.9.2018 klo 12-18 
 
Klo 11.00   Ilmoittautuminen ja lounas 
 
Klo 12.00   Löytöretki alkaa – tervetuloa! 
  Yritykset kehittämispolulle -hanke 
 
Klo 12.15   ”Mihin haasteisiin törmämme työelämän laadun kehittämisessä ja 

mikä Pohjois-Suomen alueella on erityisen tärkeää?” 
Ryhmäkeskustelujen fasilitaattoreina:  
Ollis Leppänen ja Vilma Mutka, Intotalo Oy 

 
Klo 13.00   ”Työ, elämä ja Suomi 2018” 

Petri Rajaniemi, Ponder Nobs Oy 
 
Klo 14.30   Kahvitauko 
 
Klo 15.00   ”Vieläkö meidän pittää tällaiseenkin löytää aikaa?” – mistä 

työelämän laatu syntyy yrittäjien omasta mielestä ja miten 
yrityspalvelut ovat parhaiten avuksi? 
 
Paneelikeskustelussa mukana mm.: 
Heidi Alariesto, Lapin Yrittäjät ry, Rovaniemi 
Heidi Joensuu, Jot-Rent Oy, Raahe 
Raimo Pohjanen, Pohjaset Oy, Kemi 

 
Klo 16.00  Torityöskentely: Työelämän laadun kehittämisen työkalut 

Esittelyssä mm. uusi palvelukarttatyökalu ja muita käytännön 
työkaluja arkisen yrityskehittämistyön tueksi 

 
Klo 17.00   ”Näillähän me kyllä pärjätään!”  
  Jaetaan päivän parhaat opit ja käytännön oivallukset yhdessä. 

Fasilitaattoreina: Ollis Leppänen ja Vilma Mutka, Intotalo Oy 
 
Klo 18.00   Tilaisuuden päätös 
 
Seminaaripäivä on maksuton Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueiden Seudullisten 
Yrityspalveluiden toimijoille. 
 

Varmista paikkasi ja ilmoittaudu mukaan 14.9.2018 mennessä 
osoitteessa http://bit.ly/luosto2509 
 
PS. Yhteisen seminaaripäivän jälkeen sinulla on mahdollisuus jäädä Luostolle, jossa 
järjestetään 26.-27.9. ”Pittääkä minun aina yrittää jaksaa” -tapahtuma.  
Lisätietoja tästä tilaisuudesta löydät osoitteessa  
https://yrityksetkehittamispolulle.com/pittaako-minun-aina-yrittaa-jaksaa-luosto-26-27-9-2018/  
 

Tapahtuman sisällöstä vastaa Intotalo Oy. Lisätietoja kertoo ollis@intotalo.com. 
Muutokset ohjelmaan mahdollisia. 


