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QL Laatutoiminta Oy, EduSavo Oy ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ovat allekirjoittaneet QL
Partner –sopimuksen, jonka mukaisesti sopimuskumppanit tekevät yhteistyötä QL Partners –
verkostossa.
QL Partners on valtakunnallisesti toimiva yritysten ja organisaatioiden laadullisten
kilpailukykytekijöiden kehittämiseen erikoistunut asiantuntijaverkosto, joka koostuu syvällisesti
laatuajattelua ja –tekniikoita hallitsevista kokeneista asiantuntijoista.
Laatu ei ole vain asiakastyytyväisyyttä vaan se on myös kaiken sen saavuttamiseksi suunnitellun
toiminnan vaatimustenmukaisuutta, sen hallintaa ja johtamista. Tämä ajattelu on kauan
kaivatun, kaikille suunnatun QL Laatupassi –koulutusohjelman kehittämisen taustalla.
Koulutusohjelma tähtää perustasollaan laatuajattelun perusteiden ymmärtämiseen. Ylemmillä
tasoilla keskitytään laatutekniikkataitojen hyödyntämiseen ja menestyville yrityksille ja
organisaatioille tunnusomaisten piirteiden kehittämiseen.
EduSavo Oy on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän omistama koulutus- ja kehittämispalveluita
tarjoava yritys. Se tarjoaa ja koordinoi sekä Ylä-Savon ammattiopiston että ammattiopiston
kumppanien osaamista asiakkaille. Keskeisimmät palvelutuotteet ovat yritysten tarpeeseen
vastaavat koulutus- ja kehittämistuotteet, ei-tutkintoon johtavat koulutukset, osaamisen
kehittämispalvelut ja lyhytkoulutukset.
Näin QL Laatutoiminta Oy:n toimitusjohtaja Seppo Mattila kuvaa nyt Edusavon ja Ylä-Savon
koulutuskuntayhtymän kanssa solmitun yhteistyön mahdollisuuksia ”Olemme QL:ssä jo
kaksikymmentä vuotta kehittäneet lukuisissa yrityksissä tunnustetuille erinomaisuuden
tunnuspiirteille perustuvia prosessimaisia toimintatapoja. Laatuosaamisen asiakastarpeesta
kehittynyt QL Laatupassi –koulutusohjelma on saanut erittäin innostuneen vastaanoton
asiakkaidemme parissa. Nyt voimme yhdessä laajentaa sen tarjontaa savolaisille yrityksille ja
antaa osaltamme uutta potkua alueelliselle kilpailukyvylle.”
QL Partners –verkostosta Mattila jatkaa ”Verkostoomme haluamme koota asiantuntijuutta, jota
voidaan kohdistaa organisaatioissa liiketoiminnan näkökulmasta juuri oikein ja auttaa siten
kehittämään kilpailukykyä tehokkaammin. Pitkäaikaisena asiakkaanamme Ylä-Savon
koulutuskuntayhtymässä ja nyt myös EduSavossa ymmärretään ja uskotaan ajattelumallimme
tehokkuuteen, joten yhteistyöstä voidaan odottaa todellista win-winiä.”
”EduSavo Oy:n perustoimintamallin mukaisesti yritys rakentaa kestäviä kumppanuuksia osaavien
yhteistyötahojen kanssa. QL Partners -verkosto ja QL Laatupassi -koulutusohjelma tuovat
yrityksellemme lisää mahdollisuuksia auttaa asiakasyrityksiämme kehittymään ja kasvamaan
omalla toimialallaan.”- luonnehtii EduSavo Oy:n toimitusjohtaja Kari Puumalainen verkoston
hyötyjä.
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