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aikaisemmin ISO 9001-laatujärjestelmän. Työn tavoitteena on päivittää yrityksen 

ydinprosessikuvaukset vastaamaan nykytilaa, tehdä kuiluanalyysi standardien 

välillä sekä pohtia miten ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönotto voidaan 

suorittaa yrityksessä. 

Diplomityössä käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Teoriaosiossa 
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laatujärjestelmän käyttöönottoprojektista. Diplomityön tuloksena kohdeyritys 

saa päivitetyt ydinprosessikuvaukset, kuiluanalyysin standardien välillä sekä 
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The purpose of this master thesis is to do a preliminary study for the Finnish 

health technology company, how the ISO 13485 standard will affect the 

company’s core processes and the quality management system (QMS) in general. 

The company has been certified by the ISO 9001 QMS.  The aim of this study is 

to update the company’s core process descriptions to match the current state, do 

a gap analysis between standards and to consider how the ISO 13485 quality 

management system implementation may be carried out in the company. 

This master thesis used qualitative research method. The theory part was 

literature review about process management, quality management systems, 

differences between ISO 9001 and ISO 13485 standards and the ISO 13485 QMS 

project implementation. The empirical part examines the company’s core process 

descriptions updating process, the effects of the ISO 13485 standard to core 

processes and generally in quality management system. The last empirical section 

discusses how the company can be certified to ISO 13485 QMS in the future. To 

gain more holistic view a case interview was carried out with another Finnish 

health technology company, which is certified both ISO 9001 and ISO 13485 

QMS. Practical information about how the ISO 13485 quality management 

system project can be implemented was obtained from case-interview. As a result 

of this master thesis the target company got updated core process descriptions, a 

gap analysis between the standards and guidelines for the ISO 13485 quality 

management system certification.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Laatu ja laatujärjestelmät ovat tärkeä osa yrityksen toimintaa ja sen kehittämistä. 

Laatustandardit antavat yritykselle suuntaviivoja sekä työkaluja, joiden avulla 

voidaan kasvattaa esimerkiksi yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Kuitenkaan aina 

asiakastyytyväisyys ja sen kasvattaminen ei ole laatujärjestelmän perinpohjainen 

tarkoitus.  On olemassa toimialoja, joilla turvallisuus ja luotettavuus ovat tärkeitä. 

Tästä hyvä esimerkki on terveysteknologia ja ISO 13485-laadunhallintastandardi 

(Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet), jonka ensisijainen tavoite on parantaa 

yrityksien kykyä tuottaa turvallisia, luotettavia sekä vaatimuksen mukaisia tuotteita 

ja palveluita. Yksi tärkeä osa laatujärjestelmiä on prosessimainen toimintamalli. 

Jotta yritykset voivat toimia vaikuttavasti, tulee niiden tunnistaa ja johtaa useita 

toisiinsa liittyviä prosesseja. Prosessien nykytilan kartoitus sekä kuvaaminen ovat 

merkittävä osa laatujärjestelmän rakentamista ja sen kehittämistä.   

 

Kohdeyrityksenä toimii suomalainen terveysteknologiayritys, joka on perustettu 

vuonna 2007.  Yritys tuottaa lääkehuollon automatisointiratkaisuja sekä julkiselle 

että yksityiselle sektorille. Yritys on sertifioinut ISO 9001-laatujärjestelmän 

vuonna 2013. Yritys on melko lyhyen elinkaarensa aikana kasvanut rajusti, mikä 

on aiheuttanut haasteita laatujärjestelmän ylläpitämiselle. ISO 9001-

laatujärjestelmän lisäksi yritys on kiinnostunut ISO 13485-laatujärjestelmästä 

toimialan luonteen ja tulevaisuuden tuotteiden kannalta. Tällä hetkellä yrityksellä 

ei ole lääkinnälliseksi laitteeksi luokiteltua tuotetta. Osa tuotteista on ollut lähellä 

lääkinnällisen laitteen määrittelyä. Lisäksi yrityksellä on tuotekehityksessä 

tuotteita, jotka ennakkotietojen perusteella tullaan määrittelemään I- ja II-luokan 

lääkinnälliseksi laitteiksi. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää tarkastella ISO 

13485-laatujärjestelmän vaikuttamista yrityksen toimintaan, jolloin voidaan 

ennakoida yrityksen toiminnan kehittämisessä. Kohdeyrityksellä on 

tulevaisuudessa tavoitteena myös käyttöönottaa ERP (Enterprise Resource 
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Planning)-järjestelmä, minkä vuoksi yritykselle on tärkeää, että 

ydinprosessikuvaukset päivitetään vastaamaan nykytilaa.  

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena on selvittää ISO 13485-standardin vaikutukset yrityksen 

ydinprosesseihin ja toimintaan yleisesti. Kohdeyrityksen tietämys ISO 13485-

standardista on vähäistä, joten tämän diplomityön tavoitteena on tehdä esiselvitys 

yrityksen päätöksenteon tueksi. Työn tavoitteena on myös päivittää yrityksen 

ydinprosessikuvaukset, sillä aikaisemmat prosessikuvaukset on tehty vuonna 2013. 

Aikaisemmat prosessikuvaukset on tehty vain yhdelle tuoteryhmälle. Nykyään 

yrityksellä on useampia tuoteryhmiä. Tarkoituksena on kuvata ydinprosessit 

karkealla tasolla niin, että ne soveltuvat jokaiselle tuoteryhmälle. Ydinprosessien 

kuvaamisen jälkeen tavoitteena on selvittää, miten ISO 13485-laatujärjestelmä 

vaikuttaa yrityksen ydinprosesseihin. Työn lopputuloksena on valmiina päivitetyt 

ydinprosessikuvaukset sekä kuiluanalyysi (Gap Analysis) laatustandardien välillä. 

Työn lopussa otetaan kantaa, mitä asioita kohdeyrityksen täytyy ottaa huomioon 

ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönotossa sekä mistä vaiheista 

käyttöönottoprojekti koostuu. Diplomityötä ohjaavat seuraavat 

tutkimuskysymykset: 

 

1. Millainen on kohdeyrityksen ydinprosessien nykytila? 

 

Yrityksen merkittävä kasvu ja henkilöstön roolien muuttuminen on ajurina 

ydinprosessien uudelleen kuvaamiseen. Tarkoituksena on kuvata ydinprosessit 

niin, että ne vastaavat jokaisen tuoteryhmää karkealla tasolla. Ydinprosessien 

kuvaamisen aikana saadaan kattava tieto, miten yritys toimii, joka helpottaa 

kuiluanalyysin tekemistä laatujärjestelmien välillä. Diplomityössä ei käydä läpi 

ydinprosessien vaiheita läpi vaan keskitytään siihen, miten ydinprosessikuvaukset 

ovat muuttuneet ja miten niissä tulee huomioida ISO 13485-standardin vaatimukset 

tulevaisuudessa. Kohdeyrityksen pyynnöstä ydinprosessikuvaukset on jätetty pois 

diplomityön julkaistavasta versiosta. 
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2. Miten ISO 13485-standardin vaatimukset vaikuttaa yrityksen ydinprosesseihin 

ja miten yritys täyttää vaatimukset nykytilassa? 

 

ISO 13485-standardi vaatimusten vaikutusta yrityksen ydinprosesseihin halutaan 

tarkastella, miten uusi standardi vaikuttaa prosesseihin ja niiden vaiheisiin. 

Standardien vaatimuksien erojen tarkastelussa käytetään standardien uusimpia 

versioita, jotka ovat ISO 9001:2008 ja ISO 13485:2012. Molemmista standardeista 

on tulossa uudet versiot, mutta ne on rajattu työstä pois työn selkeyttämisen takia. 

Vaatimuksien vaikuttamisen lisäksi pohditaan, miten yrityksen tuotteet nykytilassa 

läpäisevät standardin vaatimukset. Tuotteita pohdittaessa tuotteet on jaoteltu GMP 

(Good Manufacturing Practice)-menettelyjä soveltaviin tuotteisiin ja tuotteisiin, 

jotka eivät sovella GMP-menettelyjä. Nykytilassa yrityksellä ei ole lääkinnälliseksi 

määriteltyä tuotetta, minkä vuoksi tarkastelu tehdään nykyisillä tuotteilla. 

Tulevaisuudessa on mahdollista, että jokin nykyisistä tuotteista määritellään myös 

lääkinnälliseksi laitteeksi.  

 

3. Miten ISO 13485-standardi vaikuttaa yrityksen laatujärjestelmään yleisesti? 

 

ISO 13485-standardi koostuu ISO 9001-standardin rakenteesta, mutta niissä on 

kuitenkin yleisiä eroja. Tarkoituksena on tarkastella, miten ISO 13485-standardi 

vaikuttaa yrityksen johtoryhmätyöskentelyyn, dokumentointiin, resurssien 

hallintaan, ja mittaukseen ja analysointiin.  

 

4. Miten ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönottoprojekti voidaan toteuttaa 

kohdeyrityksessä? 

 

Työssä käsitellään, miten kohdeyritys voi tulevaisuudessa käyttöönottaa ISO 

13485-laatujärjestelmän. Tarkoituksena on tarkastella, mitä eri vaiheita on 

käyttöönottoprojektissa ja mitä asioita yrityksen täytyy huomioida, jotta projekti 

voidaan suorittaa onnistuneesti.  
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1.3 Työn toteutus 

 

Diplomityön tutkimusstrategiana käytetään kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. 

Tutkimusmenetelmään päädyttiin, sillä diplomityötä varten tarvittiin 

kokonaisvaltaista tiedon hankintaa. Tutkimusmetodeina käytetään 

ryhmähaastatteluja ja kyselyjä. Avoimia ryhmähaastatteluja käytettiin 

kohdeyrityksen ydinprosessien nykytilan selvittämisessä ja avointa kyselyä 

hyödynnettiin case-haastattelussa. Kvalitatiivisista menetelmistä standardien 

välisissä eroissa käytettiin avoimia kyselyjä sekä omaa havainnointia.  (Hiusjärvi et 

al. 2000 s. 155, 168)  

 

Työn teoriaosuudessa keskitytään kirjallisuuskatsauksena laatujärjestelmiin ja 

prosessijohtamiseen. Teoriaosuuden ydin on ISO 9001- ja ISO 13485-standardien 

vaatimuksien ero, jossa hyödynnettiin ISO 13485 sekä ISO 9001-standardioppaita. 

Lisäksi ISO/TR 14969 on tärkeä lähde, sillä se antoi käytännön esimerkkejä ISO 

13485-laatujärjestelmän soveltamisesta. Kirjallisuuskatsauksen lähteinä käytettiin 

tieteellisiä artikkeleja ja laatustandardienoppaita sekä muuta kirjallisuutta 

aihepiiristä.    

 

Työn empiirinen osuus ja sen toteutus on hahmoteltu kuvassa 1. Työn empiirinen 

osuus koostuu kahdesta isommasta osakokonaisuudesta, jotka ovat ydinprosessien 

päivittäminen ja laatujärjestelmien vaatimusten erojen tarkastelu. Työ aloitettiin 

prosessikuvausten päivittämisellä, jonka jälkeen siirryttiin tarkastelemaan 

laatujärjestelmiä.    
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Kuva 1. Diplomityön empiirinen osuus ja sen suorittaminen 

 

Prosessikuvausten päivittämistä varten järjestettiin tiedonkeruupalavereja yhteensä 

seitsemän kappaletta. Tiedonkeruupalaverit suoritettiin kesä- ja syyskuun välisenä 

aikana. Palavereihin osallistui henkilöt, jotka ovat osallisena prosessissa. Tärkeintä 

oli saada prosessinomistaja osallistumaan palavereihin. Palaverit aloitettiin 

kertomalla, miksi prosessikuvauksia päivitetään ja miten tiedonkeruu suoritetaan. 

Liitteessä 1 on esitelty lomake, jossa kerrotaan prosessikuvauslomakkeen tarkoitus 

ja käyttö. Seuraavaksi käytiin läpi prosessin perustiedot, jotka on kerätty yrityksen 

laatukäsikirjasta. Prosessin perustiedot lomake on esitelty liitteessä 2. Palaverien 

pohjana käytettiin prosessien tiedonkeruulomaketta, joka on esitelty liitteessä 3. 

Tiedonkeruupalaverin suorittamisen jälkeen kuvattiin prosessit uudestaan, minkä 

jälkeen käytiin prosessikuvaukset läpi prosessinomistajan kanssa sekä korjattiin 

epäkohdat, jos sellaisia löytyi. Lisäksi prosessikuvaukset käytiin läpi sellaisten 

henkilöiden ja osastojen kanssa, jotka eivät osallistuneet palaveriin, mutta joihin 

prosessi vaikuttaa. Diplomityön aikana joihinkin prosesseihin tuli muutoksia, 

jolloin muutokset päivitettiin prosessikuvauksiin. Iteraation kautta 

prosessikuvaukset saatiin lopulta valmiiksi. Lopullisesti prosessikuvaukset 

hyväksyy yrityksen johtoryhmä. Diplomityön aikana prosessikuvaukset 

hyväksytettiin prosessinomistajilla.  
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Ydinprosessien päivittämisen jälkeen siirryttiin tarkastelemaan laatujärjestelmiä. 

Tärkeätä aineistoa laatujärjestelmien tarkasteluun saatiin tiedonkeruupalavereista. 

Lisäksi työn aikana suoritettiin case-haastattelu toiseen terveysteknologia 

yritykseen, joka on sertifioinut sekä ISO 9001- että ISO 13485-laatujärjestelmän. 

Case-haastattelu oli tärkeä käytännön tiedonlähde ISO 13485-laatujärjestelmästä. 

Haastattelun runkona käytettiin liitteessä 6 esiteltyä kysymyslistaa. Työn yhtenä 

tuloksena on kuiluanalyysi, joka käsittelee jokaista ISO 9001- ja ISO 13485-

standardien vaatimuksien eroa. Kuiluanalyysin rakenne on esitelty liitteessä 4. 

Kuiluanalyysiin koottiin navigoinnin helpottamiseksi ISO 13485-standardioppaan 

kohta ja otsikko. Jokaisesta kohdasta on esitelty eroava vaatimus laatujärjestelmien 

välillä. Kuiluanalyysi sisältää yrityksen nykytilan vaatimuksen näkökulmasta sekä 

mahdollisen nykyisen menettelyn tai menettelyohjeen. Lisäksi kuiluanalyysi 

sisältää toimenpide-ehdotuksen vaatimuksen täyttämiseksi ja mahdollisen 

vaatimuksen rajaamisen syyn. Empirian viimeinen vaihe on esitellä, mitä asioita 

kohdeyrityksen täytyy ottaa huomioon ISO 13485-laatujärjestelmän 

käyttöönotossa. 

 

1.4 Työn rakenne 

 

Työ koostuu kahdesta osiosta, jotka ovat teoria- ja empiriaosuudet. Työn rakenne 

on esitelty taulukossa 1. Luvut 2-5 ovat työn teoreettiset luvut. Luvussa 2 esitellään 

lyhyesti prosessijohtaminen ja sen liittyminen laatujärjestelmään. Luvussa 

esitellään työssä käytetty prosessikuvausmenetelmä sekä RACI-matriisi, jonka 

perusteella pohdittiin henkilöstön rooleja prosessikuvauksissa. Luvussa 3 käydään 

läpi, minkä takia laatujärjestelmät ovat tärkeitä terveysteknologiatoimialalla. 

Toimialan tarkastelun jälkeen keskitytään ISO 9001- ja ISO 13485-

laatujärjestelmien esittelyyn sekä yrityksessä käytettävään GMP-menettelyihin. 

Luvussa 4 käydään läpi ISO 9001- ja ISO 13485-standardien eroavuudet. Luvussa 

5 tarkastellaan ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönottoprojektia pk-yrityksen 

näkökulmasta. 
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Työn empiirinen osio sisältyy lukuihin 6-10. Luvussa 6 esitellään tietoa yleisesti 

diplomityön kohdeyrityksestä. Luvussa 7 käsitellään yrityksen ydinprosesseja ja 

niiden prosessikuvausten päivittämistä. Prosessikuvausten päivittämisen lisäksi 

tarkastellaan, miten ISO 13485-standardi vaikuttaa ydinprosesseihin. Luvussa 8 

esitellään diplomityön aikana suoritetun case-haastattelun tulokset ISO 13485-

laatujärjestelmästä. Luvussa yhdeksän käsitellään, miten ISO 13485-standardi 

vaikuttaa yrityksen johtamisjärjestelmään. Luvuissa 10–11 on koottu työn tulokset 

johtopäätöksineen. Taulukossa 1 on esitelty työn rakenne kootusti.   

 

Taulukko 1. Työn rakenne 

Syöte Luku Tulos 

Tutkimuksen 

taustatiedot, 

kohdeyrityksen 

tehtävänanto 

Johdanto 

 Työn tausta, tavoitteet, 

rajaukset, toteutus ja 

rakenne 

Tieteellinen 

kirjallisuus 
Prosessijohtaminen 

 Prosessijohtaminen ja 

laatujärjestelmä 

 Nykytilan kartoitus, 

prosessikuvaus 

 RACI-matriisi 

Tieteellinen 

kirjallisuus 
Laatujärjestelmä 

 Laatujärjestelmä 

terveysteknologiassa 

 ISO 9001, ISO 13485, 

GMP 

ISO-standardioppaat 
ISO 9001 ja ISO 13485 

vaatimuksien eroavuudet 

 Laatujärjestelmien 

vaatimuksien eroavuudet 

Tieteellinen 

kirjallisuus 
ISO 13485 

käyttöönottoprojekti  

 Projektin vaiheet 

 Pk-yrityksen edut ja 

haitat 

Yrityksen materiaalit Yritysesittely  Yrityksen tiedot 

Palaverit, 

haastattelut, 

havainnointi 

Ydinprosessit ja ISO 

13485-standardin 

vaikutukset 

 Ydinprosessien 

päivittäminen 

 Standardin vaikutukset 

Haastattelu Case-haastattelu 

 Käytännön tieto 

laatujärjestelmän 

soveltamisesta 

Työn teoria ja 

empiria 
Laatujärjestelmän 

kehittäminen 

 Laatujärjestelmän 

nykytila ja motiivit ISO 

13485-standardiin 

 Kehityskohteet 

Diplomityön sisältö Johtopäätökset  Työn johtopäätökset 

Diplomityön sisältö Yhteenveto  Työn yhteenveto 
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2 PROSESSIJOHTAMINEN 

 

Prosessijohtamisella tarkoitetaan toimintatapaa, jossa organisaatiota johdetaan 

prosessien avulla. Puhtaalla prosessijohtamisella tarkoitetaan funktionaalisen 

organisaation luopumisesta, jolloin osastojen osastorajojen ylittävien prosesseille 

määritetään omistajat, jotka vastaavat prosesseista. Useasti kuitenkin puhdas 

prosessijohtaminen on vaikea toteuttaa, minkä takia prosessijohtamista on 

helpompi soveltaa loogisesti etenevillä prosesseilla. Prosesseille on määrätty alku, 

tietty järjestys toimintoketjussa ja selkeä lopputulos. (Lecklin 1997, s. 138–140) 

 

Prosessien kehittämisessä tärkeitä vaiheita ovat: 

 Nykytilan kartoitus 

 Prosessianalyysi 

 Prosessien parantaminen 

 Jatkuva kehittäminen (Lecklin 1997, s. 146–147) 

 

2.1 Nykytilan kartoitus 

 

Tämän työn tarkoituksena on prosessien nykytilan kartoitus ja prosessien 

kuvaaminen, minkä takia niiden vaiheita tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin. 

Prosessien nykytilanteen kartoituksen päätehtäviä ovat: prosessityön organisointi, 

prosessikuvausten ja prosessikaavioiden laatiminen ja prosessin toimivuuden 

arviointi. Prosessien nykytilan kartoitus on tärkeä osa laatujärjestelmän 

rakentamista ja sen kehittämistä. (Lecklin 1997, s. 147) 

 

Prosessityön organisoinnissa tärkeää on prosessien nimeäminen. Nykytilan 

kartoituksen alkuvaiheessa on tärkeää nimetä pääprosessit karkealla tasolla. 

Prosessien nimeämisen lisäksi tärkeää on prosessin yleiskuvaus. Yleiskuvauksessa 

määritetään muun muassa: prosessien tarkoitus, keskeiset tehtävät, prosessiin 

osallistuvat funktiot sekä prosessin alku- ja lopputapahtuma. Nykytilan 
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kartoituksessa luodaan myös tiedonkeruusuunnitelma, jossa määritetään lähteet, 

joita tulee haastatella nykytilanteen hahmottamista varten. (Lecklin 1997, s. 149) 

 

2.2 Prosessikuvaus ja prosessikaavio 

 

Nykytilan kartoituksen jälkeen suoritetaan prosessikuvaus, joka on tärkeä osa 

laatujärjestelmää (Lecklin 1997, s. 150). Prosessien kuvaamisella tarkoitetaan 

yrityksen arvoa lisäävien tehtävien sekä niihin liittyvien tieto- ja materiaalivirtojen 

tunnistamista ja kuvaamista. Prosesseja voidaan kuvata eri tasoilla niin karkealla 

tasolla kuin myös yksityiskohtaisesti. Prosessin aikana samalla tavalla toteutuvat 

prosessit on usein välttämätöntä kuvata yksityiskohtaisesti, jotta prosessien 

osallisilla on asioista yhdenmukainen tieto. Epävarmuutta sisältäviä prosesseja ei 

kannata kuvata yksityiskohtaisesti. Prosessien liian yksityiskohtainen kuvaaminen 

johtaa useaan aliprosessiin, jotka heikentävät prosessikuvausten ymmärtämistä 

(Laamanen 2002, s. 81). Kuvauksen tavoitteena on etsiä siis kriittiset toiminnot ja 

päätökset, jotka edistävät prosessien suorittamisen laatua (Laamanen 2002, s. 81). 

(Martinsuo & Blomqvist 2010) 

 

Prosessien kuvauskeinoja on useita erilaisia. Tässä työssä käytetään 

prosessikaaviona uimaratakaavioita, jossa esitetään prosessien vaiheet ja 

määritetään henkilö tai henkilöt, jotka ovat tehtävien vastuussa.  

Uimaratakaaviomenetelmä on esitelty kuvassa 2. Punainen ympyrä prosessissa 

tarkoittaa, että vaihetta on tarkennettu sanallisesti. Prosessikaaviossa esitetään 

päälinjat ja mahdolliset poikkeamat kuvataan työohjeissa. (Martinsuo & Blomqvist 

2010; Lecklin 1997, s. 153–154) 
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Kuva 2. Uimaratakaavio prosessikuvausmenetelmänä 

 

Työssä käytetyt prosessikuvauksen merkintätavat on esitelty kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Keskeiset prosessikuvauksen merkintätavat 
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2.3 RACI-matriisi 

 

Prosessikuvauksissa tärkeää on kuvata henkilöstön roolit prosessin eri vaiheissa. 

Yksi roolien kuvaustavoista on RACI-vastuukartta (RACI matrix). RACI-

vastuukartan nimi tulee englannin kielisistä sanoista Responsible, Accountable, 

Consulted ja Informed, jotka vapaasti suomennettuna tarkoittavat vastuullinen, 

vastuussa oleva, neuvoja ja tiedotettava. (Smith 2005) Vastuukartan eri roolit 

tulevat aikaisemmin mainituista sanoista (Conchúir 2011): 

 Vastuullinen (Responsible): Henkilö on päävastuussa kyseisen prosessin 

toteutumisesta. Jokaisella toiminnolla pitää olla vastuullinen henkilö. 

Vastuullinen henkilö voi delegoida toteutusvastuuta muille tai hän voi itse 

olla myös vastuussa toiminnon toteuttamisesta. Vastuullisen henkilön 

vastuulla on kyseisen prosessin kuvaaminen ja kehittäminen.  

 Vastuussa oleva (Accountable): Henkilö on toteutusvastuussa kyseisestä 

prosessista. Jokaisella toiminnolla pitää olla toteutusvastuuhenkilö. Joskus 

toteutusvastuussa henkilöitä voi olla useita, jolloin heidän välinen 

työjakonsa on hyvä tarkentaa kuvaamalla prosessia tarkemmin.  

 Neuvoja (Consulted): Neuvojalta pyydetään mielipidettä, kun toiminnon 

tekeminen sitä edellyttää. Neuvoja on yleensä henkilö, jonka vastuullisen 

henkilön toteuttama toiminto vaikuttaa niin oleellisesti, että neuvojan 

mielipidettä on kuunneltava.  

 Tiedotettava (Informated): Tiedotettava henkilö saa sovituista asioista 

tiedon. Tiedotettava henkilö tarvitsee kyseistä tietoa oman vastuualueensa 

hoitamiseen.  

 

Vastuukartan tarkoitus on edesauttaa yrityksen toiminnan ja prosessien 

suunnittelua, organisointia ja koordinointia (Conchúir 2011). Yrityksen resursseja 

voidaan kuvata RACI-matriisissa eri tasoilla. Usein pienissä yrityksissä rooleissa 

voidaan kuvata suoraa henkilöstöä, kun taas isoissa yrityksissä voidaan kuvata 

liiketoimintayksiköitä. (Cabanillas et al. 2012) 
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Tässä työssä RACI-vastuukarttaa käytetään kohdeyrityksen ydinprosessien 

nykytilan analyysissä. Tavoitteena on saada kattava tieto henkilöstön rooleista 

ydinprosessien eri vaiheissa. Prosessikuvauksissa tarkoituksena on kuvata 

henkilöstön rooleja eikä suoraan henkilöä yrityksessä. Tämä johtuu siitä, että 

pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yritys) yhdellä henkilöllä voi olla useita 

rooleja prosessissa. Liitteessä 3 on esitelty prosessien tiedonkeruulomake, jossa 

hyödynnetään RACI-vastuukartan rooleja. 
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3 LAATUJÄRJESTELMÄ 

 

Laatujärjestelmällä tarkoitetaan johtamisjärjestelmää, jolla ohjataan ja hallitaan 

organisaatiota laadun osalta. Laatujärjestelmän tavoitteena voi olla esimerkiksi: 

 saada järjestelmällisyyttä toiminnan ohjaukseen ja valvontaan 

 varmistaa asiakastyytyväisyys 

 varmistaa tuotteiden, palvelujen ja prosessien korkea ja tasainen laatu 

 parantaa työn tuottavuutta 

 tukea henkilöstöä koulutuksessa ja työnohjauksessa 

 toimia johdon apuvälineenä kehittämisessä 

 luoda yhtenäinen käytäntö 

 dokumentoida hyväksytyt menettelytavat (Lecklin 1997, s. 35) 

 

Työssä esitellyt laatujärjestelmät ISO 9001 ja ISO 13485 perustuvat molemmat 

prosessimaiseen toimintamalliin, johon liittyy vahvasti Suunnittele-Toteuta-Arvioi-

Toimi (PDCA, Plan, Do, Check, Act)–menettely. PDCA-menettelyn tarkoituksena 

on, että ensin suunnitellaan, jonka jälkeen tehdään suunnitelmien mukaan. Tämän 

jälkeen arvioidaan ja auditoidaan toiminnan tulokset ja laatu, jonka jälkeen tehdään 

tarvittavat korjaukset. (Lecklin 1997, s. 56; EN-ISO 9001; Malkmus 2011) 

Laatujärjestelmän rakenteesta ei ole yleistä ohjetta. Laatujärjestelmissä käytetään 

yleisesti eri tason malleja, joita on havainnollistettu kuvassa 4 (Lecklin 1997, s. 36). 
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Kuva 4. Laatujärjestelmän eri tasot (Lecklin 1997, s. 36) 

 

Laatukäsikirja on laatujärjestelmän ylin taso. Siinä kuvataan yrityksen toiminta, 

keskeiset arvot, laatuun liittyvät strategiat ja laatupolitiikat. Prosessikuvaukset ovat 

myös tärkeä osa laatujärjestelmää ja sen avulla vastataan kysymyksiin mitä, kuka, 

milloin ja miksi. Hyvin tehdyt prosessikaaviot selkeyttävät työnkulun havainnointia 

ja ovat hyvä perusta toiminnan kehittämisessä. Työtapakuvaukset ja työohjeet 

kuvaavat prosessikuvauksia yksityiskohtaisemmin prosessin työmenetelmät. 

Työtapakuvauksiin liitetään usein vastuut ja valtuudet sekä laatuvaatimukset. 

Viiteaineistoina tarkoitetaan prosesseihin liittyviä ulkopuolista aineistoa, joita voi 

olla esimerkiksi viranomaisohjeet ja määräykset, normit, suositukset ja 

lainsäädäntö. (Lecklin 1997, s. 36–37) 
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3.1 Laatujärjestelmä terveysteknologiateollisuudessa 

 

Terveysteknologian ominaispiirre on tarkat ja laajat lakisääteiset vaatimukset. 

Tämän vuoksi terveysteknologia yritysten laatujärjestelmien tärkeänä osana on 

lakisääteisten vaatimusten huomioon ottaminen. Toinen tärkeä osa-alue 

laatujärjestelmässä on riskit ja niiden minimointi. Jotta riskit saadaan minimoitua, 

täytyy yrityksen kehittää ja ylläpitää toimivaa ja tehokasta riskienhallintaprosessia.  

(Malkmus 2011) 

 

Laatujärjestelmän kehittäminen ja ylläpito aiheuttaa yritykselle kustannuksia. 

Laatukustannuksia syntyy yrityksen varmistaessa tuotteiden vastaavan asiakkaiden 

ja viranomaisten vaatimuksia. Laatukustannukset voidaan kategorisoida neljään eri 

ryhmään, jotka on esitelty taulukossa 2. (Malkmus 2011) 

 

Taulukko 2. Laatukustannuksien kategorisointi neljään ryhmään (Lecklin 1997, s. 

172–175; Malkmus 2011) 

Laatukustannus Sisältää 

Ennaltaehkäisykustannukset 

Virheiden välttäminen:  

Laatujärjestelmän implementointi, 

sisäiset auditoinnit, henkilöstön 

koulutus, asiakasvaatimusten 

identifiointi, infrastruktuurin ja 

työympäristön suunnittelu jne. 

Arviointikustannukset 

Virheiden havainnointi:  

Tuotteiden ja prosessien verifiointi ja 

validointi. 

Vaatimustenvastaisuuskustannukset 

Virheiden ja niiden seurausten 

korjaaminen:  

Töiden uusiminen, 

vakuutuskustannukset jne. 

Ulkoiset laadunvarmistus 

kustannukset 

Laatujärjestelmän auditointi:  

Sertifikaatit, tuotehyväksynnät, 

laatujärjestelmän havainnollistaminen 

asiakkaalle jne. 
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Vaikka laatujärjestelmä aiheuttaa useita lisäkustannuksia yritykselle, silti useat 

terveysteknologiayritykset ottavat käyttöön laatujärjestelmiä. Laatujärjestelmän 

käyttöönottoon on luontaisia motiiveja. Yksi luontainen motiivi on tuotteiden ja 

palveluiden tuottaminen niin, että ne täyttävät asiakasvaatimukset parhaalla 

mahdollisella tavalla. Toinen luontainen motiivi on uusien tuotteiden kehittäminen 

markkinoille mahdollisimman lyhyessä ajassa samalla kuin lakisääteiset 

vaatimukset täytetään tuotekehityksessä. Kolmas luontainen motiivi on 

laatukustannusten minimointi samalla kuin ylläpidetään halutun tasoinen laatu. 

Luontaisten motiivien lisäksi on olemassa ulkoisia motiiveja, jotka perustuvat 

lakisääteisiin tai markkinalähtöisiin vaatimuksiin. Yhtenä ulkoisena motiivina on 

se, että laatujärjestelmä on usein edellytys lääkinnällisten laitteiden markkinointia 

varten. Useasti asiakkaat, erityisesti B2B (Business-to-Business)-sektorilla, 

hyväksyvät vain toimittajat, joilla on sertifioitu laatujärjestelmä. Laatujärjestelmän 

motiivina voi olla myös valmistajan riskivastuun vähentäminen, joka voidaan saada 

hyvin suunnitellulla laatujärjestelmällä. (Malkmus 2011)    

 

3.2 ISO 9001 

 

ISO 9001 on kansainvälisesti hyväksytty standardi, joka muodostuu vaatimuksista, 

joiden avulla varmistetaan tuotteiden ja palveluiden laatu (Oliveira 2013). ISO 

9001-standardin vaatimukset ovat yleisiä eli ne on tarkoitettu kaikille 

organisaatioille soveltuviksi riippumatta niiden tyypistä, koosta tai niiden 

tuottamista tuotteista (SFS-EN ISO 9001:2008).    

 

ISO 9001 koostuu rakenteeltaan viidestä osa-alueesta. Osa-alueet ovat 

laadunhallintajärjestelmä, johdon vastuu, resurssienhallinta, tuotteen toteuttaminen 

sekä mittaus, analysointi ja parantaminen. (SFS-EN ISO 9001:2008) ISO 9001 

ensisijainen tavoite on avustaa yrityksiä laadunhallintajärjestelmän kehittämisessä 

lisäämällä yrityksien kapasiteettia suunnitella, valmistaa ja toimittaa 

korkealaatuisia tuotteita ja palveluita (Wahid & Corner 2009).  
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ISO 9001 edistää prosessimaisen toimintamallin omaksumista organisaation 

kehitys- ja toteutustyössä. Prosessimaisen toimintamallin tavoitteena on parantaa 

organisaation laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta. Asiakastyytyväisyys ja 

jatkuva parantaminen ovat tärkeitä osa-alueita ISO 9001-

laadunhallintajärjestelmässä. (SFS-EN ISO 9001:2008) 

 

Kuvassa 5 on esitelty ISO 9001-laatujärjestelmän prosessimaiseen toimintamalliin 

perustuvan laadunhallintajärjestelmän malli. Malli havainnollistaa, että asiakkailla 

ja heidän vaatimuksilla on suuri vaikutus prosessien lähtötiedoiksi. 

Asiakastyytyväisyys ja sen saavuttaminen edellyttää organisaatiota arvioimaan 

asiakkaiden näkemyksiä siitä, onko organisaatio täyttänyt heidän vaatimuksensa. 

(SFS-EN ISO 9001:2008) 

 

 

Kuva 5. ISO 9001-laatujärjestelmän prosessimainen toimintamalli (SFS-EN ISO 

9001:2008)  
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3.3 ISO 13485 

 

ISO 13485 -laatujärjestelmä on kansainvälinen standardi, jota organisaatio voi 

käyttää lääkinnällisten laitteiden:  

 suunnittelussa ja kehittämisessä 

 tuotannossa 

 asennuksessa  

 toimituksen jälkeisissä palveluissa  

 lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien palveluiden suunnittelussa, 

kehittämisessä ja tuottamisessa. (SFS-EN ISO 13485:2012) 

 

ISO 13485-standardia voidaan soveltaa organisaatiossa eri tavoilla. ISO 13485-

standardia voidaan käyttää täydellisenä, tuotannon tai tuotteen 

laadunhallintajärjestelmänä. Täydellinen laadunhallintajärjestelmä on pakollinen 

korkeamman riskiluokan tuotteille, mutta sitä voidaan soveltaa myös kaikille 

lääkinnällisille laitteille. Tuotannon ja tuotteen laadunhallintajärjestelmät ovat 

mahdollisia alhaisemman riskiluokan tuotteille. Lääkinnälliselle laitteelle on 

määritelty kolme riskiluokkaa. I-riskiluokan lääkinnällinen laite ei vaadi 

laadunhallintajärjestelmää, kun taas II- ja III-luokan lääkinnälliset laitteet vaativat. 

(Ståhlberg 2015) 

 

ISO 13485 on oma laadunhallintastandardi, joka perustuu ISO 9001 -standardiin, 

mutta sen vaatimustaso on korkeampi, jotta lääkinnällisten laitteiden erityispiirteet 

huomioidaan organisaation laadunhallintajärjestelmän rakentamisessa sekä 

ylläpitämisessä. Vaikka standardi perustuu ISO 9001-standardiin, on siitä jätetty 

pois osa-alueita, jotka eivät sovi lääkinnällisten laitteiden valmistamiseen. ISO 

13485 on kansainvälisesti laajimmin käytetty laatujärjestelmä lääkinnällisten 

laitteiden alalla. ISO 13485 ei ole aina pakollinen, mutta se hyvä perusta 

tuotekehitykselle, tuotannolle ja lainsäädännön vaatimusten täyttymisen 

varmistamiselle. Vaikka standardi ei ole aina pakollinen, on se kuitenkin useasti 

yritykselle liiketaloudellisesti hyödyllinen. Laadunhallintajärjestelmä on tehokas 

johtamisjärjestelmä ja usein yrityksissä menestys riippuu yrityksen johtamisesta. 
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Laadunhallintajärjestelmän etuna on myös tulevien MD- ja IVD-asetusten 

ennakointi. ISO 13485 tarkoituksen on kattaa tuotteen koko elinkaaren, mutta on 

käytännössä tarkempi tuotekehityksen ja tuotannon vaatimusten osalta. 

Laatujärjestelmästä on voimassa olevia versioita kaksi: kansainvälinen ISO 

13485:2003 ja EU:n ISO:13485:2012. Versioiden erona on, että jälkimmäinen 

sisältää liitteen, jossa kuvataan missä määrin standardi kattaa lääkinnällisten 

laitteiden EU-direktiivien vaatimukset.  (Ståhlberg 2015; Troschinetz 2010)   

   

ISO 13485 -standardin kehittämisen tavoitteena oli luoda johtamisjärjestelmä, joka 

edesauttaa organisaatioita vastaamaan viranomaisten vaatimuksiin lääkinnällisten 

laitteiden valmistamisessa riippumatta siitä millä talousalueella organisaatio 

päättää myydä ja valmistaa laitteitansa (Masters & Lupo 2009). Lääkinnällisten 

laitteiden myynnin kasvun takia toimialalla on tarve laatujärjestelmiin. 

Laatujärjestelmillä voidaan varmistaa laatu, standardoitu valmistus sekä laitteiden 

turvallinen käyttäminen. Näiden syiden vuoksi useat organisaatiot hyödyntävät ISO 

13485-laatujärjestelmää niiden liiketoiminnan johtamisjärjestelmän perustana. ISO 

13485 laadunhallintajärjestelmää voidaan integroida toisen johtamisjärjestelmän 

kanssa, mutta organisaation täytyy olla huolellinen, että lääkinnälliset vaatimukset 

otetaan huomioon. (Troschinetz 2010). 

 

Myös ISO 13485-laatujärjestelmä perustuu prosessimaiseen toimintamalliin. 

Kuvassa 6 on esitelty ISO 13485-standardin prosessimainen toiminta. 

Huomioitavaa kuvassa on, että asiakkaat ja viranomaiset ovat merkittävässä 

roolissa prosessien lähtötietoina. Lisäksi organisaation täytyy mitata ja analysoida 

asiakkailta ja viranomaisilta saatavaa palautetta liittyen, onko organisaatio 

vastannut asiakkaiden vaatimuksiin. Huomioitavaa on, että 

laadunhallintajärjestelmän ensisijainen tehtävä on laatujärjestelmän 

vaikuttavuuden ylläpito jatkuvan parantamisen sijaan. (SFS-CEN ISO/TR 

14969:2005) 
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Kuva 6. ISO 13485-laatujärjestelmän prosessimainen toimintamalli (SFS-CEN 

ISO/TR 14969:2005) 

 

3.4 Lääkevalmistuksen hyvät tuotantotavat 

 

Kohdeyritys käyttää joissakin asiakastoimituksissa EU-lainsäädännön mukaista 

lääkevalmistuksen hyvää tuotantotapaa (Good Manufacturing Practice, GMP), 

jonka tarkoituksena on hallita lääkkeiden tuotannon laatua. Vaatimus GMP-

menettelyihin ei ole yrityksen kohdalla viranomaismääräys, koska yritys ei valmista 

lääkkeitä. GMP-menettelyn vaatimus pohjautuu asiakasvaatimukseen, koska 

asiakkaan näkökulmasta laitteilla tuotetaan lääkkeitä tai niillä käsitellään lääkkeitä. 

Tämä on syy miksi asiakkaat vaativat yritykseltä joissakin tuoteryhmissä GMP:n 

noudattamista.  

 

GMP perustuu kvalifiointiin, jolla tarkoitetaan asiakastoimitukseen kuuluvien 

laitteiden ja ohjelmistojen suunnittelun, asennuksen ja käyttöönoton todentamista 

hyväksyttyjen käyttövaatimusten ja todentamissuunnitelmien mukaisesti. Kaikki 



21 

 

validointiin liittyvät toiminnot täytyy suunnitella ja sisällyttää 

validointisuunnitelmaan (Validation Master Plan, VMP). Validoinnilla tarkoitetaan 

toimitettujen laitteiden koekäyttöä ja hyväksyntätestausta laitteiden ja asiakkaan 

prosessin suorituskyvyn todentamiseksi. Validoinnin suorittaa tyypillisesti asiakas. 

Kvalifioinnin suunnittelu ja toteutus tulee dokumentoida ja hyväksyä. Dokumentit 

sisältää kvalifiointisuunnitelman (Qualification plan) ja kvalifiointiraportin 

(Qualification report). (Annex 15 2001) 

 

Asiakastoimituksen kvalifiointi ja validointi sisältävät seuraavat toimenpiteet 

(Annex 15 2001): 

 Suunnitteluspesifikaatio (Design Qualification, DQ) 

 Asennuksen kvalifiointi (Installation Qualification, IQ) 

 Toiminnallinen kvalifiointi (Operational Qualification, OQ) 

 Suorituskyvyn kvalifiointi (Performance Qualification, PQ) 

 

Suunnitteluspesifikaatiolla tarkoitetaan laitteiden ja ohjelmistojen suunnittelun, 

toteutuksen ja tehdastestin (Factory Acceptance Testing, FAT) todentamista ja sen 

raportointia suunnitelman mukaisesti. Suunnitteluspesifikaatio sisältää 

käyttövaatimukset (User Requirements Specification, URS). Asennuksen 

kvalifioinnilla tarkoitetaan laitteiden ja ohjelmistojen toiminnallista testausta ja 

koekäyttöä sekä raportointia suunnitelman mukaisesti. Suorituskyvyn kvalifiointi 

tarkoittaa käyttöönotetun ohjelmiston tai laitteiston suorituskyvyn testausta ja sen 

raportointia suunnitelman mukaisesti. Suorituskyvyn kvalifioinnin aikana tehdään 

käyttöönottotestaus (Site Acceptance Testing, SAT) (Annex 15 2001) 

 

Kuvassa 5 on esitelty yrityksen asiakastoimituksen kvalifioinnin vaiheet ja 

dokumentit.  
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Kuva 7. Asiakastoimituksen kvalifioinnin vaiheet ja dokumentit 
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4 ISO 9001 JA ISO 13485 VAATIMUKSIEN EROAVUUDET 

 

ISO 13485 on itsenäinen laadunhallintastandardi, vaikkakin se perustuu ISO 9001-

standardiin. Molemmat standardit koostuvat samoista osa-alueista, jotka ovat: 

 dokumentointi,  

 johdon vastuu,  

 resurssien hallinta,  

 tuotteen toteuttaminen,  

 mittaaminen ja parantaminen (Troschinetz 2010). 

 

Molemmat standardit käyttävät siis samaa rakennetta ja perustuvat pääosin 

samoihin vaatimuksiin. Eroavuus standardien välillä on ISO 13485-standardin 

tuomat lääkinnälliset määritelmät sekä lääkinnällisen toimialan vaatimukset. 

Standardien sama rakenne ei kuitenkaan mahdollista molempien standardien 

sertifiointia, jos yritys täyttää vain toisen standardin vaatimukset. (Troschinetz 

2010) Taulukossa 3 on esitelty laatujärjestelmien keskeisimmät erot (Razak et al. 

2009). Standardien vaatimuksien eroja tarkastellaan seuraavissa kappaleissa 

tarkemmin.  

 

Taulukko 3. Laatujärjestelmien merkittävimmät erot (Razak et al. 2009) 

ISO 13485 ISO 9001 

Vaatimukset ovat tarkoin määrätty 

organisaatioille, jotka tarjoavat 

lääkinnällisiä laitteita riippumatta 

organisaation tyypistä tai koosta. 

Vaatimukset ovat yleisiä ja 

sovellettavissa kaikille 

organisaatioille riippumatta niiden 

tyypeistä, koosta tai tuotteista. 

Painottaa säädösten noudattamisen 

ylläpitoa. 

Painottaa jatkuvaa parantamista ja 

asiakastyytyväisyyttä. 

Haluaa organisaation dokumentoimaan 

menettelytavat, vaatimukset, toiminnot 

ja erikoisjärjestelyt sekä toimeenpanna 

ja ylläpitää niitä. Dokumentteja täytyy 

säilyttää ainakin lääkinnällisen laitteen 

elinkaaren ajan. 

Haluaa organisaation 

dokumentoimaan menettelytavat ja 

toimeenpanna sekä ylläpitää niitä. 
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4.1 Dokumentointi 

 

Yksi merkittävimmistä eroista standardien vaatimuksissa on dokumentaatiossa. 

ISO 13485-standardissa oletuksena voidaan pitää, että kaikki mitä ei ole 

dokumentoitu ei ole olemassa (Ståhlberg 2015). ISO 13485-standardin useassa 

vaatimuksessa vaaditaan dokumentointia tai tallenteen syntymistä, kun taas ISO 

9001-standardi ei niitä vaadi. Huomioitavaa on myös, että ISO 13485 vaatii 

laadunhallintajärjestelmän dokumentoinnin sisältävän viranomaismääräyksissä 

määritellyn dokumentaation, kun taas ISO 9001 ei vaadi. (SFS-EN ISO 

13485:2012) Laadunhallintajärjestelmän kannalta on tärkeää, että yrityksellä on 

oma tietopankki lakisääteisistä määräyksistä. Yrityksen vastuulla on tietää ja hallita 

yritystä koskevat viranomaismääräykset sekä siihen liittyvät dokumentit. Yrityksen 

täytyy tietää nykytilanne ja sen vaatimat määräykset. Tärkeää on ottaa huomioon 

tulevaisuus, jotta viranomaismääräysten muuttumista voidaan ennakoida. Usein on 

järkevää, että vastuu tiedon hallinnasta keskitetään yhdelle vastuuhenkilölle. 

Vastuuhenkilön tehtävänä on varmistaa, että laatujärjestelmässä otetaan huomioon 

viranomaismääräykset. (SFS-EN ISO 13485:2012; Ståhlberg 2015)  

 

Lisäksi organisaation tulee luoda ja ylläpitää lääkinnällisten laitteiden tyypeistä tai 

malleista arkistoa. Arkiston tarkoituksena on joko sisältää tai yksilöidä tuotteen 

eritelmät ja laadunhallintajärjestelmävaatimukset määrittävät asiakirjat. 

Asiakirjojen tulee määritellä koko valmistusprosessi ja tarvittaessa asennuksen sekä 

sen jälkeiset palvelut. Laatukäsikirjan kannalta ISO 13485 mahdollistaa rajaukset, 

joiden avulla yritys voi jättää jotain osia soveltamatta. Tätä varten tarvitaan 

kuitenkin dokumentoidut perustelut rajauksia varten. Erona ISO 9001-standardiin 

ISO 13485-standardi vaatii organisaation hahmottelemaan 

laadunhallintajärjestelmässä käytetyn dokumentoinnin rakenteen laatukäsikirjaan. 

(SFS-EN ISO 13485:2012) 
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Dokumentoinnissa organisaation tulee määritellä ajanjakso, jonka ajan 

vanhentuneista asiakirjoista säilytetään kopioita. Dokumentoinnin laajuus voi 

vaihdella eri yrityksissä, koska siihen vaikuttaa yrityksen koko, toimintatapa ja 

prosessien monimutkaisuus. Dokumentoinnin täytyy kattaa kaikki olemassa olevat 

toiminnot yrityksessä. Taulukossa 4 on esitelty suuntaviivoja dokumentoinnin 

päivittämiseen laatujärjestelmien välillä (Razak et al. 2009). (Ståhlberg 2015) 

 

Taulukko 4. Dokumentoinnin päivittäminen laatujärjestelmien välillä (Razak et al. 

2009) 

Suuntaviivat dokumentoinnin päivittämiseen laatujärjestelmien välillä 

Laatukäsikirja Osoittaa uudistettu johtamispolitiikka sekä tuki ja sitoutuminen 

organisaation laadunhallintajärjestelmään 

Määrittää laatujärjestelmän laajuus sisältäen määritelmät 

toiminnoista ja tuotteista, joihin laatujärjestelmää sovelletaan 

Määrittää rajaukset, joilla ISO 13485 vaatimuksia jätetään 

soveltamatta. Listata toiset standardit, joiden kanssa 

laatujärjestelmää sovelletaan, kuten ISO 9001 

Lisätä uudet menettelytavat organisaation 

menettelydokumentaatioon 

Dokumenttien 

hallinta 

Määrittää tuotekohtainen tekninen dokumentaatio 

Määrittää ja dokumentoida menettelytavat paketointiin jne. 

Määrittää järjestelmän dokumentaation tasot, kuten 

menettelytavat ja ohjeet, joita sovelletaan kaikkiin tuotteisiin 

Määrittää toimintojen seuranta ja tuotteiden suorituskyky sekä 

vaatimuksenmukaisuus   

 

4.2 Johdon vastuu 

 

ISO 9001-standardin yksi perusperiaatteista on yrityksen jatkuva parantaminen. 

ISO 13485 taas vaatii yrityksen johdon sitoutumaan laadunhallintajärjestelmän 

kehittämiseen, toteuttamiseen sekä sen vaikuttavuuden ylläpitoon. ISO 13485-

standardi vaatii ylläpitoa sen takia, että näin pyritään varmistamaan tuotteiden 

turvallinen ja vaikuttava tuotanto. ISO 13485-laatujärjestelmässä jatkuvaa 
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parantamista tärkeämpää on noudattaa tämänhetkisiä viranomaismääräyksiä. (Lupo 

2009; SFS-EN ISO 13485:2012) 

 

Toinen selkeä ero laatujärjestelmien välillä on asiakastyytyväisyyden ja 

asiakaspalautteen välillä. ISO 9001 vaatii yritysten varmistamaan, että asiakkaan 

vaatimukset määritetään ja täytetään asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi. ISO 

13485:ssä tavoitteena ei ole ensisijaisesti asiakastyytyväisyys, vaan tavoitteena on 

asiakkaan vaatimuksien täyttäminen. Tämä johtuu siitä, että asiakastyytyväisyys ei 

ole asianmukainen lääkinnällisten laitteiden viranomaismääräyksiä koskeva 

tavoite. Asiakas voi olla tyytymätön tuotteeseen, mutta silti tuote voi olla tehokas 

ja turvallinen, jolloin täytetään ISO 13485-laatujärjestelmän vaatimukset (Masters 

& Lupo 2009). Lisäksi organisaation tulee määrätä johdon edustaja, joka varmistaa, 

että tietoisuutta viranomaismääräysten ja asiakkaan vaatimuksista edistetään 

kaikkialla organisaatiossa. (SFS-EN ISO 13485:2012)   

 

Eroavaisuuksia on myös vastuissa ja valtuuksissa. ISO 9001 mukaan johdon tulee 

varmistaa, että vastuut ja valtuudet määritellään ja viestitään kaikkialla 

organisaatiossa. ISO 13485-standardissa täytyy vastuut ja valtuudet myös 

dokumentoida. Yrityksen täytyy määritellä laatuun vaikuttavaa työtä johtavien, 

suoritettavien ja todentavien väliset suhteet.  (SFS-EN ISO 13485:2012) 

 

Johdon katselmuksissa on eroja standardien välillä. ISO 13485-standardin mukaan 

johdon katselmuksien lähtötiedoissa tulee sisältää informaatioita uusista tai 

muuteituista viranomaismääräysten vaatimuksista. Katselmuksien tuloksien erona 

on, että ISO 13485-standardi vaatii päätöksiä ja toimenpiteitä, jotka liittyvät 

laadunhallintajärjestelmän ja sen prosessien vaikuttavuuden ylläpitoon tarvittaviin 

parannuksiin. Erona on siis ISO 9001-standardiin verrattuna jatkuvan parantamisen 

sijaan laatujärjestelmän vaikuttavuuden ylläpito. (SFS-EN ISO 13485:2012) 
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4.3 Resurssien hallinta 

 

Resurssien hallinnan kannalta erot ovat hyvin pienet laatujärjestelmien välillä. 

Erona on, että organisaation täytyy luoda dokumentoidut vaatimukset 

kunnossapitotoimille sekä määrittää niiden taajuudet, jos tällaiset toiminnot tai 

niiden puute voi vaikuttaa tuotteen laatuun. Kunnossapidosta on ylläpidettävä 

tallenteita. Myös työympäristön vaatimukset ovat vaativammat ISO 13485-

laatujärjestelmässä, jos työympäristö vaikuttaa tuotteen laatuun. (SFS-EN ISO 

13485:2012) 

 

4.4 Tuotteen toteuttaminen 

 

Tuotteen toteuttaminen tarkoittaa ISO 13485-standardissa prosesseja, jotka alkavat 

suunnittelusta ja etenevät läpi: 

 asiakasvaatimusten ja asiakaskommunikoinnin määrityksen, 

 tuotekehityksen, 

 oston, 

 tuotannon ja palvelun, 

 seuranta ja mittalaitteiden valvonnan sekä 

 toimituksen (SFS-CEN ISO/TR 14969:2005) 

 

Myös toimituksen jälkeiset toiminnot kuten asiakaspalvelu ja huolto kuuluvat 

tuotteen toteuttamiseen. (SFS-CEN ISO/TR 14969:2005) 

 

4.4.1 Tuotteen toteuttamisen suunnittelu 

 

ISO 13485-laatujärjestelmässä organisaation tulee luoda dokumentoidut 

vaatimukset riskien hallinnalle koko tuotteen toteuttamisen ajalle ja niiden 

tallenteita tulee ylläpitää. Tämä johtuu siitä, että riskien hallinta on yksi 

tärkeimmistä toiminnoista, joka määrittää toiminnan luonteen ja määrän monilla 

lääkinnällisillä laitteita koskevan organisaation laadunhallintajärjestelmän osa-

alueilla. Riskienhallinta on tärkeä osa myös yrityksen korjaavia ja ehkäiseviä 
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toimenpiteitä (Razak et al. 2009). Jotta riskienhallinnasta saadaan 

kokonaisvaltainen, tulee toimituksen jälkeisiä vaiheita kuten esimerkiksi 

asiakaspalaute ottaa huomioon riskienhallinnan päivittämisessä (SFS-CEN ISO/TR 

14969:2005). Riskienhallinta vaikuttaa organisaation tuotteen toteuttamisen 

prosesseihin esimerkiksi ostoihin, toimittajien arviointeihin ja luomalla tärkeitä 

suunnittelun lähtötietoja (SFS-CEN ISO/TR 14969:2005). Lääkinnällisille laitteille 

on olemassa oma riskienhallintastandardi ISO 14971. (SFS-EN ISO 13485:2012) 

 

Kuvassa 8 on esitelty kokonaisvaltaisen riskienhallintaprosessin vaiheet. 

Riskienhallinta alkaa lääkinnällisen laitteen käyttötarkoituksen määrittämisellä, 

jonka jälkeen tunnistetaan vaarat sekä haittojen todennäköisyydet, joita voi ilmetä 

koko tuotteen elinkaaren aikana. Seuraavaksi arvioidaan vaarojen vakavuus, minkä 

jälkeen määritetään riskienhallintatoimet jokaiselle riskille ja seurataan niiden 

vaikuttavuutta. Yksityiskohtaisempi riskienhallintaprosessi on esitelty liitteessä 5. 

Prosessikuvaus perustuu ISO 14971:2000-standardiin. Prosessi keskittyy neljään 

riskienhallintavaiheeseen, jotka ovat riskianalyysi, riskinarviointi, riskinhallinta ja 

tuotannon jälkeinen informaatio. (Razak et al. 2009) 

 

Kuva 8. ISO 14971-standardin mukainen riskienhallintaprosessi (Razak et al. 

2009) 
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4.4.2 Asiakkaaseen liittyvät prosessit 

 

Sekä ISO 9001- että ISO 13485-laatujärjestelmässä organisaation tulee katselmoida 

tuotteeseen liittyvät vaatimukset ennen kuin organisaatio sitoutuu toimittamaan 

tuotteen asiakkaalle. Erona on ISO 13485-laatujärjestelmän vaatimus 

dokumentoida tuotevaatimukset. (SFS-EN ISO 13485:2012) 

 

Viestinnässä asiakkaan kanssa laatujärjestelmien erona ovat ISO 13485-

laatujärjestelmän neuvoa-antavat ilmoitukset. Neuvoa-antava ilmoitus tarkoittaa 

toimitusta seuraava ilmoitus, jossa annetaan tietoa käytöstä tai neuvoja siitä mihin 

toimiin on ryhdyttävä käytettäessä, muutattaessa, palauttaessa tai poistettaessa 

lääkinnällinen laite käytöstä. (SFS-EN ISO 13485:2012) 

 

4.4.3 Suunnittelu ja kehittäminen 

 

ISO 13485-laatujärjestelmä vaatii organisaation luoda dokumentoidut menettelyt 

suunnittelua ja kehittämistä varten. Molemmissa standardeissa organisaation täytyy 

määritellä katselmukset, todennukset ja kelpuutukset suunnittelun ja kehittämisen 

eri vaiheissa. (SFS-EN ISO 13485:2012) Katselmuksiin ja katselmuskäytäntöön 

täytyy olla tarkat menettelyohjeet, joissa täytyy huomioida asiakirjojen saanti, 

osallistujien kattavuus, riippumattomuus, hyväksymissäännöt ja allekirjoitukset 

(Ståhlberg 2015). Katselmuksien määrä riippuu usein tuotteen ja projektin 

luonteesta. Katselmusten esimerkkejä ovat: 

 Lähtötietojen katselmus 

 Todennuksen (verifioinnin) katselmus 

 Kelpuutuksen (validoinnin) katselmus 

 Suunnittelun siirtotoiminnon katselmus 

 Loppukatselmus (Ståhlberg 2015) 

 

Suunnittelun lähtötiedoissa erona on, että ISO 13485 vaatii turvallisuusvaatimukset 

sekä riskien hallinnan tulokset lähtötietoihin. Lisäksi lähtötietojen riittävyys tulee 

hyväksyä ISO 13485-laatujärjestelmässä, kun taas ISO 9001-laatujärjestelmässä 
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riittää vain katselmointi. ISO 9001 ei vaadi dokumentointia suunnittelun tuloksista. 

ISO 13485 taas vaatii, että suunnittelun tulokset dokumentoidaan ja päivitetään 

tarvittaessa. Lisäksi suunnittelun ja kehittämisen tuloksista on ylläpidettävä 

tallenteita, jotka voivat sisältää tuote-erittelyjä ja valmistusmenettelyjä. (SFS-EN 

ISO 13485:2012) 

 

4.4.4 Ostotoiminta 

 

ISO 13485 vaatii organisaation luoda dokumentoidut prosessit, joiden avulla 

organisaatio voi varmistaa, että ostettu tuote täyttää ostovaatimukset. Lisäksi ISO 

13485-laatujärjestelmä vaatii ostetun tuotteen todentamisesta tallenteiden 

ylläpitämisen. (SFS-EN ISO 13485:2012) 

 

Hankittavista nimikkeistä on jäljitettävyyden kannalta hallita ostotietoja. 

Ostotietojen laajuus riippuu hankittavan nimikkeen vaikutuksesta lääkinnälliseen 

laitteeseen. Tyypillisiä ostotietoja ovat (SFS-CEN ISO/TR 14969:2005):  

 spesifikaatiotiedot 

 testaus- ja hyväksyntävaatimukset 

 laatuvaatimukset tuotteille, palveluilla ja ulkoistetuille prosesseille 

 ympäristövaatimukset 

 viranomaisvaatimukset 

 sertifiointivaatimukset 

 erikoisympäristövaatimukset 

 erikoisohjeet (esim. jäljitettävyys) 

 

Erona ostojen todentamisessa ISO 9001 ja ISO 13485 on, että ISO 13485 vaatii 

organisaation ylläpitää tallenteita ostojen todentamisesta. Dokumentoitujen 

menettelyiden tulee sisältää menettelyt ostojen todentamiseen. (SFS-CEN ISO/TR 

14969:2005) 
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4.4.5 Tuotanto ja palveluiden tuottaminen 

 

ISO 13485 vaatii organisaation luoda ja ylläpitää lääkinnällisen laitteen erästä 

tallenne, joka mahdollistaa jäljitettävyyden. Erätiedosto yksilöi valmistetun määrän 

sekä jakeluun luovutetun määrän. Lisäksi erätiedosto on todennettava ja 

hyväksyttävä. (SFS-EN ISO 13485:2012)   

 

ISO 13485 vaatii, että tarvittaessa organisaation tulee laatia dokumentoidut 

vaatimukset, jotka sisältävät laitteen asennusta ja asennuksen todentamista 

koskevat hyväksymiskriteerit. Organisaation tulee myös luoda dokumentoidut 

menettelyt, työohjeet sekä viitemateriaalit ja viitemittausprosessit 

huoltotoiminnoista, jos huolto on määritelty vaatimus. Huoltotoiminnoista on 

ylläpidettävä tallenteita. (SFS-EN ISO 13485:2012) 

 

Molemmissa standardeissa vaatimuksena on tunnistettavuus ja jäljitettävyys 

tuotteelle. ISO 13485-laatujärjestelmän vaatii luoda tunnistettavuudelle 

dokumentoidut menettelyt, kun taas ISO 9001 ei vaadi. Dokumentoidut menettelyt 

täytyy luoda myös varmistamaan, että palautetut lääkinnälliset laitteet tunnistetaan 

ja erotetaan vaatimuksenmukaisista tuotteista. Jäljitettävyyden kannalta ISO 

13485-järjestelmä vaatii dokumentoidut menettelyt, jotka sisältävät jäljitettävyyden 

laajuuden ja vaaditut tallenteet. Tuotteen tunnistettavuus voidaan saavuttaa 

esimerkiksi määrittelemällä fyysinen sijainti tuotteelle (SFS-CEN ISO/TR 

14969:2005). (SFS-EN ISO 13485:2012) 

 

4.4.6 Seuranta- ja mittauslaitteiden ohjaus 

 

Erona seuranta- ja mittauslaitteiden ohjauksessa on, että ISO 13485 vaatii 

organisaation luomaan dokumentoidut menettelyt varmistamaan, että seuranta ja 

mittaus voidaan suorittaa ja myös suoritetaan seuranta- ja mittausvaatimusten 

mukaisella tavalla. Seuranta- ja mittauslaitteiden tarkoitus on antaa organisaatiolle 

luottamusta siihen, että tuotteet vastaavat asiakas- ja viranomaisvaatimuksia. 

Joitakin mittaus- ja seurantalaitteita ei käytetä sellaisessa tarkoituksessa, jotka 
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vaikuttavat tuotteen tai palvelun laatuun (SFS-CEN ISO/TR 14969:2005). Tällöin 

kyseiset laitteet voidaan jättää pois dokumentoiduista menettelyistä (SFS-CEN 

ISO/TR 14969:2005). (SFS-EN ISO 13485:2012) 

 

4.5 Mittaus, analysointi ja parantaminen 

 

ISO 13485 vaatii organisaation luoda dokumentoitu menettely 

palautejärjestelmälle. Palautejärjestelmän tarkoitus on varoittaa ajoissa 

laatuongelmista sekä tuottamaan tietoa korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden 

prosesseille. Erona palautejärjestelmässä laatustandardien välillä on myös se, että 

ISO 13485 tavoitteena on asiakasvaatimusten täyttyminen, kun taas ISO 9001 

vaatimuksena on asiakastyytyväisyys. Verrattuna ISO 9001-standardiin ISO 

13485-standardi vaatii, että kaikista asiakasvalitustutkimuksista on ylläpidettävä 

tallenteita. Asiakasvalituksista täytyy seurata korjaava tai ehkäisevä toimenpide. 

Jos asiakasvalitusta ei seuraa korjaava tai ehkäisevä toimenpide, tulee syy olla 

valtuutettu ja tallennettu. (SFS-EN ISO 13485:2012) 

 

ISO 13485-standardi vaatii dokumentoidut menettelyt tuotevaatimusten täyttämistä 

varten. Tuotetta ei saa luovuttaa ennen kuin kaikki ennalta suunnitellut järjestelyt 

on suoritettu hyväksyttävästi. Lisäksi ISO 13485 vaatii organisaation luoda 

dokumentoidut menettelyt osoittamaan laadunhallintajärjestelmän soveltuvuuden 

ja vaikuttavuuden ja arvioimaan, voidaanko laadunhallintajärjestelmän 

vaikuttavuutta parantaa. Näistä tiedon analysoinnin tuloksista on ylläpidettävä 

tallenteita. (SFS-EN ISO 13485:2012) 
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5 ISO 13485 KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI PK-

YRITYKSESSÄ 

 

Usein ISO 13485-standardin käyttöönottoprosessissa on hyvä huomioida ISO 

9001-standardi, sillä niiden integrointi tuo etuja yritykselle. ISO 9001-standardin 

ensisijainen tarkoitus on huomioida liiketoiminnalliset näkökulmat, kun taas ISO 

13485-standardin tavoitteena on vastata viranomaismääräyksiin. Vaikka ISO 

13485-standardi vastaa noin 70 % ISO 9001-standardia, tuo se useita muutoksia 

yrityksen toimintaan. Erityisesti pk-yrityksille muutos voi olla haastavaa, sillä 

niiden resurssit ovat rajalliset. Ongelmana käyttöönotossa on, että pk-yrityksillä ei 

ole resursseja varata yhtä henkilöä täyspäiväiseen työskentelyyn laatujärjestelmien 

muutoksia varten. Pk-yrityksissä usein puuttuu täysipäiväinen laatujohtaja, jonka 

vastuulla on laatujärjestelmien ylläpitäminen (Poksinska et al. 2006). 

Lopputuloksena usein useat johtohenkilöt joutuvat hoitamaan laatujärjestelmän 

velvollisuuksia, joka voi olla este molempien standardien ylläpidossa 

yhtäaikaisesti. Laatujohtajan puuttuessa yksi mahdollisuus yritykselle on kouluttaa 

muutama henkilö yrityksen sisällä uudesta standardista. ISO 13485-

käyttöönottoprosessi koostuu kolmesta vaiheesta: valmistautuminen ja 

kehittäminen, käyttöönotto ja rekisteröinti. Vaiheet on havainnollistettu kuvassa 9. 

(Razak et al. 2009)  
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Kuva 9. ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönottoprosessin vaiheet ja niiden 

sisältö 

 

5.1 Valmistautuminen ja kehittäminen 

 

Ensimmäinen vaihe on valmistautuminen ja kehittäminen. Vaihe sisältää 

ensimmäiset askeleet ISO 13485-laatujärjestelmän implementointia varten. Vaihe 

sisältää johtoryhmän päätöksen ja sitoutumisen, tiimityöskentelyn ja suunnittelun, 

kuiluanalyysin teon ja laatukäsikirjan sekä dokumentaation päivittämisen. Pk-

yritysten etuna on johtoryhmän osallistuminen operatiiviseen toimintaan, jolloin he 

tietävät työntekijöiden kyvykkyydet, yrityksen toiminnot ja asiakkaiden 

vaatimukset. Johtoryhmän syvä tietämys yrityksen toiminnasta on eduksi, sillä 

usein johtoryhmä johtaa ISO 13485-implementointiprojektia. Toiminnan 

ymmärtämisen lisäksi johtoryhmän tulee ymmärtää ISO 13485-standardia ja sen 

vaatimuksia, jotta käyttöönottoprojekti voidaan suorittaa onnistuneesti. Kuvassa 10 

on esitelty valmistautumisvaiheen ja kehitysvaiheen tärkein sisältö. (Razak et al. 

2009)  
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Kuva 10. Valmistautuminen ja kehittäminen -vaiheen sisältö 

    

 

Johtoryhmän tehtyään päätös ISO 13845-standardin rekisteröinnistä tulee yrityksen 

määrittää rekisteröintiauditoinnin päivämäärä. Rekisteröintipäivämäärän 

määrittelyn jälkeen tulee standardia varten suunnittelu käydä 

poikkifunktionaalisten edustajien välillä. Toimivan ISO 9001-laatujärjestelmän 

omaavien organisaatioiden kannattaa tehdä kuiluanalyysi standardien välillä. 

Kuiluanalyysin tarkoitus on selvittää yrityksen nykytila ja määrittää kuilut, jotka 

yrityksen täytyy saavuttaa, jotta ISO 13485-standardin vaatimukset täytetään. Jos 

työntekijöiden tietämys on vähäistä standardista tai resursseja ei ole tarpeeksi, on 

usein hyödyllistä palkata osaava ja kokenut konsultti. Kuiluanalyysin tulokset 

antavat suuntaviivat organisaation nykyisen laatujärjestelmän uudelleen 

organisointiin (Basler & Pizinger 2004). Kuiluanalyysin jälkeen yrityksen on 

mahdollista kehittää tehokkaat strategiat ja käyttöönottosuunnitelmat pakollisille 

muutoksille laatujärjestelmässä. (Razak et al. 2009) 
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Suunnittelun tuloksia on esitelty kuvassa 10. Yksi tärkeimmistä tuloksista on 

yrityksen laatupolitiikan ja laatutavoitteiden päivittäminen siten että ne vastaavat 

sekä ISO- 9001 ja ISO 13485-standardia. Uudistetun laatupolitiikan välittäminen 

työntekijöille on tärkeää. Erityisesti ISO 13485-standardin tarkemmat turvallisuus- 

ja viranomaismääräykset on hyvä tiedottaa työntekijöille. Lisäksi koulutus on 

tärkeä tulos, sillä sen tavoitteena on edistää ISO 13485-standardin vaatimusten 

huomioimista yrityksessä. Kouluttamisessa täytyy huomioida 

dokumentointijärjestelmä, uudet menettelyt sekä riskienhallinta. 

Käyttöönottoprojektin aikana on usein hyödyllistä vierailla lääkinnällisten 

laitteiden valmistajalla, joka on sertifioinut ISO 13485-standardin. (Razak et al. 

2009)  

 

5.2 Käyttöönotto 

 

Toisena vaiheena on käyttöönotto, joka suoritetaan, kun organisaatio on suorittanut 

valmistautumisen ja kehittämisen vaiheen. Käyttöönottovaiheessa on tärkeää 

koulutus, taltiointi ja seuranta. Pk-yrityksissä tehokas laatujärjestelmän 

käyttöönotto vaatii sitoutumista ja osallistumista kaikkialla organisaatiotasolla. 

Erityisesti alimman hierarkiatason henkilöstön osallistuminen on tärkeää 

käyttöönottoprojektin alkuvaiheilla (Yaacov 1995; Mackau 2003). Jotta henkilöstö 

saadaan sitoutumaan käyttöönottoprojektiin, tulee henkilöstöä tiedottaa, miten uusi 

laatujärjestelmä hyödyttää henkilöstöä sekä koko yritystä. Henkilöstöä täytyy 

kouluttaa, jotta he ymmärtävät uudet menettelytavat sekä tallenteiden pitämisen. 

Myös työtehtävien vaikutus tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen täytyy kouluttaa 

henkilöstölle. (Razak et al. 2009) 

 

ISO 13485-laatujärjestelmän vaativampi ja kattavampi dokumentaatio voi aiheuttaa 

ongelmia pk-yrityksissä. Tämän vuoksi on järkevää nimittää yksi henkilö 

dokumenttien ja tallenteiden ylläpitoa varten. Yhden henkilön sitominen 

dokumentoinnin hallintaan vähentää riskiä, että dokumentointi olisi riittämätöntä. 

(Razak et al. 2009) 
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Seuranta- ja mittaamisprosessit ovat myös tärkeitä, sillä niiden avulla varmistetaan 

tuotteiden ja laatujärjestelmän vaatimuksenmukaisuus sekä laatujärjestelmän 

vaikuttavuuden ylläpitäminen. Näitä varten tulee suorittaa sisäisiä auditointeja. 

Sisäisissä auditoinneissa huomatut virheet ja epäkohdat tulee raportoida 

johtoryhmälle, jotta niiden korjaamiseksi voidaan suorittaa korjaavia toimenpiteitä 

(Motwani et al. 1994). Vaihtoehtoisesti korjaavan toimenpidettä varten on 

ehkäisevä toimenpide. Yksi keino ehkäiseville toimenpiteille on riskienhallinta 

johdon katselmuksissa, jolloin voidaan ennalta ehkäisevästi poistaa mahdollinen 

riski tulevaisuudessa. (Razak et al. 2009) 

 

5.3 Rekisteröinti    

 

Kahdessa aikaisemmassa vaiheessa yritys on kehittänyt ja käyttöönottanut sopivan 

integroidun laatujärjestelmän. Viimeinen vaihe on laatujärjestelmän rekisteröinti. 

Suositeltavaa on, että organisaatiolla on ainakin kolmen kuukauden tallenteet ja on 

suorittanut ainakin yhden syklin sisäisiä auditointeja ja johdon katselmuksen. 

Kaikki dokumentit ja tallenteet tulee olla päivitetyt ja varmistaa niiden saatavuus 

sekä niiden oikeellisuus ja että ne löytyvät oikeasta paikasta. Myös henkilöstöä 

täytyy tiedottaa ennen auditointia, jotta organisaatio voi todistaa, että se täyttää 

molemmat standardit ja viranomaismääräykset. (Razak et al. 2009) 
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6 YRITYSESITTELY 

 

Työn kohdeyrityksenä on eräs suomalainen terveysteknologiayritys, joka toimittaa 

lääkehuollon automatisointiratkaisua sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. 

Yritys on perustettu vuonna 2007 ja sen liikevaihto oli vuonna 2014 noin neljä 

miljoonaa euroa. Tällä hetkellä yrityksen henkilöstön koko on noin 50 työntekijää. 

Yrityksen toiminta on ollut vahvassa kasvussa. Henkilöstön lukumäärä vuosina 

2011–2014 oli noin 13–27 työntekijää. Yritys toimii kansainvälisillä markkinoilla. 

Toimintaa on tällä hetkellä viidessä eri maassa: Suomessa, Norjassa, Venäjällä, 

Israelissa sekä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Yrityksen tavoitteena on vahva 

kasvu kansainvälisillä markkinoilla.    

 

6.1 Yrityksen palvelut ja organisaatio 

 

Yrityksen palvelut koostuvat: 

 myynnistä ja konsultoinnista, 

 suunnittelusta, 

 huoltopalveluista, 

 asennus- ja koulutuspalveluista. 

 

Yrityksen toiminta kattaa siis ratkaisujen ja tuotteiden kehityksen, myynnin, 

asennuksen, käyttöönoton sekä huollon ja tukipalvelut. Yrityksen myynti koostuu 

laite- ja järjestelmämyynnistä. Yrityksen suunnittelu jakaantuu ohjelmisto-, 

mekaniikka- ja automatiikkasuunnitteluun. Yrityksen organisaatiokaavio on 

esitelty karkealla tasolla kuvassa 11. 
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Kuva 11. Yrityksen organisaatiokaavio 

 

6.2 Yrityksen tuotteet 

 

Yritys toimittaa asiakkaille lääkehuollon automatisointiratkaisuja. Yrityksellä on 

neljä erilaista tuoteryhmää. Nykytilassa minkään tuoteryhmän tuote ei ole 

määritelty lääkinnälliseksi laitteeksi. Yhtä tuoteryhmää varten yritys on teettänyt 

selvitystyön, jonka perusteella laite ei todettu lääkinnälliseksi laitteeksi. Eri 

tuoteryhmien integraatiot voivat tulevaisuudessa muuttaa laitteiden määrittelyä, 

minkä vuoksi työssä on nykyisten tuotteiden näkökulmasta arvioitu, miten tuotteet 

täyttävät ISO 13485-standardin vaatimukset. Yrityksellä on tuotekehityksessä 

tuotteita, jotka arvioiden mukaan luokitellaan I- ja II-riskiluokan lääkinnälliseksi 

laitteeksi, jolloin ISO 13485-laatujärjestelmä tulee aiheelliseksi.  

 

Yrityksen nykyiset tuotteet voidaan jakaa tuotteisiin, jotka käyttävät GMP-

menettelyjä ja tuotteisiin, jotka eivät käytä. GMP-menettelyt antavat hyvän pohjan 

ISO 13485-standardin vaatimusten läpäisemiseen, sillä se on itsessään oma 

laadunhallintastandardi. Luvussa 3.4 esiteltiin GMP-menettelyt ja minkälaista 

dokumentaatiota yrityksessä syntyy sen soveltamisesta tuotteissa. Tuotteet, jotka 

eivät käytä GMP-menettelyjä, omaavat yrityksessä omia menettelyjä, joilla 

varmistetaan laatu.  
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7 YDINPROSESSIT JA ISO 13485-STANDARDIN 

VAIKUTUKSET 

 

Yrityksen ydinprosessit ja niiden väliset rajapinnat on esitelty kuvassa 12. 

Ydinprosesseihin kuuluvat konseptikehitys, tuotekehitys, myynti, tuotanto, asennus 

ja käyttöönotto, huolto ja tuki sekä tuoteylläpito.  

 

 

Kuva 12. Kohdeyrityksen ydinprosessit ja niiden rajapinnat 

 

Jokainen ydinprosessi liittyy suoraan asiakkaaseen. Yrityksen aikaisemmat 

prosessikuvaukset ovat vuodelta 2013. Yrityksen toiminnan kehittymisen ja kasvun 

seurauksena prosessien kuvaukset eivät vastaa enää nykytilannetta. Vuoden 2015 

aikana suoritetussa johdon katselmuksessa havaittiin, että prosessikuvauksia on 

päivitettävä ajan tasalle. Aikaisemmat prosessikuvaukset on tehty vain yhtä 

tuoteryhmää varten, joten tarkoituksena on kuvata ydinprosessit karkealla tasolla 

niin, että prosessikuvaukset soveltuvat kaikille tuoteryhmille. Uudet tuotteet ja 

henkilökunnan kasvu ovat aiheuttaneet muutostarpeita prosesseihin sekä vastuisiin. 

Johdon katselmuksessa todettiin, että muutokset eivät ole suuria, mutta niiden 

läpikäynti ja uudelleen kuvaaminen selkiyttävät sekä tehostavat yrityksen 

toimintaa. Prosessikuvausten työkalut ja ohjeet olivat osassa prosessikuvauksissa 

vanhentuneita ja uusia järjestelmiä on otettu käyttöön yrityksessä. Edellä 

mainittujen syiden vuoksi yrityksen prosessikuvausten uudelleen mallintaminen ja 

päivittäminen ovat tärkeää yritykselle erityisesti laatujärjestelmän kehittämisen 

kannalta. Taulukossa 5 on esitelty jokainen prosessi ja niiden omistajat. 
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Taulukko 5. Kohdeyrityksen prosessit ja prosessien omistajat 

Prosessi Prosessinomistaja 

Konseptikehitys Toimitusjohtaja 

Tuotekehitys Tuotekehityspäällikkö 

Myynti Myyntijohtaja 

Tuotanto Tuotantopäällikkö 

Asennus ja käyttöönotto Käyttöönottopäällikkö 

Huolto ja tuki Huoltopäällikkö 

Tuoteylläpito Tuotekehityspäällikkö 

 

7.1 Prosessikuvausten tiedonkeruu 

 

Jokaiselle ydinprosessille järjestettiin oma tiedonkeruupalaveri, johon kokoontui 

prosesseihin osallistuvia henkilöitä. Prosessien tiedonkeruu suoritettiin 

lomakkeiden avuilla, jotka on esitelty liitteissä 1-2. Tiedonkeruupalaverien 

henkilöstön osallistumismäärä vaihteli 5-10 välillä. Tiedonkeruupalaverit pidettiin 

pääsääntöisesti kesälomakuukausien aikana, mikä osittain hankaloitti henkilöstön 

osallistumismäärää palavereihin. Suoritettujen tiedonkeruupalaverien aikataulut on 

esitelty taulukossa 6.  

 

Taulukko 6. Prosessien tiedonkeruupalaverien aikataulu 

Prosessi Tiedonkeruupalaverin päivämäärä 

Myynti 30.6.2015 

Tuotanto 2.7.2015 

Asennus ja käyttöönotto 9.7.2015 

Huolto ja tuki 10.7.2015 

Tuoteylläpito 27.8.2015 

Konseptikehitys 31.8.2015 

Tuotekehitys 31.8.2015 

 

Palaverien aluissa kerrottiin lomakkeen tarkoitus sekä ohjeistettiin henkilöstöä 

miten tiedonkeruu tapahtuu, jos henkilöstö ei aikaisemmin ollut osallistunut 

tiedonkeruupalaveriin. Lisäksi käytiin läpi prosessin perustietoja. Näiden jälkeen 

alettiin käymään prosessia lävitse vaihe vaiheelta. Erityinen mielenkiinto oli 

henkilöstön rooleissa eri vaiheissa. Henkilöstön rooleissa mielenkiinto heräsi 

RACI-matriisin rooleihin. RACI-rooleilla saatiin tietoa, miten tietojen tulee siirtyä 
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henkilöstön välillä sekä kuka on toteutusvastuussa mistäkin vaiheesta. 

Huomioitavaa oli, että prosessikuvauksissa vaiheiden muutos alkuperäiseen ei ollut 

merkittävä. Tärkeämpää oli saada henkilöstön roolit vastaamaan sitä, miten 

prosessit oikeasti toimii yrityksessä. Prosessikuvausten henkilöstön rooleissa oli 

tärkeää ymmärtää, että yhdellä henkilöllä voi olla useampi rooli yhdessä 

prosessissa. Tämä on ominaista pk-yrityksille, jossa on yhdellä henkilöllä voi olla 

useampi vastuualue.  

 

7.2 Myyntiprosessi 

 

Myyntiprosessin tarkoitus on tarjota ja myydä asiakkaalle vaatimukset täyttäviä 

tuotteita ja palveluita. Myynti jakaantuu kotimaan ja kansainväliseen myyntiin. 

Vanhoissa prosessikuvauksissa ei ole eroteltu kotimaan ja kansainvälistä myyntiä. 

Prosessikuvausten päivittämisessä päätettiin molemmat tapaukset kuvata erikseen. 

Myyntiprosessin tiedonkeruupalaverissa käytiin läpi kotimaan myyntiprosessi ja 

kansainvälinen myyntiprosessi käytiin läpi myöhemmin kansainvälisen 

myyntijohtajan kanssa. Myyntiprosessin päävaiheet ovat: 

 Asiakastarpeen tunnistaminen 

 Tarjoaman soveltuvuuden tarkistaminen asiakastarpeeseen 

 Tarjouksen laadinta 

 Neuvottelu  

 Sopimus 

 

Kotimaan myyntiprosessin tiedonkeruupalaverissa huomattiin, että 

myyntiprosessiin tarvitaan uusia rooleja. Aikaisemmassa kuvauksessa on eroteltu 

myyntiorganisaatiosta vain myyjä ja myyntipäällikkö. Nykytilaa varten ja 

lähitulevaisuutta ajatellen uudessa prosessikuvauksessa eroteltiin myyjä, 

tuotepäällikkö ja myyntijohtaja. Myyntijohtaja vastaa tuoteryhmän kaupallisesta 

puolesta, kun taas tuotepäällikkö tuoteryhmän teknisestä puolesta. Osassa 

tuoteryhmissä on jo tällä hetkellä mahdollista erottaa myyjä, tuotepäällikkö ja 

myyntijohtaja, kun taas toisessa tuoteryhmässä on mahdollista, että sama henkilö 

on vastuussa kaikista rooleista. Tämä johtuu tuoteryhmän elinkaaresta. 



43 

 

Elinkaareltaan vanhempien tuoteryhmien myyntiorganisaatiota on kehitetty 

pidemmälle kuin uusimmissa tuoteryhmissä. Tulevaisuudessa tarkoitus on 

määrittää tuotepäällikkö jokaiselle tuoteryhmälle. Tuotepäällikkö toimii myynnin 

ja tuotekehityksen linkkinä.  

 

Myyntiprosessin tiedonkeruupalaverissa nousi esille, että myyntiprosessin alussa 

täytyy tarkistaa tarjoaman soveltuvuus asiakastarpeeseen. Tarjoamalla tarkoitetaan 

kohdeyrityksen tuottamia ratkaisuja ja tuotteita. Tarjoaman soveltuvuus 

asiakastarpeeseen on kuvattu aliprosessina. Aikaisemmin kohdeyrityksen 

asiakastoimitukset ovat käytännössä olleet projekteja. Tällä hetkellä yksi 

tuoteryhmä on jo tuotteistettu ja tulevaisuudessa tarkoituksena on tuotteistaa 

useampi tuoteryhmä. Aliprosessin tarkoitus on tehdä päätös, onko asiakastarve 

tuotekehitysprojekti, tuotteistettu tuote tai kannattamaton tuote. Jos kyseessä on 

uusi tuote, siirrytään konseptikehitysvaiheeseen, jossa tehdään esiselvitys 

tuotteesta. Asiakasräätälöintiä vaativat tuotteet menevät tuotekehitysprosessin 

kautta. 

 

Kansainvälisessä myyntiprosessissa rooleja tulee myös lisää. Uusia rooleja ovat 

loppuasiakas, jälleenmyyjä, kansainvälinen myyjä ja vientijohtaja. Myyntiprosessi 

säilyy yrityksen sisällä pääosin samana. Eroavaa kotimaan myynnistä on, että 

yrityksen asiakas on jälleenmyyjä eikä loppuasiakas. Myyntiprosessissa on kaksi 

vaihtoehtoa, joka riippuu myydyn tuotteen luonteesta. Ensimmäinen vaihtoehto on 

tilanne, jossa on kyseessä tuotteistettu tuote. Tällöin jälleenmyyjä voi tehdä suoraan 

tarjouksen loppuasiakkaalle, jolloin jälleenmyyjä tiedottaa tarjouksesta 

kohdeyritykselle. Jos taas loppuasiakkaan asiakastarve vaatii räätälöintiä, täytyy 

jälleenmyyjän ilmoittaa kohdeyritykselle asiakastarpeet, jolloin yrityksessä 

käydään läpi, onko kyse räätälöitävästä tuotteesta, täysin uudesta 

tuotekehitysprojektista vai kannattamattomasta tuotteesta. Kyseisessä tapauksessa 

kohdeyritys tekee tarjoussuunnittelun, jonka jälkeen kansainvälinen myyjä tekee 

tarjouksen jälleenmyyjälle, joka taas tekee tarjouksen loppuasiakkaalle.     

 



44 

 

Kotimaan ja kansainvälisen myyntiprosessien työkalut ja ohjeet ovat vastaavia 

toistensa kanssa. Merkittävin muutos aikaisempaan prosessikuvaukseen on 

asiakkuudenhallinnan (Customer Relationship Management, CRM) käyttö 

myyntiprosessissa. CRM-järjestelmään kerätään tietoja asiakkaista ja 

myyntiprosessin aikana sinne merkataan jätetyt tarjoukset ja tehdyt kontaktit. 

Lisäksi yrityksessä on otettu käyttöön kick-off-lomake, joka täytetään 

aloituskokouksessa, joka toimii myyntiprosessin ja tuotantoprosessin rajapintana. 

Myyntiprosessiin vaikuttavat ISO 13485-standardin vaatimukset on esitelty 

taulukossa 7. Myyntiprosessiin vaikuttavia standardin vaatimuksia löydettiin 

yhteensä kaksi kappaletta. 

 

Taulukko 7. Myyntiprosessiin vaikuttavat ISO 13485-standardin vaatimukset 

(SFS-EN ISO 13485:2012) 

Kohta Otsikko Vaatimus Yrityksen nykytila 

5.2 Asiakaskeskeisyys 

Johdon tulee varmistaa, 

että asiakkaan 

vaatimukset määritetään 

ja täytetään. 

Asiakasvaatimukset 

saadaan tarjouspyynnössä 

tai ne neuvotellaan. 

7.2.2 

Tuotteeseen 

liittyvien 

vaatimusten 

katselmus 

Tuotevaatimukset on 

määritelty ja 

dokumentoitu. 

Tuotevaatimukset 

määritellään asiakkaan 

käyttäjävaatimusten 

mukaan. GMP-tuotteissa 

dokumentoidaan. 

 

ISO 13485-standardin kannalta on tärkeää asiakasvaatimuksien ja niiden 

määrittäminen. Asiakasvaatimukset tulevat alustavasti jo myyntiprosessin alussa ja 

ne täsmentyvät prosessin edetessä. Julkisissa hankinnoissa asiakasvaatimukset on 

määritelty valmiiksi. Yksityisellä sektorilla asiakasvaatimukset neuvotellaan 

asiakkaan kanssa tai jos kyseessä on uusi tuote, vaatimukset luodaan yrityksessä 

sisäisesti asiakastarpeet huomioiden. Toinen myyntiprosessiin vaikuttava 

standardin vaatimus on tuotevaatimusten määrittely ja dokumentointi. 

Tuotevaatimusten katselmus tulee tehdä ennen kuin yritys sitoutuu toimittamaan 

tuotteen asiakkaalle. Katselmus voi olla hyvin yksinkertainen ja dokumentaatioksi 
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riittää maininta tarjoukseen, että vaatimukset voidaan täyttää sekä toteaja 

allekirjoittaa maininnan ja merkitsee päiväyksen. Nykytilassa tuotevaatimuksien 

läpikäynti riippuu tuoteryhmästä. GMP-tuoteryhmissä asiakkaalta saadaan 

tarjouksen mukana käyttäjävaatimukset (URS), joiden perusteella tehdään 

suunnitteluvaatimukset (DS). Käyttäjävaatimukset toimivat tuotevaatimuksina ja 

suunnitteluvaatimukset kertoo, miten niihin vastataan. Muissa tuoteryhmissä 

tuotevaatimuksia käydään läpi ennen kuin sitoudutaan, mutta siitä ei synny 

dokumentaatiota. Yksinkertaisissa tuotteissa katselmoinniksi kelpaa yksinkertainen 

maininta tarjoukseen, että vaatimukset voidaan täyttää allekirjoituksineen.  

 

7.3 Tuotantoprosessi 

 

Tuotantoprosessin tarkoitus on valmistaa ja toimittaa sopimuksen ja asiakkaan 

tilauksen mukainen tuote. Tuotantoprosessin päävaiheet ovat: 

 Aloituskokous ja tilauksenkäsittely 

 Toimitussuunnitelma 

 Materiaalin osto 

 Materiaalin vastaanotto 

 Kokoonpano 

 Tehdastesti 

 Toimitusvalmiuden toteaminen 

 

Tuotantoprosessi alkaa aloituskokouksella, johon osallistuu myyjä, joka on 

vastuussa aloituskokouksen järjestämisestä. Tuotantoprosessin viimeinen vaihe on 

toimitus asiakkaan osoitteeseen. Tuotantoprosessin tiedonkeruupalaverissa ilmeni, 

että prosessikuvaukseen tulee uusia rooleja. Uusia rooleja ovat projektipäällikkö ja 

ostaja. Aikaisemmin yrityksessä ei ollut erillistä projektipäällikköä. 

Projektipäällikkö vastaa asiakassovellussuunnittelun toteutuksesta eli käytännössä 

vastaa, että kaikki tarvittava projektin aikana suoritetaan. Yrityksen ostot oli 

aikaisemmin hajautettu useammalle henkilölle, mutta nykytilassa yrityksellä on 

hankintapäällikkö, joka vastaa ostoista. Prosessin vaiheita täytyi täsmentää, koska 

tuotantopäällikön aikaisempia vastuita tuli siirtää hankinta- ja projektipäällikölle. 
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Tuotantoprosessin työkaluihin ja ohjeisiin ei tullut merkittäviä muutoksia. 

Aikaisemmin aloituskokouksesta syntyi muistio, mutta nykyään aloituskokouksen 

lopputuloksena syntyy kick-off-lomake. Aloituskokouksessa käydään läpi myydyn 

tuotteen spesifikaatiot, jotka merkitään kick-off-lomakkeeseen. 

Aloituskokouksessa määritetään projektille tunnus. Taulukossa 8 on esitelty ISO 

13485 vaatimukset, jotka vaikuttavat tuotantoprosessiin. Vaikuttavia vaatimuksia 

löydettiin yhteensä seitsemän kappaletta.  

 

Taulukko 8. Tuotantoprosessiin vaikuttavat ISO 13485 vaatimukset (SFS-EN ISO 

13485:2012) 

Kohta Otsikko Vaatimus 

7.4.1 Ostoprosessi 
Dokumentoidut prosessit varmistamaan, että ostettu tuote 

täyttää määritellyt ostovaatimukset 

7.4.2 Ostotiedot Jäljitettävyys, tulee ylläpitää asianmukaisia ostotietoja 

7.4.3 
Ostetun tuotteen 

todentaminen 
Todentamisesta on ylläpidettävä tallenteita 

7.5.1 

Tuotannon ja 

palveluiden 

tuottamisen 

ohjaus 

Dokumentoidut menettelyt, dokumentoitujen työohjeiden 

sekä viitemateriaalien ja viitemittausmenettelyjen 

saatavuus tarvittaessa 

  
Määriteltyjen toimintojen käyttö merkintään ja 

pakkaamiseen 

  

Organisaation tulee luoda ja ylläpitää kustakin 

lääkinnällisen laitteen erästä tallenne, joka mahdollistaa 

jäljitettävyyden 

7.5.3 
Tunnistettavuus 

ja jäljitettävyys 

Tuote tulee tunnistaa sopivin keinoin koko tuotteen 

toteuttamisen ajan ja luoda dokumentoidut menettelyt 

tällaista tuotteen tunnistamista varten 

 

ISO 13485-standardilla on vaatimuksia ostoihin, joka on osa kohdeyrityksen 

tuotantoprosessia. Vaatimuksena on luoda dokumentoidut prosessit varmistamaan, 

että ostettu tuote täyttää määritellyt ostovaatimukset. Yrityksessä arvioidaan 
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toimittajia ja niistä on tehty ABC-analyysi, jonka mukaan toimittajat on luokiteltu. 

Uusia toimittajia varten on määritelty prosessi, miten toimittaja hyväksytään. 

Toimittajien arviointi on yksi keino varmistaa, että ostettu tuote täyttää määritellyt 

ostovaatimukset. Vaatimuksen kannalta puutteena on dokumentoinnin puute, joten 

kehityskohteena on luoda dokumentoidut prosessit.  Yrityksen laatukäsikirjassa on 

maininta toimittaja-arvioinnista, mutta se ei enää vastaa nykytilaa, joten 

dokumentointia on päivitettävä.  

 

Ostojen kannalta vaatimuksena on myös, että ostetun tuotteen todentamisesta on 

ylläpidettävä tallenteita. Ostetun tuotteen todentaminen tulee määritellä ostojen 

dokumentoidussa prosessissa. Kohdeyrityksessä tuotantotiimi todentaa saapuvan 

tavaran ja merkkaa tavaran saapuneeksi. Saapunut päivämäärä merkataan Excel-

tiedostoon. Ostoista on myös vaatimuksena ylläpitää asianmukaisia ostotietoja 

jäljitettävyyden kannalta. Yrityksellä on käytössä Excel-tiedosto, johon kerätään 

tietoja ostoista. Tietoa jää ostajasta, toimittajasta, linkki tilaukseen, tilausnumero ja 

projektinumero. Jäljitettävyys jää siis kahteen suuntaan eli asiakkaalle ja 

toimittajiin. Projektinumero yksilöi asiakkaan ja toimittaja toimittajan. Näin 

poikkeaman esiintyessä voidaan jäljittää vika molempiin suuntiin. Tulevaisuudessa 

yrityksen kannattaa luokitella ostot niiden kriittisyyden mukaan, jolloin 

komponenteille voidaan määritellä eri tason jäljitettävyysvaatimukset.  

 

Standardi vaatii määriteltyjen toimintojen käyttö merkintään ja pakkaamiseen. 

Nykytilassa yritys ei ole tarkasti määritellyt pakkaamisen ja merkintöjen 

menettelyjä, vaan ne vaihtelevat projekteittain. Yrityksen täytyy luoda työohje, 

jonka avulla yhtenäistetään toimintoja pakkaamisessa ja merkitsemisessä.    

 

ISO 13485-standardin vaatimuksena on dokumentoidut menettelyt, 

dokumentoitujen vaatimusten, työohjeiden viitemateriaalien ja 

viitemittausmenettelyjen saatavuus tarvittaessa. Yrityksen tuotannossa on erilaisia 

työohjeita ja kokoonpano-ohjeita. Toinen vaatimus, joka liittyy tuotantoon, on 

tunnistettavuus. Tuote tulee tunnistaa tuote sopivin keinoin koko tuotteen 

toteuttamisen ajan ja luoda siitä dokumentoidut menettelyt. Fyysinen sijainti on 
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yksi keino tunnistaa tuote. Yrityksessä määritetään jokaiselle projektille oma 

tuotantopaikka, jolla se voidaan tunnistaa. Lisäksi tuotteet merkataan 

tarkastuslistalla, josta ilmenee projektitunnus ja tehdyt testaukset sekä muut 

vaadittavat toimenpiteet. Projektia varten saapuneet komponentit varastoidaan 

varastohyllyille niille projektitunnuksella merkattuun paikkaan. Tunnistettavuuden 

kannalta toimenpide-ehdotuksena on dokumentoidun menettelyn luominen.   

 

7.4 Asennus- ja käyttöönottoprosessi 

 

Asennus ja käyttöönottoprosessin tarkoitus on asentaa, käyttöönottaa ja luovuttaa 

laite asiakkaalle tehdastoimituksen jälkeen. Käyttöönottovaiheen aikana annetaan 

tarvittava käyttäjäkoulutus. Asennus- ja käyttöönottoprosessin päävaiheet ovat: 

 Toimituksen vastaanotto 

 Asennus 

 Käyttöönotto 

 Testiajo ja koulutus 

 Luovutus 

 

Tiedonkeruupalaverissa huomattiin, että asennus- ja käyttöönottoprosessin vaiheet 

eivät vaadi muuttamista. Palaverissa todettiin, että aikaisemman prosessikuvausten 

vaiheiden mukaan toimitaan nykytilassa. Kuitenkin henkilöstön vastuut ovat 

prosessissa muuttuneet. Uutena roolina määritettiin asennusvastaava. 

Asennusvastaavaksi määritetään henkilö asennustiimistä. Asennusvastaavan 

vastuulla on tavaran vastaanotto ja sen asentaminen. Aikaisemmin 

käyttöönottopäällikkö on ollut prosessin jokaisessa vaiheessa aktiivisesti mukana. 

Nykytilassa käyttöönottopäällikön vastuu on enemmän koordinoida asennusta ja 

käyttöönottoa kuin ennen. Käyttöönottopäällikkö osallistuu prosessiin 

koulutuksessa ja luovutuksessa. Luovutuksen yhteydessä kysytään asiakkaalta 

palautetta. Prosessin työkalut ja ohjeet pysyivät samana. Taulukossa 9 on esitelty 

asennus- ja käyttöönottoprosessiin vaikuttavat ISO 13485-standardin vaatimukset. 

Vaikuttavia vaatimuksia löydettiin yhteensä kuusi kappaletta. 
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Taulukko 9. Asennus- ja käyttöönottoprosessiin vaikuttavat ISO 13485 

vaatimukset (SFS-EN ISO 13485:2012) 

Kohta Otsikko Vaatimus 

7.5.1.2.2 Asennustoiminta 

Dokumentoidut vaatimukset, jotka sisältävät 

lääkinnällisen laitteen asennusta ja asennuksen 

todentamista koskevat hyväksymiskriteerit 

  

Jos sovitut asiakkaan vaatimukset sallivat jonkun 

muun kuin organisaation tai sen valtuuttaman agentin 

suorittavan asennuksen, organisaation tulee toimittaa 

dokumentoidut asennus- ja todentamisvaatimukset 

  
Organisaation tai sen valtuutetun agentin tekemien 

asennusten ja todentamisten tallenteet on säilytettävä 

7.5.3.3 
Tilanteen 

tunnistaminen 
Tuotteen tilanteen tunnistettavuutta tulee ylläpitää 

8.2.4 
Tuotteen seuranta 

ja mittaus 

Organisaation tulee seurata ja mitata tuotteen 

ominaisuuksia todentaakseen, että tuotevaatimukset on 

täytetty. Tämä tulee tehdä ennalta tehdyn suunnitelman 

ja dokumentoitujen menettelyiden mukaisesti tuotteen 

toteuttamisprosessin sopivissa vaiheissa 

  

Tuotetta ei saa luovuttaa tai palvelua toimittaa ennen 

kuin kaikki ennalta suunnitellut järjestelyt on suoritettu 

hyväksyttävästi 

 

Yhtenä vaatimuksena on dokumentoidut vaatimukset asennusta ja asennuksen 

todentamista koskevat hyväksymiskriteerit. GMP-tuotteissa yritys todentaa 

asennuksen validointisuunnitelman (VMP) mukaan. Todentaminen suoritetaan 

asiakkaan tiloissa. Asennuksen todentamisessa tehdään käyttäjävaatimusten 

mukaan testejä, joille on määritelty hyväksymiskriteerit. Asennusten ja 

todentamisen tallenteet säilytetään projektikansiossa. Tuotteille, jotka eivät toteuta 

GMP-menettelyjä, on tehty oma asennus- ja käyttöönottotarkastuslomake. 

Menettely ei kuitenkaan läpäise hyväksymiskriteerivaatimusta, sillä lomake ei 

sisällä hyväksymiskriteerejä, eikä niitä ole muutenkaan dokumentoitu. Tuotteen 

asennusta ei suorita muut kuin yrityksen asentajatiimi tai valtuutetun jälleenmyyjän 

asentajat, joten kyseinen vaatimus voidaan rajata pois.    
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Yhtenä vaikuttavana vaatimuksena on tuotteen tilanteen tunnistaminen. 

Tuotantoprosessissa laitteelle suoritetaan tehdastesti, jonka jälkeen tuote 

toimitetaan asiakkaan toimipisteelle. Asennus- ja käyttöönottoprossissa GMP-

tuotteissa suoritetaan tuotteelle asennuksenkvalifiointi (IQ) ja toiminnallinen 

kvalifiointi (OQ) validointisuunnitelman mukaan. Laitteelle suoritetut tarkastukset 

ja testaukset ilmenevät IQ:ssa ja OQ:ssa, jolloin tuotteen tilanne voidaan tunnistaa. 

Siirryttäessä IQ-vaiheesta OQ-vaiheeseen pyydetään asiakkaan hyväksyntä. 

Muissa kuin GMP-tuotteissa käytetään asennuksen ja käyttöönoton tarkistuslistaa, 

jonka perusteella tunnistetaan tehdyt testaukset ja tarkastukset.  

 

Kohdeyritys ei luovuta asiakkaalle tuotteitaan ilman tarvittavia tarkastuksia. GMP-

tuotteissa asiakas hyväksyy aina, kun siirrytään vaiheesta toiseen. Muille tuotteille 

yrityksellä on käytössä omat tarkistuslistat, mutta myös ne hyväksytetään 

asiakkaalla, joten yritys täyttää taulukon viimeisen vaatimuksen.  

 

7.5 Huolto- ja tukiprosessi 

 

Huolto- ja tukiprosessin tarkoitus on tarjota asiakkaalle käyttöturvapalvelua, joka 

on yrityksen ja asiakkaan välinen sopimus, jossa yritys sitoutuu pitämään 

palvelutason mukaisen valmiuden häiriö- ja vikatilanteiden varalle. Huolto- ja 

tukiprosessi on kuvattu kahdessa eri prosessikuvauksessa: 

 Tekninen tuki, etäyhteys ja korjaus 

 Määräaikaishuolto ja varaosapalvelut 

 

Tekninen tuki toteutetaan puhelinpäivystyksenä. Etäyhteys kuuluu yrityksen 

käyttöturvapalveluun. Määräaikaishuolto toteutetaan sopimuksen tai 

asiakastilauksen mukaisesti. Varaosapalvelut sisältää varaosien saatavuudesta ja 

yhteensopivuudesta sekä kriittisten varaosien varastoinnista huolehtimisen.  
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Teknisen tuen, etäyhteyden ja korjauksen päävaiheet ovat: 

 Tekninen tuki 

 Etäyhteys 

 Korjaava huolto 

 Raportointi 

 Palaute 

 

Teknisessä huolto- ja tukiprosessissa henkilöstön rooleina ovat päivystäjä, 

asiantuntija (alueittain), huoltopäällikkö, huoltomies ja talousjohtaja. Tekniseen 

huolto- ja tukiprosessin vaiheisiin eikä henkilöstörooleihin tullut muutoksia. 

Prosessikuvauksen muutokset tapahtuivat työkaluissa ja ohjeissa. Yritys käyttää 

huolloissa CRM-järjestelmää hyväksi. Jokainen häiriötilanne merkataan CRM-

järjestelmään. Korjaavista huolloista tehdään huoltoraportti, joka tallennetaan 

projektikansioon ja huoltoraportti merkataan CRM-järjestelmään. Korjaavien 

huoltojen yhteydessä asiakkaalta kysytään palautetta huollon sujuvuudesta sekä 

teknisen tuen tavoitettavuudesta. Lisäksi kysytään yleistä tyytyväisyyttä toimitetun 

laitteen toiminnasta. 

 

Määräaikaishuollon ja varaosapalveluiden päävaiheet ovat: 

 Huoltoaikataulun suunnittelu 

 Määräaikaishuolto 

 Varaosa- ja kunnostuspalvelut 

 

Määräaikaishuolto ja varaosapalvelut huoltoprosessin henkilöstön roolit ovat 

huoltopäällikkö, huoltomies ja talousjohtaja. Prosessin vaiheisiin ei tullut 

muutoksia, sillä prosessi toimii aikaisemman kuvauksen mukaan. Erona 

aikaisempaan prosessikuvaukseen on CRM-järjestelmän käyttäminen prosessissa. 

CRM-järjestelmään merkataan määräaikaishuollot. Määräaikaishuolloista tehdään 

raportti, joka tallennetaan projektikansioon ja merkataan CRM-järjestelmään. 

Myös määräaikaishuoltojen yhteydessä asiakkaalta kysytään palautetta samalla 

kysymyslomakkeella.  ISO 13485-standardin vaatimukset, jotka vaikuttavat huolto- 
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ja tukiprosessiin on esitelty taulukossa 9. Prosessiin vaikuttavia vaatimuksia on 

yhteensä vain kaksi. 

  

Taulukko 10. Huolto- ja tukiprosessiin vaikuttavat ISO 13485 vaatimukset (SFS-

EN ISO 13485:2012) 

Kohta Otsikko Vaatimus 

7.5.1.2.3 Huoltotoiminnot Dokumentoidut menettelyt, työohjeet sekä 

viitemateriaalit ja viitemittausprosessit, joiden 

avulla suoritetaan huoltotoimenpiteet ja 

varmistetaan, että ne vastaavat määriteltyjä 

vaatimuksia 

  Huoltotoiminnoista on ylläpidettävä tallenteita 

 

Huoltoprosessiin ISO 13485-standardi vaikuttaa dokumentoituihin menettelyiden 

osalta. Huoltopäällikkö on laatinut toimintaohjeet, joissa mainitaan miten huolto- 

ja korjauskäynneillä tulee toimia. Dokumentoiduissa toimintaohjeissa mainitaan, 

mitä huolto- tai korjauskäynneillä tulee huomioida, mitä dokumentteja tarvitaan 

mukaan, mitä huoltoraportissa tulee olla ja miten toimitaan huoltokäynnin jälkeen 

sekä miten jälkidokumentointi hoidetaan. Huolto- ja tukiprosessi läpäisee 

molemmat ISO 13485-standardin vaatimukset nykytilassaan.    

 

7.6 Tuoteylläpitoprosessi 

 

Tuoteylläpidon tarkoitus on ylläpitää tuotantoon siirrettyjen tuotteiden sekä 

palveluiden vaatimustenmukaisuutta ja varmistaa tuotetiedon ajantasaisuus 

tuotedokumentaatiossa ja tietojärjestelmissä. Tuoteylläpidossa muutostarpeita ja 

muutospyyntöjä voi tulla eri lähteistä. Lähteitä voivat olla esimerkiksi 

asiakaspalaute, reklamaatio, tuotanto ja käyttöönotto, konseptikehitys tai 

viranomaismääräykset. Prosessikuvauksessa on kuvattu asiakasrajapinnassa 

tapahtuva muutospyyntö.  
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Asiakasrajapinnan tuoteylläpidon päävaiheet ovat: 

 Poikkeaman tai virheen syyn analysointi 

 Muutospyyntö 

 Analysointi 

 Toteutus 

 Testaus 

 Vapautus 

 

Analysointi, toteutus, testaus ja vapautus suoritetaan omana projektina, jota varten 

luodaan oma ohjausryhmä. Erillinen projekti järjestetään, mikäli poikkeama, virhe 

tai parannusehdotus koskee perustuotetta. Tilauskohtaiset virheet korjataan ilman 

erillistä projektia.  

 

Tiedonkeruupalaverissa huomattiin, että tuoteylläpitoon tarvitaan kaksi uutta 

roolia, jotka ovat IT-päällikkö ja huoltopäällikkö. Edellisten prosessikuvausten 

aikaan yrityksellä ei ollut omaa IT-osastoa, minkä takia sitä ei ole kuvattu. 

Aikaisemmassa kuvauksessa käyttöönottopäällikkö ja huoltopäällikkö olivat sama 

henkilö, minkä takia prosessikuvausta täytyi täsmentää näiden roolien osalta. 

Tuotepäällikön rooli kuvattiin uudessa prosessikuvauksessa, sillä aikaisemmin 

yrityksessä ei ollut erikseen tuotepäällikön roolia. Tuoteylläpitoprosessiin 

osallistuu tuotekohtaisesti tuotteen tuotepäällikkö ongelman analysointiin. 

Aikaisemmin poikkeaman tai virheen analysoi tuotantopäällikkö. Uudessa 

kuvauksessa poikkeama ja virhe analysoidaan virheen osa-alueen päälliköllä 

(huolto, käyttöönotto, tuotanto, IT). Palaverissa havaittiin, että tiedonkulussa on 

ollut ongelmia. Tämän vuoksi poikkeaman ja virheen analysoinnin aikana tulee 

tiedottaa tuotekehityspäällikköä. Jos poikkeama tai virhe vaatii muutospyyntöä, 

perustetaan muutokselle oma projekti, joka sisältää analysoinnin, toteutuksen, 

testauksen ja vapautuksen tuotantoon. Työkaluissa ja ohjeissa ei tapahtunut 

muutoksia. Tuoteylläpitoprosessiin vaikuttavat ISO 13485-standardin vaatimukset 

on esitelty taulukossa 10. Prosessiin vaikuttavia standardin vaatimuksia on yhteensä 

viisi kappaletta.   
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Taulukko 11. Tuoteylläpitoprosessiin vaikuttavat ISO 13485 vaatimukset (SFS-

EN ISO 13485:2012) 

Kohta Otsikko Vaatimus 

7.1 

Tuotteen 

toteuttamisen 

suunnittelu 

Riskien hallinnasta syntyviä tallenteita tulee ylläpitää 

7.3.1 

Suunnittelun ja 

kehittämisen 

suunnittelu 

Suunnittelun ja kehittämisen suunnittelun yhteydessä 

organisaation tulee määritellä katselmukset, todennukset, 

kelpuutukset ja suunnittelun siirtotoiminnot, jotka ovat 

tarkoituksenmukaisia suunnittelun ja kehittämisen eri 

vaiheissa 

  
Suunnittelun tulokset tulee dokumentoida ja tarvittaessa 

päivittää suunnittelun ja kehittämisen edistämisen myötä 

7.3.3 

Suunnittelun ja 

kehittämisen 

tulokset 

Suunnittelun ja kehittämisen tuloksista on ylläpidettävä 

tallenteita 

 

7.3.4 

Suunnittelun ja 

kehittämisen 

katselmus 

Katselmuksissa tulee olla edustajat niistä suunnittelun ja 

kehittämisen vaiheen toiminnoista, joita katselmus 

koskee sekä muuta asiantuntijahenkilöstöä 

 

Yhtenä standardin vaatimuksena on riskienhallinnan tallenteiden ylläpitäminen. Jos 

kohdeyritys kohtaa poikkeaman, joka vaatii muutospyyntöä ja erillistä projektia 

muutoksen toteuttamiseen, tulee yrityksen päivittää samalla riskienhallinta 

tallenteita. Tuotteessa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset riskitekijöihin 

tulee päivittää. Liitteessä 5 kuvattu riskienhallintaprosessi koko tuotteen 

elinkaarella hahmottaa hyvin tilannetta. Tuotannon jälkeisen informaation 

perusteella täytyy tehdä päätös onko riskienarviointi tarpeellista. Tällä hetkelle 

yrityksen tuoteylläpitoprosessin yleisimmät muutokset ovat olleet pieniä 

tuotemuutoksia, joita varten riskienarviointia ei ole tarvinnut tehdä. Jos kyseessä on 

isompi projekti, tuoteylläpitoprosessi aloitetaan riskienarvioinnilla.  
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ISO 13485-standardi vaatii määritellä katselmukset, todennukset, kelpuutukset ja 

suunnittelun siirtotoiminnot, jotka ovat tarkoituksenmukaisia suunnittelun ja 

kehittämisen eri vaiheissa. Tuoteylläpitoprosessikuvauksessa on kuvattu 

katselmoinnit, kelpuutukset ja suunnittelun siirtotoiminnot. Suunnittelun tuloksia 

dokumentoidaan ja niitä päivitetään kehittämisen myötä, jolloin taulukon seuraavat 

vaatimukset läpäistään. Yrityksellä on suunnittelun katselmusta varten 

menettelyohje, jossa mainitaan katselmuksiin osallistuvat henkilöt, joten 

seuraavakin vaatimus täyttyy nykytilassa. 

 

7.7 Konseptikehitysprosessi 

 

Konseptikehityksen pääasiallinen tarkoitus on tuottaa uusia tuoteideoita, 

innovaatioita, markkinaselvityksiä, uusiin asiakastarpeisiin liittyviä ratkaisuja, 

arvioida uusia teknologioita sekä tehdä tuotekehitysvaihetta valmistelevia 

esiselvityksiä ja konseptisuunnitteluprojekteja. Konseptikehityksen päävaiheet 

ovat: 

 Tuoteidean tai innovaation jalostus 

 Esiselvitys 

 Konseptisuunnittelu 

 

Konseptikehitystä varten tarvittiin uusia henkilöstörooleja. Rooleina 

prosessikuvaukseen lisättiin tuotepäällikkö ja IT-päällikkö. Prosessi itsessään ei 

vaiheiltaan muuttunut, sillä konseptikehitysprosessi on prosessina toimiva. 

Diplomityön aikana yrityksessä kehitettiin soveltuvuusarviointimenettely (SOA-

menettely), joka liittyy konseptikehitykseen ja se on kuvattu uuteen 

prosessikuvaukseen. SOA-menettely suoritetaan, jos innovaation jalostamisen ja 

esiselvityksen jälkeen suoritetaan konseptisuunnittelu. SOA-menettelyä varten 

kokoontuu strateginen johtoryhmä, myynnistä vastaavat henkilöt, projektipäällikkö 

ja ohjausryhmä. Menettelyn tavoite on arvioida strateginen toteutettavuus, tuloksen 

teko, tarvittavat resurssit sekä määritetään projektille projektipäällikkö sekä 

ohjausryhmä. Menettelyn tavoitteena oli tehdä konseptikehitysvaiheen toiminnasta 
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järjestäytyneempää. Konseptikehityksen työkaluihin ja ohjeisiin ei tullut 

muutoksia.    

 

ISO 13485-standardin vaatimukset eivät vaikuta käytännössä 

konseptikehitysprosessiin. Konseptikehityksen tarkoitus on luoda esimateriaalia 

tuotekehitystä varten. Konseptikehityksessä tehdään alustava riskien arviointia. 

Varsinaista riskienhallinta tallennetta ei kuitenkaan synny vielä tässä vaiheessa. 

Konseptikehitysprosessissa saadaan myös alustavaa tietoa tuotevaatimuksista, joko 

yrityksen sisäisesti tai ulkoisesti asiakkaan kanssa.  

 

7.8 Tuotekehitysprosessi 

 

Konseptikehitystä seuraava vaihe on tuotekehitys. Tuotekehityksen tarkoitus on 

kehittää uusia tuotteita, tuoteversioita tai palveluita ja saattaa ne markkinoille. 

Tuotekehitys saa syötteenä esiselvityksiä konseptikehityksestä. 

Tuotekehitysprosessi jakaantuu tarkoituksenmukaisiin ja hallittaviin vaiheisiin. 

Tuotekehitysprosessi on aikaisemmin kuvattu kahdesta eri näkökulmasta: 

tuotekehitysprojekti ja tekninen prosessi. Tuotekehityksen tekninen prosessi kuvaa 

tarkemmin suunnittelun ja kehittämisen eri vaiheita ja tarvittavia 

suunnitteluprosesseja. Tuotekehitysprojekti prosessikuvaus kuvaa tarkemmin 

projektin etenemistä. Tuotekehityksen päävaiheet ovat: 

 Määrittely 

 Järjestelmäsuunnittelu 

 Järjestelmätestaus 

 Validointi 

 Tuotteistaminen 

 

Tuotekehitysprosessista pidettiin tiedonkeruupalaveri. Palaverissa huomattiin, että 

nykyinen prosessikuvaus on tarpeeksi täsmällinen tuotekehitysprossia kuvaamaan. 

Tuotekehityksen vaiheet on kuvattu oikein ja se soveltuu niin ohjelmisto-, sähkö-, 

automatiikka- ja mekaniikkatuotekehitykseen. Tämän vuoksi päätettiin, että 

tuotekehitysprosessikuvausta ei ole tarvetta kuvata uudelleen. Taulukossa 11 on 
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esitelty tuotekehitysprosessiin vaikuttavat ISO 13485-standardin vaatimukset. ISO 

9001- ja ISO 13485-standardien eroavuuksia löydettiin yhteensä 11 kappaletta, 

jotka vaikuttavat yrityksen tuotekehitysprosessiin.  

 

Taulukko 12. Tuotekehitysprosessiin vaikuttavat ISO 13485 vaatimukset (SFS-EN 

ISO 13485:2012) 

Kohta Otsikko Vaatimus 

7.1 Tuotteen 

toteuttamisen 

suunnittelu 

Tulee luoda dokumentoidut vaatimukset riskien hallinnalle 

koko tuotteen toteuttamisen ajalle. 

  Riskien hallinnasta syntyviä tallenteita tulee ylläpitää 

7.3.1 Suunnittelun ja 

kehittämisen 

suunnittelu 

Tulee luoda dokumentoidut menettelyt suunnittelua ja 

kehittämistä varten 

  Suunnittelun ja kehittämisen suunnittelun yhteydessä 

organisaation tulee määritellä katselmukset, todennukset, 

kelpuutukset ja suunnittelun siirtotoiminnot, jotka ovat 

tarkoituksenmukaisia suunnittelun ja kehittämisen eri 

vaiheissa 

  Suunnittelun tulokset tulee dokumentoida ja tarvittaessa 

päivittää suunnittelun ja kehittämisen edistämisen myötä 

7.3.2 Suunnittelun ja 

kehittämisen 

lähtötiedot 

Suunnittelun lähtötietoihin tulee sisällyttää toiminnalliset 

tiedot, suorituskyky tiedot, turvallisuusvaatimukset ja riskien 

hallinnan tulokset 

  Lähtötietojen riittävyys tulee katselmoida ja ne tulee 

hyväksyä 

7.3.3 Suunnittelun ja 

kehittämisen tulokset 

Suunnittelun ja kehittämisen tuloksista on ylläpidettävä 

tallenteita 

7.3.4 Suunnittelun ja 

kehittämisen 

katselmus 

Katselmuksissa tulee olla edustajat niistä suunnittelun ja 

kehittämisen vaiheen toiminnoista, joita katselmus koskee 

sekä muuta asiantuntijahenkilöstöä 

7.3.6 Suunnittelun ja 

kehittämisen 

kelpuutus 

Suunnittelun ja kehittämisen kelpuutus tulee suorittaa ennalta 

tehdyn suunnitelman mukaisesti ja sillä varmistetaan, että 

tuote kykenee täyttämään määritellyt vaatimukset tai että se 

sopii käyttötarkoitukseensa 
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ISO 13485-standardissa riskienhallinta on tärkeää. Vaatimuksena on, että 

riskienhallinnasta tulee olla dokumentoidut menettelyt ja siitä täytyy syntyä 

tallenne. Yrityksellä on käytössä dokumentoitu menettelyohje riskienhallinnassa. 

Riskienhallinnassa suoritetaan konedirektiivin 2006/42/EY ja standardin SFS-EN 

ISO 12100:2010 mukaisesti. Riskien arviointi tehdään jokaiselle havaitulle 

vaaratekijälle ja arvioinnissa huomioidaan vaarat, vaaratilanteet ja vaaralliset 

tapahtumat. Riskienhallinnassa huomioidaan ennakoitu elinkaari valmistuksesta 

purkuun tai kierrätykseen. Riskienhallinnasta syntyy tallenne. 

 

Toinen tuotekehitysprosessiin vaikuttava vaatimus on luoda dokumentoidut 

menettelyt suunnittelua ja kehittämistä varten. Yrityksen suunnittelua ja 

kehittämistä kuvaa karkealla tasolla tuotekehitysprosessikuvaus, joka soveltuu 

jokaiselle suunnittelun osa-alueelle. Yrityksellä on myös käytössä erillisiä 

työohjeita suunnitteluun esimerkiksi mekaniikkasuunnittelussa. Kehitettävänä osa-

alueena yrityksessä on jokaisen suunnitteluosa-alueen dokumentoitujen 

työohjeiden luominen riittävälle tasolle. 

 

Katselmukset, todennukset, kelpuutukset ja suunnittelun siirtotoiminnot on kuvattu 

tuotekehitysprosessikuvauksessa. Lisäksi yrityksellä on menettelyohje suunnittelun 

katselmuksesta, jossa on eritelty mitä katselmuksia tuotekehityksen aikana tulee 

suorittaa. Katselmuksissa käydään läpi kunkin vaiheen tuotokset ja arvioidaan 

niiden kyky täyttää asiakasvaatimukset, laitteen spesifikaatiot, koneturvallisuus ja 

viranomaismääräykset, tuotteeseen halutut ominaisuudet sekä valmistettavuus ja 

kustannukset. Suunnittelun tulokset dokumentoidaan ja päivitetään tarvittaessa 

tuotekehitysprojektikohtaiseen kansioon. 

  

ISO 13485-standardi vaatii suunnittelun lähtötietoihin sisällytettävän toiminnalliset 

sekä suorituskyky tiedot sekä turvallisuusvaatimukset että riskienhallinnan 

tulokset. Yrityksen toiminta nykytilassaan läpäisee standardin vaatimukset. 

Toiminnalliset ja suorituskyky tiedot yritys saa asiakasvaatimuksista. Jos kyseessä 

on yrityksen sisäinen tuotekehitysprojekti, luodaan toiminnalliset ja 
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suorituskykytiedot yrityksen sisäisesti. Myös turvallisuusvaatimukset ja 

riskienhallinnan tulokset huomioidaan lähtötiedoissa. Lähtötietojen katselmus on 

dokumentoitu suunnittelun katselmointi-menettelyohjeessa, jossa määritellään 

katselmukseen osallistuvat henkilöt. 

     

Viimeisenä vaatimuksena, joka liittyy tuotekehitysprosessiin, on suunnittelun ja 

kehittämisen kelpuutus (validointi). GMP-tuoteryhmissä suunnittelun ja 

kehittämisen kelpuutus tehdään validointisuunnitelman mukaan, jolloin standardin 

vaatimus läpäistään. Muissa tuoteryhmissä kelpuuttaminen suoritetaan 

asiakastoimituksen suunnitelman mukaan. ISO 13485-standardin vaatimuksena on, 

että osana suunnittelun ja kehittämisen kelpuutusta organisaation tulee suorittaa 

kliinisiä arviointeja tai lääkinnällisen laitteen toimivuuden arviointia kansallisten 

tai alueellisten viranomaismääräysten vaatimusten mukaisesti. Nykytilassa 

vaatimus ei ole relevantti yrityksen toiminnassa, mutta tulevaisuudessa on, kun 

yrityksellä on lääkinnälliseksi määritelty laite.   
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8 CASE-HAASTATTELU 

 

Diplomityön aikana suoritettiin case-haastattelu toiseen suomalaiseen 

terveysteknologiayritykseen. Case-haastattelun tavoitteena oli saada käytännön 

tietoa ISO 13845-laatujärjestelmästä ja sen käyttöönotosta.  

 

8.1 Haastattelun suorittaminen 

 

Case-yritys soveltaa toiminnassaan sekä ISO 9001- että ISO 13485-

laatujärjestelmää. Yritys on sertifioinut ISO 13485-laatujärjestelmän vuonna 2005, 

joten yrityksellä on pitkäaikaista kokemusta ISO 13485-laatujärjestelmästä. Case-

haastattelu suoritettiin case-yrityksen toimitiloissa. Haastatteluun osallistui 

kohdeyrityksestä diplomityöntekijä, projektipäällikkö, laatupäällikkö, 

tuotepäällikkö sekä operatiivinen johtaja. Case-yrityksestä haastatteluun osallistui 

laatuinsinööri. Haastattelun runkona käytettiin kysymyslistaa, joka on esitelty 

liitteessä 6. Kysymysten pohjana käytettiin teoriaosuutta sekä kohdeyrityksen eri 

osastojen työntekijöiden omia kysymyksiä, joista oltiin kiinnostuneita ISO 13845-

standardista.  

 

8.2 Case-yritys 

 

Case-yrityksen liikevaihto oli n. 2,5 miljoonaa euroa vuonna 2014. Yrityksessä on 

henkilöstöä töissä 23. Yrityksen toiminnot koostuvat tuotekehityksestä, myynnistä 

ja tuotannon loppukokoonpanosta. Case-yrityksen laadusta vastaavat laatujohtaja 

ja laatuinsinööri. Työtehtävät laadunhallinnan suhteen on jaettu niin että 

laatuinsinöörin tehtävä on dokumentaation hallinta, kun taas laatupäällikkö vastaa 

fyysisen tuotteen laadusta koordinoimalla alihankintaverkostoa sekä yrityksen 

omaa toimintaa. Case-yrityksen valmistamat laitteet ovat lääkinnällisen riskiluokan 

kaksi laitteita. 

 

Sekä diplomityön kohdeyritys että case-yritys ovat pk-yrityksiä. Kohdeyrityksen 

liikevaihto ja henkilöstö ovat yli puolet suuremmat kuin haastateltavan yrityksen. 
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Yrityksen toiminnot eroavat siltä osin, että kohdeyritys sisältää myös asennuksen 

ja käyttöönoton sekä huollon. Huomattavin ero yrityksien välillä on, että 

kohdeyritys tekee tuotteita lähtökohtaisesti asiakkaille, kun taas case-yritys ei tee. 

Tämä vaikuttaa muun muassa tuotekehitykseen ja siellä määritettävään laitteen 

käyttötarkoitukseen. 

 

8.3 ISO 13485-laatujärjestelmän motiivit ja käyttöönotto 

 

Case-yrityksen motiivit ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönottoon olivat 

yrityksen toimiala sekä sitoutuminen laatuun. Yritys toimii terveydenhuollon 

puolella, joten yritys halusi osoittaa toiminnan laadun. Laatujärjestelmän hyöty on 

yrityksen kyky todistaa sitoumuksen lääkinnällisten laitteiden laatuun. 

Laatujärjestelmän avulla voidaan osoittaa, että laatu on osa yrityksen operatiivista 

toimintaa. Dokumentoinnin avulla voidaan todentaa, niin ulkopuolisille auditoijille 

kuin myös asiakkaille että toimittajille, yrityksen toimivan laatujärjestelmän 

edellyttämällä tavalla.  

 

Haastavinta ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönotossa oli käyttöönottoprosessi. 

Organisaation täytyy opetella, miten asiat täytyy tehdä uuden standardin vaatimalla 

tavalla. Hankaluutta lisää laatustandardien vaatimukset, jotka eivät ole selkeitä eikä 

ne suoraan määrää yrityksen toimivan määrätyllä tavalla vaan vaatimuksia voidaan 

soveltaa eri tavoilla. Laatustandardien ohjeiden lisäksi sertifioijalla on omat 

näkemykset ohjeista. Case-yrityksen mukaan tärkeää on keskustella sertifioijan 

kanssa vaatimuksista sekä niiden näkemyseroista. Case-yrityksen mukaan 

laatujärjestelmän kehittämisprojekteihin kannattaa panostaa sekä niiden 

organisointi on tärkeää. Kehittämisprojektin osallistujiksi kannattaa valita kautta 

linjan eri organisaatiotasoilta. Käyttöönottoprosessin aikana tärkeänä nähtiin 

tiedottaminen henkilöstölle. Henkilöstöä tulee tiedottaa, mikä on uuden 

laatujärjestelmän hyöty ja miksi uusi laatujärjestelmä halutaan osaksi yrityksen 

toimintaa.  
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8.4 ISO 13485-laatujärjestelmän vaikutukset 

 

Case-yrityksen mukaan ISO 13485-laatujärjestelmän ei vaikuta yrityksen 

toimintaan merkittävästi, jos yritys soveltaa toiminnassaan ISO 9001-standardia.   

Laatujärjestelmä tulee rakentaa organisaation toiminnan mukaan ja suhteuttaa 

organisaation kokoon. Dokumentoinnista ei kannata tehdä liian raskasta pk-

yritykselle. Myöskään laatujärjestelmien ylläpidossa ei case-yritys huomannut 

juurikaan eroa, sillä laatujärjestelmien vaatimukset eivät eroa niin merkittävästi 

toisistaan. Tärkeää on huomioida molempien laatujärjestelmien vaatimukset ja 

varmistaa, että molemmat täytetään. Dokumentoinnin hallinta ja ylläpito on 

käytännössä keskitetty laatuinsinöörille, jolloin voidaan varmistaa, että tarvittavat 

dokumentit syntyvät. Tällä hetkellä yrityksen dokumentointi koostuu pääasiassa 

Word- ja pdf-tiedostoista, mutta joissakin toiminnoissa on tavoitteena ottaa 

käyttöön tietojärjestelmä.  

 

Yrityksen kustannuksiin laatujärjestelmän kannalta vaikuttaa alihankkijat. Mitä 

enemmän yrityksellä on alihankkijoita sitä suuremmat ovat kustannukset. 

Erityisesti dokumentointi on haastavaa monimutkaisissa systeemeissä, joissa on 

paljon alihankkijoita. Yrityksen kustannuksia taas voidaan vähentää mahdollisesti 

omilla työohjeilla, sillä selkeät työohjeet vähentävät useiden resurssien käytön, 

jolloin henkilöstö voi omatoimisesti ottaa asioista selvää. ISO 13485-

laatujärjestelmä aiheuttaa lisäkustannuksia vuosittaisilla auditoinneilla sekä 

mahdollisilla henkilöstön koulutuksilla. Case-yrityksen mukaan laatujärjestelmästä 

syntyviä kustannuksia voi huomioida tuotteen myyntihinnassa, sillä 

laatujärjestelmät vaikuttavat yrityksen laatunäkökulmaan asiakkaiden keskuudessa. 

Myynti ja markkinointi mielessä laatujärjestelmien sertifikaattien näyttäminen 

vakuuttaa useasti asiakkaat.       

 

Case-haastattelun tulokset on koottu kuvaan 12. Huomioitavaa on, että case-yritys 

on puolet pienempi kuin kohdeyritys ja silti case-yrityksellä on yksi 

laatujärjestelmästä kokopäiväisesti vastaava henkilö.  
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Kuva 13. Case-haastattelun tulokset 
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9 LAATUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

 

9.1 Laatujärjestelmän nykytilanne 

 

Kohdeyritys soveltaa toiminnassaan ISO 9001-laatujärjestelmää. ISO 9001-

laatujärjestelmä on sertifioitu vuonna 2013. ISO 9001-laatujärjestelmän 

kehittämisessä käytettiin apuna konsulttia. Laadunhallintajärjestelmän ylläpidosta, 

sen kehittämisestä ja jatkuvasta parantamisesta vastaa laatupäällikkö yhdessä muun 

operatiivisen johdon kanssa. Laatupäällikkönä toimii tällä hetkellä yrityksen 

markkinointijohtaja. Kasvuyritykselle ominaisesti toimintaa on ohjannut vahvasti 

myynti ja sen lisääminen, jolloin laatujärjestelmän ylläpitäminen on jäänyt osittain 

puutteelliseksi. Yksi syy laatujärjestelmän kehittämisen esteenä on ollut myös 

varsinaisen laatuorganisaation puuttuminen, jolloin markkinajohtaja on joutunut 

hoitamaan laatuasioita oman työtehtävänsä ohella. Lisäksi yrityksen nopea kasvu 

on tuonut muutoksia esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyyn, prosesseihin sekä 

organisaatioon, jolloin laatujärjestelmän ylläpitäminen dokumentoinnin kannalta 

nykytilaa kuvaavaksi on ollut haasteellista.    

 

Yrityksen laatujärjestelmän dokumentointi koostuu laatukäsikirjasta, 

menettelyohjeista, osastokohtaisista työ- tai toimintaohjeista ja viiteaineistosta. 

Dokumentoinnissa haasteena on ollut, että kaikki laatujärjestelmän kannalta tärkeät 

dokumentit eivät aina löydy keskitetysti. Useita työ- tai toimintaohjeita löytyy eri 

henkilöstön omilta koneilta, eivätkä ne ole kaikkien saatavilla. Yrityksen 

menettelyohjeet ovat pääosin vuodelta 2013, jolloin kaikki eivät enää vastaa 

kohdeyrityksen nykytilaa laatujärjestelmän kannalta.  

 

9.1.1 ISO 9001-laatujärjestelmän motiivit 

 

Yrityksen motiivit laadunhallintajärjestelmän kuvaamiselle, jalkauttamiselle sekä 

sertifioinnille perustui yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. 

Liiketoiminnalliset tavoitteet voidaan jakaa yleisiin sekä asiakkaisiin ja 

sidosryhmiin liittyviin tavoitteisiin.  
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Yleiset liiketoiminnalliset tavoitteet olivat: 

 Liiketoimintaprosessien kuvaaminen, jalkauttaminen, ja toiminnan 

selkeys 

 Verkostomaisen toiminnan lisääminen ja kumppanien hyödyntäminen 

 Prosessimaisen toiminnan omaksuminen ja toiminnan 

kustannustehokkuus 

 Rooleihin perustuva työn itseohjautuvuus ja ketteryyden säilyttäminen 

 

Asiakkaisiin ja sidosryhmiin liittyvät tavoitteet olivat: 

 Myynnin edistäminen 

 Jälleenmyyjien tukeminen 

 Terveydenhuollon yleinen merkitys korostaa laadukkaiden ja turvallisten 

tuotteiden sekä palveluiden tuottamista 

 

Ensisijaiset motiivit sertifioituun laadunhallintajärjestelmän rakentamiseksi olivat 

myynnin edistäminen sekä jälleenmyyjiltä tullut palaute. Myynnin edistämisen 

motiivi perustuu asiakassegmentin ISO 9001-laatujärjestelmän vaatimukseen 

tarjouskilpailuissa. Jälleenmyyjät taas saattavat erityisesti kansainvälisessä 

toiminnassa vaatia kumppaneilta sertifioitua laatujärjestelmää.   

 

9.1.2 Motiivit ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönottoon   

 

Jo ISO 9001-laatujärjestelmän sertifioinnin yhteydessä pohdittiin ISO 13485-

laatujärjestelmää, sillä sertifioinnin yhteydessä huomattiin, että tulevaisuuden 

tuotteet mahdollisesti määritetään lääkinnällisiksi laitteiksi. Lisäksi asiakkaat olivat 

tiedustelleet ISO 13485-laatujärjestelmän soveltamisesta yrityksen toiminnassa.  

 

ISO 13485-laatujärjestelmä nähdään yrityksessä mahdollisena kilpailuetuna. 

Varsinkin markkinointinäkökulma on ollut esillä ISO 13485-laatujärjestelmästä 

puhuttaessa. Tulevaisuudessa kilpailuetu voidaan saavuttaa muun muassa 

kilpailutilanteissa, joissa tarjouspyynnön vaatimuksena on ISO 13485-

laatujärjestelmä. Tällä hetkellä asiakkaiden vaatimuksena on ollut ISO 9001-
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laatujärjestelmä, mutta tulevaisuudessa vaatimukset voivat muuttua. Lisäksi 

yrityksen asiakaskunta on valmis maksamaan luotettavuudesta ja turvallisuudesta. 

Asiakkaat ovat aikaisemmissa projekteissa maksaneet enemmän, jotta tuotteet 

valmistetaan esimerkiksi GMP-standardin mukaisella dokumentoinnilla.  

 

Kilpailuetunäkökulmaa varten työn aikana tehtiin yksinkertainen kilpailija-

analyysi, jossa tutkittiin tunnistettujen kilpailijoiden laatujärjestelmiä. 

Kilpailijoiden laatujärjestelmistä etsittiin tietoa yritysten internetsivustoilta ja 

etsimällä tietoa internetistä. Kaavio kilpailijoiden laatujärjestelmistä on esitelty 

kaaviossa 1. Ei laatujärjestelmää tarkoittaa, että kilpailija ei omaa ISO 9001- eikä 

ISO 13485-laatujärjestelmää. 

 

 

Kaavio 1.  Kilpailijoiden laatujärjestelmät (ISO 9001 ja ISO 13485) 

  

Kilpailevia yrityksiä tunnistettiin yhteensä 32 kappaletta. Osa kilpailijoista kilpaili 

yhdessä tuoteryhmässä, kun taas toiset monessa eri tuoteryhmässä. Kilpailijoissa on 

tapauksia, joissa kilpailija ei omaa sertifioitua laatujärjestelmää, erityisesti ISO 

13485-laatujärjestelmää, mutta kilpailija valmistaa laitteet alihankkijalla, joka on 

sertifioinut ISO 13485-laatujärjestelmän. Huomioitavaa on laatujärjestelmien 

vähyys kilpailijoilla. Suurin osa kilpailijoista on liikevaihdoltaan suuria yrityksiä 
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(yli 100 miljoonaa euroa), mikä on todennäköisesti yksi pääsyistä, minkä takia 

laatujärjestelmää ei ole sertifioitu. Laatujärjestelmä pahimmassa tapauksessa luo 

byrokratiaa yrityksen sisälle ja yrityksen ollessa iso sen implementointi on usein 

haastavaa. Yksi syy on myös, että useiden kilpailijoiden niin kuin myös 

kohdeyrityksen tuotteet luokitellaan ensimmäisen riskiluokan lääkinnällisiksi 

laitteiksi, jolloin ISO 13485-laatujärjestelmä ei ole pakollinen. Kohdeyrityksen 

kannalta, vielä ollessaan pk-yritys, laatu ja sen osoittaminen kilpailukyvyn kannalta 

on tärkeää. Tämän vuoksi yritys voi saada kilpailuetua ISO 13485-laatujärjestelmän 

sertifioinnista.  

 

9.2 ISO 13485-standardin vaatimuksien vaikutus yrityksen 

laatujärjestelmään 

 

Luvussa 7 käytiin läpi, miten ISO 13485-standardin vaatimukset vaikuttavat 

yrityksen ydinprosesseihin sekä miten yrityksen nykyiset tuotteet läpäisevät 

standardin vaatimukset. ISO 13485-standardi vaikuttaa ydinprosessien lisäksi 

yrityksen johtamisjärjestelmään, joita käsitellään seuraavissa alaluvuissa. 

Alaluvuissa käsitellään, miten ISO 13485-standardi vaikuttaa yrityksen 

dokumentointiin, johdon vastuuseen, resurssien hallintaan sekä mittaukseen, 

analysointiin ja parantamiseen.  

 

9.2.1 Dokumentointi 

 

ISO 13485-standardin suurin ero ISO 9001:een on dokumentoinnissa. Standardi 

vaatii useita uusia dokumentoituja menettelyohjeita verrattuna ISO 9001-

standardiin. Menettelyohjeet voidaan sisältää yrityksen laatukäsikirjaan tai niistä 

voidaan tehdä erilliset työohjeet. Taulukossa 13 on esitelty ISO 13485-standardin 

vaatimat uudet dokumentoidut menettelyohjeet. ISO 9001-standardi käsittelee 

usein taulukoissa käsiteltyjä aiheita, mutta ei vaadi niistä erikseen dokumentoituja 

menettelyohjeita. Usea taulukossa esitellyistä menettelyohjeista on käsitelty jo 

luvussa 9 ja osa menettelyohjeista käsitellään seuraavissa alaluvuissa. Taulukon 
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menettelyohjeista osa löytyy jo yrityksen laatujärjestelmästä ja joitakin joudutaan 

luomaan, jotta ISO 13485-standardin vaatimukset läpäistään.  

 

Taulukko 13. ISO 13485 vaatimat dokumentoidut menettelyohjeet (SFS-EN ISO 

13485:2012) 

Kohta Otsikko 

4.2.3 Asiakirjojen ohjaus 

5.5.1 Vastuut ja valtuudet 

6.3 Infrastruktuuri 

6.4 Työympäristö 

7.1 Tuotteen toteuttamisen suunnittelu 

7.2.3 Viestintä asiakkaan kanssa 

7.3.1 Suunnittelun ja kehittämisen suunnittelu 

7.4.1 Ostoprosessi 

7.5.1 Tuotannon ja palveluiden tuottamisen ohjaus 

7.5.1.2.1 Tuotteen puhtaus ja kontaminaation hallinta 

7.5.1.2.2 Asennustoiminta 

7.5.1.2.3 Huoltotoiminnot 

7.5.2 Tuotannon ja palveluiden tuottamisen kelpuutus 

7.5.2.2 Steriilejä lääkinnällisiä koskevat erityisvaatimukset 

7.5.3.1 Tunnistettavuus 

7.5.3.2 Jäljitettävyys 

7.5.5 Tuotteen säilytys 

7.6 Seuranta- ja mittauslaitteiden ohjaus 

8.2.1 Palaute 

8.2.4 Tuotteen seuranta ja mittaus 

8.4 Tiedon analysointi 

8.5 Parantaminen 

 

Taulukossa 13 esitelty asiakirjojen ohjaus menettelyohjeessa yrityksen täytyy 

määritellä asiakirjojen riittävyyden katselmointi ja hyväksyminen ennen niiden 

julkaisemista. Määritellä täytyy myös asiakirjojen muutosten katselmointi ja 

hyväksyntä. Yrityksellä on menettelyohje asiakirjoja ja tallenteita varten. 

Menettelyohjetta täytyy päivittää vastaamaan ISO 13485-standardin vaatimusta. 

Standardin vaatimuksena on määritellä jakso, jonka ajan vähintään yksi kopio 

vanhentuneista asiakirjoista säilytettävä. Nykytilassa asiakirjoille ei ole määritelty 

aikajaksoa, vaan niitä säilytetään loputtoman ajan. Tämä täytyy ottaa 
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tulevaisuudessa huomioon, kun yritys on vastuussa lääkinnällisestä laitteesta. 

Huomioitavia asioita ovat esimerkiksi tuotteen elinikä, mahdolliset 

viranomaismääräykset sekä varaosien saatavuus. Asiakirjojen määritelty aikajakso 

vaatimus voidaan lisätä yrityksen asiakirjojen ja tallenteita liittyvään 

menettelyohjeeseen.   

 

ISO 13485-standardi vaatii yrityksen sisällyttämään kaikki muu kansallisissa tai 

alueellisissa viranomaismääräyksissä määritelty dokumentaatio. Kohdeyrityksellä 

on keskitetysti tallennettu yritystä koskevat lait ja standardit. Tiedot yritystä 

koskevista laista ja standardeista on hankittu konsultoinnilla, asiakkailta, 

komponenttitoimittajilta, uutisista ja koulutuksista. Tulevaisuuden kannalta 

yrityksen kannalta on tärkeää tuotekehitysvaiheessa määritellä tarkka 

markkinointisuunnitelma, joka sisältää potentiaaliset vientimaat, jolloin voidaan 

ennakoida viranomaismääräyksissä määritelty dokumentaatio eri maissa.  

 

ISO 13485-standardi mahdollistaa rajaukset, joilla voidaan rajata pois standardin 

vaatimuksia. Kuiluanalyysissa on merkitty vaatimukset, jotka voidaan rajata pois 

yrityksen nykytilan mukaan. Kaikki aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita 

ja implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevat erityisvaatimukset on rajattu pois, 

sillä yritys ei tuota eikä tule tulevaisuudessa tuottamaan sellaisia laitteita. Lisäksi 

useita steriilejä lääkinnällisiä koskevia erityisvaatimuksia on rajattu pois, koska 

yritys ei tuota steriilejä lääkinnällisiä laitteita eikä steriilisyys ole vaatimus 

yrityksen omassa toiminnassaan. Yritys suorittaa kuitenkin asennuksia 

puhdastiloissa, jolloin steriilisyys on vaatimus, joten kyseisistä tapauksista täytyy 

tehdä jatkotutkimus, vaikuttaako se yrityksen laatujärjestelmään.  

 

Dokumentointiin liittyvä vaatimus on, että laatukäsikirjan tulee hahmotella 

laadunhallintajärjestelmässä käytetyn dokumentoinnin rakenne. Nykyisessä 

laatukäsikirjassa on havainnollistettu dokumentointirakenne, joten vaatimus 

läpäistään dokumentoinnin osalta. Dokumentoinnin rakenteesta puuttuu 

viranomaismääräykset, joten ISO 13485-standardia varten tämä täytyy huomioida.  
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9.2.2 Johdon vastuu 

 

ISO 13485-standardilla on eroavia vaatimuksia ISO 9001-standardiin nähden 

johdon vastuussa. ISO 13485-standardin mukaan johdon tulee osoittaa 

sitoutumisensa laadunhallintajärjestelmän kehittämiseen ja toteuttamiseen. 

Laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuuden ylläpito on tärkeää eikä niinkään 

asiakastyytyväsyys. Prosessien toiminnan tehokkuus on tärkeää 

laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuuden ylläpidossa. Nykytilanteessa yritys on 

tunnistanut ja kuvannut prosessit sekä prosessienomistajat. Kehitettävää yrityksellä 

on vielä prosessien mittaamisessa. Tähän on panostettu ja diplomityön aikana 

prosessien mittaamisjärjestelmää kehitettiin eteenpäin. Tulevaisuudessa ERP-

järjestelmä mahdollistaa kattavamman prosessien mittaamisjärjestelmän 

kehittämisen, jolloin laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuuden ylläpitäminen 

voidaan todistaa paremmin.   

 

ISO 13485-standardi ottaa kantaa laatupolitiikkaan. Laatupolitiikan tulee sisältää 

sitoutumisen vaatimusten täyttämiseen ja laadunhallintajärjestelmän 

vaikuttavuuden ylläpitoon. Nykytilassa yrityksen laatupolitiikka ottaa kantaa 

asiakasvaatimusten näkökulmasta. ISO 13485-standardia varten kehitettävänä on 

viranomaismääräysten huomioiminen laatupolitiikassa. Laatupolitiikasta vastaa 

yrityksen johtoryhmä, joten johtoryhmä on vastuussa laatupolitiikan 

muuttamisesta. 

 

Verrattuna ISO 9001-standardiin ISO 13485 vaatii dokumentoidut määritellyt 

vastuista ja valtuuksista. Diplomityön ohella yrityksessä suoritetaan 

opinnäytetyötä, jonka tuloksena yritykselle luodaan vastuumatriisi. Standardi vaatii 

myös yrityksen nimittämään johtoon kuuluvan henkilön, jolla tulee olla vastuut ja 

valtuudet varmistaa, että tietoisuutta viranomaismääräysten ja asiakkaan 

vaatimuksista edistetään kaikkialla organisaatiossa. Tällä hetkellä yrityksessä ei ole 

nimitetty johtoon kuuluvaa henkilöä, joka edistää viranomaismääräysten 

tietoisuutta kaikkialla organisaatiossa. Yrityksen tulee määrittää ylimpään johtoon 

kuuluva henkilö, joka vastaa viranomaismääräysten tietoisuuden edistämisestä 
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organisaatiossa. Johtoon kuuluva henkilö voi delegoida vastuuta myös muille 

tasoille organisaatiossa. Viranomaismääräysten huomioiminen tuotekohtaisesti on 

järkevää antaa tuotepäälliköiden vastuulle. Tuotekehityksen kannalta 

pääsuunnittelijat ovat vastuussa oman osa-alueen viranomaismääräysten 

huomioimisessa. Asiakkaan vaatimuksista ja niiden edistämisestä vastaa 

myyntijohtaja.  

 

Johdon katselmuksia varten yrityksen täytyy sisältää informaatiota uusista tai 

muutetuista viranomaismääräysten vaatimuksista. Nykytilassa johdon katselmus ei 

sisällä tietoa viranomaismääräyksistä. Kohdeyrityksellä on menettelyohje johdon 

katselmuksen suorittamisesta. Jotta ISO 13485-standardin vaatimus otetaan 

huomioon, tulee menettelyohjetta päivittää viranomaismääräysten huomioimisen 

kannalta. Katselmuksien vaatimusten erona on myös, että ISO 13485-standardi 

vaatii johdon katselmuksin tuloksiin sisältyvän päätökset ja toimenpiteet 

laadunhallintajärjestelmän ja prosessien vaikuttavuuden ylläpitoon tarvittaviin 

parannuksiin, kun taas ISO 9001-standardi vaatii prosessien parantamista. Tällä 

hetkellä kohdeyrityksen johdon katselmuksen menettelyohjeessa mainitaan 

laadunhallintajärjestelmän ja sen prosessien parantaminen. Johdon katselmuksen 

menettelyohjetta täytyy päivittää niin, että se vastaa molempien standardien 

vaatimuksia.   

 

9.2.3 Resurssien hallinta 

 

ISO 13485-standardin vaatimukset resurssien hallinasta eivät eroa paljon ISO 9001-

standardista. Organisaation tulee määrittää ja varata resurssit, joita tarvitaan 

laadunhallintajärjestelmän toteuttamiseen ja sen vaikuttavuuden ylläpitoon. 

Kyseinen standardin vaatimus tulee huomioida, että resurssit riittävät yrityksen 

toiminnassa ja että asiakastoimitukset eivät viivästy. Resurssitarpeen 

huomioiminen on hyvä suorittaa yrityksen vuosittaisissa sisäisissä auditoinneissa. 

 

Infrastruktuurin standardi ottaa kantaa siten, että organisaation tulee luoda 

dokumentoidut vaatimukset kunnossapitotoiminnoille, jos tällaiset toiminnot tai 
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niiden puute voi vaikuttaa tuotteen laatuun. Kyseisistä kunnossapitotoimista on 

ylläpidettävä tallenteita. Nykytilassa kohdeyrityksellä ei ole dokumentoituja 

vaatimuksia kunnossapitotoiminnoille. Yrityksen tuotteen laatuun vaikuttavat 

mittalaitteet, joilla mitataan laitteiden sähkön vuotovirtaa ja komponenttien 

lämpötiloja. Näitä varten yrityksen täytyy luoda dokumentoidut vaatimukset 

mittalaitteiden kalibroinnista. 

 

ISO 13485-standardi sisältää useita vaatimuksia työympäristöstä, jotka eroavat ISO 

9001-standardista. Suurin osa työympäristön vaatimuksista liittyy steriiliin 

tuotantoon. Yrityksen tuotannon vaatimuksena ei ole steriiliys, joten vaatimukset 

voidaan osittain rajata pois. Yhtenä vaatimuksena on henkilöstön työskentely 

erityisolosuhteissa, jolloin henkilöstön täytyy olla asianmukaisesti koulutettua tai 

sitä johtaa koulutettu henkilö. Laitteiden asennuspaikalla työntekijät joutuvat 

joissakin tapauksissa työskentelemään puhdastiloissa. Tätä varten yrityksen 

työntekijät ovat käyneet puhdastilapassin.  

 

9.2.4 Mittaus, analysointi ja parantaminen     

 

ISO 138485-standardi painottaa ylläpitämään laadunhallintajärjestelmän 

vaikuttavuutta jatkuvan parantamisen sijaan. Kohdeyrityksessä on diplomityön 

aikana kehitetty prosessien mittaamista, jonka avulla voidaan ylläpitää 

laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta. ISO 13485-standardi huomauttaa, että 

jotkin viranomaismääräykset saattavat vaatia yrityksiä dokumentoimaan 

menettelyjä tilastollisten menetelmien käytön toteuttamiseen ja ohjaukseen. Tällä 

hetkellä viranomaismääräykset eivät vaadi kohdeyritykseltä tilastollisista 

menetelmistä dokumentoituja menettelyjä.  

 

Yhtenä laadunhallintajärjestelmän mittauskeinona organisaation täytyy mitata 

tietoja palautteesta. Tämän lisäksi standardi vaatii luomaan dokumentoidut 

menettelyt palautejärjestelmälle varoittamaan ajoissa laatuongelmista. Palautteen 

kerääminen liittyy siihen onko organisaatio täyttänyt asiakkaan vaatimukset. 

Kohdeyritys kysyy asiakkaalta palautetta laitteen luovutuksen yhteydessä sekä 
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huollon yhteydessä. Palautteista syntyy tallenne ja asiakaspalautteen tuloksista 

ylläpidetään Excel-taulukkoa. Kohdeyrityksellä on menettelyohje palautteen 

käsittelystä, joten dokumentoitu vaatimus läpäistään nykytilassaan. Dokumentoitu 

menettely sisältää ohjeet miten toimitaan esimerkiksi käyttöönotosta tulevan 

palautteen, asiakkaalta tulevan palautteen ja reklamaatioiden osalta. Diplomityön 

aikana reklamaatioiden käsittelystä laadittiin erillinen toimintaohje. 

 

Standardi vaatii yrityksen ylläpidettävän kaikista asiakasvalitustutkimuksista 

tallenteita. Jokainen asiakasvalitus merkataan yrityksen CRM-järjestelmään. 

Suurin osa asiakasvalituksista on vakavuudeltaan pieniä ja ne on helppo korjata. 

Kyseisistä asiakasvalitustutkimuksista jää tallenne CRM-järjestelmään. Tämän 

lisäksi CRM:ssä kumuloidaan kuukauden verran reklamaatioita, jonka jälkeen 

suoritetaan laatutapaaminen, jossa harkitusti avataan suurimpia ongelmakohtia. 

Laatutapaamisessa täytetään raportti, johon sisällytetään korjaavat toimenpiteet. 

Edellä mainituista asiakasvalitusmenettelyistä luotiin oma erillinen toimintaohje.    

 

ISO 13485-standardin vaatimuksena on luoda dokumentoidut menettelyt tiedon 

analysointiin. Tiedon analysoinnin tavoitteena on osoittaa 

laadunhallintajärjestelmän soveltuvuus ja vaikuttavuus. Lisäksi tiedon analysoinnin 

tavoitteena on arvioida, voidaanko laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta 

parantaa. Kohdeyrityksessä kerätään tietoa asiakasreklamaatioista, joiden avulla 

pyritään etsimään ongelmien juurisyyt, joiden ratkaisemiseksi voidaan tehdä 

korjaavat toimenpiteet. Kohdeyrityksen laatukäsikirjassa mainitaan yrityksen 

mittaus ja analysointi, jolloin dokumentoitu vaatimus läpäistään. Tiedon 

analysoinnin tuloksista on ylläpidettävä tallenteita ja nykytilassa yrityksellä syntyy 

tallenteita tiedon analysoinnista erityisesti asiakaspalautteista ja reklamaatioista.  

 

Standardi vaatii yrityksen luomaan dokumentoidut menettelyt neuvoa-antavien 

ilmoitusten julkaisemisesta ja toteuttamista varten. Nykytilassa yritykseltä puuttuu 

kyseinen menettelyohje. Menettelyohje täytyy luoda, jotta ISO 13485-

laatujärjestelmä voidaan sertifioida. Korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteisiin ISO 

13845-standardin vaatimukset eroavat minimaalisesti ISO 9001-standardin 
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vaatimuksista. Korjaavissa toimenpiteissä erona on dokumentoiduissa 

menettelyohjeissa, jossa ISO 13485-standardi vaatii dokumentoinnin päivittäminen 

tarvittaessa. Kohdeyrityksellä on menettelyohje, jossa käsitellään korjaavia 

toimenpiteitä. Jotta ISO 13485-standardin vaatimus läpäistään, tulee 

menettelyohjeessa ottaa huomioon dokumentoinnin päivittäminen tarvittaessa. 

Ehkäisevissä toimenpiteissä ISO 13485-standardi vaatii suoritettujen 

toimenpiteiden tulosten tallentamisen lisäksi tutkimusten tulosten tallentaminen. 

Tämä tulee määritellä menettelyohjeessa. Jotta kohdeyritys läpäisee vaatimuksen, 

tulee menettelyohjetta päivittää ISO 13485-standardin mukaiseksi.    

 

9.3 ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönottoprojekti 

 

Yrityksen tilanne on se, että yrityksessä ei tällä hetkellä ole lääkinnälliseksi 

laitteeksi määriteltyä laitetta. Tuotekehityksessä on kuitenkin tuotteita, jotka tullaan 

luokittelemaan lääkinnälliseksi laitteeksi, jolloin ISO 13485-laatujärjestelmän 

käyttöönotto tulee aiheelliseksi. Kuvassa 13 on esitelty ISO 13485-

laatujärjestelmän käyttöönottoprojektin vaiheet ja mitä diplomityön tuloksena 

syntyy. Vaikka yrityksellä ei nykytilassaan ole lääkinnällistä laitetta, tulee 

laatujärjestelmän rakentaminen aloittaa mahdollisimman ajoissa. Laatujärjestelmä 

voidaan sertifioida vasta sitten, kun yrityksellä on lääkinnällisiä laitteita. 

Tulevaisuudessa on mahdollista, että jokin yrityksen nykyisistä tuotteista 

määritellään lääkinnälliseksi laitteeksi, mitä varten työssä on aikaisemmin 

tarkasteltu miten nykyiset tuotteet läpäisevät standardin vaatimukset.  

 

Yrityksen haasteena on erillisen laatuorganisaation puute, jolloin käyttöönotossa 

vastuita tulee jakaa useamman henkilön välillä. Yritys on sertifioinut ISO 9001-

laatujärjestelmän, mikä on etu ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönotossa, sillä 

yrityksen henkilöstölle on tietämystä laatujärjestelmästä. ISO 9001 ei myöskään 

eroa kovinkaan paljon ISO 13485-standardista. Lisäksi johtoryhmän osallistuminen 

operatiiviseen toimintaan voidaan nähdä etuna käyttöönottoprojektissa, sillä 

johtoryhmä johtaa käyttöönottoprojektia. Seuraavaksi käydään läpi käyttöönoton 

vaiheita ja miten ne voidaan suorittaa kohdeyrityksessä. 
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Kuva 14. ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönotto ja diplomityön tulokset 

(muokattu Razak et al. 2009) 

 
Ensimmäinen vaihe (valmistautuminen ja kehittäminen) alkaa johtoryhmän 

päätöksellä ja sitoutumisella. Kohdeyrityksen johtoryhmä ei ole vielä tehnyt 

päätöstään, mutta diplomityön tuloksien jälkeen päätös tulisi tehdä 

mahdollisimman nopeasti. Johtoryhmän päätöksen jälkeen voi olla vaikeaa 

aikatauluttaa laatujärjestelmän sertifiointipäivämäärää, sillä yrityksen lääkinnälliset 

laitteet ovat vielä tuotekehitysvaiheessa. Kuitenkin laatujärjestelmän rakentaminen 

on tärkeää aloittaa mahdollisimman ajoissa päätöksen jälkeen. Johtoryhmän tulee 

määritellä tuotestrategiat niin nykyisissä kuin myös tulevaisuuden tuotteissa. 

Tuotestrategioissa tulee huomioida mitkä tuotteet määritellään lääkinnälliseksi 

laitteiksi. Kun lääkinnälliset tuotteet on määritelty, voidaan niiden kohdalla 

huomioida ISO 13485-standardin vaatimukset.  

 

Päätöksen ja sitoutumisen jälkeen yrityksen täytyy suunnitella ISO 13485-

laatujärjestelmän käyttöönotto poikkifunktionaalisissa työryhmissä. Suunnittelussa 

on tärkeää ottaa huomioon yrityksen toiminta ja suunnitella laatujärjestelmä 

yrityksen toimintaan sopivaksi. Suunnittelussa täytyy huomioida sekä ISO 13485-
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standardin että ISO 9001-standardin vaatimukset, jotta molemmat laatujärjestelmät 

voidaan sertifioida tulevaisuudessa. Case-haastattelussa ja teoriaosuudessa 

havaittiin, että laatujärjestelmän kehittämisprojekteissa on suotavaa ottaa 

henkilöstöä organisaation eri tasoilta. Tällä tavalla voidaan muun muassa vähentää 

muutosvastarintaa ja näin tietämys uudesta laatujärjestelmästä kasvaa 

organisaatiossa. Ennen suunnittelun aloittamista on tärkeää tiedottaa koko 

henkilöstöä uudesta laatujärjestelmästä sekä miksi se tarvitaan ja halutaan 

käyttöönottaa organisaatiossa. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon tarvittavat 

toimenpiteet ja henkilöstön vastuut sekä aikatauluttaa toimenpiteet. Luvussa 7 

käytiin läpi, miten ISO 13485-standardin vaatimukset vaikuttavat yrityksen 

ydinprosesseihin. Yhtenä vaihtoehtona on jakaa vastuut prosessien omistajien 

kesken, jolloin prosessinomistaja on vastuussa oman prosessin vaikuttavista 

muutoksista. Vastuiden määrittelyssä voidaan käyttää hyväksi kuiluanalyysiä. 

Kuiluanalyysiin voidaan merkata jokaisen vaatimuksen perään vastuuhenkilö, joka 

on vastuussa vaatimuksen toimeenpanosta. Luvussa 9 käytiin läpi, miten standardin 

vaatimukset vaikuttavat yrityksen johtamisjärjestelmään. Suunnittelun tuloksena 

tulee huomioida yrityksen laatupolitiikka ja tavoitteet ja määritellä ne niin, että ne 

vastaavat ISO 13485-standardin vaatimuksia. Lisäksi yrityksen sisäisten 

auditointien menettelyjen sekä laatujärjestelmän dokumentaatiota täytyy pohtia 

suunnittelussa, jotta ne saadaan vastaamaan standardin vaatimuksiin. Näistä 

vastuussa tulee olla yrityksen laatupäällikkö (markkinointijohtaja) sekä 

johtoryhmä.  

 

Diplomityön tuloksena syntyy kuiluanalyysi laatustandardien vaatimuksien välillä. 

Kuiluanalyysin avulla huomataan, mitkä vaativat kehittämistä, jotta ISO 13485-

laatustandardin vaatimuksiin voidaan vastata. Teoriaosuudessa todettiin, että 

kuiluanalyysissä on usein hyödyllistä käyttää konsultointia. Diplomityön aikana 

tehty kuiluanalyysissä huomattiin joitakin osa-alueita, johon ei saatu vastausta 

(esim. steriilit vaatimukset). Näitä vaatimuksia varten on hyvä pohtia 

konsultointiapua. Konsultoinnin valinnassa tärkeää on valita konsultti, joka tietää 

yrityksen toiminnasta. Konsultointitarvetta pohdittaessa tulee ottaa huomioon ISO 

13845-laatujärjestelmän tarve aikataulullisesti. Lääkinnällisen laitteen puuttumisen 
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takia yrityksellä ei ole akuuttia tarvetta laatujärjestelmälle, mutta sen kehittäminen 

tulee aloittaa hyvissä ajoin. Yhtenä mahdollisuutena on käyttää konsulttia, joka oli 

luomassa kohdeyrityksen ISO 9001-laatujärjestelmää.  

 

Diplomityön aikana ei varsinaisesti päivitetty laatukäsikirjaa ja dokumentointia. 

Työ sisältää dokumentoidut menettelyohjeet, joita tulee luoda, jotta ISO 13485-

standardin vaatimukset läpäistään. Yrityksen täytyy huomioida laatujärjestelmän 

nykyinen dokumentaatio. Suurin osa dokumentoiduista menettelyohjeista on 

vuodelta 2013. Ensisijaisen tärkeää on päivittää aluksi ISO 9001-laatujärjestelmän 

dokumentaatio vastaamaan yrityksen nykytilaa. Tämän jälkeen vasta siirrytään ISO 

13485-standardin vaatimaan dokumentaation päivittämiseen. 

 

ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönottoprosessin toinen vaihe on käyttöönotto. 

Ennen tätä vaihetta yrityksen on täytynyt suunnitella ja aikatauluttaa prosesseissa 

ja johtamiskäytännöissä tapahtuvat muutokset. Jotta käyttöönottaminen sujuu 

vaivattomasti, on kouluttaminen ja tiedottaminen tässäkin vaiheessa vielä tärkeää. 

Kouluttamisen ja tiedottamisen avulla saadaan organisaation henkilöstö 

sitoutumaan laatujärjestelmän käyttöönottoon. Erityisen tärkeää ISO 13485-

laatujräjestelmän käyttöönotossa on dokumentaation ja tallenteiden hallinta. 

Yrityksen täytyy varmistaa, että tarvittavia tallenteita syntyy yrityksen jokaisessa 

ydinprosessissa sekä johtamiskäytännöissä. Case-yrityksessä tarvittavien 

tallenteiden syntymistä valvoo laatuinsinööri. Myös teoriaosuudessa todettiin, että 

tallenteiden valvontaan kannattaa keskittää yksi henkilö, jolloin vähennetään 

tallenteiden puuttumisen riskiä. Kohdeyrityksellä puuttuu henkilö, joka vastaa 

kokopäiväisesti laatujärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta. Tarvittavien 

tallenteiden syntymisen valvomisesta voi olla vastuussa joko prosessien omistajat 

tai projektipäällikkö. Tätä varten yrityksen täytyy kouluttaa henkilöstöä ISO 13485-

standardista, jotta tallenteiden syntymistä voidaan valvoa riittävällä tasolla. 

Käyttöönoton aikana yrityksen tulee luoda uusia menettelyohjeita (esitelty luvussa 

11) sekä valvoa yrityksen toimivan kuten menettelyohjeissa todetaan. 

Varmistaakseen ISO 13485-laatujärjestelmän vaatimustenmukaisuuden yrityksen 

täytyy suorittaa sisäisiä auditointeja. Sisäisellä auditoinnilla varmistetaan yrityksen 
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jokaisen osaston tilanne, jotta se vastaa laatujärjestelmän vaatimuksia. Sisäisessä 

auditoinnissa huomatut poikkeamat täytyy korjata korjaavilla ja ehkäisevillä 

toimenpiteillä ennen kuin yritys on valmis rekisteröinti vaiheeseen.  

 

Kun käyttöönottovaiheessa on tehty korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet, yritys voi 

siirtyä rekisteröintivaiheeseen. Ennen rekisteröintiä suositeltavaa on suorittaa yksi 

kierros sisäisiä auditointeja ja johdon katselmuksia. Dokumenteista on hyvä olla 

ainakin kolmen kuukauden tallenteet. Tallenteiden ja dokumenttien täytyy olla 

saatavilla ja löytyä oikeasta paikasta. Henkilöstöä tulee tiedottaa auditoinnista ja 

varmistaa, että he ymmärtävät auditoinnin tarkoituksen sekä varmistua heidän 

tietoisuudesta uudesta laatujärjestelmästä. Ottamalla henkilöstöä mukaan usealta 

organisaatiotasolta laatujärjestelmän kehittämisprojektiin edistää henkilöstön 

tietoutta uudesta laatujärjestelmästä. Tällä tavoin varmistutaan, että henkilöstö 

tietää standardin vaatimukset rekisteröinnin aikana. Kun organisaatio on 

toimeenpannut laatujärjestelmän yrityksen toimintaan ja on vakuuttunut sen 

vaatimuksenmukaisuudesta, tulee ottaa yhteyttä sertifioivaan osapuoleen ja 

sertifioida laatujärjestelmä.  
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Diplomityön tavoitteena oli tehdä kohdeyritykselle esiselvitys, miten yrityksen 

prosessit ja toiminta muuttuu ISO 13485-standardin vaatimuksien perusteella. 

Diplomityössä etsittiin vastauksia tutkimuskysymyksiin, jotka on esitelty 

alapuolella: 

 

1. Millainen on kohdeyrityksen ydinprosessien nykytila? 

2. Miten ISO 13485-standardin vaatimukset vaikuttaa yrityksen ydinprosesseihin 

ja miten yritys täyttää vaatimukset nykytilassa? 

3. Miten ISO 13485-standardi vaikuttaa yrityksen laatujärjestelmään yleisesti? 

4. Miten ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönottoprojekti voidaan toteuttaa 

kohdeyrityksessä? 

 

Diplomityön aikana päivitettiin kohdeyrityksen ydinprosessikuvaukset. Luvussa 7 

esiteltiin yrityksen ydinprosessit sekä kerrottiin miten prosessikuvauksia 

päivitettiin. Luvussa vastattiin samalla toiseen tutkimuskysymykseen, sillä siinä 

käsiteltiin, miten ISO 13485-standardin vaatimukset vaikuttavat kohdeyrityksen 

ydinprosesseihin. Luvussa 9 käsiteltiin ISO 13485-standardin vaatimusten 

vaikutusta yleisesti laatujärjestelmään. Viimeiseen tutkimuskysymykseen vastattiin 

luvussa 9.3, jossa esitellään miten ISO 13485-laatujärjestelmän 

käyttöönottoprojekti voidaan suorittaa yrityksessä, mitä vaiheita projekti sisältää ja 

mitä asioita yrityksen täytyy huomioida, jotta ISO 13485-laatujärjestelmän 

sertifiointi onnistuu tulevaisuudessa. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään työn 

tulosten johtopäätöksiä. Johtopäätökset perustuvat kirjallisuudessa esiintyviin 

teoriatietoihin, empiiriseen havaintoihin ja case-haastatteluun. 

 

10.1 Ydinprosessikuvausten päivittäminen 

 

Kohdeyritys totesi vuonna 2015 aikana tehdyssä johdon katselmuksessa, että 

yrityksen ydinprosessikuvaukset vaativat päivittämistä. Prosessikuvaukset ovat 

tärkeä osa laatujärjestelmää ja niiden avulla havainnollistetaan yrityksen 
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toimintaan. Prosessikuvaukset ovat tärkeä työkalu yrityksen toiminnan 

kehittämisessä. Prosessikuvausten nykytilan kartoituksessa tärkeää on luoda 

tiedonkeruusuunnitelma. Diplomityössä tiedonkeruu päätettiin tehdä palaverien 

muodossa, johon osallistui jokaisen ydinprosessiin osallistuvat henkilöt. Prosessien 

tiedonkeruupalavereissa hyödynnettiin RACI-matriisin henkilöstörooleja. 

Henkilöstöroolit olivat hyödyllinen työkalu, sillä sen avulla saatiin yksinkertaisesti 

ja tehokkaasti pohdittua, minkälaisia vastuita yrityksen henkilöstöllä on 

prosesseissa. Lisäksi sen avulla havainnollistettiin yrityksen sisällä tiedon 

siirtämistä. Prosessikuvauksia varten lähtötilanne oli hyvä, sillä yritys oli 

aikaisemmin sertifioinut ISO 9001-laatujärjestelmän. ISO 9001-laatujärjestelmää 

varten yritys oli tunnistanut yrityksen ydinprosessit sekä kuvannut niiden 

tarkoituksen ja keskeiset tehtävät. Diplomityössä päätettiin käyttää 

prosessikaaviona uimaratakaaviota, sillä aikaisemmat prosessikuvaukset oli tehty 

myös kyseisellä kaaviolla. Uimaratakaavio havainnollistaa selkeästi henkilöstön 

roolit ja vastuut. 

 

Johdon katselmuksessa todettiin, että prosessien muutokset ovat todennäköisesti 

pieniä. Tämä väite vahvistui diplomityön aikana, sillä vain myynti- ja 

tuotantoprosessi muuttuivat paljon. Muutokset johtuivat pääasiassa uusista 

työntekijöistä ja heidän tehtävistään prosesseissa. Suurimmat muutokset 

tapahtuivat henkilöiden vastuissa. Yhä useampi ylemmän hierarkian henkilö pystyy 

nykytilassa enemmän keskittymään koordinoimaan prosessia sen sijaan, että 

joutuisi olemaan jokaisessa vaiheessa fyysisesti läsnä. Tämä johtuu 

henkilöstömäärän kasvusta. Yritys on myös ottanut sähköisiä järjestelmiä käyttöön, 

jotka kuvattiin uusissa prosessikuvauksissa. Tulevaisuudessa täytyy huomioida 

ERP-järjestelmän käyttöönotto prosessikuvausten ylläpitämisessä. Yrityksellä oli 

aikaisemmin haasteena prosessikuvausten ylläpitäminen, joten ensisijaisen tärkeää 

on tulevaisuudessa toimintatapojen muuttuessa päivittää prosessikuvaukset.  
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10.2 ISO 13485-standardin vaikutukset ydinprosesseihin ja yleisesti 

laatujärjestelmään 

 

Teoriaosuudessa havaittiin, että ISO 13485-standardin tarkoitus on kattaa tuotteen 

koko elinkaari, mutta standardi on käytännössä tarkempi tuotekehityksen ja 

tuotannon vaatimusten osalta. Taulukossa 14 on esitelty vaikuttavien vaatimuksien 

lukumäärä yrityksen ydinprosesseissa. Diplomityön tulokset vahvistavat teoriassa 

todettua väitettä, sillä kohdeyrityksen tuotantoon löytyi yhteensä seitsemän ja 

tuotekehitykseen 10 vaatimusta. Huomioitavaa ovat konseptikehitykseen 

kohdistuvat vaatimukset, joita on yhteensä nolla. Tämä johtuu siitä, että 

konseptikehitysprosessin tavoite on luoda esitietoa tuotekehitystä varten.  

 

Taulukko 14. ISO 13485-standardin vaikuttavien vaatimuksien lukumäärä 

ydinprosesseittain 

Prosessi Vaikuttavia vaatimuksia (lkm) 

Myynti 2 

Tuotanto 7 

Asennus- ja käyttöönotto 6 

Huolto- ja tuki 2 

Tuoteylläpito 5 

Konseptikehitys 0 

Tuotekehitys 10 

 

Teoriaosuudessa havaittiin, että erot standardien välillä suurin ero on 

dokumentaatiossa. Väite pitää paikkaansa diplomityön tulosten perusteella. Useasti 

ydinprosesseista puuttuu dokumentoitu menettelyohje. Kohdeyrityksessä on 

tapauksia, missä toimitaan ISO 13485-standardin mukaan, mutta dokumentoinnin 

puuttuessa ei läpäistä standardin vaatimusta, joka voidaan nähdä poikkeamana 

laatujärjestelmässä. Luvussa yhdeksän esiteltiin ISO 13485-standardin vaatimat 

dokumentoidut menettelyohjeet, joita ei vaadita ISO 9001-standardissa. Yhteensä 

löydettiin 22 menettelyohjetta. Osa menettelyohjeista löytyy jo yrityksen 

laatujärjestelmän dokumentoinnista, mutta ne vaatimat päivittämistä ISO 13485-
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standardit huomioiden. Osa menettelyohjeista taas täytyy luoda. Dokumentoidut 

menettelyt voidaan mainita laatujärjestelmässä joko laatukäsikirjassa tai niistä 

voidaan tehdä erilliset menettelyohjeet. Laatujärjestelmän ylläpidon näkökulmasta 

laatukäsikirjaan kannattaa liittää muuttumattomat asiat ja menettelyohjeisiin 

sellaiset asiat, jotka voivat tulevaisuudessa muuttua. Silloin laatukäsikirja pysyy 

muuttumattomana ja muutokset tehdään vain menettelyohjeisiin, jolloin 

laatujärjestelmän ylläpito helpottuu. Suurimmat muutokset yrityksen 

ydinprosesseihin ja toimintaan yleisesti ovat siis dokumentoinnissa. 

Dokumentoinnissa on tärkeää huomioida viranomaismääräykset. ISO 13485-

standardi antaa kohdeyritykselle hyvät työkalut viranomaismääräyksien 

huomioimiseen, jolloin voidaan tulevaisuudessa tuoda tehokkaasti markkinoille 

innovatiivisia sekä turvallisia lääkinnällisiä laitteita.  

 

Ydinprosessien ja standardien vaatimuksien eroavuudessa tarkasteltiin yrityksen 

nykyisiä tuotteita ja miten ne läpäisevät standardin vaatimukset. Tuotteet voitiin 

jakaa tuotteisiin, jotka käyttämät GMP-menettelyjä ja tuotteisiin, jotka eivät käytä 

GMP:tä. Yleisesti GMP-menettelyjä käyttävät tuotteet läpäisivät ISO 13485-

standardin vaatimukset. Tämä johtuu siitä, että GMP on lääkkeiden tuotannon 

laadunhallintastandardi. Nykyisten tuotteiden tarkasteltu tehtiin, koska yrityksen 

nykyisistä tuotteista osa on lähellä lääkinnällisen laitteen määritelmää. 

Tulevaisuudessa on mahdollista, että joku nykyisistä tuotteista määritellään 

lääkinnälliseksi laitteeksi. Yrityksen tuotteet, jotka ovat lähellä lääkinnällisen 

laitteen määritelmää, toteuttavat GMP-menettelyä. Tulevaisuuden kannalta 

yrityksen on tärkeää määrittää tuotestrategiat, jossa päätetään mitkä tuotteet ovat 

lääkinnällisiä laitteita ja mitkä eivät tulevaisuudessa. Tämän perusteella yrityksessä 

voidaan alkaa rakentamaan ISO 13485-laatujärjestelmää.   

 

10.3 ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönottoprojekti kohdeyrityksessä 

 

Kohdeyrityksellä haasteena ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönottoprojektissa 

on koko päiväisen laatujohtajan puuttuminen. Teoriaosuudessa mainittiin, että 

kokopäiväisen laatujohtajan puuttuminen voi hankaloittaa ISO 13485-
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laatujärjestelmän käyttöönottoa. Työssä suoritetussa case-haastattelussa tuli ilmi, 

että case-yritykselläkin oli kokopäiväinen laatuinsinööri, vaikka yritys oli 

liikevaihdoltaan puolet pienempi. Laatuorganisaation puuttuminen näkyy 

kohdeyrityksen nykytilassakin, sillä esimerkiksi ISO 9001-laatujärjestelmän 

prosessikuvaukset ja osa menettelyohjeista eivät täysin vastaa enää nykytilaa. 

Ensimmäinen vaihe kohti ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönottoa tulee olla ISO 

9001-laatujärjestelmän dokumentoinnin päivittäminen nykytilaa kuvaavaksi.  

 

ISO 13485-laatujärjestelmä voidaan sertifioida vasta, kun yrityksellä on 

lääkinnällinen laite. Kuitenkin laatujärjestelmän kehittäminen tulee ajoittaa ajoissa. 

Laatujärjestelmän kehittämisessä voidaan erotella tuotespesifit ja yleiset 

vaatimukset. ISO 13485-laatujärjestelmän kannalta voidaan ajoissa aloittaa 

kehittämään yleisiä vaatimuksia, joista esimerkkinä on laatupolitiikan uudelleen 

määrittäminen. Tuotespesifit vaatimukset tulee huomioida aikaisessa vaiheessa 

tuotekehityksessä olevissa lääkinnällisissä laitteissa, jotta tuotteet läpäisevät ISO 

13485-standardin vaatimukset. Käyttöönottoprojektissa on tärkeää saada koko 

organisaatio sitoutumaan uuteen laatujärjestelmään. Teoriassa ja case-

haastatteluissa painotettiin henkilöstön tiedottamista ja kouluttamista uudesta 

laatujärjestelmästä. Lisäksi eri hierarkiatason henkilöstön sitouttaminen projektiin 

on tärkeää. Laatujärjestelmän muutoksia tulee suunnitella poikkifunktionaalisissa 

ryhmissä. Diplomityössä tehty kuiluanalyysi on hyvä pohja suunnittelussa ja 

vastuiden määrittelyssä. Käyttöönottoprojektin onnistumisen kannalta haastavin 

osa-alue on tarvittavien dokumentaation ja tallenteiden luominen ja valvonta, sillä 

yrityksellä puuttuu täysipäiväinen laatuvastaava. Sen seurauksena tiedottaminen ja 

kouluttaminen laatujärjestelmästä korostuvat yhä enemmän kohdeyrityksessä.  

 

Jos yritys päättää käyttöönottaa ISO 13485-laatujärjestelmän, omaa yritys 

integroidun laatujärjestelmän, joka koostuu ISO 9001- ja ISO 13485-

laatujärjestelmästä. Laatujärjestelmän kehittämisessä yrityksen täytyy huomioida 

molempien standardien vaatimukset, jotta se voi sertifioida molemmat 

laatujärjestelmät. ISO 9001-laatujärjestelmä antaa yritykselle työkaluja 

liiketoiminnallisiin näkökulmiin kuten jatkuvaan parantamiseen ja 
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asiakastyytyväisyyteen. ISO 13485-laatujärjestelmä antaa taas yritykselle työkaluja 

huomioimaan viranomaismääräyksiä, asiakasvaatimuksia ja riskienhallintaan. 

Kuvassa 15 on hahmoteltu, miten integroitu laatujärjestelmä antaa ja painottaa 

työkaluja eri näkökulmista. ISO 13485 avulla yritys saa työkaluja laatujärjestelmän 

vaikuttavuuden ylläpitämiseen, kun taas ISO 9001 antaa työkaluja kehittää 

laatujärjestelmää jatkuvan parantamisen näkökulmasta. 

  

 

Kuva 15. Integroidun laatujärjestelmän eri näkökulmat 

 

10.4 Jatkokehitys 

 

Diplomityössä päivitetyt prosessikuvaukset helpottavat hahmottamaan yrityksen 

ydinprosessien toimintaa. Työn prosessikuvaukset ovat karkean tason kuvauksia ja 

ne soveltuvat yrityksen nykytilan tuotteisiin. Tulevaisuudessa, jos tuotteet eroavat 

prosessien vaiheista nykyisistä, tulee niille luoda omat prosessikuvaukset. 

Yrityksen toimintaa kannattaa muutenkin kuvata prosessikaavioilla enemmän, 

jolloin nykytila hahmotetaan selkeämmin ja toimintaa voidaan kehittää. Kun yritys 

omaa ensimmäisen lääkinnälliseksi määritellyn laitteen, tulee yrityksen pohtia 

lääkinnällisen laitteen riskienhallintastandardia ISO 14971:2000 ja sen 

implementointia. Lisäksi jatkokehityskohteena yrityksellä on ISO 9001:2015-

standardin aiheuttamien muutoksien käyttöönotto tulevaisuudessa.   
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11  YHTEENVETO 

 

Työ koostuu kahdesta isommasta osakokonaisuudesta, jotka ovat ydinprossien 

päivittäminen ja ISO 13485-standardin vaikutus yrityksen toimintaan. 

Ydinprosessien kuvausten päivittämistä varten järjestettiin tiedonkeruupalavereja, 

joiden perusteella kuvaukset päivitettiin. Prosessikuvausten jälkeen siirryttiin 

tarkastelemaan ISO 9001- ja ISO 13485-standardeja. Standardeista tehtiin 

kuiluanalyysi, jota yritys voi käyttää hyväksi ISO 13485-laatujärjestelmän 

käyttöönotossa. Kuiluanalyysin lisäksi diplomityössä käsitellään, mitä yrityksen 

tulee ottaa huomioon ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönottoprojektissa.  

 

Teoriaosuudessa keskityttiin prosessijohtamiseen, laatujärjestelmiin ja niiden 

eroavuuksiin sekä ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönottoprojektiin. 

Prosessijohtamisen osuudessa tutustutaan, miten prosessijohtaminen ja 

laatujärjestelmät liittyvät toisiinsa. Lisäksi tarkastellaan tarkemmin nykytilan 

kartoitusta sekä prosessien kuvaamista. Diplomityön molemmat laatustandardit 

perustuvat prosessimaiseen toimintamalliin ja ne vaativat yrityksiä tunnistamaan ja 

johtamaan useita toisiinsa liittyviä prosesseja. Prosessien nykytilan kartoituksessa 

on tärkeää luoda tiedonkeruusuunnitelma, jossa määritellään lähteet nykytilan 

hahmottamista varten. Prosessien nykytilan kartoitus on tärkeä osa 

laatujärjestelmän rakentamista ja sen kehittämistä. Prosessikuvauksia tehdessä on 

tärkeää löytää arvoa lisäävien tehtävien tunnistamista ja kuvaamista. 

Prosessikuvaksissa tavoitteena on havainnollistaa eri henkilöstön rooleja ja niiden 

vaikutuksia toisiinsa. Yksi keino henkilöstön roolien havainnollistamiseen on 

RACI-matriisin roolit.  

 

Diplomityössä käsitellyt laatujärjestelmät ISO 9001 ja ISO 13485 ovat 

vaatimuksiltaan hyvin samanlaisia. Erona ISO 13485-standardissa on 

lääkinnälliselle laitteelle erityiset vaatimukset sekä vaativampi dokumentaatio. ISO 

13485-standardi ei vaadi asiakastyytyväisyyttä vaan sen ensisijainen tavoite on 

auttaa yrityksiä tuottamaan turvallisia ja vaatimuksenmukaisia tuotteita. 

Laatujärjestelmät aiheuttavat usein yrityksille lisäkustannuksia, mutta 
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terveysteknologiassa laatu ja turvallisuus ovat tärkeitä, minkä takia toimialalla 

yritykset sertifioivat laatujärjestelmiä. Kun yritys päättää laatujärjestelmän 

sertifioinnista on käyttöönottoprojekti hyvä jakaa kolmeen osakokonaisuuteen, 

jotka ovat valmistautuminen ja kehittäminen, käyttöönotto ja rekisteröinti. 

Ensimmäisessä vaiheessa johtoryhmän täytyy sitoutua laatujärjestelmään sekä 

yrityksen sisällä suunnitella tarvittavat muutokset. Muutoksien havainnollistamista 

varten on kannattavaa tehdä kuiluanalyysi. Kuiluanalyysin avulla yritys voi siirtyä 

käyttöönottovaiheeseen, kun on selvää mitä muutoksia tarvitaan ja muutoksien 

vastuut on jaettu henkilöstön välillä. Käyttöönoton aikana työntekijöiden 

kouluttaminen ja laatujärjestelmän valvonta on tärkeää. Kun yritys on 

käyttöönottanut ja auditoinut laatujärjestelmän, seuraava vaihe on laatujärjestelmän 

rekisteröinti. Rekisteröintivaiheessa on tärkeää valmistaa organisaatio ulkoista 

auditointia varten. 

 

Empiriaosuus aloitettiin ydinprosessikuvausten päivittämisellä. Prosessikuvauksia 

varten järjestettiin tiedonkeruupalavereja, joiden tulosten avulla prosessit kuvattiin 

uudelleen. Prosessikuvausten vaiheet ja roolit muuttuivat eniten myynti- ja 

tuotantoprosessissa. Myyntiprosessissa eriteltiin kotimaan ja kansainvälinen 

myynti. Myyntiprosessiin lisättiin uutena roolina tuotepäällikön rooli. 

Tuotantoprosessissa uusia rooleja olivat projektipäällikkö ja hankintapäällikkö. 

Asennus- ja käyttöönotto sekä huolto- ja tukiprosessissa muutoksia esiintyi lähinnä 

henkilöstön vastuissa. Huolto- ja käyttöönottopäälliköt ovat enemmän vastuussa 

prosessien koordinoinnista, jonka mahdollistaa kasvanut henkilöstömäärä. 

Prosessit olivat muuten toimivia ja nykytilaa kuvaavia, joten prosessin vaiheisiin ei 

tullut muutoksia. Tuoteylläpitoprosessia varten täytyi kuvata IT-osasto, joka 

puuttui vanhassa kuvauksessa. Lisäksi henkilöiden vastuita laajennettiin ja lisättiin 

tuotepäällikön rooli. Samat muutokset tehtiin myös konseptikehitysprosessiin. 

Tuotekehitysprosessin tiedonkeruupalaverissa huomattiin, että prosessikuvaus ei 

tarvitse muutoksia. Useissa prosesseissa työkaluihin muutoksina tuli uusien 

järjestelmien käyttöönotto, joista suurin muutos oli CRM-järjestelmän 

hyödyntäminen myynti- ja huoltoprosessissa. 
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ISO 13485-standardin vaatimukset vaikuttavat eniten yrityksen tuotanto- ja 

tuotekehitysprosesseihin. ISO 13485-standardin vaatimukset eivät vaikuta lainkaan 

konseptikehitysprosessiin. Vaikuttavia vaatimuksia oli vähiten myyntiprosessissa 

sekä huolto- ja tukiprosessissa. Huolto- ja tukiprosessi oli ainut, joka täyttää ISO 

13485-standardin vaatimukset nykytilassaan. Yleisesti kehittävinä osa-alueina on 

dokumentoitujen menettelyjen päivittäminen tai luominen sekä tallenteiden 

syntyminen. ISO 13485-standardin vaikutukset yrityksen johtamisjärjestelmään 

liittyvät dokumentoitiin, johdon vastuuseen, resurssien hallintaan sekä mittaukseen, 

analysointiin ja parantamiseen. Kehitettävät osa-alueet liittyvät vahvasti 

dokumentoituihin menettelytapoihin ja vastuiden määrittelyyn.  

 

Kohdeyrityksen kannalta ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönottoprojektissa 

haasteena on koko päiväisen laatujohtajan puute. Tärkeää projektissa on saada koko 

organisaatio sitoutumaan laatujärjestelmään. Nykytilassa yrityksellä ei ole 

lääkinnälliseksi määriteltyä tuotetta, mutta laatujärjestelmän kehittäminen 

kannattaa aloittaa mahdollisimman ajoissa. Laatujärjestelmän suunnittelu täytyy 

tehdä huolellisesti molemmat laatustandardit huomioiden ja henkilökuntaa tulee 

tiedottaa sekä kouluttaa. Lisäksi konsultointitarvetta täytyy kartoittaa. Kun 

yrityksellä on lääkinnälliseksi määritelty laite, tulee laatujärjestelmä sertifioida. 

Tärkeintä ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönottoprojektissa on suunnitella 

laatujärjestelmä yrityksen toiminnan mukaan.        
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Liite 6(1). Case-haastattelun runkokysymykset 

 

Laatujärjestelmän käyttöönotto 

1. Milloin ISO 9001- ja ISO 13485-laatujärjestelmät on sertifioitu? 

2. Mitkä olivat motiivit ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönottoon? 

3. Miten markkinoilla olevien tuotteiden kanssa toimittiin ISO 13485-laatujärjestelmän 

sertifioinnin yhteydessä? Aiheuttiko erityistoimenpiteitä?  

4. Mitä haasteita oli ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönotossa? Haastavimmat osa-

alueet? 

5. Miten työntekijöitä informoitiin ja koulutettiin ISO 13485-laatujärjestelmästä 

käyttöönottoprojektin aikana? 

6. Käytettiinkö ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönotossa konsultointiapua?   

Laatujärjestelmän vaikutukset 

7. Miten ISO 13485-laatujärjestelmän käyttöönotto vaikutti yrityksen toimintaan? 

8. Miten ISO 9001 ja ISO 13485 ylläpitäminen eroaa toisistaan? 

9. Työllistääkö ISO 13485-laatujärjestelmä henkilöstöä enemmän kuin ISO 9001? Jos 

työllistää, miten? 

10. Miten yrityksessä on organisoitu laadunhallinnan suhteen? (esim. laatujohtaja – 

laatuinsinööri) 

11. Miten työtehtävät on jaettu laadunhallinnasta vastaavien henkilöiden välillä? 

12. Mitä haasteita on kahden laatujärjestelmän ylläpitämisessä? 

13. Onko ISO 13485-laatujärjestelmä vaikuttanut tuotteiden myyntihintaan tai 

valmistuskustannuksiin? 

14. Minkälaisia lisäkustannuksia ISO 13485-laatujärjestelmä aiheuttaa yritykselle? 

15. Hyödynnetäänkö ISO 13485-laatujärjestelmää yrityksen myynnissä ja 

markkinoinnissa? Jos hyödynnetään, miten? 

  



 

Liite 6(2). Case-haastattelun runkokysymykset 

 

Viranomaismääräykset 

16. Miten yrityksessä seurataan viranomaismääräyksiä?  

17. Onko yrityksessä ns. tietopankkia, johon kaikki viranomaismääräykset kootaan? 

18. Miten tietoisuutta viranomaismääräysten vaatimuksista edistetään organisaatiossa?  

19. Onko yrityksen laatupolitiikassa otettu huomioon viranomaisvaatimusten täyttäminen? 

20. Huomioidaanko/Ennakoidaanko yrityksessä viranomaismääräysten muuttumista 

tulevaisuudessa? Jos huomioidaan niin miten? 

21. Miten lakisääteiset vaatimukset otetaan huomioon suunnittelun ja kehittämisen 

lähtötietoina? 

Dokumentointi 

22. Miten dokumentoinnin hallinta ja ylläpito on toteutettu? Onko dokumenttien ja 

tallenteiden ylläpito delegoitu yhdelle vai usealla henkilölle?    

23. Mitä haasteita ISO 13485-laatujärjestelmä tuo dokumentoinnin näkökulmasta? 

Ostotoiminta & riskienhallinta 

24. Miten ostojen jäljitettävyys on toteutettu? 

25. Miten menetellään ostojen todentamisessa? 

26. Onko ostoja lajiteltu niiden vaikutuksen mukaan terveydenhuollon laitteen 

toteutukseen? 

27. Vaikuttaako ostetun tuotteen kriittisyys toimittajan valintaan? 

28. Huomioidaanko toimittajia valittaessa toimittajan laatujärjestelmät? 

29. Kuinka riskienhallinta on toteutettu koko tuotteen elinkaarelle? 

30. Onko lääkinnällisten laitteiden riskienhallintastandardia ISO 14971 käyttöönottoa 

harkittu riskienhallintaa varten? 

 

  



 

Liite 6(3). Case-haastattelun runkokysymykset 

 

Tuotekehitys 

31. Mitä lähtötietoja tuotekehityksessä käytetään? 

32. Minkälaisia katselmuksia tuotekehityksen aikana suoritetaan? 

33. Miten tuotekehityksessä tapahtuvia muutoksia käsitellään? 

34. Miten tuotannossa havaittuja muutostarpeita käsitellään? 

35. Vaikuttaako ISO 13485 suunnittelun dokumentointiin, arkistointiin ja 

revisiohallintaan? 

36. Onko suunnittelun hyväksymisprosessissa eroja 9001 ja 13485 välillä? 

Tuotanto  

37. Mitkä ovat keskeisimmät huomioitavat asiat tuotantotiloissa ISO 13485-

laatujärjestelmässä? 

Mittaaminen 

38. Miten asiakkaan vaatimuksien täyttämisestä kerätään palautetta? 

39. Miten palautteen avulla hoidetaan korjaavat tai ehkäisevät toimenpiteet? 

Laatujärjestelmän tulevaisuus 

40. Onko ISO 9001- tai ISO 13485-laatujärjestelmien uusia versioita huomioitu 

laatujärjestelmien kehittämisessä? 

 


