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Tässä diplomityössä käsitellään laadunhallinnan kehittämistä raskaan teollisuuden 

venttiileitä maahantuovan yrityksen sekä sen alkuvuodesta 2018 perustetun, teollisuuden 

kunnossapitopalveluita tarjoavan tytäryhtiön näkökulmasta. Työn aikana selvitettiin vuonna 

2015 päivittyneen SFS-EN ISO 9001-laatustandardin, tuoreen tytäryhtiön sekä yrityksien 

toimintaympäristön ja sidosryhmien asettamat vaatimukset organisaation laadunhallinnalle. 

Kehityshankeen tavoitteena oli luoda uuden standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä, 

jonka avulla organisaatio pystyy vastaamaan näihin haasteisiin ja osoittamaan toimintansa 

läpinäkyvyyden kautta koko tilaus-toimitusketjun. 

 

Kirjallisuusosuus on läpileikkaus ISO 9001-laatustandardin asettamista vaatimuksista sekä 

sen päivityksestä johtuvista muutoksista laadunhallintajärjestelmälle ja toiminnan laadun 

kehittämiselle. Standardin asettamiin vaatimuksiin haettiin tukea tutkimalla laadunhallintaan 

yleisesti kytköksissä olevia filosofioita sekä työkaluja. Työssä käsiteltyjen työkalujen avulla 

laadunhallinnan kehittäminen saatiin liitettyä osaksi kohdeorganisaation päivittäisiä 

toimintoja. 

 

Käytännön tutkimusosiossa kartoitettiin kohdeorganisaation laadunhallinnan tarpeet ja 

kehityskohteet, joiden pohjalta voitaisiin luoda standardin sekä toimintaympäristön 

asettamat vaatimukset täyttävä laadunhallintajärjestelmä. Organisaation toiminnan tila 

selvitettiin organisaation henkilöstön haastatteluilla, prosessien mallintamisella sekä 

keräämällä tietoja organisaation päivittäisestä toiminnasta. Tutkimuksessa saatujen tulosten 

pohjalta rakennettiin molempien yritysten erityispiirteet huomioiva 

laadunhallinajärjestelmä, johon luotiin tarvittavat työkalut toiminnan laadun seurantaan ja 

analysointiin. Valmis laadunhallintajärjestelmä saatettiin työn aikana sille tasolle, että se 

voidaan ottaa välittömästi käyttöön sekä sertifiointiauditoimaan kolmannen osapuolen 

toimesta. 
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This thesis covers quality management development both for an import company and its 

subsidiary established in early 2018. The import company sells valves to heavy industry and 

the subsidiary provides maintenance services. During the work the requirements of quality 

management of the updated ISO 9001 quality standard, the new subsidiary, the company 

operating environment and stakeholders were studied. The aim of the development project 

was to create a new, ISO 9001 based quality management system that enables the 

organization to respond to these requirements and to demonstrate transparency through its 

entire supply chain. 

 

The literary review is a cross-section of the requirements set by the ISO 9001 quality 

standard, changes due to its updating to the company’s quality management system and the 

development of the quality of operations. Philosophies and tools commonly associated with 

quality management were studied as support for understanding the requirements set by the 

standard. The development of quality management was integrated into the daily activities of 

the target organization with the tools utilized in the thesis. 

 

The quality management development needs and targets of the organization were identified 

in the practical research section. By interviewing the staff, modeling processes and collecting 

data of the daily activities of the organization the operational status of the company was 

investigated. Based on the results a quality management system, which takes into account 

both organizations’ particularities, was built. Necessary tools for monitoring and analyzing 

the quality of operations were developed for the system. During the study the quality 

management system was completed to the level where it could immediately be taken into 

operation and be audited for certification by a third party.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä diplomityö on toteutettu toimeksiantona Finkova Oy:lle sekä sen alkuvuodesta 2018 

perustetulle tytäryhtiölle, Finkova Service Oy:lle. Finkova Oy on raskaan teollisuuden 

venttiileihin erikoistunut maahantuonti- ja myyntiyritys. Yritys myy maahantuomiaan 

tuotteita pääasiassa Suomessa toimiville höyryvoimalaitoksille, teräs- sekä petrokemian 

teollisuuslaitoksille. Tytäryhtiö Finkova Service Oy on teollisuuden huolto- ja 

kunnossapitopalveluita tarjoava yritys, joka sekä täydentää Fikova Oy:n palveluja 

asentamalla sekä huoltamalla yrityksen myymiä tuotteita että toimimalla itsenäisenä 

palveluntarjoajana.  Konsernissa työskentelee tällä hetkellä yhdeksän henkilöä, joista 

seitsemän Finkova Oy:ssä ja kaksi Finkova Service Oy:ssä. Konsernin päätoimipaikka on 

Vantaalla ja huoltohalli Porvoossa. 

 

Diplomityön lähtökohtana on Finkova Oy:n aiemman, ISO 9001:2008-standardiin 

pohjautuvan laadunhallintajärjestelmän päivitys vuonna 2015 julkaistun standardin 

mukaiseksi sekä tytäryhtiön liittäminen uuteen laadunhallintajärjestelmään. Työ kattaa 

laadunhallintajärjestelmän suunnittelun sekä tarvittavan dokumentaation luonnin 

molemmille yrityksille.  

 

Työn tarkoituksena on kartoittaa molempien yritysten nykytila sekä selvittää miten 

standardin päivittyminen vaikuttaa olemassa olevaan laadunhallintajärjestelmän 

rakenteeseen ja miten muutokset implementoidaan organisaation päivittäisiin toimintoihin. 

Tytäryhtiön varsin nuoresta iästä johtuen sen toiminta hakee vielä uomiaan, joten oleellisten 

prosessien selvittämisen ja kuvaamisen lisäksi niiden samanaikaiseen kehittämiseen. Työn 

pohjalta syntyneitä tuloksia on tarkoitus hyödyntää laatujärjestelmän sertifioinnissa. 

 

Yrityksen suurimpana toiveena laatukäsikirjan sekä siihen liittyvien dokumenttien osalta oli 

niiden helppolukuisuus ja käytön loogisuus. Ajatuksen pohjana oli näkemys siitä, että yksi 

helpoimmista keinoista parantaa laadunhallintajärjestelmän käyttöastetta organisaation 

sisällä olisi se, että tarvittava tieto on mahdollisimman helposti saatavilla sekä 

sovellettavissa päivittäiseen toimintaan. Varsinkin tytäryhtiön operatiivinen toiminta 
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tapahtuu usein asiakkaiden tiloissa ja suurissa tuotantolaitoksissa, joten hankalasti käytettävä 

järjestelmä jäisi todennäköisesti hyödyntämättä. 

 

1.1 Tutkimusongelma, tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

Tähän tutkimukseen vaikuttaa merkittävästi ISO 9000 standardisarja ja varsinkin sarjaan 

sisältyvä ISO 9001 – standardi, joka määrittelee reunaehdot organisaation laadunhallinnalle. 

Koska tämän työn keskeisin tavoite on päivittää organisaation ISO 9001:2008 mukainen 

laadunhallintajärjestelmä vuonna 2015 päivitettyyn versioon, on työn toteutuksen kannalta 

välttämätöntä käsitellä laadunhallintaan liittyviä teorioita sekä taustatietoja tämän 

näkökulman pohjalta. 

 

Työ rajataan käsittelemään kohdeorganisaatiossa toteutettavaa kehitysprojektia, jota 

pyritään syventämään yritystoiminnan laatua ja laadunhallintaa käsittelevien 

kirjallisuuslähteiden sekä laadunhallinnassa käytettävien työkalujen analysoinnilla. Vaikka 

kehitysprojektin lähtökohta on lähes yksinomaan selvittää, miten standardipäivitys vaikuttaa 

organisaation laadunhallintajärjestelmään, on ensiarvoisen tärkeää käsitellä myös sitä, millä 

tavoin uusi huoltopalveluja tarjoava tytäryhtiö saadaan sisällytettyä kokonaisuuteen ja onko 

tytäryhtiön mukaantulolla minkälaisia käytännön vaikutuksia organisaation 

laadunhallintaan. Ongelmia tullaan lähestymään kahdella tutkimuskysymyksellä:  

1. Miten ISO 9001-standardin päivittyminen vaikuttaa kohdeorganisaation toimintaan?  

2. Mitä laadunhallinnan osa-alueita tulisi kehittää, että organisaatio täyttäisi standardin, 

itsensä ja sidosryhmien asettamat laatuvaatimukset? 

 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusprojektin kohteena on kahden yrityksen muodostama organisaatio ja organisaation 

laadunhallinnan tutkiminen, kehittäminen ja kuvaaminen laadunhallintajärjestelmäksi. 

Yksinkertaistetusti työssä pyritään teorioiden avulla selvittämään mitä kohdeorganisaatiossa 

ja sen toimintaympäristössä laadun näkökannasta tapahtuu, miten se tapahtuu ja voiko sitä 

parantaa. Kokonaisuuden tarkastelu tästä näkökulmasta muistuttaa tyyliltään lähinnä 

tapaustutkimusta, jossa tutkimus kohdistuu johonkin rajattuun havaintoon ja sen 

syvällisempään kuvaukseen (Metsämuuronen 2006, s.64). 

Tapaustutkimus on yksi laadullisen, eli kvalitatiivisen tutkimuksen tiedonhankinnan 

strategioita, jonka tarkempi määrittely on lähempänä empiiristä tutkimusta. Tapaustutkimus, 
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eli case study tai case-tutkimus hyödyntää monipuolisia ja monin eri menetelmin kerättyjä 

tietoja tutkiessaan vallalla olevaa tapahtumaa tietyssä toimintaympäristössä. Tapaus voi olla 

käytännössä mikä tahansa: yksittäinen ihminen, ihmisjoukko, organisaatio tai vaikka 

eläintarha. (Yin 2009, s. 23; Metsämuuronen 2006, s.90) 

 

Eskelisen & Karsikkaan (2014, s.76) mukaan tapaustutkimuksessa tutkimuksen kohde voi 

olla tietyin rajauksin valittu tapaus tai prosessi tai kohteena voi olla myös joukko tapauksia. 

Vaikka tapaustutkimus rajataan yleensä kvalitatiivisen menetelmien alle, ei sen välttämättä 

tarvitse sisältää pelkästään laadullisen tutkimuksen menetelmiä, vaan käytössä ovat niin 

kvalitatiiviset kuin kvantitatiivisetkin menetelmän. Eskelinen mainitsee myös, että 

tapaustutkimuksessa ei pyritä hakemaan yleistettävää tietoa, vaan se valitaan menetelmäksi 

siinä tapauksessa, kun halutaan käsitellä kohdetta ja siihen liittyvää kontekstia 

yksityiskohtaisesti. (Eskelinen & Karsikas 2014, s.76) 

 

Tapaustutkimukselle on ominaista, että sen avulla voidaan esittää monimutkaisia ja 

hankalasti lähestyttäviä aiheita luontevalla, elävällä ja persoonallisella tavalla, toisin kuin 

esimerkiksi tilastotutkimuksen avulla. Samalla tapaustukimusta kritisoidaan siitä, ettei se ole 

välttämättä riittävän tieteellinen ja perusteellinen lähestymistapa. (Eriksson & Kovalainen, 

2008, s.3) 

 

Tiedonhankintaa tullaan toteuttamaan pääasiallisesti ISO 9001:2015 standardista sekä 

laadunhallintaan ja -seurantaan liittyvästä kirjallisuudesta. Standardi on sisällöltään hyvin 

yleispätevä, joten sen suora soveltaminen itse laadunhallintajärjestelmän luomiseen tuskin 

antaa tyydyttävää lopputulosta, vaan näkökulmia ja sovellusehdotuksia on haettava myös 

kirjallisuudesta.  

 

Kirjoitetun tiedon määrä kasvaa jatkuvasti. Tiedon siirtyminen paperilta verkkoon on 

antanut milteipä jokaiselle pääsyn tuohon suunnattomaan tietomäärään. Ongelma ei siis tänä 

päivänä ehkä ole siinä, että tarvittavaa lähdekirjallisuutta ei olisi saatavilla, vaan suurempi 

kysymys on siinä, mikä osa julkaisuista on ylipäätään käyttökelpoista. Edes tieteelliset 

artikkelit eivät aina tarjoa luotettavaa tai ajantasaista tietoa, vaan esimerkiksi 

Metsämuuronen (2006, s.27) laskee kirjassaan luotettaviksi tieteellisiksi artikkeleiksi 

ainoastaan artikkelit, jotka on julkaistu alalla arvostetussa julkaisussa ja joiden 
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tarkastamiseen on käytetty niin kutsuttua referee- järjestelmää. Referee- eli 

vertaisarviointijärjestelmässä artikkeli ohjautuu anonyymina alan asiantuntijoiden 

tarkastettavaksi. Asiantuntijat ovat riippumattomia ja heitä on yleensä kaksi. Mikäli artikkeli 

on riittävän tasokas ja tieteellisesti kiinnostava, se julkaistaan. (Metsämuuronen, 2006, s.27) 

 

Tieteellisten artikkelien lisäksi vertaillaan tutkimukseen liittyvää muutakin kirjallisuutta ja 

julkaisuja, joiden laatu on kyettävä todentamaan muilla keinoin, kuin edellä mainittu referee-

järjestelmä. Eskelinen ja Karsikas (2014, s.152-153) neuvoo kirjassaan käyttämään 

esimerkiksi seuraavia keinoja luotettavan lähteen tunnistamiseen: 

 

− Käsiteltävästä aiheesta tulisi olla useampi itsenäinen lähde, joita verrata 

keskenään ja tutkimuksessa saatuihin tuloksiin. 

− Tunnustettujen asiantuntijoiden kirjallisuutta voidaan pitää lähtökohtaisesti 

luotettavana 

− Lähteiden on oltava mahdollisimman uusia ja alkuperäisiä. 

− Lähteen tulisi olla riippumaton ja tieteellistä alkuperää. 

 

Luotettavat lähteet voivat käytännössä olla mitä tahansa kirjoitettua aineistoa, 

ääninauhoitteita tai suullisia lähteitä. Tässä työssä käytetään varsinkin erilaisia 

standardijulkaisuja sekä haastatteluja lähdeaineistona. Jokaisen lähteen kohdalla 

tutkimuksen tekijällä on velvollisuus varmistaa, että käyttämänsä lähde täyttää tutkimuksen 

metodologiset vaatimukset ja sitä on käsitelty kriittisesti. Vaikka lähde olisikin omiaan 

täydentämään tutkimusta voi se pahimmillaan olla jonkin tahon omia etujaan tavoitteleva, 

maksettu julkaisu, jonka tulokset voivat olla ennemminkin perusteettomia väittämiä tai 

tulosten kriittinen tarkastelu on ollut lähinnä pintapuolista ja puolueellista. 

 

Keskeisinä kvalitatiivisen metodologian tutkimusmetodeja ovat havainnointi sekä 

haastattelut. Käytettäviä haastattelumuotoja ovat lomake- sekä teema- eli puolistrukturoituja 

haastatteluja. Tämän lisäksi tietojen keruun oleellisena osana on myös aktiivinen ja 

mahdollisimman objektiivinen havainnointi. Haastattelujen painoarvo keskittyy 

alkukartoitukseen sekä valmiin laadunhallintajärjestelmän toimivuuden selvittämiseen. 

Lomakehaastattelussa asetetaan valmiit kysymykset ja niiden esittämisjärjestys on aina 

sama. Teemahaastattelujen erityispiirteitä on muun muassa se, että siinä käsitellään ennalta 
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määrättyjä aiheita, mutta kysymykset eivät välttämättä ole tarkasti muotoiltuja tai tietyssä 

järjestyksessä. (Eskelinen & Karsikas 2014, s85)  

 

Haastattelujen avulla pyritään kartoittamaan yrityksen nykytilanne henkilöstön 

näkökulmasta ja selvittämään henkilöstön mahdolliset odotukset ja motiivit 

laadunhallintajärjestelmän päivitykseen liittyen. Lähteinä on tarkoitus käyttää sekä ennalta 

määriteltyihin kysymyksiin annettuja vastauksia että avoimessa keskustelussa esiin tulleita 

asioita. 

 

Haastattelut tullaan toteuttamaan pääasiallisesti kohdeorganisaation työntekijöiden kanssa 

heille ennalta lähetettyjen aiheiden pohjalta. Aiheeton rajattu koskemaan heidän omaa 

rooliaan organisaatiossa ja siihen liittyviä laadunhallinnallisia näkökulmia ja muutostoiveita. 

Aiheet lähetetään haastateltaville etukäteen siinä tilanteessa, jos kysymyksiin vastaaminen 

vaatii haastateltavan tutustumista johonkin tiettyyn materiaaliin, kuten prosessikuvauksiin 

tai toimintaohjeisiin. Avoimen haastattelun tulokset kirjataan haastattelun aikana tai 

välittömästi sen jälkeen. Ääninauhoituksia tai videointeja ei käytetä. 

 

Havainnointi tapahtuu sekä ilman varsinaista osallistumista organisaation toimintaan että 

osallistuvan havainnoinnin keinoin − tilanteen niin vaatiessa. Osallistuminen organisaation 

toimintaan ei ole projektin kannalta hyödyllistä muussa tapauksessa, kuin laatujärjestelmän 

sisäänajossa organisaatioon. Tuolloin voi osallistuminen olla kokonaisuuden kannalta 

oleellista, että vaikka yrityksen johdon sekä laatuinsinöörin vastuulla on varmistaa, että 

organisaatio on tietoinen laatujärjestelmän sisällöstä, tavoitteista sekä omasta roolistaan, 

hekin ovat vasta tutustumassa uuteen järjestelmään.  

 

Diplomityöntekijä osallistuu kohdeyrityksissä projektityöhön liittyviin toimintoihin joko 

passiivisesti havainnoitsijan roolissa tai aktiivisesti projektipäällikön roolissa – riippuen 

kumpi vaihtoehto on projektin kannalta otollisempi. Mahdollisimman aktiivinen 

osallistuminen yritysten päivittäisiin toimiin mahdollistaa henkilöstön nopeamman 

sitouttamisen uuden laadunhallintajärjestelmän piiriin– osittain jo ennen sen valmistumista. 

Työskentely kohdeyrityksissä edesauttaa myös kuvaamaan organisaatioiden toimintatapoja 

mahdollisimman tarkasti. 
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1.3 Työn toteutus ja rakenne 

Organisaation laadunhallinnan nykytilan mallintaminen aloitettiin henkilöstön 

haastattelujen, havainnoinnin sekä standardeihin ja lähdekirjallisuuteen tutustumalla. 

Kirjallisuudesta hankitun tieto tukee standardin asettamia vaatimuksia laatua ja 

laadunhallintaa kohtaan sekä antaa parempaa käsitystä laadunhallintajärjestelmän 

rakentamiseen liittyvästä teoriasta yleisesti, jotta kehitysprojekti voidaan toteuttaa riittävällä 

laajuudella. 

 

Lähdekirjallisuuden pääpaino oli laatuun ja laadunhallintaan liittyvissä filosofioissa, joista 

varsinkin Demingin laatuympyrä sekä DMAIC-ongelmanratkaisuprosessi liittyvät 

olennaisesti standardin edellyttämään jatkuvan parantamisen periaatteeseen. 

Laadunhallinnan teorian tueksi tutustuttiin myös prosessiajatteluun ja erilaisiin 

laadunhallintaan sidoksissa oleviin työkaluihin, kuten PFMEA-analyysiin, 

kalanruotomenetelmällä tehtävään juurisyyanalyysiin ja prosessin mallintamisen teoriaan.   

 

Empiirisessä osassa kartoitetaan organisaation laadunhallinnan nykytila ja siinä 

mahdollisesti esiintyvät kehityskohteet. Varsinkin kunnossapitoon keskittyneellä 

tytäryhtiöllä laadunhallinnan kehittäminen on suuressa roolissa, sillä yrityksen nuoresta iästä 

johtuen toimintatavat eivät kaikilta osin ole vielä edes selvillä tai toimintoja ohjataan 

summittaisesti. Tärkeimpänä osa-alueena on toiminnan ja laadunhallinnan kannalta 

tärkeimpien prosessien tunnistaminen sekä kuvaaminen, ja näihin liittyvien 

toimintaohjeiden laadinta. Prosessien tunnistamisen taustalla on sekä ISO 9001-standardin 

prosessimaiselle toimintatavalle asettamien vaatimusten täyttäminen sekä varmistaa 

organisaation toimintojen tarkoituksenmukaisuus sekä sujuvuus. Yrityksen toiminnan 

kannalta oleellisten prosessien selvittämiseen ja kuvaamiseen tarvittava aineisto kerätään 

havaintojen sekä haastattelujen avulla. Suurena apuna kaavioiden luomisessa oli aiemman 

kehitysprojektin pohjalta luodut kuvaukset sekä ohjeet. 

 

Työn viimeisessä vaiheessa kasattiin uuden standardipäivityksen mukainen 

laadunhallintajärjestelmä ja siihen liittyvät dokumentaatiot ja tietokannat. Dokumentaation 

pääasiallinen tarkoitus on kuvata organisaation laadunhallinnan kannalta oleellisia asioita. 

Käytännössä dokumenttien luomisessa pyrittiin seuraamaan hyväksi todettua tapaa ja 

käyttää aiemman kehitysprojektin pohjalta luotuja dokumentaation eri tasoja, joihin kuuluu 
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fyysinen laatukäsikirja ja sitä tarkentavat toiminta- ja viiteohjeet, prosessikuvaukset, 

erilaiset seurannan tietokannat sekä sisäisen auditoinnin raporttipohjat. Kun 

laadunhallintajärjestelmän katsottiin olevan toteutuskelpoinen, aloitettiin järjestelmän 

sisäänajo esittelemällä sen sisältö ja toiminta-ajatukset henkilöstölle. Kun 

laadunhallintajärjestelmän sisäänajo on saatu suoritettua suunnitellusti, voidaan lähteä 

hakemaan sille sertifikaattia.  Kuvassa 1 on esiteltynä tutkimusprojektin läpiviennin 

pääkohdat, joista organisaation toiminnan kannalta tärkein yksittäinen kohta on prosessien 

tunnistaminen sekä niiden todenmukainen kuvaaminen, sillä jos organisaatiossa ei tiedetä 

miten sen omat prosessit toimivat, ei niiden mittaamisessa ja mittaustulosten pohjalta 

tehdyssä kehitystyössä voida päästä haluttuihin lopputuloksiin.  

 

 

 

Kuva 1. Kuvaus projektin rakentumisesta. 

 

Projektityöhön aloitettiin vuoden 2018 syyskuussa ja siihen varattiin kokonaisuudessaan 

noin neljä kuukautta. Koko tämä aika käytettiin projektin läpivientiin ja järjestelmän 

laatimiseen. Yksi tärkeimmistä syistä laadunhallintajärjestelmän toteutuksen ulkoistamiseen 

osaksi diplomityötä on sekä varmistaa riittävät resurssit että tuoda objektiivista näkemystä 

yrityksen ulkopuolelta. Ilman ulkopuolista resurssia yrityksellä tuskin olisi mahdollisuutta 

toteuttaa laadunhallintajärjestelmän päivitystä siinä aikataulussa tai mittakaavassa, kuin se 

nyt toteutettiin. 

Teoriaosuus ja standardiin 
tutustuminen

Haastattelut ja 
kohdeorganisaatioon 

tutustuminen

Nykytilan määrittäminen
Prosessien tunnistaminen ja 

kuvaaminen

Dokumentaation luonti

Laadunhallintajärjestelmän 
sisäänajo.

Tulosten analysointi

Jatkotoimenpide-ehdotukset

Laadunhallintajärjestelmän 
sertifiointiauditointi
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2 LAATUAJATTELU JA LAADUNHALLINTA 

 

 

Koko tutkimusprojektin ydin kiteytyy siihen lähtökohtaan, että asioita halutaan tehdä 

paremmin. Oli syyt sitten taloudelliset, kuten yritystoiminnassa lähtökohtaisesti on, tai muu 

kehittyminen, organisaation on pyrittävä ymmärtämään sekä määrittämään mitä laatu 

tarkoittaa heidän tilanteessaan. Laadun ja laadunhallinnan lähtökohdat organisaatiossa ovat 

tärkeitä maamerkkejä toiminnan kehittämisen priorisoinnissa. Tässä kappaleessa käsitellään 

laatuajattelua ja laadunhallinnan näkökulmia lähdekirjallisuuden valossa ja esitellään 

projektissa apuna käytettyjä filosofioita sekä työkaluja. 

 

Laatu on käsitteenä hyvin monisyinen kokonaisuus. Riippuen näkökulmasta, laatu voi olla 

abstraktia tai subjektiivista, ja toisen laadukkaaksi mieltämä asia voi toisesta näyttäytyä 

hyvinkin huonolaatuisena. Onkin siis tärkeää ymmärtää mistä suunnasta, kulttuurista ja millä 

ajanjaksolla laatua tarkastellaan. Aiemmin laadun voidaan käsitteenä nähdä kuvanneen 

virheetöntä tuotetta, ja laatuajattelun koskeneen lähinnä eri tuotteiden tai palveluiden 

ominaisuuksien arvioimista ja vertaamista toisiinsa. Nykyisin laadun voidaan nähdä 

tarkoittavan yrityksen toiminnan ja johtamisen kokonaisvaltaista kehittämistä, jonka 

pyrkimyksenä on parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä yrityksen kannattavuutta. Laatu 

koskee siis kaikkea yrityksen sisäistä ja sidosryhmien kanssa tapahtumaa toimintaa. 

(Andersson & Tikka 1997, s.16-17; Silén 2001, s.15). 

 

Laatua määriteltäessä on otettava huomioon siihen sidoksissa olevat näkökulmat. Laatuun 

liittyvät ominaisuudet ja tunnusmerkit vaihtelevat sen mukaan, mistä näkökulmasta niitä 

tarkastellaan. Näkökulmat voivat olla toisiaan täydentäviä, toistensa suhteen ristiriitaisia tai 

jopa toisensa poissulkevia, mutta usein laatua käsitellään useista ei näkökulmista. (Tervonen 

2001, s.34) 

 

Paul Lillrank (1990, s. 41-51) on listannut kuusi erilaista tarkastelunäkökulmaa 

− Valmistuskeskeinen: perinteinen laadunvalvonnan näkökulma, jossa pyritään 

valmistusprosessiin, joka tuottaa vaatimukset täyttäviä ja yhdenmukaisia tuotteita. 

− Tuotekeskeinen: painottaa tuotteen suunnittelun tärkeyteen. 
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− Arvokeskeinen: laadukkain tuote on se, josta saadaan paras sijoitetun pääoman tuotto.  

− Kilpailukeskeinen: pyrkimys yhtä hyvään laatuun, kuin kilpailijoilla. Laatu ei 

kuitenkaan saa olla parempaa, sillä se on resurssien tuhlausta. 

− Asiakaskeskeinen: asiakkaiden vaatimukset täyttävään laatuun pyrkiminen 

− Ympäristökeskeinen: ympäristönäkökohtien liittäminen laatuajatteluun. 

 

Lecklinin (2006, s.20) mukaan yrityksen käytännön toiminnassa esiintyvät kaikki edellä 

listatut näkökulmat. Painoarvo vain vaihtelee sen mukaan, minkä osaston kannalta asiaa 

katsoo: Talousosasto keskittyy enemmän arvo- ja kilpailunäkökulmiin, kun taas tuotanto-

osasto on kiinnostunut valmistuksen ja tuotesuunnittelun näkökulmista. Tärkein näistä 

näkökulmista on kuitenkin Lecklinin mukaan asiakaskeskeinen näkökulma, joka pakottaa 

kaikki muut yhteistyöhön asiakastarpeiden täyttämiseksi. (Lecklin 2006, s.20) 

 

ISO 9000-standardin (2015, s. 6) mukaan laatuun keskittyvä organisaatio pyrkii kehittämään 

toimintaansa täyttääkseen asiakkaiden ja muiden yrityksen toimintaan läheisesti liittyvien 

sidosryhmien tarpeet. Organisaation tuottamien tuotteiden ja palveluiden laadun mittarina 

on niiden funktionaalisten ominaisuuksien lisäksi niiden kyky vastata asiakkaiden 

vaatimuksiin ja tuottaa asiakkaille lisäarvoa. (SFS EN ISO 9000 2015, s.7) 

 

2.1 Laadunhallinnan merkitys 

Lecklin (2006, s.25) pelkistää laadun merkityksen yrityksen toiminnalle seuraavasti; 

”Pitkällä tähtäimellä laatu merkitsee yrityksen eloonjäämistä ja työpaikkojen säilymistä”. 

Lause voi olla ensitarkastelulla uhmakas ja yksioikoinen, mutta yritystoiminnan 

peruslähtökohtana on myydä tuottamiaan palveluja tai tuotteita asiakkaille ja saada 

toiminnallaan voittoa. Tämä koskee myös monopoliasemassa olevia yrityksiä sekä voittoa 

tavoittelemattomia järjestöjä. Jos yrityksen tai organisaation toiminta ei vastaa asiakkaiden 

tarpeita, ei toiminnan jatkuminen sellaisenaan ole mahdollista. Asiakkaiden tarpeet luovat 

laatutoiminnan perustan. (Lecklin 2006, s.17, 25-26)    

 

Asiakaan kokemaa arvo voidaan pitää lähtökohtana kaikessa nykyaikaisessa 

laadunhallinnassa ja laatujohtamisessa. Lecklin (2006, s.24) jakaa kokonaisvaltainen 

laadunhallinnan (englanniksi TQM, Total quality management) tuomat mahdollisuudet: 

− yrityksen sisäisiin vaikutuksiin 
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− vaikutuksiin markkinoilla 

− kannattavuuteen.  

 

Yrityksen sisäinen laatu näkyy tuotteiden ja palveluiden virheettömyytenä sekä alhaisina 

laatukustannuksina. Markkinoilla näkyvä laatu taas on asiakastarpeet täyttävää ja 

asiakastyytyväisyyttä lisäävää toimintaa, mikä nostaa asiakkaiden uskollisuutta yritystä 

kohtaan ja mahdollistaa yritykselle vapaammat kädet hinnoitella tuotteensa, jonka myötä 

kate paranee. (Lecklin 2006, s.24)  

 

Vaikka TQM voidaan nähdä monitasoisena johtajuuden, työvälineiden ja järjestelmän 

muodostavana rakenteena, jossa pääpaino on sisäisten toimintojen ja prosessien 

kehittämisessä sidosryhmät ja kilpailutilanne huomioon ottaen. Voidaan se myös ymmärtää 

johtamisen ajattelutapaan liittyvänä filosofisena kokonaisuutena, jossa yhdistellään erilaisia 

laadunhallinnan työkaluja ja tekniikoita. (Lecklin 2006, s.42-43). Erilaisiksi 

laadunhallintaan soveltuviksi tekniikoiksi ja työkaluiksi voidaan lukea esimerkiksi: 

 

− asiakastarpeiden suunnittelumatriisi (englanniksi Quality function deployment, 

QFD) 

− Demingin laatuympyrä 

− aivoriihi 

− syy-seuraus-kaavio 

− benchmarking 

− tilastollinen prosessien valvonta (SPC) 

− tilastollinen laadunvalvonta (SQC) 

− laaduttomuuskustannusten analysointi 

− seitsemän ”vanhaa” ja ”uutta” laadunvalvonnan työkalua (Andersson & Tikka 1997, 

s.37-69; Silén 2001, s. 43) 

 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään ISO 9001-standardin mukaiseen 

laadunhallintajärjestelmään usein liitettyjä laadunhallinnan työkaluja. 
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2.2 Demingin laatuympyrä 

Yksi ehkä tunnetuimmista laadunkehittämismenetelmistä on niin kutsuttu Demingin 

laatuympyrä tai toiselta nimeltään PDCA-malli, kuva 2, jossa PDCA on lyhenne menetelmän 

eri osioista ja vaiheista; suunnittele (plan), toteuta (do), arvioi (check) ja paranna (act). 

PDCA-mallin ajatuksena on, että laadun parantaminen on jatkuvaa ja kun kaikki syklin 

kohdat on käyty läpi, alkaa kierros taas alusta. Toistuvalla prosessilla pyritään yhä parempiin 

tuloksiin, eikä riittävää tasoa saavuteta ikinä. (Liker 2006, s.313). Jatkuva parantaminen on 

myös yksi ISO 9001:2015 standardin pääteemoja ja standardissa sovelletaan 

prosessimaiseen toimintatapaan hyvin istuvaa PDCA-mallia. Standardin mukaan PDCA-

mallilla voidaan varmistaa, että organisaatiolla on tarjota prosesseille riittävästi resursseja ja 

että organisaatio hallistee sekä kehittää prosessejaan aktiivisesti. (SFS-EN ISO 9001 2015, 

s. 5.) Myös Andersson & Tikka (1997, s.54) ovat standardin linjoilla, he määrittelevät 

Demingin laatuympyrän välineeksi, jolla olemassa oleva tieto hyödynnetään 

laadunhallinnan toteutuksessa oikein ja kehitystyö on jatkuvaa. 

 

 

 

Kuva 2. Demingin laatuympyrä, joka kuvaa jatkuvaa parantamista hammasrattaista 

koostuvana ”koneena”, joka voi toimia vain, jos kaikki hammasrattaat toimivat 

suunnitellusti (kohdeyrityksen tarpeita mukaillen). 
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PDCA-syklin kierto alkaa suunnittelusta, jolloin tunnistetaan ja kuvataan mahdollinen 

ongelma tai haluttu lopputulema. Kun kehitystyön maali on asetettu, määritellään tarvittavat 

keinot, resurssit sekä mittarit tulosten saavuttamiseen ja arvioimiseen. Suunnitteluvaiheessa 

on tärkeää määrittää se, miten kehitysprosessin tehokkuutta pystytään mittaamaan, koska on 

selvä, ettei ilman ymmärrettäviä tuloksia ei voida asettaa jatkotoimenpiteitäkään. (Patel & 

Deshpande 2017, s.197). 

 

Prosessin toiminnan tehokkuuden selvittämisessä tulee usein vastaan tilanne, jossa 

törmätään useampaan kuin yhteen ongelmaan tai kehityskohteeseen kerralla. Tällöin tilanne 

tulee kartoittaa ja kehityskohteet priorisoida. Kaikki ongelmat eivät ole välitöntä huomiota 

vaativia, eikä ole järkevää käyttää resursseja useamman eri solmukohdan selvittämiseen 

samanaikaisesti, vaan on parempi tarttua niihin tärkeysjärjestyksessä. Ongelmien 

arvottaminen sekä niitä ympäröivien prosessien tunnistaminen on tärkeää riittävän tiedon 

keräämiseksi. Hyvinä työkaluina tähän toimivat vuokaaviot sekä priorisointimatriisit. 

Ongelman arvottamisen pohjana voidaan käyttää esimerkiksi aikaa, kustannuksia, 

asiakastyytyväisyyttä, tai mitä tahansa yrityksen toimintaan tai tulokseen vaikuttavaa tietoa, 

mikä on sen hetkisen tilanteen korjaamiseksi tärkeää. (Patel & Deshpande 2017, s.199) 

 

Kun korjattava ongelma on valittu, tulee selvittää sen juurisyyt, jotta vaadittavat toimenpiteet 

voidaan suunnitella. Juurisyiden selvittäminen on tärkeää myös sen takia, että voidaan 

tunnistaa myös niiden aiheuttamia muita mahdollisia negatiivisia seurauksia. Juurisyiden 

selvittämiseksi voidaan käyttää esimerkiksi aivoriihiä tai kalanruotoanalyysiä. Näitä 

työkaluja käydään tarkemmin läpi tulevassa kappaleessa. Toimenpiteiden määrittelyn lisäksi 

vaaditaan toimenpidesuunnitelma, jossa määritellään toimenpiteet, toteutusaikataulu, 

resurssit sekä toimenpiteistä vastuulliset henkilöt. Toimenpidesuunnitelman tulee sisältää 

myös tiedot toimenpiteiden tehokkuuden mittaustavasta sekä niihin liittyvästä 

dokumentaatiosta. (Patel & Deshpande 2017, s.199-200).  Kuva 3 esittelee PDCA-syklin 

suunnitteluvaihetta. 
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Kuva 3. Demingin laatuympyrän suunnitteluvaiheen kuvaus, jossa suunnitteluvaiheen 

läpivienti avataan kohta kohdalta (mukaillen artikkelista Patel & Deshpande 2015) 

 

Pohjatyön, eli suunnitteluvaiheen valmistuttua, voidaan siirtyä suoritusvaiheeseen (Do). 

Tässä vaiheessa käydään ensimmäisen kerran läpi ne toimenpiteet, jotka päätettiin 

suunnitteluvaiheessa. Patel & Deshpanden (2017, s.200) mukaan tätä ei kuitenkaan saa 

ajatella ainoastaan testausvaiheena, vaan siinä on tarkoitus ottaa suunnitellut muutokset 

käyttöön. Riittävän kattavan suunnitteluvaiheen ansiosta suoritusvaiheen aikana voidaan jo 

parantaa prosessia ja oppia siitä uutta, jolloin seuraavissa vaiheissa voidaan päästä vielä 

parempiin lopputuloksiin. Yhtenä tärkeimmistä suoritusvaiheen tehtävistä on kerätä ja 

dokumentoida tietoa, jotta tarkastusvaiheen oppimisprosessi on mahdollinen (Patel & 

Deshpanden 2017, s.200) 

 

Syklin kolmas vaihe on tarkastusvaihe (Check), jossa suoritusvaiheessa kerättyä dataa 

analysoidaan tarkemmin. Tämän vaiheen aikana selvitetään mitkä muutoksista toimivat ja 

mitkä tarvitsevat vielä parantamista. Voi myös olla niin, ettei muutoksista ollut mainittavaa 

apua tai jopa päinvastoin, jolloin niistä on osattava myös luopua. (Patel & Deshpanden 2017, 

s.200). 

 

Viimeinen vaihe, eli korjausvaihe (Act), jossa otetaan tarkastusvaiheessa esille tulleet 

toimenpiteet käyttöön. Tässä vaiheessa otetaan mukaan myös ne prosessiin kuuluvat 

organisaation osat, jotka eivät vielä olleet osallisena kehitystyössä. Vaikka korjausvaihe on 

PDCA-ympyrän niin kutsuttu viimeinen vaihe, on parannustyön tarkoitus olla jatkuvaa, 

joten korjausvaihetta tulee seurata aina uusi suunnitteluvaihe, jossa käsitellään mahdollisesti 
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uusia esille tulleita ongelmia tai tartutaan ensimmäisellä kierroksella poisjätettyihin 

ongelmiin. Lopputuloksena on jatkuvasti kehittyvä ja edellistä parempi organisaatio. (Patel 

& Deshpanden 2017, s.200) 

 

2.3 LEAN 

Lean on johtamisfilosofia, jonka juuret juontavat japanilaisen Toyota-autotehtaan 

kehittämään johtamiskulttuuriin, jossa laatuajattelua sovellettiin tehtaan 

tuotantoprosesseihin. Tarve tuotannon laadun tehostamiselle alkoi Toyotan tehtailla toisen 

maailmansodan jälkeen, kun rajat aukesivat muiden maiden autonvalmistajille ja kilpailu 

koveni. Tätä johtamismallia kutsutaan nimellä Toyota Production System eli TPS.  TPS:n 

kantavina ajatuksina ovat muun muassa suurista varastoista luopumisessa, jolloin valmistus 

tapahtuu juuri ennen toimitusta (englanniksi Just In Time, JIT) sekä valmistuksen 

laadunhallinta, jossa tuotanto keskeytyy heti, jos virheellinen tuote havaitaan, jolloin se ei 

pääse lähtemään asiakkaalle asti. Tätä ajattelutapaa kutsutaan nimellä Jidoka. (McCharty & 

Rich 2008, s.25). 

 

Liker (2012, s.78-79) kuvaa TPS:n olevan keino tuoda ongelmat näkyviin, jolloin niihin on 

helpompi puuttua ja kehittää prosessia. JIT vähentää mahdollisia laatuongelmia sen kautta, 

että suurten varastojen puuttuessa mahdollisiin tuotanto- tai tuotteessa oleviin 

laatuongelmiin on puututtava välittömästi, eikä niitä voi paikata puskureilla. Jidoka 

helpottaa laatuongelmien havaitsemista tuotannon aikana, sillä laitteisto ilmoittaa 

ongelmasta tai jopa pysähtyy automaattisesti havaitessaan sellaisen, jolloin ongelman syy 

voidaan ratkaista viipymättä. Näitä kahta ajattelutapaa yhdistää vielä jatkuvaan 

parantamiseen tähtäävä Kaizen, jonka filosofiana on oppia virheistä ja kääntää ne 

kilpailueduksi. Toyotan tuotantojärjestelmää kuvataan usein talon muodossa, jolla pyritään 

havainnollistamaan sitä, miten kokonaisuus saadaan hallintaan vain, jos jokainen osa 

toimivat keskenään harmoniassa. (Liker 2012, s.79-80). Talomalli on havainnollistettu 

kuvassa 4. 
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Kuva 4. TPS-tuotantojärjestelmä kuvattuna talomuotoon. Talossa JIT ja JIDOKA on kuvattu 

seiniksi, jotka pitävät järjestelmää pystyssä ja turvaavat jatkuvan parantamisen 

onnistumisen. (mukailtu lähteestä Liker 2011, s.81) 

 

Lean-filosofia on muodostunut pääosin Toyotan tuotantojärjestelmän pohjalta, ja käsitteenä 

”Lean” esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1988, jolloin John Krafcik julkaisi eri 

autovalmistajien tuotantojärjestelmiä vertailevan artikkelinsa ”Triumpf of the Lean 

Production System” (Holweg 2007, s.426). Vaikkakin Lean on alun perin kehitetty puhtaasti 

teollisuuden tarpeisiin, ovat sen periaatteet vuosien saatossa siirtyneet myös muiden alojen 

käyttöön. Tämän myötä Lean rinnastetaankin ennemmin prosessikehitykseen, kuin 

työkaluna tuotannon tehokkuuden parantamisessa. (Seddon & O´Donovan 2010, s.34).  

 

Lean muussa, kuin tuotannon kehittämisessä pohjautuu kuitenkin samoihin periaatteisiin; 

pyritään minimoimaan turha toiminta organisaatiossa ja tuotetaan oikeita palveluita oikeaan 

aikaan (Laamanen & Tinnilä 2009, s.26). Leanin tarkoitus on tarjota työkalut organisaation 

toiminnan kehittämiseksi lyhyellä sekä pitkällä aikajänteellä. Kaiken alkuna on 

organisaation strategian kehittäminen; lyhyellä aikajänteellä kehitetään toimintaa erilaisilla 

kehityshankkeilla, pitkällä tähtäimellä kehitetään Lean-organisaatio sekä Leania tukeva 

toimintaympäristö. (Lecklin & Laine 2009, 281).  
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Lecklinin & Laineen (2009. 281-282) mukaan Leaniin perustuvan toiminnan kehittämisessä 

voidaan nähdä viisi eri päävaihetta: 

 

1. Arvonäkökulma. Tuotettavien palveluiden ja tuotteiden arvon määrittely asiakkaan 

näkökulmasta. 

2. Hukan vähentäminen. Turhien ja lisäarvoa tuottamattomien vaiheiden poistaminen 

prosessista, kuten virheet, odotusajat ja varastointi. 

3. Virtauksen kehittäminen. Tuotannon toiminnan organisointi niin, että tuotteet ja 

palvelut läpäisevät toimitusketjun ilman häiriöitä. 

4. Imuohjauksen käyttö. Tilausennusteiden ja tuotannonsuunnittelun käyttö toiminnan 

tasaisuuden ylläpitämisessä. 

5. Jatkuva parantaminen. Prosessin ongelmakohtien poistaminen ja prosessin laadun 

kehittäminen. 

 

Leanin soveltamisen yksi perusajatuksista on se, että organisaation on tunnettava omat 

prosessinsa perin pohjin ja selvitettävä miten niihin kohdistuvat haasteet voidaan selvittää. 

Organisaatio ei voi hakea Leaniin toteuttavaa yritystä, jonka toimintamalli muistuttaa sen 

omaa ja vain kopioida toimintatapoja. Toisessa ympäristössä toimivan yrityksen toiminnasta 

voi hakea ideoita tai kehittämistapoja, mutta kopioitu käytäntö ei todennäköisesti tuota 

haluttuja tuloksia, jos sen avulla ei ratkaista jotain olemassa olevaa ongelmaa tai henkilöstö 

ei omaksu käytäntöä ja pyrit parantamaan sitä. (Liker 2011, s.12) 

 

2.4 DMAIC-ongelmanratkaisumalli 

DMAIC tulee sanoista, define, measurement, analysis, improvement ja control, eli 

määrittely, mittaus, analysointi, parannus ja ohjaus (Lecklin & Laine 2009, s.284). Tätä 

ongelmanratkaisumallia käytetään pohjana useiden eri toiminnankehitysstrategioiden 

työkaluissa, joista kenties tunnetuimpana esimerkkinä voidaan mainita Six Sigma. Six 

Sigma on yhdysvaltalaisen viestintävälineitä valmistavan Motorolan 1980-luvulla kehittämä 

parantamisstrategia, jonka perusväite on, että hajonta on toiminnan perusongelma, sillä se 

aiheuttaa tulonmenetyksiä, kustannuksia ja asiakastyytymättömyyttä. Sigma on 

kreikkalainen kirjain, jolla kuvataan tilastotieteissä aineiston keskihajontaa. Motorola 

omaksuikin juuri kuusi sigmaa (Six Sigma) kuvaamaan sitä, että virheitä sallitaan vain 3,4 

kappaletta miljoonasta tapahtumasta. Six Sigmassa on hyvin paljon samoja piirteitä, kuin 
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Leanissa ja Näslundin mukaan Lean ja Six Sigma ovat tällä hetkellä tehokkaimmat 

yritystoimintaa parantavat metodit, joita on käytössä. Yhdistävänä tekijänä ovat ainakin 

prosessien jatkuva kehittäminen, halu vähentää hukkaa sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä. 

(Näslund 2008, s.269&272) 

 

Define on prosessin ensimmäinen vaihe, jossa tunnistetaan yrityksen toimintaan vaikuttava 

ongelma, määritellään projektin tarkoitus sekä rajataan tavoitteet. Tässä vaiheessa on 

huomioitava asiakkaiden vaatimukset sekä heihin kohdistuvat seuraukset, ja päätettävä 

informaation perusteella, onko ongelma riittävän merkittävä, että sitä kannattaa lähetä 

selvittämään. Jos resursseja kohdennetaan vääriin asioihin, on kehitysprosessin suuntaa 

hankala enää muuttaa myöhemmässä vaiheessa. Määrittelyvaiheessa analysoidaan 

esimerkiksi projektin sidosryhmiä, prosessin rajapintoja, liiketoimintavaikutuksia sekä 

suorituskykyä. (Laamanen 2008, s. 321; Lecklin & Laine 2009, s.285) 

 

Measure, eli mittausvaiheessa pyritään selvittämään prosessin todellinen suorituskyky. 

Tuotteelle tai prosessille asetetaan kriittiset laatuominaisuudet ja niille määritetään 

oikeanlaiset mittarit. Mittarien toimivuus on myös varmistettava validin tiedon 

saavuttamiseksi. (Laamanen 2008, s. 321) 

 

Kolmas vaihe, analyse, pitää sisällään edellisessä vaiheessa esille tulleiden prosessin 

suorituskykyä kuvaavien tulosten analysoinnin ja niiden vertaamisen asetettuihin 

tavoitteisiin. Jos laatupoikkeamia ilmenee, määritellään suorituskykyä heikentävästi 

vaikuttavat tekijät ja valitaan niistä merkittävimmät, joihin kohdistaa toimenpiteitä. Tässä 

vaiheessa pyritään myös jakamaan prosessiin käytetty aika lisäarvoa tuottavaan ja 

tuottamattomaan aikaan. (Laamanen 2008, s. 322; Lecklin & Laine 2009, s.286) 

 

Analyysivaiheessa määriteltyihin, prosessin suorituskykyä heikentäviin tekijöihin 

kohdistetaan tarvittavat toimenpiteet Improve-vaiheessa. Toimenpide voi olla ratkaisu 

ongelmaan tai uuden toimintatavan esittely. Kun toimenpide on päätetty, sen suorituskykyä 

testataan kvantitatiivisesti, ja jos se läpäisee testit, otetaan toimenpide käyttöön. Tämän 

jälkeen aletaan kehittää uutta toimintatapaa. (Laamanen 2008, s. 322; Lecklin & Laine 2009, 

s.286) 
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Viimeisessä, eli control-vaiheessa määritellään ne menetelmät, joilla kehitettyä prosessia 

seurataan. Tämän vaiheen tarkoitus on varmistaa, ettei prosessi palaa vanhoihin, jo 

korjattuihin toimintatapoihin, vaan säilyttää saavutetun suorituskykynsä. Tässä vaiheessa 

voidaan määritellä myös prosessin lisäkehitystarpeet. (Laamanen 2008, s. 322; Lecklin & 

Laine 2009, s.286) 

 

Laamasen (2008, s.324) mukaan varsinkin Six Sigma-hankkeet ovat mittakaavaltaan suuria, 

yleensä tuotoltaan vähintään 100 000 €, joten DMAIC-mallin kaltainen 

ongelmanratkaisutapa saattaa olla turhan järeä useimpien organisaatioiden toiminnan 

kehittämisessä. Lecklin & Laine (2009, s.286) ovat taas sitä mieltä, että kuhunkin 

kehitysvaiheeseen liittyy useita laadunhallinnan perustyökaluja, joiden käytön 

helpottamiseksi on olemassa erilaisia ohjelmistoja, jolloin nämä kehitysaskeleet ovat 

useamman organisaation käytettävissä. DMAIC on kuitenkin luonteeltaan hyvin 

suoraviivainen ja selvät askelmerkit omaava ongelmanratkaisumalli, joten vaikka sen käyttö 

ei välttämättä ole pienissä yrityksissä järkevää siinä muodossa, kuin se on alun perin 

tarkoitettu, on sen perusajatus sovellettavissa pienemmänkin kokoluokan projekteihin. 

 

2.5 PESTLE-analyysi 

PESTLE-analyysi on työkalu, jonka avulla organisaatio voi ymmärtää ja analysoida sen 

toimintaan ulkoisesti vaikuttavia asioita. Analyysi on alun perin ollut liiketoiminnan 

johtamisen käytössä, mutta nykyisin sitä käytetään yleisesti eri organisaatioiden strategisen 

johtamisen työkaluna. Lyhenne tulee sanoista political (poliittiset), economical 

(taloudelliset), social (yhteiskunnalliset), technological (teknologiset), legal (lailliset) ja 

ecological (ekologiset). Analyysin nimi saattaa vaihdella lähteistä riippuen ja nimen 

kirjainten määrä vaihtelee sen mukaan, mitä osa-alueita ja missä järjestyksessä ne analyysiin 

sisällytetään. Varsin usein lain sekä ekologiset näkökulmat ovat rajattu analyysin 

ulkopuolelle. Käyttötarkoitus on kaikissa työkaluissa kuitenkin sama. (Zahari 2018, s.2) Alla 

on PESTLE-analyysin sisältöä havainnollistava kuva 5. 

 

 



26 

 

  

 

Kuva 5. PESTLE-analyysissä huomioitavia osa-alueita. Analyysin nimi saattaa muuttua sen 

mukaan, kuinka monta eri osa-aluetta siihen on sisällytetty. (Mukailtu lähteestä Kolios & 

Read 2013, s. 5025- 5033). 

 

PESTLE-analyysin nähdään helpottavan organisaatiota ymmärtämään ja jäsentämään 

ulkoisen toimintaympäristön asettamia haasteita sekä riskejä, ei niinkään ratkaisemaan niitä. 

Analyysin lopputulosten pohjalta riskitekijät ovat helpompi laittaa tärkeysjärjestykseen ja 

löytää ratkaisuja, kun organisaatiolla on niistä selvempi käsitys. (Satya et al. 2018, s.2-3).  

 

Poliittisen viitekehyksen sisällä tarkastellaan vallalla olevien ja mahdollisten tulevien 

poliittisten ratkaisujen vaikutusta organisaation toimialaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 

ympäristölainsäädännön kiristymistä tai maahantuontiin ja verotukseen vaikuttavia 

toimenpiteitä. Satya et al. 2018, s.3) Koska Finkova Oy:n toiminta perustuu 

maahantuomiensa tuotteiden myymiseen, on sen huomioitava erityisesti maahantuontiin ja 

verotukseen vaikuttavat päätökset ja ottaa niiden vaikutukset huomioon yrityksen toimintaa 

arvioidessa ja suunnitellessa. Finkova Service Oy:n kohdalla suurimmat vaikutukset ovat 

työlainsäädäntöä koskevissa päätöksissä. 

  

Taloudellinen näkökulma ottaa huomioon toimialaan kohdistuvat vaikutukset esimerkiksi 

inflaation, korkojen nousun, valuuttakurssien sekä kilpailijoiden luoman hintapaineen 

osalta. (Satya et al. 2018, s.2). Taloudellinen näkökulma on myyntiyrityksen näkökulmasta 

käytännössä aina se alue, johon kannattaa asettaa painoarvoa. Kun yritys elää myymistään 

tuotteista saatavilla katteilla, kaikki edellä listatut asiat vaikuttavat katetta alentavasti. 
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Yhteiskunnallisia vaikutteita on esimerkiksi yleinen mielipide talouteen, organisaation 

toimialaan tai asiakkaiden toimialaan. Jos toimintaympäristöön liitetään jokin negatiivinen 

mielikuva, kuten esimerkiksi tällä hetkellä turkistarhaukseen liitetään (Aamulehti 2018; 

Helsingin Sanomat 2017), aiheuttaa se organisaation toiminnalle haasteita ja voi jopa 

heikentää kannattavuutta. 

 

Teknologia on tänä päivänä suuressa roolissa kautta kaiken liiketoiminnan. Kehitys on 

huimaa ja varsinkin automatisointi vaikuttaa yhä enemmän päivittäiseen toimintaan. (Satya 

et al. 2018, s.2). Käytännössä kaikki yhteydenpito tehdään sähköisesti ja tieto kulkee 

sekunnin osissa toiselta puolelta maapalloa. Käsiteltävän tiedon määrä kasvaa ja päätösten 

tekemiseen jää vähemmän aikaa. Teknologian kehittyminen on helpottanut monta asiaa, 

mutta markkinoiden kapeneminen on tuonut asiakkaiden käsiin yhä laajemman ja 

laajemman toimittajakentän, mikä vaikeuttaa maahantuojien toimintaa. 

 

Lait ja viranomaismääräykset ovat käytännössä kytköksissä politiikkaan, mutta toteuttavan 

osana päätöksiä. Organisaation on oltava tietoinen sen toimintaan vaikuttavista 

määräyksistä, jotta se pystyy luomaan toimivan strategian. Tähän kehykseen liittyvät 

vallitsevat standardit, turvallisuusmääräykset, työaikalait ja kuluttajansuojalait. (Satya et al. 

2018, s.2) 

 

Ekologiset tai ympäristölliset tekijät johtavat nimensä mukaan ympäristöstä ja organisaation 

toiminnan vaikutuksesta siihen Satya et al. 2018, s.2). Tähän näkökulmaan voidaan liittää 

myös yhteiskunnallisia sekä poliittisia vaikutteita. Tietyt lait ja asetukset määräävät 

toimimaan ekologisesti ja muokkaamaan toimintaa tiettyyn suuntaan. Tämän lisäksi 

asiakkaat voivat asettaa tiettyjä vaatimuksia toimittajalle, kuten tiettyjen 

ympäristöstandardien käyttöä, vaikkei niiden käyttö olisi muuten pakollista.  

 

PESTLE-analyysi on erinomainen keino varmistaa, että organisaatio on ottanut 

toimintaympäristönsä kaikki osa-alueet huomioon, kun se kehittää strategiaansa riskien ja 

mahdollisuuksien kautta. ISO 9001- standardi (2015, s.10) nimenomaisesti velvoittaa 

organisaatiota määrittelemään sen toimintaan olennaisesti vaikuttavat ulkoiset asiat. 

Standardi tarkentaa asiaa vielä näin: 
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”Ulkoisen toimintaympäristön ymmärtämisessä voi olla apua sellaisten kansainvälisten, 

kansallisten, 

alueellisten tai paikallisten piirteiden tarkastelusta, jotka ovat peräisin juridisesta, 

teknologisesta ja taloudellisesta 

ympäristöstä, kilpailuympäristöstä, markkinoista ja ympäröivästä kulttuurista ja 

yhteiskunnasta.” (SFS-EN ISO 9001:2015, s.10) 

 

2.6 Kalanruoto 

Yhtenä prosessien kehittämisen, ja varsinkin PDCA-menetelmään liitettävänä juurisyiden 

analysointiin käytettävänä työkaluna käytetään professori Kaoru Ishikawan vuonna 1943 

kehittämää kalanruotoanalyysiä (englanniksi Cause and Effect diagram, CED). Ishikawa 

halusi havainnollistaa, kuinka eri tuotantolaitoksen toiminnot voitaisiin lajitella ja liittää 

keskenään. Alun perin kalanruotoanalyysiä käytettiin tuotteiden laadun analysointiin, mutta 

sen käyttö laajeni nopeasti analysoimaan laatuongelmia laajemmin. (Doggett 2005, s.35) 

Nimi kalanruoto tulee diagrammin rakenteesta, joka muistuttaa huomattavasti kalanruotoa, 

kuten on nähtävissä kuvassa 6, kohta 3. 

 

Kalanruotodiagrammin muodostamisessa käytetään viittä eri vaihetta (kuva 3): 

1. Valitaan ongelma. Voi olla myös kehityskohde tai seuraus 

2. Kirjoitetaan valittu ongelma diagrammin oikealle puolelle ja piirretään sitä kohti 

osoittava nuoli. 

3. Kirjoitetaan ongelman syntyyn vaikuttavat syyt, ns. juurisyyt nuolen ympärille ja 

piirretään niistä pienemmät nuolet osoittaamaan suurempaa nuolta. Voidaan myös 

nähdä oksina, jotka kasvavat rungosta.  

4. Piirretään pienempiä nuolia kuvaamaan vähäisempiä ja satunnaisemmin tapahtuvia 

ongelmia, jotka liittyvät juurisyihin. 

5. Varmistetaan, että diagrammissa on kuvattu kaikki ongelmaan vaikuttavat tekijät, 

jonka jälkeen diagrammin on valmis. 

(Doggett 2005, s.35-36). 



29 

 

  

 

Kuva 6. Kalanruotodiagrammin muodostamisen vaiheet, jotka muodostavat lopulta 

versoilevan, jopa kalanruotoa muistuttavan rakenteen. (Doggett 2005, s. 35) 

 

Kalanruotodiagrammi on ennemmin syiden ja seurausten luokittelutyökalu kuin ongelmien 

ratkaisutyökalu. Diagrammin avulla voidaan visualisoida sekä kartoittaa ongelman 

mahdolliset juurisyyt. Doggett (2005, s.36) mainitsee diagrammin yhdeksi suurimmista 

eduiksi sen, että sillä voidaan helpommin havaita se tosiasia, ettei syy ole välttämättä täysin 

se miltä se pintapuolisesti näyttää, vaan ongelman aiheuttajaan kytkeytyy usein monta 

pienempää osatekijää. 

 

Demingin laatuympyrään sekä DMAIC-prosessiin liittyvää teoriaa käytettiin hyväksi 

syventämään standardin vaatimaan jatkuvan parantamisen mallin ymmärrystä. On hyvin 

helposti nähtävissä, että varsinkin Demingin opit ovat vaikuttaneet todella vahvasti ISO 

9001-standardin asettamiin vaatimuksiin laadunhallinnasta, joten siihen ja vastaavan 

tyyppiseen toteutussyklin omaavaan DMAIC-prosessiin tutustuminen toivat vahvemmin 

esille jatkuvan parantamisen filosofian tarjoamat mahdollisuudet organisaation 

laadunhallinnassa. Erityisesti tunnistettujen ongelmien ja haasteiden priorisointi auttavat 
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organisaatiota takaamaan omien resurssiensa paremman riittävyyden sekä kohdistamaan 

niitä oikeisiin asioihin oikeaan aikaan.  

 

PESTLE-analyysi sekä kalanruotoanalyysi ovat keskeisiä työkaluja organisaation 

toimintaan vaikuttavien haasteiden tunnistamiseen, ymmärtämiseen sekä priorisointii. Nämä 

työkalut ovat myös erittäin helppokäyttöisiä, mikä parantaa niiden omaksumista läpi koko 

organisaation. Vaikka PESTLE-analyysin käsittelemät osa-alueiden voisi ajatella olevan 

yleisesti tunnistettavissa, voitiin tämän työkalun avulla kuitenkin varmistaa, että 

organisaatiossa otetaan varmasti kaikki ulkoiset tekijät huomioon riskikartoituksessa. 

Kalanruotoanalyysin avulla taas osa-alueiden vaikutukset sekä niiden sisältämät syy-

seuraussuhteet analysoida riittävällä tasolla, että niiden priorisointi voidaan toteuttaa 

loogisesti. Organisaation koko tuo kuitenkin omat rajoituksensa sille, miten useaan eri 

uhkaan voidaan tehokkaasti tarttua. Leanin avulla jatkuvan parantamisen filosofia sekä 

työkalujen käyttö pyritään yhdistämää loogiseksi kokonaisuudeksi organisaation 

laatuajattelun ja laadunhallinnan kannalta.  
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3 PROSESSIAJATTELUN MERKITYS LAADUNHALLINNASSA 

 

 

Yhtenä pääteemana ISO 9001-standardin laadunhallintajärjestelmässä on jo standardisarjan 

aiemmassa, vuoden 2008 päivitysversiossa esitelty prosessimaisen toimintamallin filosofia 

ja vaatimukset. Viimeisin päivitys jakaa tämän saman ajatuksen ja osaltaan myös lisää sen 

vaikuttavuutta. (SFS ISO 9001 2008, s.8; SFS ISO 9001 2015, s.6) Tässä kappaleessa 

tutustutaan lähemmin prosessiajattelun taustoihin ja teoriaan, sekä miten prosessien kuvaus 

ja kehittäminen on sidoksissa organisaation toimintaan. 

 

Mikä tahansa organisaation toiminta tai sen osa-alue voidaan kuvata prosessina (Laamanen 

& Tinnillä 2009, s.121) Prosessi voidaan nähdä usean eri tekijän summana tai ketjuna, jolla 

on lopputulos. Tulos voi olla tavoitteet ja lopputulos huomioiden joko toivottu tai 

epätoivottu, mutta lähtökohtaisesti prosessin keskeinen päämäärä on tuottaa lisäarvoa 

toiminnalle.  Prosessien voidaan ajatella sisältyvän kaikkeen yritystä ja sen sidosryhmiä 

koskevaan, tuloshakuiseen toimintaan, jossa tulokset voivat olla aineellisia tai aineettomia. 

Laamanen (2005, s.151) 

 

Martinsuo & Blomqvist (2010, s. 4) mukaan prosessien voidaan aina ajatella olevan 

lisäarvoa tuottava sarja tapahtumia, joihin organisaatio kohdistaa resursseja. Prosessin 

voidaan nähdä alkavan aina asiakkaasta ja päättyvän asiakkaaseen. Asiakkaan ei välttämättä 

tarvitse olla asiakas siinä merkityksessä, kuin se yleensä nähdään, vaan se voi tarkoittaa mitä 

tahansa sisäistä tai ulkoista sidosryhmää, joka asettaa omat vaatimuksensa prosessille. 

(Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 4) Kuvassa 2 on yksinkertaistettu kuvaus prosessin kulusta. 
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Kuva 7. Prosessin yksinkertaistettu kuvaus, jossa perusajatuksena on, että prosessi lähtee 

aina liikkeelle asiakkaasta (sisäinen tai ulkoinen) ja päättyy aina asiakkaaseen. (Mukailtu 

lähteestä Laamanen 2005, s.154) 

 

Varsinkin yritystoiminnassa prosessit voidaan jakaa liiketoimintaprosesseihin ja muihin 

yrityksen toimintaan liittyviin prosesseihin. Liiketoimintaprosessit eroavat muista 

prosesseista lähinnä siitä syystä, että ne ovat olennaisia yrityksen strategian toteutumiselle 

sekä niiden tuloksena on pääsääntöisesti rahaa. Liiketoimintaprosessit ovat myös vahvasti 

liitoksissa ulkoiseen asiakkaaseen, mikä tekee prosesseista samalla myös organisaation 

ydinprosesseja. Ydinprosesseiksi voidaan lukea esimerkiksi myynti-, tuotanto- ja 

hankintaprosessit. Muut prosessit koostuvat lähinnä organisaation sisäisistä prosesseista, 

joiden tehtävänä on palvella ydinprosesseja, esimerkiksi henkilöstön kouluttaminen. Näitä 

prosesseja kutsutaankin kuvaavasti tukiprosesseiksi. Tukiprosessien loppuasiakas on 

löydettävissä aina organisaation sisältä. (Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 4; Pesonen 2007, 

s.131) 

 

Liiketoimintaan liittyy olennaisesti myös erilaiset projektit. Vaikka projektista ja prosessista 

löytyy erittäin paljon samankaltaisuuksia, on varottava sekoittamasta niitä toisiinsa. 

Projektin voidaan katsoa olevan yksi prosessin tyypillinen toteutustapa, kun kyseessä on 

jokin suurempi kokonaisuus, kuten lentokoneen toimitus tai kerrostalon rakentaminen. 

Projekti on tällöin ainutkertainen ja siihen sidoksissa ollut organisaatio väliaikainen. 

Prosessi on taas keino hallita tiettyjä kokonaisuuksia toistuvasti identtisillä tuloksilla ja 

resursseilla.  (Tinnillä & Laamanen 2009, s.24) 

3.1 Prosessijohtaminen 

Yritystoiminnan keskeisiä päämääriä on saavuttaa taloudellista hyötyä toiminnallaan. 

Laamasen & Tinnilän (2009, s.10) mukaan tämä tarkoittaa sitä, että yritys kykenee 
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tuottamaan verrattain pienillä kustannuksilla riittävästi arvoa asiakkailleen, jolloin 

yrityksellä on mahdollisuudet tuottaa toiminnallaan rahaa. Yrityksen on siis pystyttävä 

ymmärtämään, kuvaamaan, kontrolloimaan ja parantamaan niitä toimintoja, eli prosesseja, 

jotka ovat olennaisia yrityksen kannattavuuden sekä strategisten päämäärien 

saavuttamiseksi. Tätä kokonaisuutta kutsutaan prosessijohtamiseksi (Laamanen & Tinnilä 

2009, s.6). 

 

Niin pitkään, kuin on ollut yritystoimintaa, yksi toiminnan päätavoitteista on ollut 

kannattavuuden parantamisessa tai vähintäänkin saavutetun tason ylläpitäminen. 

Prosessijohtaminen ei niinkään eroa tavoitteidensa osalta perinteisemmästä 

johtamismenetelmästä, jossa lähtökohtana oli jakaa yrityksen työtehtävät suoraviivaisiin, 

tehokkaisiin ja helposti valvottaviin osa-alueisiin, joissa jokainen pyrkii ensisijaisesti 

parantamaan vain omaa toimintaansa. Erot tuleva esille siinä, miten tavoitteisiin päästään. 

Yritysten toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, kuten digitalisaatio ja markkinoiden 

globalisaatio ovat tehneet sen, ettei perinteinen, funktionaalinen organisaatio kykene enää 

vastaamaa monimutkaistuneeseen tilanteeseen, vaan raskaasti pyörivä yritys jää nopeamman 

ja joustavamman kilpailijansa jalkoihin. (Laamanen & Tinnilä 2009, s.7) 

 

Perinteisestä johtamismallista poiketen prosessijohtamisen ajatuksena on toiminnan jatkuva 

parantaminen organisaatiorajoja ylittävän yhteistyön avulla, jolloin toiminnan kehittämiseen 

otetaan mukaan myös ulkoiset sidosryhmät. Jos aiemmin toimittajia valittiin pääasiassa 

hinnan perusteella, nykyään pyritään löytämään ne toimittajat, joilla on kustannustehokkaan 

hinnan lisäksi tarjottavana myös muita lisäarvoa tuovia toimintoja, kuten kilpailijoita 

joustavammat toimitusajat tai parempi laatu. Asiakkaat tuovat oman panoksensa 

palautteiden ja kehittämisehdotusten muodossa, jolloin yritys pystyy objektiivisemmin 

tarkastelemaan omia toimintojaan. Prosessijohtamisessa pyritään luomaan yritykselle 

tehokkain toimintamalli ja mallintaa se prosesseiksi, joissa hyödynnetään koko 

organisaation ja sen sidosryhmien potentiaali. Prosesseille asetetaan tavoitteet, resurssit sekä 

omistaja, ja niitä kehitetään jatkuvasti. Jatkuvan kehittämisen avulla yritys voi luopua 

tehottomista ja tuottamattomista töistä. (Laamanen & Tinnilä 2009, s.7; (Lecklin 2006, s. 

126, 131.) 
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3.2 Prosessien kuvaus 

Prosessien kuvaaminen alkaa pääpiirteittäin siinä kohtaa, kun organisaation toiminta on 

saatu hahmoteltua prosessikartan muotoon. Finkova Oy:n ja Finkova Service Oy:n 

konsernitasoinen prosessikartta on nähtävissä kuvassa 8. Karttaan on kuvattu ne asiat, joiden 

perusteella saadaan käsitys organisaation toiminnasta yhdellä silmäyksellä. Kartan ei ole 

tarkoitus olla lopullinen vaan se muuttuu ja sen kuuluu muuttua jatkuvasti organisaation 

kehittyessä ja kehittäessä toimintaansa.  Prosessikartan tekemisestä vastaa pääsääntöisin 

organisaation johto, koska heillä on paras kokonaisnäkemys organisaation toimintaan 

liittyvistä prosesseista ja tukitoimista. Laadunhallinnasta vastaava henkilö, kuten 

laatuinsinööri, voi olla mukana kehittämässä karttaa, mutta näkemysten tulee pääsääntöisin 

olla lähtöisin johdolta. Prosessikartan esitystapa vaihtelee ja vakiintuneita näkemyksiä sen 

rakenteesta on olemassa useita. Tärkeintä on kuitenkin se, että kartta on todenmukainen ja 

selkeä, koska kartan on tarkoitus toimia myös organisaation laatukoulutuksen työkaluna, 

jolloin prosessien mallintamiseen perehtymättömän henkilön on sen sisältö pystyttävä 

ymmärtämään. (Pesonen 2007, s.133-135). 

 

 

Kuva 8. Finkova Oy:n ja Finkova Service Oy:n konsernitason toiminnan prosessikartta, 

jonka keskiössä keltaisella pohjalla on tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ydintoiminnot. 

Kuvassa oikealla on kuvattu toiminnan jakautuminen eri osa-alueisiin. 
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Pesonen (2007, s.143-144) kertoo kirjassaan, ettei kaikkia yrityksen toimintaan liittyviä 

tehtäviä, vaikkakin tärkeitä, ole tarkoituksenmukaista kuvata erillisinä prosesseina. Jotkin 

pienemmät päivittäiseen toimintaan liittyviin tehtävät, kuten Finkova Oy:n tapauksessa 

esimerkiksi osto- tai myyntitilauksen tekeminen ja niiden kirjaamineen 

toiminnanohjausjärjestelmään, voidaan kuvata toimintaohjeessa sekä havainnollistaa 

viiteohjeilla (kuva 9 ja 10). 

 

 

Kuva 9. Kuvankaappaus Finkova Oy:n laadunhallintajärjestelmään liittyvästä 

toimintaohjeesta, jossa kerrotaan ostotilauksen tekemisen vaiheet. 

 

Kuva 10. Osa Finkova Oy:n viiteohjeesta, jossa kuvataan myyntitilauksen kirjaaminen 

toiminnanohjausjärjestelmään. 

 

Pesosen (2007, s.143) mukaan prosessikuvauksiin voidaan siirtyä, kun prosessikartta on 

valmis ja kuvattavat prosessit määritelty sekä niiden hierarkia selvitetty. Pesonen listaa 

laadukkaan prosessikuvauksen rakentuvan kolmesta asiasta: 
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1. Prosessin peruskuvauksesta, jossa määritellään esimerkiksi prosessin alku ja loppu, 

sidosryhmät, vastuut sekä mittarit.  

2. Vuokaaviosta, jossa päävaiheet tulevat näkyville kaavion muodossa.  

3. Kaavion vaiheiden avauksesta, jossa määritellään vastuut ja työkalut prosessille. 

(Pesonen 2007, s. 144) 

 

Martinsuon & Blomqvistin (2010, s.9) mukaan prosessien kuvaaminen alkaa siitä, että 

prosessille määritellään alku- ja loppukohdat, eli syöte ja tuotokset. Kuvattavan prosessin 

rajauksessa voidaan käyttää myös prosessin tuomaa lisäarvoa, resursseja tai sidosryhmiä. 

Kun prosessi on rajattu, kuvataan se karkeasti, jolloin siihen sisällytetään lisäarvoa tuovat 

tehtävät (keskeiset vaiheet) sekä päätökset niiden esiintymisjärjestyksessä (Martinsuo & 

Blomqvist 2010, s. 10). 

 

Riippuen prosessin kriittisyydestä organisaation toiminnan kannalta, tulee niitä tarkastella 

eri tarkkuudella. Tärkeämpiä prosessin osia tarkastellaan yksityiskohtaisemmalla tasolla, 

jolloin niihin kohdistetaan tarvittavat resurssit. Tämä voidaan tehdä joko 

yksityiskohtaisemmalla kaavioesityksellä tai prosessiin liitettävillä työ- ja viiteohjeilla. 

Yksityiskohtaisesta prosessikuvauksesta olisi pystyttävä erottamaan ja mittaamaan 

ohjeistusta vaativat tehtävät, niiden keskinäiset suhteet sekä vastuut. Tarpeen vaatiessa 

kuvataan myös prosessin vaatimat resurssit. Prosessin tarkempi kuvaus on vaatimuksena 

erityisesti silloin, kun se on toteutettava aina samalla tavalla. Kun prosessissa on 

epävarmuustekijöitä tai sen toteuttaminen voidaan tehdä vaihtelevasti, on vaihekohtainen 

listaus parempi vaihtoehto. (Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 10). Kuvassa 11 on listattuna 

prosessien visuaaliseen kuvaamiseen yleisimmin käytettyjä symboleja. 
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Kuva 11. Yleisesti prosessikuvauksissa käytettyjä merkintätapoja, joiden avulla pyritään 

yhtenäistämään vuokaavioita ja näin helpottamaan niiden tulkintaa (Martinsuo & Blomqvist 

2010, s.11) 

 

Kuvassa 12 on esimerkki, miten tässä työssä prosessikuvaukset on rakennettu. Kuvassa on 

osa Finkova Service Oy:n huoltoprosessin vuokaaviota. Kaaviosta on nähtävillä prosessin 

alkuun johtava syöte, eli viittaus edelliseen prosessikuvaukseen ”PK 1.9 Huoltotilauksen 

vastaanottoprosessi” sekä se, miten prosessi lähtee etenemään vaiheittain. Laitteen 

vastaanottotarkastus on prosessin kannalta tärkeä vaihe ja se on toteutettava aina samalla 

tavalla, joten tarkastuksen tueksi on luotu erillinen toimintaohje, TO 1.11. Kun tarkastus on 

suoritettu, tehdään lopputuloksen perusteella päätös siitä, onko laite asiakkaan antamien 

tietojen mukaisessa kunnossa vai ilmenikö tarkastuksessa jotain muita seikkoja, jotka 

vaikuttavan prosessin jatkumiseen. 
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Kuva 12. Finkova Service Oy:n omissa tiloissa tehtävän huoltoprosessin osakuvaus, joka 

käsittelee tilauksen vastaanottoa sekä kohteen todentamista. 

 

Prosessin mallintamisen tueksi on tarjolla erilaisia IT-sovelluksia. Tässä työssä on käytetty 

Microsoftin tarjoamaa Visio-työkalua, josta löytyy valmiina erilaisia symbolimalleja, 

vuokaaviopohjia sekä muita visualisointitapoja. Tarjolla on kuitenkin lukemattomia 

maksullisia ja maksuttomia palveluja, mutta alun hahmottamis- ja rajausvaiheessa paras 

työkalu on ollut ruutupaperi sekä työvaiheiden listaus taulukkoon. 

 

3.3 Prosessien kehittäminen 

Kuten jatkuvan parantamisen filosofiaan kuuluu, tulee prosesseja seurata ja kehittää 

jatkuvasti. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että organisaation tulee keskittää kaikki 

voimavaransa vain prosessien suorituskyvyn hiomiseen, vaan prosessien kehittämisen tulee 

perustua siihen ajatukseen, että joillain tietyllä toimintatavalla saavutetaan parempia 

tuloksia, kuin tekemällä toisin (Laamanen 2007, s.149).  

 

Lecklinin (2006, s.136) mukaan prosessien kehittäminen onnistuu varmimmin, jos se 

tehdään organisoidusti. Kaikkia prosesseja ei kannata lähteä kehittämään samanaikaisesti, 

vaan niukat resurssit kannattaa kohdistaa harkiten. Kehitettävän prosessin tai prosessien 
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valinnassa palvelee niille tehtävä kuntotesti.  Kuntotesti sisältää eri suorituskyvyn mittareita, 

joilla määritellään prosessille kulloisenkin tavoitteen mukainen painoarvo. Mittareita 

käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Eri mitattaville ominaisuuksille annetaan 

painoarvot, joiden mukaan kehitettävästä prosessista tehdään päätös. (Laamanen 2007, 

s.146-147). 

 

Valitulle prosessille tehdään Nykytila tulisi kartoittaa järjestelmällisesti ja seuraavat asiat 

tulisi olla määriteltynä jo kehityksen aloitusvaiheessa: 

− pääprosessien nimeäminen 

− pääprosessien kokoaminen prosessikarttaan 

− prosessinomistajien nimeäminen 

− prosessien kehittämiseen käytettävien henkilöstöresurssien asettaminen 

− prosessien yleiskuvaus 

− tiedonkeruumenetelmien asettaminen. 

(Lecklin 2006, s.136-137). 

 

Sharp & McDermott (2009, s.84-86) kuvaavat prosessien kehittämisen sisältävän kolme eri 

työvaihetta, joiden päämääränä on saavuttaa prosessin tavoitetila. Aluksi määritetään 

prosessin toimintaympäristö ja sen laajuus, rajaukset sekä tarkoitus. Prosessista luodaan 

kuvaus, johon liitetään prosessiin johtavat ja siitä syntyvät prosessit sekä kuvataan niiden 

keskinäiset riippuvuudet. Seuraavaksi selvitetään prosessin sen hetkinen tila sekä todelliset 

tavoitteet, joita ei nykymuotoisella prosessilla saavuteta. Viimeseksi määritetään prosessin 

tavoitetila, jonka perusteella prosessia lähdetään kehittämään. (Sharp & Mcdermott (2009, 

s.84-86). 

 

3.4 Prosessien suorituskyvyn mittaaminen 

Prosessien mittaamisella on tarkoitus ymmärtää, mitä organisaation toiminnassa 

todellisuudessa tapahtuu tai ei tapahdu. Varsinkin ajettaessa sisään uusia toimintatapoja, on 

erityisen tärkeää varmistua prosessien tarkoituksenmukaisuudesta sekä niiden kyvystä 

täyttää asetettuja vaatimuksia. Jos huomataan, ettei tietyt toimintatavat tuo haluttua 

lopputulosta, on niiden muokkaaminen huomattavasti helpompaa, kun organisaatio ei ole 

vielä omaksunut niitä. (Laamanen 2007, 2 s.149; Laamanen & Tinnilä 2009, s.88).   
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Prosessien mittaaminen, varsinkin muussa, kuin taloudellisessa mielessä, saattaa 

monessakin organisaatiossa vaikuttaa ajan ja resurssien tuhlaukselta. Tämä voi johtaa siihen, 

että organisaatiota johdetaan vain mielipiteiden ja intuition pohjalta, mikä harvoin johtaa 

positiiviseen lopputulokseen. (Laamanen 2007, 2 s.149). Ajatus siitä, että mittauksen 

kohteena oleva prosessi myös tehdään tai sitä pystytään hallitsemaan, pitää todennäköisesti 

paikkansa. Tämä ei ole kuitenkaan täysin yksiselitteistä, sillä on olemassa lukematon määrä 

keinoja mitata suorituskykyä, ja liialla seurannalla ja analysoinnilla saattaa olla 

toimintakykyä heikentäviä vaikutuksia. (Robson 2004, s.511). 

 

Jokainen organisaatio on erilainen ja pääpaino mitattavissa prosesseissa vaihtelee. 

Olennaista on, että prosessimittari on kunnossa, antaa vaaditut tulokset ja mahdollinen 

mittausepävarmuus on tiedossa ja hyväksyttävien rajojen sisällä. (Lecklin 2006, s.153). 

Lecklin listaa hyvän mittarin vaatimuksia seuraavasti: 

 

− luotettava 

− selkeä ja helppokäyttöinen 

− prosessin kannalta olennainen 

− kustannustehokas 

− tulosten oltava yksiselitteisiä 

(Lecklin 2006, s.153). 

 

Valittaessa mittaria tai mittareita kulloisellekin prosessille, tulee pitää mielessä se, että 

tärkein syy mittaamiselle on prosessin tehokkuuden parantaminen. Oli kyseessä 

liikevaihdon, asiakastyytyväisyyden tai vaikka toimitusvarmuuden mittaaminen, 

päämääränä on parempi ymmärrys prosessista, mikä antaa työkalut sen parantamiseen. 

(Robson 2004, s.511). 

 

Luonteeltaan prosessimittareita on kolmenlaisia; syötteisiin, prosessiin ja tuotoksiin liittyviä. 

Prosessin syötteitä mitatessa kohteena ovat esimerkiksi prosessille olennaiset resurssit tai 

tarvittavat raaka-aineet. Itse prosessia mitatessa keskitytään prosessin sisäiseen laatuun ja 

tehokkuuteen, kuten läpimenoajat tai kustannukset. Tulosmittareilla pyritään selvittämään 

prosessin lopputuotteen laatu. Tarkastelussa voi olla prosessista riippuen esimerkiksi 

fyysisen tuotteen ominaisuudet, prosessin tuottama arvo sidosryhmille, asiakkaiden kokema 
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tyytyväisyys tai puhtaasti yrityksen menestys. Pääasiassa tulosmittareilla mitattavat 

ominaisuudet vaikuttavat suoraan yrityksen prosessista saavuttamaan tuottoon. (Lecklin 

2006, s.151; Martinsuo & Blomqvist 2010, s.16) Taulukossa 1 on yleisiä prosessimittauksen 

tunnuslukuja. 

 

Taulukko 1. Prosessimittauksen tunnuslukuja, joista sinisellä on merkitty ne tunnusluvut, 

joita käytetään kohdeorganisaation prosessien tehokkuuden mittaamiseen. (Mukaillen 

lähteistä Lecklin 2006, s.154; Martinsuo & Blomqvist 2010, s.16) 

Syötteiden tunnusluvut Prosessin tunnusluvut Tuotosten tunnusluvut 

Työvoima Läpimeno- /toimitusaika Virheet 

Materiaalikustannukset Saanto Toimitusvarmuus 

Kapasiteetti Poikkeamat Asiakastyytyväisyys 

Raaka-aineen ja tuotteiden 

laatu 

Resurssien käyttöaste Tuotelaatu 

Edeltävän prosessin 

tehokkuus 

Aikataulun pitävyys Tuotemäärät 

  Tuotantokustannukset Takuukustannukset 

 

Toimiva mittausjärjestelmä ottaa huomioon koko prosessin alusta loppuun ja seuraa 

suorituskykyä luotettavasti. On erityisen tärkeää, ettei tuloksia voi manipuloida halutun 

lopputuloksen saavuttamiseksi, vaan tiedon on annettava selkeä kuva siitä, mitkä asiat 

prosessissa vaativat kehittämistä. Seurannan on oltava vaivatonta, eikä mittaaminen saa 

kuluttaa prosessin voimavaroja tai olla suhteettoman kallista. Mittarit on kytkettävä 

yrityksen strategiaan ja niiden toimivuutta on seurattava ja niitä on päivitettävä sitä mukaa, 

kun strategia muuttuu. Mittareita ei myöskään saa olla liikaa, ettei mittaaminen vie huomiota 

itse prosessilta. (Lecklin 2006, s.154; Martinsuo & Blomqvist 2010, s.16)  

 

Edellä käsiteltyjä teorioita ja työkaluja käytettiin apuna kohdeorganisaation toimintojen 

tunnistamisessa ja kuvaamisessa. Organisaatiolle luotiin yhteensä 11 eri prosessikuvausta: 

 

− asiakaspalautteen käsittelyprosessi 

− poikkeavan tuotteen tai palvelun käsittelyprosessi 

− toimittajareklamaatioprosessi 
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− tarjousprosessi 

− myyntitilausprosessi 

− ostotilausprosessi 

− toimitusprosessit asiakkaalle ja varastoon 

− huoltotilauksen vastaanottoprosessi 

− asennus ja huoltoprosessi omissa sekä asiakkaan tiloissa. 

 

Näistä toiminnan kannalta merkittävimmät prosessit ovat tarjousprosessi sekä 

myyntitilausprosessi, joka jakautuu organisaatiossa kahteen: Finkova Oy:n 

myyntitilausprosessiin sekä Finkova Service Oy:n huoltotilauksen vastaanottoprosessiin. 

Näitä prosesseja tullaan käsittelemään tarkemmin kappaleessa 6.2. 
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4 PÄIVITYKSEN VAIKUTUKSET ISO 9001-STANDARDIIN  

 

 

ISO 9001- standardin päivittyminen vuonna 2015 toimi käynnistävänä tekijänä sille, miksi 

tutkimusprojektin kohteena olevan organisaatiolla ilmeni tarve päivittää edelliseen versioon 

pohjautuva laadunhallintajärjestelmänsä. Vaikka laadunhallintajärjestelmää ikinä sertifioitu, 

ei sen sertifiointi nykymuodossaan olisi ollut mahdollista. Siinäkin tilanteessa, että 

sertifikaatti olisi haettu, jokaisen ISO 9001:2008 mukaan sertifioidun 

laadunhallintajärjestelmän tuli olla päivitettynä uuden standardin mukaiseksi ja auditoituna 

viimeistään 23.9.2018 mennessä, jotta sertifikaatti olisi pysynyt voimassa (ISO 9001:2015 

Laadunhallinta) Tämän kappaleen tarkoituksena on havainnollistaa mikä tehtävä ISO-

organisaatiolla (International Organization for Standardization) on ylipäätään 

maailmanlaajuisen standardoinnin kentällä sekä avata tarkemmin, miten standardipäivitys 

käytännön tasolla vaikuttaa laadunhallintajärjestelmään ja sen rakenteeseen. 

 

Standardoinnin ja erilaisten säädösten konsepti on jollain tasolla ollut sisäänrakennettuna 

ihmisen toimintaan jo vuosituhansia. Ensimmäiset kirjalliset esimerkit toimintatapojen 

yhtenäistämisestä voidaan löytää jo Raamatusta. Standardointi ja erityisesti laadunhallintaan 

liittyvät vaatimukset ovat kuitenkin huomattavasti nuorempia käsitteitä. Teollisuuden 

kehittyessä toimintatapojen yhtenäistäminen tuli yhä tärkeämmäksi osaksi toiminnan 

kokonaisuutta. Ennen kansainvälisesti yhtenäisten standardien hyväksymistä Yhdysvallat ja 

Englanti olivat pitkään standardoinnin edelläkävijöitä. (SangarÉ 2012, s.1; Lecklin 2006, 

s.308). 

 

Laadunhallintaan liittyvät standardit ovat alun perin lähtöisin sotateollisuudesta, jossa 

alihankinnan laadun varmistaminen on erityisen tärkeää. ISO 9000- 

laadunhallintastandardisarja esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1987. Standardisarja 

perustuu jo 1950 luvulla syntyneeseen Yhdysvaltojen armeijan käyttämään 

laatujärjestelmään. ISO 9000- sarja otettiin ensin käyttöön vain Euroopassa, mutta tähän 

mennessä sen käyttö on laajentunut yli 170:een maahan (ISO Surve, 2017). 
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4.1 ISO-standardoimisjärjestö 

ISO (International Organization for Standardization) on kansainvälinen, muista riippumaton 

toimielin, joka luo ja ylläpitää standardoitua tietoa. ISO on perustettu vuonna 1947, 

tarkoituksena luoda järjestö, joka koordinoi ja yhdistää teollisuuden standardeja 

maailmanlaajuisesti. ISO koostuu tällä hetkellä 162:stä jäsenmaasta sekä yli 700:sta 

teknisestä komiteasta. Järjestö on julkaissut lähes 23 000 kappaletta eri toimialoihin liittyvää 

standardia. Vaikka ISO:n julkaisemilla standardeilla tai niihin liittyvillä dokumenteilla ei ole 

varsinaisesti viranomaismääräyksiin tai lainsäädäntöön verrattavaa määräysvaltaa, 

sovelletaan standardien vaatimuksia laajasti ympäri maailman eri toimialojen tuotteissa ja 

palveluissa. (About ISO) 

 

4.2 ISO 9000 

ISO 9000-standardisarja koostuu laadunhallintaa käsittelevistä standardeista, joiden avulla 

organisaatiot voivat luoda ja kehittää toimivan ja kansainvälisesti tunnistettavan 

laadunhallintajärjestelmän. Standardisarjan pohjalta rakennettu laadunhallintajärjestelmä 

mahdollistaa organisaatiolle paremmat mahdollisuudet menestyä kansainvälisillä 

markkinoilla, sillä standardisarja on yleisesti omaksuttu läpi kaikkien liiketoiminta-alueiden 

lääketieteestä konepajatoimintaan. ISO 9001-standardisarja sisältää ISO 9000, ISO 9001 

sekä ISO 9004 – standardit, joista ISO 9000 ja 9001 määrittelevät laadunhallintajärjestelmän 

perusteet sekä vaatimukset, ja ISO 9004 sisältää valmiin laadunhallintajärjestelmän 

jatkuvaan parantamiseen tähtääviä suuntaviivoja. Sarjaan liittyy myös standardi ISO 19011, 

joka käsittelee eri johtamisjärjestelmien, kuten laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmien 

auditointia. (Selection and use of the ISO 9000 family of standards 2016, s. 1-2,6.) 

 

4.3 ISO 9001 

ISO 9001 standardin viimeisin versio: SFS-EN ISO 9001:2015, on viides sukupolvi kyseistä 

standardia. Sarjan ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1986 ja sitä päivitetään jatkuvasti 

vastaamaan laadunhallintaan vaikuttavia haasteita. (ISO 9000 Laadunhallinta.) Tämä 

standardi käsittelee tarkemmin laadunhallintaa koskevia vaatimuksia ja avaa ISO 9000-

standardin kuvaamia periaatteita. ISO 9001-standardi onkin ehkä kansanomaisemmin 

selitettynä käyttöohje vallalla oleville laadunhallinnan periaatteille. Kuvassa 13 on listattuna 

ISO 9000- standardin määrittelemät seitsemän periaatetta, joihin ISO 9001- standardi 

perustuu, ja joihin laadunhallintajärjestelmää luotaessa organisaation tulee kiinnittää 
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erityistä huomiota, jotta se kykenee tuottamaan sidosryhmien vaatimusten mukaisia tuotteita 

ja palveluita. Standardi ei kuitenkaan kerro tarkasti, miten ja millä painotuksella kunkin 

organisaation tulisi näitä periaatteita soveltaa, vaan organisaatiolla on vapaus käyttää eri 

periaatteita sen mukaan, miten sen on luonnollisinta saavuttaa paras suorituskyky. (Selection 

and use of the ISO 9000 family of standards 2016, s. 3-4.) 

 

 

Kuva 13. ISO 9000- standardin määrittelemät laadunhallinnan seitsemän periaatetta. (SFS-

EN ISO 9001 2015, s. 6.) 

 

Koska työhön kuului Finkova Oy:n osalta vanhan laadunhallintajärjestelmän päivittäminen 

uuden standardin mukaiseksi, oli toteutuksen kannalta myös järkevää tutustua tarkemmin 

myös aiempaan versioon. Aiempi laatukäsikirjan otsikointi seurasi käytännössä suoraan 

standardin otsikointia, joten sisällön peilaaminen standardiin oli kohtalaisen yksinkertaista. 

ISO 9001:2015-standardi eroaa kuitenkin sekä otsikoinnin että sisältönsä osalta 

aikaisemmasta päivitysversiosta, ISO 9001:2008:sta niin paljon, että aikaisempi 

laatukäsikirja ei olisi millään taipunut uuden standardin vaatimuksiin sellaisenaan. 

Taulukossa 2 on vertailtu eri versioiden otsikointia, ja yksinään otsikoiden määrän 

kasvaminen kahdeksasta kymmeneen on jo huomioitava asia. Erojen syyt selviävät 

tutustumalla tarkemmin itse standardien sisältöön, mutta käsitteiden lisäksi osa vanhan 

standardin kappaleista on selvästi jaettu omien otsikoidensa alle, kuten ”Suorituskyvyn 

Laadun-
halinta

Asiakas-
keskeisyys

Johtajuus

Ihmisten 
täysipainoinen 
osallistuminen

Prosessimainen
toimintamalli

Parantaminen

Näyttöön 
perustuva 

päätöksenteko

Suhteiden 
hallinta
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arviointi” ja ”Parantaminen” ovat aiemmin sisältyneet ”Mittaus, analysointi ja 

parantaminen” alle. 

 

Taulukko 2. Erot otsikoinnissa ISO 9001:2008 ja 2015 päivitysversioiden välillä. (SFS-EN 

ISO 9001 2015. s.2; SFS-EN ISO 9001 2008. s.4-5.) 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

1 Soveltamisala 1 Soveltamisala 

2 Velvoittavat viittaukset 2 Velvoittavat viittaukset 

3 Termit ja määritelmät 3 Termit ja määritelmät 

4 Laadunhallintajärjestelmä 4 Organisaation toimintaympäristö 

5 Johdon vastuu 5 Johtajuus 

6 Resurssien hallinta 6 Suunnittelu 

7 Tuotteen toteuttaminen 7 Tukitoiminnot 

8 Mittaus, analysointi ja 
parantaminen 8 Toiminta 

--- 9 Suorituskyvyn arviointi 

--- 10 Parantaminen 

 

 

Päivityksen johdosta syntyneitä keskeisimpiä muutoksia ja lisäyksiä on vertailtu itse 

standardissa (taulukko 3) ja Tuominen & Moisio (2015, s.7) ovat listanneet seuraavia 

muutoksia: 

− johdon edustaja- käsite poistettu 

− toiminnan riskien ja mahdollisuuksien tarkempi huomiointi 

− sidosryhmien sekä toimintaympäristön tunnistamiseen panostaminen 

− dokumentointivaatimuksien keventyminen 

− painotus prosessinomaiseen toimintamalliin.  

 

Konkreettisimmat erot ovat lähinnä dokumentaation keventymisessä, riskien käsittelyssä 

sekä vastuukysymyksissä. Kumotussa standardissa listattiin eri termejä, kuten 

”menettelyohjeet” tai ”laatukäsikirja” uusi standardi ei näennäisesti vaadi tietyn 

dokumentoidun tiedon luomista, vaan käskee ylläpitämään dokumentoitua tietoa – riippuen 

standardia soveltavan organisaation luonteesta tai toimintaympäristöstä. (SFS-EN ISO 

9001:2015, s.33) 
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Taulukko 3. Sisällölliset erot ISO 9001:2008 ja 2015 päivitysversioiden välillä. (SFS-EN 

ISO 9001:2015. s.31). 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

Dokumentointi, asiakirjat, 
laatukäsikirja, 

dokumentoidut 
menettelyohjeet, tallenteet 

Ei vaadittuja asiakirjoja, vain 
tarkoituksen mukainen, 

dokumentoitu tieto 

Johdon edustaja 

Käsite ei ole käytössä, määritelty 
vastuut. Johdon vastuuta kuitenkin 

korostettu. 

Ostettu tuote 
Ulkoisesti tuotetut palvelut ja 

tuotteet 

Rajaukset Sovellettavuus 

Seuranta ja 
mittauslaitteisto 

Mittaukselle ja seurannalle 
kohdistettavat resurssit 

Toimittaja 
Ulkoinen toimittaja, sidosryhmän 

jäsen 

Tuotteet Tuotteet ja palvelut 

Työympäristö Prosessien toimintaympäristö 

 

ISO 9001-standardin pohjalta tehdyn laadunhallintajärjestelmän implementointi antaa 

käyttäjäorganisaatiolle etua niihin kilpailijoihin nähden, jotka eivät 

laadunhallintajärjestelmää toiminnassaan hyödynnä, sillä asiakkaat voivat olla varmoja siitä, 

että organisaatio on sitoutunut täyttämään tietyt kriteerit toiminnassaan. Osoittaakseen 

sitoutumisensa toimintansa laadun jatkuvaan parantamiseen, yritys voi auditoida 

laadunhallintajärjestelmänsä ulkoisen toimijan puolesta, ja laadunhallinnan ollessa 

standardin asettamalla tasolla, saada siitä todistuksena sertifikaatin. ISO 9001-sertifioinnin 

voi suorittaa Suomessa vain puolueeton akkreditoitu toimija. Akkreditointi perustuu 

kansainvälisiin kriteereihin ja sen avulla voidaan luotettavasti todeta toimijan pätevyys 

(Akkreditointi, 2016). Standardiin perustuvan laadunhallintajärjestelmän käytön 

kattavuudesta kertoo parhaiten ehkä se, että ISO 9001-sertifikaatin omaavia organisaatioita 

oli vuonna 2017 koko maailmassa 1 058 504 kappaletta, joista Suomessa 2 644 kappaletta. 

(ISO Survey, 2017) 

 

Seuraavissa alaotsikoissa käsitellään päivityksen tuomia merkittävimpiä muutoksia 

standardissa. 
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4.3.1 Prosessimainen toimintamalli 

Yksi ISO 9001-standardin laadunhallinnan periaatteista on prosessimainen toimintamalli, 

jonka tavoitteena on edistää organisaation laadunhallintajärjestelmän tehokkuutta ja 

parantaa sidosryhmien, eritoten asiakkaiden vaatimusten toteutumista. Standardi edellyttää, 

että organisaation on pystyttävä järjestelmällisesti määrittämään ja hallitsemaan sen 

toimintaan sisältyvät prosessit sekä niiden vuorovaikutukset, jotta organisaatio kykenee 

saavuttamaan strategiansa mukaiset tavoitteet. Prosessien hallinnassa ja kehittämisessä tulee 

hyödyntää riskiperusteista ajattelua sekä PDCA-mallia (kappale 2.1). (ISO 9001:2015, s.6). 

 

ISO 9001-standardi (20015, s.6) erittelee miten prosessimaisen toimintamallin käyttäminen 

edistää laadunhallintajärjestelmää: 

− laadunhallintajärjestelmän vaatimusten ymmärtäminen ja täyttäminen 

− prosessien arviointi niiden tuoman lisäarvon perusteella 

− prosessien suorituskyvyn kehittäminen 

− prosessien toiminnan tehostaminen riittävällä tiedon analysoinnilla. 

 

Prosessimaiseen toimintamallissa hyödynnettyä PDCA-malli on esitetty kuvassa 14, jossa 

standardin kappaleet 4-10 (suluissa) on kuvattu kyseisen mallin mukaisesti. Kuvan 

vasemmalla puolella on listattu laadunhallintajärjestelmän syötteitä, jotka syntyvät 

organisaation itse asettamista tavoitteista sekä sen toimintaympäristön, asiakkaiden sekä 

muiden sidosryhmien asettamista tavoitteista ja vaatimuksista. Keskellä kuvataan itse 

laadunhallintajärjestelmää jatkuvan parantamisen näkökannasta, jossa suunnittelu, toiminta, 

arviointi ja parantaminen kulkevat jatkuvassa syklissä johdon kontrolloimana. Kuvassa 

oikealla on taas laadunhallintajärjestelmän sekä toiminnan tuotokset, joissa 

kahdensuuntainen nuoli kuvaa sekä sen hetkisiä tuloksia, että niistä 

laadunhallintajärjestelmään palautuvaa informaatiota. 
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Kuva 14. ISO 9001-standardin rakenne PDCA-mallin mukaan esitettynä. Kuvasta on 

perinteisen laatuympyrän lisäksi nähtävillä mitä syötteitä ja tuotoksia standardin mukaan 

prosessiin liittyy. (Mukaillen ISO 9001:2015, s.7) 

 

ISO 9001-standardi määrittelee myös yleisellä tasolla, miten prosessien tulisi rakentua 

kuvaamalla prosessien osien vuorovaikutusta, ja osoittamalla missä kohdin prosessia 

mahdolliset prosessin toimintaa seuraavat ja mittaavat tarkastuspisteet tulisi sijaita. 

Standardin mukaan prosessien jatkuva seuraaminen muulloinkin, kuin syklin lopussa 

suoritettavan tulosten arvioinnin aikana, on välttämätöntä, jotta prosessin vaikuttavuus ei 

häiriinny. (ISO 9001:2015, s.6) Kuvassa 15 on nähtävillä, minkälaisista osista prosessi ISO 

9001-standardin mukaan koostuu. 
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Kuva 15 Kaavio prosessin eri osista, jossa prosessi saa alkunsa aina aiemman prosessin 

lopputuloksesta (mukaillen ISO 9001:2015, s.7) 

 

4.3.2  Ylin johto 

Uudessa standardissa painotetaan erityisen vahvasti ylimmän johdon sitoutumista 

organisaation laadunhallintajärjestelmään, ja kuten kuvasta 14. voitiin nähdä, standardi 

sijoittaa johtajuuden keskelle PDCA-mallin mukaan kuvattua rakennetta. ISO 9000 -

standardi (2015, s. 9) puhuu organisaation eri tasoilla olevista johtajista, jotka määrittävät 

organisaation toiminnalle suunnan sekä resurssit, joilla laatutavoitteet saavutetaan.  

 

Kuten taulukossa 3 nähtiin, aiemmassa versiossa ISO 9001:2008 yksittäinen johdon edustaja 

vastuineen oli erikseen määritelty, mutta päivityksen myötä termi on korvattu johtajuudella. 

Lisääntyneen painotuksen myötä, standardi on asettanut organisaation johdolle yhteensä 13 

eriteltyä vastuuta (2015, s.13), kun aiemmassa standardissa johdon edustajalla oli vain 6 

määriteltyä vastuuta (2008, s.18, 20). 

 

4.3.3 Sidosryhmät ja toimintaympäristö 

Uudessa päivityksessä standardi esittelee sellaiset käsitteet, kuin ”sidosryhmät” ja 

”organisaation toimintaympäristö”. Näistä kumpaakaan ei löydy edellisestä versiosta, vaan 

aiemmin on puhuttu vain asiakkaasta, toimittajasta sekä työympäristöstä. Sidosryhmällä 

standardi tarkoittaa kaikkia organisaation kanssa tekemisissä olevia toimijoita, jotka ovat 

sidoksissa organisaation laadunhallintajärjestelmään, kuten toimittajat, asiakkaat, 

yhteistyökumppanit, viranomaiset ja sijoittajat. Standardi velvoittaa määrittelemään näistä 

olennaisimmat sekä toimintaan vaikuttavat seikat, kuten lainsäädännön tai asiakkaiden 

asettamat vaatimukset. (ISO 9000:2015, s.13; ISO 9001:2015, s.32) 
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Toimintaympäristöllä uusi standardi pyrkii tarkentamaan ja laajentamaan aiemmin käytössä 

ollutta määritelmää. Kun aikaisemmin standardi on velvoittanut organisaatiota määrittämään 

työympäristönsä (ISO 9001:2008, s.24), päivityksen myötä organisaation on kyettävä 

määrittelemään sekä sisäisen että ulkoisen toimintaympäristön asettamat vaatimukset. 

Sisäinen toimintaympäristö sisältää organisaation arvoon, kulttuuriin, tietämykseen ja 

suorituskykyyn liittyviä asioita. Ulkoiseen toimintaympäristöön luetaan kaikki organisaation 

toimintaan vaikuttavat tekijät, kuten kansainväliset ja kansalliset piirteet, jotka ovat lähtöisin 

lainsäädännöllisistä, teknologisista, taloudellisista, ympäristöllisistä tai yhteiskunnallisista 

tekijöistä. (ISO 9001:2015, s.10) 

 

4.3.4  Dokumentointi 

Aiemmin standardi määritteli tarkasti, mitkä asiat laadunhallintajärjestelmään liittyen tulee 

dokumentoida ja säilyttää, mutta nykyisen päivityksen myötä tästä on luovuttu (taulukko 3). 

Nykyiset vaatimukset koskevat dokumentoinnin osalta lähinnä niitä tietoja, jotka 

organisaatio näkee toimintansa kannalta välttämättömiksi dokumentoida. Tämä voi koskea 

esimerkiksi prosessikuvauksia tai toimintaohjeita, mutta periaatteessa mitään kirjallista 

dokumentaatiota ei standardin mukaan tarvitse enää säilyttää. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 

dokumentoitua laatukäsikirjaa ei tarvitse olla, ellei organisaatio näe sitä toimintansa kannalta 

tarpeelliseksi. (ISO 9001:2015, s.33) 

 

Uudesta standardista löytyy kuitenkin muutamia kohtia, jotka osittain kumoavat tämän 

huomion. Esimerkiksi käsiteltäessä laadunhallintajärjestelmän soveltamisalan määrittämistä 

kappaleessa 4.3, standardissa lukee: ” Organisaation laadunhallintajärjestelmän 

soveltamisalan on oltava käytettävissä, ja siitä on ylläpidettävä 

dokumentoitua tietoa.”. Standardi velvoittaa myös, että ” Laatupolitiikan on oltava 

saatavilla ylläpidettynä dokumentoituna tietona”. Dokumentointia täytyy suorittaa myös 

esimerkiksi laatutavoitteisiin, suorituskyvyn mittaamiseen sekä henkilöstön pätevyyteen 

liittyvissä kohdissa. Aivan kaikesta dokumentoinnista ei siis pääse eroon, vaikka näin ehkä 

voisi luulla. Määritelmää siitä, miten ja minkälaista dokumentaatiota tulee säilyttää, ei 

standardi kerro. (ISO 9001:2015, s.11,14,15,17,18). 
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4.3.5  Riskiperusteinen lähestymistapa 

Uusi standardi vaatii organisaatiota ymmärtämään toimintaympäristöään ja määrittämään ne 

tekijät, jotka saattavat vaikuttaa laadunhallintajärjestelmään negatiivisesti. Kaikki 

laadunhallintaan negatiivisesti vaikuttavat tekijät luetaan riskeiksi tai uhiksi, ja ne voivat olla 

lähtöisin niin organisaation sisältä kuin ulkoa. Riskiperusteisen lähestymistavan pohjana on 

se, että organisaation on kyettävä toimimaan ongelmia ehkäisevästi ja huomioitava se jo 

laadunhallintajärjestelmää luodessa. Riskit ja niiden painoarvo organisaation toimintaan 

tulee määritellä ja niihin kohdistettavat toimenpiteet suunnitella. (ISO 9001 2015, s.14,32) 

 

Vanhassa päivityksessä riskienhallinta oli kokonaan poislistattu standardin sisällöstä, mutta 

standardi antoi kuitenkin organisaatiolle mahdollisuuden mukauttaa tai yhdistää muita 

johtamisjärjestelmiä omaan laadunhallintajärjestelmäänsä, joten riskienhallinta on ollut tätä 

kautta mahdollista sisällyttää tarvittaessa laadunhallintajärjestelmään. (ISO 9001 2008, s.14) 

 

ISO 9001- standardin laadunhallintajärjestelmälle asettamien vaatimusten ymmärtäminen 

on keskeinen osa kokonaisuuden onnistumista. Vaikka standardin on tarkoituksenmukaista 

olla mahdollisimman yleispätevä, jotta se olisi käyttökelpoinen mahdollisimman 

laajamittaisesti eri toimialojen sisällä, antaa se hyvän perustan organisaatiolle lähteä 

toteuttamaan omaa laadunhallintaansa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että jokaisen 

laadunhallintaa toteuttavan yrityksen tulisi keksiä tai kehittää kaikkea alusta asti, vaan 

standardin avulla päälinjat on helppo toteuttaa. Sertifioidun laadunhallintajärjestelmän 

avulla organisaatio pystyy helposti osoittamaan, että sen toteuttama järjestelmä on ainakin 

yleisellä tasolla tarkoituksenmukainen ja toimiva. Sidosryhmä- ja 

toimintaympäristökeskeiset rajaukset ja vaatimukset tulee jokaisen toteuttaa sekä näiden että 

standardin asettamien vaatimusten kanssa harmoniassa.  

 

Finkova Oy:n laadunhallintajärjestelmän nykyinen sisältö pohjautuu taulukossa 3 listattuun, 

standardin vuonna 2008 päivittyneeseen sisältöön. Yritys on käyttänyt nykyistä järjestelmää 

osittain jo vuodesta 2014, jolloin sen rakentaminen aloitetiin ja aktiivisesti vuoden 2016 

alusta, jolloin se saatiin valmiiksi. (Kalliomäki 2016, s. 57). Uuden järjestelmän luomisen 

taustalla on luonnollisesti standardin päivittyminen, mikä tarkoittaa sitä, ettei vanhaa 

järjestelmää voida sellaisenaan enää auditoida syyskuun 2018 jälkeen (Important 

information for Certification Bodies regarding transition to ISO 9001 and ISO 14001, 2018). 
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Toisena syynä päivittämiselle on tytäryhtiön, Finkova Service Oy:n, perustaminen vuoden 

2018 alusta ja liittäminen laadunhallintajärjestelmän piiriin. Tytäryhtiöllä ei ole omaa 

järjestelmää, eikä sen sisällyttämistä vanhaan järjestelmään nähty järkevänä. 
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5 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN TARKOITUS 

 

 

Laadunhallintajärjestelmän ensisijaisena tarkoituksena on toimita organisaation toimintaa 

ohjaavana johtamisjärjestelmänä, joka viestii strategiat ja suunnitelmat koko organisaatiolle 

ja sen sidosryhmille järjestelmällisellä tavalla (Lecklin 2006, s.33). Pesonen (2007, s.50) 

kuvaa laadunhallintajärjestelmää kokonaisuudeksi, joka tuottaa asianosaisille henkilöille 

tietoa, jonka pohjalta voidaan tehdä päätelmiä ja johon voidaan reagoida tarpeen vaatiessa. 

Lähtökohtaisesti laadunhallintajärjestelmän tarkoitus on olla se kokonaisuus, joka määrittää 

organisaation toiminnan tarkoituksen, suunnan ja seurannan työkalut. 

Laadunhallintajärjestelmään voidaan sisällyttää käytännössä loputtomasti yrityksen 

toimintaan liittyviä osa-alueita, mutta niiden on oltava toiminnan, sidosryhmien sekä 

toimintaympäristön kannalta oleellisia, ja lähtökohtaisesti edistettävä jatkuvaa parantamista.  

Parantamisen on tarkoitus kulkea omana prosessinaan syklimäisesti eteenpäin, alkaen aina 

alusta, kuten Demingin laatuympyrä (kappale 2.2). Järjestelmässä kerätään tietoa, joka 

analysoidaan ja analysoinnin perusteella tehdään tarvittavat toimenpiteet. Kun 

toimenpiteistä on päätetty, aloitetaan uusi kierros ja analysoidaan toimenpiteiden vaikutusta. 

(Pesonen 2007, s.50) Tämän kappaleen on tarkoitus käsitellä laadunhallintajärjestelmän 

rakentamiseen ja rakentamiseen läheisesti liittyviä aiheita. Kuten taulukossa 3 listattiin, 

standardin päivitys toi mukanaan uusia vaatimuksia, jotka heijastuvat suoraan 

laadunhallintajärjestelmän sisältöön. Esimerkiksi poistunut vaatimus tietynlaisesta 

dokumentoinnista tuo laadunhallintajärjestelmää päivittäessä mahdollisuuden luopua 

mahdollisesti epäolennaisista dokumenteista tai yhdistää ja yksinkertaistaa olemassa olevaa 

dokumentointia. Lisäksi muutokset vastuissa, toimintoihin kohdistettavissa resursseissa sekä 

oleellisesti vahvistunut vaatimus riskienhallinnan ottamisesta mukaan organisaation 

toimintaan vaativat muutoksia laadunhallintajärjestelmän sisältöön. Päivitysten tuomien 

muutosten lisäksi uusi tytäryhtiö asettaa omat vaatimuksensa järjestelmän rakenteelle.  

 

5.1 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen 

Kuten dokumentointia käsittelevässä kappaleessa voitiin todeta, ISO 9001 -standardi ei 

vaadi organisaatiota luomaan dokumentoitua laatukäsikirjaa tai muita 

laadunhallintajärjestelmään liittyviä dokumentteja. Laadunhallintajärjestelmän ja siihen 
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liittyvien dokumenttien ensisijainen tarkoitus on tukea ja ohjata organisaation toimintaa, 

joten niiden sisältö tulisi rakentaa tätä lähtökohtaa ajatellen (Lecklin 2006, s.31).  

Bustin (2011, s.26) mukaan laadunhallinnan luominen, kuten mikä tahansa 

rakennusprojekti, lähtee liikkeelle kunnollisesta suunnittelusta sekä resursoinnista. 

Vaadittavia resursseja ovat henkilöstö, tilat ja laitteet, prosessit sekä seuranta. Järkevästi 

rakennettu laadunhallintajärjestelmä vaatii rakennusvaiheessa paljon töitä, mutta sen 

ylläpitäminen on verrattain helppoa. Pesonen (2007, s.159) vertaa 

laadunhallintajärjestelmän rakentamista kehitysprojektiksi, jolle on asetettu tietyt tavoitteet, 

projektisuunnitelma sekä vetovastuussa olevat henkilöt. Pesonen kuitenkin alleviivaa, että 

vaikka järjestelmän luomista voidaan ajatella projektityönä, niin sen kehittäminen on 

enemminkin tapa toimia, kuin yksittäinen kehitysprojekti (Pesonen 2007, s.159). 

 

Pesonen (2007, s.53) ja Lecklin (2006, s.32) ovat molemmat yhtä mieltä siitä, että 

laadunhallintajärjestelmän ei tarvitse koostua kovinkaan monesta osasta, kunhan pohjatyöt 

on tehty hyvin ja organisaatio on sitoutunut järjestelmän noudattamiseen ja jatkuvan 

kehittämiseen. Heidän mukaansa järjestelmän tulisi rakentua seuraavasti: 

 

− prosessien tunnistaminen 

− prosessihierarkian selvittäminen 

− tärkeimpien prosessien kuvaaminen 

− prosessien toiminnan ohjaus ja ohjauksen varmistaminen 

− resurssien varmistaminen 

− prosessien seuraaminen, mittaaminen ja analysointi 

− jatkuva parantaminen. 

(Pesonen 2007, s.53; Lecklin 2006, s.32) 

 

Edellinen listaus koskee kaikkia laatujärjestelmiä, mutta jos organisaatio haluaa sertifioida 

laadunhallintajärjestelmänsä, tulee sen vielä pystyä: 

 

− oikeanlaisen ja laadukkaan toimintatavan kehittämiseen 

− toimintatavan kuvaamiseen 

− toimimiseen kuvatulla tavalla 

− osoittamaan, että on toimittu kuvatulla tavalla 
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(Pesonen 2007, s.54). 

 

Ennen tietoteknisten sovellusten kehittymistä, laadunhallintajärjestelmän rakenne ja sisältö 

olivat helposti luettavissa laatukäsikirjan sisällysluettelosta. Tämän hetken 

laadunhallintajärjestelmät saattavat rakentua monen tyyppisistä lähteistä ja niiden 

dokumentointi voi olla hyvinkin vaihtelevaa. Pesosen mukaan olisikin hyvä ajatella 

laadunhallintajärjestelmän luettavuutta sekä loogisuutta heti järjestelmää luodessa ja tehdä 

esimerkiksi erillinen sisältösivu tai jonkinlainen ”kartta”, jonka avulla järjestelmän käyttö 

olisi sujuvaa. (Pesonen 2007, s.56)  

 

Vaikka Lecklin (2006, s.29) ei suosittele käyttämään termiä ”Laadunhallintajärjestelmä”, 

koska tarkoitus on kehittää laadukasta johtamisjärjestelmää, eikä pelkkää laatuasioihin 

keskittyvää menetelmää, tässä työssä termin ja projektin luonteen yhteys on niin ilmiselvä, 

ettei ole syytä ole käyttää muita termejä. 

 

5.2 Laadunhallintajärjestelmän hyödyt 

ISO 9001 (2015, s.5) ei anna lupauksia, että laadunhallintajärjestelmän käyttö toisi tiettyjä 

strategisia etuja organisaatiolle. Standardin mukaan järjestelmän käyttöönotosta saattaa 

tuoda tiettyjä hyötyjä, kuten johdonmukaisuuden paraneminen tuotteiden ja palvelujen 

tuotannossa, asiakastyytyväisyyden paraneminen tai ylipäätään kyky näyttää, että 

organisaatiossa noudatetaan tiettyjä laatuun sidottuja vaatimuksia. ((SFS-EN ISO 

9001:2015, s 5.) 

 

Vaikka on ymmärrettävää, ettei organisaatio välttämättä hyödy siitä, että se kirjaa ylös 

tavoitteitaan tai kuvaa prosessejaan, laadunhallintajärjestelmän laatiminen pakottaa 

organisaatiota miettimään omaa toimintaansa ja toimintaympäristöään. Prosessien 

systemaattinen kuvaaminen ja toimintaohjeiden kirjaaminen saattaa jo itsessään antaa 

organisaatiolle ymmärryksen siitä, onko toiminta sillä tasolla, kun sen pitäisi olla. Harvoin 

on myös sellainen tilanne, että yritystoiminnassa tehdään tulosta ilman asiakasta, joten 

asiakastyytyväisyyden seuraaminen ja parantaminen ovat jo itsessään iso osa 

laadunhallintajärjestelmän tuomaa hyötyä organisaatiolle. Kuten jo aiemminkin todettiin, 

päätös laadunhallintajärjestelmän käyttöönotosta on jo askel kohti suorituskykyisempää 

toimintaa (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 5). 
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5.3 Auditointi 

Auditointi voi olla organisaation sisäisesti tai ulkoisen toimijan suorittamaa organisaation 

toiminnan jonkin osa-alueen suorituskyvyn arviointia. Auditoinnin kohteena voi olla 

esimerkiksi organisaation laadunhallinta- tai johtamisjärjestelmä tai ulkoisen toimittajan 

suorituskyvyn arviointi. Auditoinnin on tarkoitus olla johdonmukainen, riippumaton ja 

dokumentoitu keino arvioida auditoinnin kohteen suorituskykyä. (ISO 19011, s.12).  

 

Laadunhallintajärjestelmän sisäisen auditointi tapahtuu yleensä organisaation johdon 

suorittamana ja sen toteuttamisen tulisi olla säännöllistä. Sisäisellä auditoinnilla voi olla 

myös muita nimiä, kuten itsearviointi tai johdonkatselmus, mutta sen pääasiallinen tarkoitus 

on selvittää mahdollisimman objektiivisesti sekä järjestelmän suorituskyvyn vahvuuksia että 

parannuskohteita. Tulosten avulla organisaatio voi kehittää toimintansa suorituskykyä 

tehokkaammaksi. (Lecklin & Laine 2009, s.189). 

 

Ulkoinen auditointi on nimensä mukaan ulkoisen toimijan suorittama arviointi. Yleensä 

ulkoisen auditoinnin luonne on sisäistä virallisempi, eikä sen ole välttämättä tarkoitus olla 

säännöllistä vaan palvella kertaluontoisesti jotain tiettyä tarkoitusta, kuten laatusertifikaatin 

hankkimista. Ulkoinen auditoinnin suorittajan tulee olla organisaatiosta tai sen 

sidosryhmistä riippumaton toimija, jolloin auditointi on mahdollisimman objektiivista ja 

puolueetonta. Virallisen ISO 9001-laatusertifikaatin voi myöntää vain organisaatio, jonka 

toiminnan pätevyys on todettua, eli akkreditoitua. Akkreditointi on kansainvälisesti 

tunnustettu menettelytapa, jonka avulla toimijan antamat sertifikaatit ovat jäljitettävissä ja 

luotettavia. Sertifikaatti on todistus siitä, että yrityksen toiminta täyttää käytetyn standardin 

asettamat vaatimukset. (Lecklin & Laine 2009, s.188-189; Akkreditointi, 2016). 

 

5.4 Henkilöstön sitouttaminen 

ISO 9001-standardi (2015, s. 18) velvoittaa organisaatiota huolehtimaan siitä, että henkilöstö 

on tietoinen organisaation laatupolitiikasta, tavoitteista sekä siitä mitä vaikutuksia 

laadunhallintajärjestelmällä yrityksen toimintaan on ja miten he voivat osaltaan kehittää sitä. 

Tässä tapauksessa organisaatiolla tarkoitetaan johtoa tai sen nimeämää vastuuhenkilöä, 

joiden tärkein tehtävä on motivoida henkilöstöä ja sitouttaa se laadunhallintajärjestelmän 

toteuttamiseen. Työntekijän vastuulla on tietenkin myös omien tehtäviensä ja toimintansa 
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laadun varmistaminen sekä ainakin vastuullaan olevien prosessien jatkuva parantaminen ja 

kehittäminen. (Lecklin & Laine 2009, s.183). 

 

Lecklin (2006, s.213) sekä Lecklin & Laine (2009, s.183) ovat sitä mieltä, että henkilöstön 

sitouttaminen ja motivoiminen on organisaation kilpailukyvyn kannalta yksi tärkeimmistä 

osa-alueista. Henkilöstön sitouttamiseen on monia eri keinoja, ja sitouttamisen tulisi alkaa 

jo henkilöä palkatessa; sopimuksen tulisi olla niin motivoiva, että työntekijä sitoutuu 

sovittujen tehtävien laadukkaaseen suorittamiseen. Jatkossa toiminnan läpinäkyvyys ja 

henkilöstön osallistuminen uusien menettelytapojen sekä prosessien suunnitteluun ja 

kehittämiseen on yksi sitouttamisen keinoista. Tällöin uusien toimintapatojen läpivieminen 

on sujuvampaa ja työntekijän on helpompi ymmärtää oma roolinsa organisaation 

toiminnassa. (Lecklin & Laine 2009, s.183-185) 

 

5.5 Riskit ja riskienhallinta laadunhallinnan näkökannalta 

Laamanen & Tinnillä (2009, s.132) kuvaavat riskiä seuraavalla tavalla: ”Riski tarkoittaa 

jonkin haitallisen asian tapahtumisen mahdollisuutta”. Käytännössä riski tarkoittaa sitä, että 

toteutuessaan lopputulos on epäonnistuminen. Epäonnistumista käsitellään usein virheenä 

tai poikkeamana, joilla on ikäviä vaikutuksia liiketoimintaan. (Laamanen & Tinnilä 2009, 

s.132). Vaikutukset saattavat olla lieviä tai katastrofaalisia, riippuen mittasuhteesta. 

Ymmärrettävää siis on, että riski ja lähinnä sen mahdollinen jälkiseuraus on 

yritystoiminnassa epätoivottu, joten riskeihin varautuminen tulisi olla yritykselle osa 

jokapäiväistä toimintaa.  

 

Riskien tunnistaminen sekä hallinta ovat prosessimaisen toimintamallin ohella yksi 

merkittävimmistä osa-alueista, joihin päivitetty ISO 9001 standardi ottaa kantaa. Standardin 

mukaan riskit tunnistava organisaatio kykenee vaikuttamaan niihin tekijöihin, jotka saattavat 

vaikuttaa sen toimintaan sekä laadunhallintaan negatiivisesti. Riskiperusteisen toimintatavan 

avulla organisaatio voi vähentää haitallisia vaikutuksia sekä käyttää mahdollisuuksia 

paremmin hyödyksi. (SFS-EN ISO 9001:2015, s 5.). 

 

 Riskit ovat olennainen osa kaikenlaista yritystoimintaa. Menestyäkseen yrityksen on 

kohdattava ja voitettava erinäköisiä uhkia, olivat ne sitten operatiivisia tai strategisia. 

Strategiset riskit painottuvat markkina-asemaa, kilpailijoiden toimintaa, sidosryhmiä tai 
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teknologian kehittymistä koskeviin osa-alueisiin. Operatiiviset riskit koskevat lähinnä 

yrityksen toimintaa, kuten organisaation prosesseja, tuotteita tai palveluita. (Laamanen & 

Tinnilä 2009, s.27) 

 

5.5.1 PFMEA-riskianalyysi 

Yksi vaikuttavimmista standardin päivityksestä johtuvista muutoksista on organisaation 

tarve kartoittaa toimintaansa liittyviä riskejä sekä mahdollisuuksia. Riskienhallinnan tulee 

kattaa olemassa olevien poikkeamien korjaamisen, mahdollisten vaikutusten estämisen, että 

niiden ennaltaehkäisyn. Organisaation on kyettävä selvittämään riskien syy-yhteydet ja 

arvioitava niiden vaikuttavuus. (ISO 9001 20015, s.29-30) Yhtenä suosittuna työkaluna 

riskien ja uhkien kartoittamiseen käytetään PFMEA-analyysia (englanniksi process failure 

mode and effects analysis).  

 

PFMEA-analyysin avulla voidaan tunnistaa mahdolliset prosessiin vaikuttavat riskitekijät 

sekä analysoida ja luokitella ne vaikuttavuuden mukaan. PFMEA on nimenomaan prosessin 

toimintaan vaikuttava analysointimenetelmä. Muita vastaavia menetelmiä ovat esimerkiksi 

DFMEA (englanniksi design failure mode and effects analysis), joka keskittyy suunnitteluun 

vaikuttavien riskien analysointiin sekä MFMEA (englanniksi machinery failure mode and 

effects analysis), jolla analysoidaan tuotannon työkaluihin ja laitteisiin liittyviä riskejä.  

(Stansbury & Beenken 2011, s. 69) Kaikki edellä mainitut työkalut pohjautuvat yleisesti 

riskienhallintaan luotuun FMEA-työkaluun, jonka avulla voidaan tunnistaa, määritellä sekä 

eliminoida tiedetyt tai potentiaalisesti vahinkoa aiheuttavat riskitekijät prosessista, 

palvelusta tai tuotteesta ennen, kuin ne päätyvät asiakkaalle (Stamatis 1995).  

 

Riippumatta käyttökohteesta FMEA:n perusperiaate on samanlainen. Toimintaan 

kohdistuvat riskitekijät on tunnistettava ja niiden vaikuttavuus arvioitava, minkä jälkeen 

riskit priorisoidaan tärkeysjärjestykseen ja niihin kohdistetaan tarvittavat toimenpiteet. 

Riskien kokonaisvaikutuksen arvioimiseen FMEA:ssa käytetään RPN- lukua (risk priority 

number), joka määritellään seuravan yhtälön avulla (Chin 2009, s.246): 

 

𝑅𝑃𝑁 = 𝑂 𝑥 𝑆 𝑥 𝐷    (1) 
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Yhtälössä 1 O on riskin esiintymisen todennäköisyys (englanniksi occurrence), S on riskin 

vakavuus (englanniksi severity) ja D on riskin havaittavuuden todennäköisyys (englanniksi 

detect). Nämä kolme tekijää luokitellaan lukuarvoilla sen mukaan, kuinka todennäköisiä ne 

ovat. (Chin 2009, s.246-247) Luokittelu on kymmenportainen, ja siinä luku 10 kuvaa erittäin 

suurta riskiä, esiintymistiheyttä tai vaikeaa havaitsemista. Luku 1 kuvaa taas kriteereihin 

nähden merkityksetöntä tai erittäin näkyvää ongelmaa. Kun kaikki lukuarvot on selvitetty, 

kerrotaan ne keskenään. Lukujen tulosta saadaan riskiprioriteettiluku, eli RPN-luku. Mitä 

suurempi luku, sitä vakavammasta ongelmasta on kyse. Luku voi saada arvon 1-1000 välillä. 

(Lecklin 2006, s.185) Luokittelussa käytettyjen lukuarvojen arviointi on esitetty taulukoissa 

4-6.  
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Taulukko 4. Riskin esiintymisen todennäköisyyden luokittelu (mukailtu lähteestä Chin 

2009, s.247). 

Arvo Esiintymisen todennäköisyys 
Virheen todennäköisyys per 
tapahtumaa 

10 
Erittäin korkea, tapahtuma lähes 
väistämätön > 1/2 

9   1/3 

8 Korkea, toistuu usein 1/8 

7   1/20 

6 Keskimääräinen, toistuu joskus 1/80 

5   1/400 

4   1/2 000 

3 Alhainen, toistuu harvoin 1/15 000 

2   1/ 150 000 

1 Harvinainen, ei käytännössä tapahdu < 1/ 1 500 000 

 

Taulukko 5. Riskin vaikuttavuuden arvioiminen (mukailtu lähteestä Chin 2009, s.247) 

Arvo Vaikutus Vakavuus 

10 
Erittäin vakavat seuraukset, tapahtuu 
varoittamatta 

Erittäin korkea riski, mahdollinen 
vaikutus ihmishenkiin 

9 
Erittäin vakavat seuraukset, tapahtuma 
ennakoitavissa 

  

8 Vakavat seuraukset 

Keskeyttää toiminnan. Riskin ollessa 
päällä, toiminnan jatkuminen 
mahdotonta 

7     

6 Keskimääräiset seuraukset Keskeyttää toiminnan / prosessin 

5     

4     

3 Vähäiset seuraukset Vähäinen vaikutus toimintaan 

2     

1 Ei seurauksia Ei vaikuta toimintaan 
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Taulukko 6. Riskin havaittavuuden arvioiminen (mukailtu lähteestä Chin 2009, s.247) 

Arvo Havaittavuus 

10 Ei havaittavissa 

9 Erittäin hankala havaita 

8 Hankala havaita 

7   

6 Kohtalainen hahvaittavuus 

5   

4   

3 Hyvä havaitavuus 

2   

1 Ilmeinen 

 

Vaikkakin RPN-luku on kohtalaisen kuvaava yksikkö riskin vakavuudelle, vaatii riskin 

arviointi kuitenkin tämän matemaattisen mallin lisäksi organisaatiolta muutakin 

analysoimista. Malli esimerkiksi antaa kaikille luvuille saman painoarvon, mikä ei 

välttämättä ole kaikkien riskien kohdalla aina se kaikkein tehokkain arviointitapa, vaan 

jokainen riski on käsiteltävä yksilöittäin, organisaation asettaessa niille vielä muita 

tarpeellisia painotuksia. Myös RPN-lukujen vertailu häiriintyy riskin painoarvon kasvun 

myötä. Esimerkiksi arvojen 900 ja 1000 välillä on näennäisesti suurempi ero, kuin 80 ja 100 

välillä, mutta todellisuudessa taulukolla molemmissa tilanteissa riskit sijaitsevat yhtä 

kaukana toisistaan, mutta painoarvot ovat erilaiset. Tietenkin riskin vakavuuden kasvaessa 

myös organisaation huomion tulisi kasvaa, mutta pelkkiä lukuarvoja vertaamalla 

toimenpiteiden priorisointi saattaa häiriintyä. 

 

PFMEA on mahdollisesta epätarkkuudestaan tai -johdonmukaisuudestaan huolimatta 

kohtalaisen helppokäyttöinen työkalu organisaation riskien painottamisessa. 

Vaikuttavuuksien arviointi sekä RPN-lukujen laskeminen voidaan suorittaa esimerkiksi 

Excel- tai jonkin muun taulukkolaskentatyökalun avulla, joten rahallinen panostus ei ole 

esteenä työkalun käytölle.  

 

Jos yritys tekee positiivista tulosta ja se on vakiinnuttanut asemaansa toimialalla, kuten 

Finkova Oy:n kohdalla on, voidaan lähtökohtaisesti ajatella toiminnan olevan kunnossa. 
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Tämä todennäköisesti onkin totta, ja jos vielä suhdanteet ovat yrityksen toiminnan kannalta 

suotuisat, laadunhallintajärjestelmän kehitystyö tai toiminnan systemaattinen parantaminen 

ole välttämättä ensimmäisenä tavoitelistalla. Laadunhallintajärjestelmän luomisen tai 

kehittämisen ei aina tarvitsekaan tarkoittaa sitä, että toimintaa – varsinkaan toimivaa sellaista 

– muokattaisiin alusta loppuun uudenlaiseksi. Ennemmin laadunhallintajärjestelmä tulisi 

nähdä työkaluna, jonka avulla toimintoja yhtenäistetään ja hiotaan huippuunsa, jolloin 

tuloksia saadaan aikaan systemaattisesti. Kun toiminnot suoritetaan määrätyllä tavalla, 

mittaustuloksia on helpompi verrata ja mahdollisiin poikkeamiin löytää syy.  

 

Päivitetyn standardin painottama riskienhallinta on varsinkin jo toimintamallinsa 

yhtenäistäneessä organisaatiossa tärkeä kohde lisätä resursseja. Vaikka prosessien 

läpivieminen on hiottu äärimmilleen ja mittarit antavat säännönmukaisesti positiivisia 

tuloksia, toimintaan tulee aina kohdistumaan poikkeamia. Tässä kohtaa suunnitelmallisesti 

toteutettu ja kattava uhkiin ja mahdollisuuksiin varautuminen parantaa organisaation 

mahdollisuuksia selvitä poikkeamista pienemmin haitoin tai poikkeamaan on kyetty jo 

puuttumaan ennen sen ilmenemistä. Tämä vähentää kustannuksia ja helpottaa organisaation 

menestysmahdollisuuksia muuttuvissa tilanteissa. Kun yllättävät vahingot vähenevät ja 

niihin on jo ennalta suunniteltu oikeanlaiset toimenpiteet ja resurssit, toiminnan tehokkuus 

ja laatu kehittyvät käytännössä automaattisesti. Lisäksi riskejä ja mahdollisuuksia 

kartoittaessa organisaation toimintaan tutustutaan aiempaa laajemmin, mikä auttaa 

ymmärtämään toimintaa ja toimintaympäristöä koko ajan paremmin, mikä voidaan taas 

hyödyntää laadunhallintajärjestelmän ja toimintojen kehittämisessä. 
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6 KOHDEORGANISAATION LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN 

NYKYTILAN KARTOITUS 

 

 

Finkova Oy:lle oli rakennettu ISO 9001:2008 mukainen laadunhallintajärjestelmä nykyisen 

työntekijän toimesta diplomityöprojektina. Laadunhallintajärjestelmä oli saatettu siihen 

pisteeseen, että se olisi voitu auditoida sertifikaattia varten, mutta tätä ei koskaan tapahtunut. 

Järjestelmän valmistuminen tapahtui vasta loppuvuodesta 2014, jolloin standardin 

uusimman version julkaisusta oli jo tieto, ei järjestelmän sertifiointia siinä muodossa nähty 

järkevänä. (Kalliomäki 2018) 

 

Sertifioinnin puutteesta huolimatta järjestelmä oli otettu yrityksen käyttöön. Yrityksessä oli 

nähty laadunhallintajärjestelmän tuomat hyödyt erityisesti toiminnan yhtenäistämisen osalta 

sekä koulutettaessa uusia työntekijöitä. Asiakkaiden tuoma paine laadunhallintajärjestelmän 

sertifioinnista ja halu 2018 perustetun tytäryhtiön liittämisestä laadunhallintajärjestelmän 

piiriin kirvoittivat päätöksen järjestelmän päivittämisestä vuoden 2018 aikana. (Kalliomäki 

2018) 

 

Yrityksen laadunhallinnan tilan tarkempi analysointi aloitettiin sekä olemassa olevien 

dokumenttien, kuten laatukäsikirjan sekä sen liitteiden läpikäymisellä että yrityksen 

johtoryhmän, laatuinsinöörin ja henkilöstön haastatteluilla. Johtoryhmälle sekä 

laatuinsinöörille kohdistettu kysymyssarja toteutettiin sähköisesti verkossa, Google Forms- 

ilmaisohjelmalla. Google Forms tarjoaa yksinkertaisen pohjan rakentaa erilaisia 

kysymyskokonaisuuksia niin monivalintakysymyksistä laajempaa sanallista vastausta 

vaativiin kysymyksiin tai niiden yhdistelmiin. Kysely on myös helppo lähettää linkkinä 

sähköpostin tai minkä tahansa viestintävälineen kautta ja haastattelija näkee heti, kun kysely 

on palautettu. 

 

 Johtoryhmälle ja laatuinsinöörille esitetyt kysymykset löytyvät liitteestä 1. Näiden 

kysymysten tarkoituksena oli tarkentaa laadunhallinnan toimivuutta sekä sisällön nykytilaa. 

Kysymykset koostuivat niiltä osin monivalintakysymyksistä, kun kysymyksen halutun 

vastauksen taso antoi tähän mahdollisuuden Esimerkiksi se, seurataanko tietokantojen 

käyttöä, kuinka aktiivisesti tai mikä on laadunhallinnan nykytilan kouluarvosana. Siinä 
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tapauksessa, kun kysymykseen toivottiin sanallista vastausta tai laajempaa pohdintaa, 

käytettiin avointa vastauskenttää. Esimerkkinä mahdollisten toimintaa koskevien uhkien 

listausta tai auditointien käytännön toteutusten yksityiskohtia.   

 

Muun henkilöstön kanssa toteutettu haastattelu keskittyi enemmän heidän 

nykykäsitykseensä laadunhallintajärjestelmän sisällöstä sekä nykyisten prosessikuvausten ja 

vastuiden paikkansapitävyydestä. Haastattelut käytiin teemahaastattelun tyyppisinä 

avoimina keskustelutilaisuuksina.  Näissä keskusteluissa esille tulleiden asioiden pohjalta 

lähdettiin kuvaamaan 

 

6.1 Kyselyn tulosten avainkohdat 

Tässä kappaleessa käsitellään päähuomioita ja tuloksia, jotka johtoryhmälle ja 

laatuinsinöörille osoitetussa, nykytilannetta koskevassa kyselyssä saatiin selville.  Kyselyn 

tarkoituksena oli antaa työn tekijälle suuntaviivat sille, mistä näkökohdista 

laadunhallintajärjestelmän kehitystyössä tulee lähteä liikkeelle, ja tähän tarkoitukseen 

kysely soveltui erinomaisesti, sillä tuloksien perusteella nykyisen laadunhallinnan kannalta 

prosessien, ohjeiden sekä vastuiden tunnistaminen oli erinomaisella tasolla. Kuten 

kuvaajista 16 ja 17 on havaittavissa, arvosana näiltä osin on molemmissa korkea. Tätä tulosta 

tukee myös muun henkilöstön kanssa käytyjen keskustelujen tulokset. Kyselyssä ei 

myöskään tullut esille, että onko haastateltujen mielestä jokin toiminnan osa-alue vielä 

kuvaamatta. 

 

 

Kuva 16. Organisaation prosessikuvausten nykytilaa koskeva tulos  
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Kuva 17. Työ- ja viiteohjeiden nykytilaa koskeva tulos. 

 

Vaikka dokumentaation nähtiinkin olevan hyvällä tasolla, ei laadunhallinnan tietokantojen 

tai järjestelmän kokonaisarvosana ollut samaa tasoa (kuvaajat 18 ja 19). Tietokantojen osalta 

arvosanaa laski suurelta osin se, että asiakaspalautteiden, laatupoikkeamien sekä 

toimittajareklamaatioiden kirjaamiseen käytettiin jokaiseen omaa taulukkoaan, vaikka 

toiminnan luonne huomioiden vähintään kaksi osa-aluetta liittyvät todennäköisesti toisiinsa. 

Tästä seurasi tupla- tai pahimmillaan jopa kolminkertaisia kirjauksia saman havainnon alle, 

kun asiakaspalautteesta kirjattiin myös poikkeama ja poikkeamasta tehtiin 

toimittajareklamaatio. Myös puutteet esimerkiksi kaluston seurannassa vaikuttivat tähän 

arvosanaan. 

 

Laadunhallinnan kokonaisarvosanan (kuva 19) alhaisuus tuli hivenen yllätyksenä, sillä 

alkuperäinen järjestelmä oli esitelty vain muutamaa vuotta aiemmin ja järjestelmän rakentaja 

toimii itse organisaation laatuinsinöörinä, joten toiminnan seuraaminen ja järjestelmään 

vaikuttamisen olettaisi olevan kohtalaisen helppoa. Arvosanan taustat kuitenkin aukesivat 

lukiessa järjestelmän kokonaistilaa tarkentaviin kysymyksiin annettuja vastauksia, joista 

päällimmäisenä tulivat esille epäkohdat laadun seurannassa sekä laadusta viestittämisessä. 

Viestinnälle tai laadunhallinnalle ei oltu asetettu vastaajien mielestä selkeitä linjauksia 

tavoitteiden tai vastuiden osalta. Järjestelmä nähtiin lähinnä jonain kaukaisena 

kokonaisuutena, joka pyörii taustalla ja toimii - siitäkin huolimatta, ettei siihen keskitetä 

paljoakaan huomiota tai resursseja. Keskustelujen yhteydessä ilmeni myös huolta siitä, että 

minkälainen työtaakkaa lisäävä vaikutus laadunhallintajärjestelmän päivityksestä seuraa, 

sillä ”oikeitakin töitä olisi riittämiin”. 
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Kuva 18. Tietokantojen nykytilaa koskeva tulos. 

 

 

Kuva 19. Laadunhallinnan kokonaisarvosana. 

 

Keskeisimmät hyödyt laadunhallintajärjestelmän päivittämisessä nähtiin osittain edellisten 

tulosten kannalta ristiriitaisesti juurikin kommunikoinnissa, tavoitteiden asettamisessa ja 

vastuunjaon parantamisessa. Nämä asiat olivat kuitenkin sisältyneenä vanhaankin 

järjestelmään, eikä standardipäivityksen avulla näihin epäkohtiin välttämättä pystytä 

antamaan toimivampia työkaluja, vaan organisaation olisi kyettävä lisäämään voimavaroja 

näiden asioiden parantamiseen. Edellisten lisäksi järjestelmän päivittymisen nähtiin 

tasoittavan pidemmän aikavälin heilahteluja, varsinkin jos suorituskyvyn seuraamiseen 

analysointiin saadaan toimivia työkaluja. Lisäksi asiakastyytyväisyyden sekä 

toimitusaikojen seurantaan toivottiin parannusta.  
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Kyselyn vastauksista saadun kokonaiskuvan perusteella organisaatiossa ymmärretään 

laadunhallinnan merkitys yhtenä yrityksen menestystekijänä, eikä sen katsota olevan vain 

yksi ylimääräinen kuluerä. Suurimmat puutteet tuntuvat olevan lähinnä järjestelmään 

sitoutumisessa Vastausten perusteella onkin selkeää, että tiedottamiseen ja seurantaan tulee 

panostaa uuden järjestelmän luomisessa ja ylösajossa aiemaa paremmin. 

 

6.2 Organisaation prosessit 

ISO 9001- standardin yhtenä perusedellytyksistä on organisaatio prosessimainen 

toimintatapa, joten prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen oli haastattelujen lisäksi 

luonteva tapa tutustua yritysten toimintaan. Prosessien kehittämistyölle saadaan myös 

paremmat edellytykset, kun ne on kuvattu mahdollisimman tarkasti ja loogisesti (Lecklin 

2006, s.136). 

 

Finkova Oy:n kohdalla keskeisimmät prosessit oli jo kuvattu vuoden 2014 aikana, mutta 

niiden päivittäminen oli käytännössä jäänyt kokonaan tekemättä, joten sellaisenaan 

kuvauksia ei voinut uudessa järjestelmässä käyttää. Servicen osalta prosessit olivat vielä 

kokonaan kuvaamatta. Tavoitteena oli tunnistaa molempien yrityksen toiminnan kannalta 

tärkeimmät prosessit ja kuvata ne. Kuvausten tulisi olla niin loogisia ja helppolukuisia, että 

niiden käyttö onnistuu sekä toiminnan laadun kehittämisessä että työntekijöiden toiminnan 

yhtenäistämisessä. Alla käsitellään Finkova Oy:n sekä Finkova Service Oy:n toiminnan 

kannalta muutama tärkeää prosessia: yhtenäistä tarjousprosessia sekä molempien yritysten 

tapaa suorittaa myyntitilausprosessi. Prosessien visuaalisessa kuvauksessa on käytetty 

Microsoft Visiota, joka on erilaisten organisaatio- ja vuokaavioiden luomiseen tarkoitettu 

piirtotyökalu.    

 

6.2.1 Tarjousprosessi 

Tarjousprosessi alkaa aina asiakkaan tarjouspyynnöstä, jolla pyritään kartoittamaan 

toimittajalta tarvittavaa tuotetta tai palvelua koskevat yksityiskohdat. Yleensä 

tarjouskyselyn pääasiallisena tarkoituksena on selvittää hinta sekä toimitusaika, mutta 

tarjouskyselyssä voidaan tarkentaa myös tuotetietoja tai palvelun sisältöä. Heräte 

tarjouspyynnölle voi tulla suoraan asiakkaan omasta vaikutuksesta, jolloin asiakkaalla on jo 

tieto, että organisaatio kykenee toimittamaan tarvittavan tuotteen tai palvelun. Joskus heräte 

tarjouspyynnölle voi tulla esimerkiksi asiakastapaamisen tai muun kontaktin seurauksena, 
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jolloin on tullut esille, että asiakkaalla on tarve johon organisaatio voi tarjota omaa 

ratkaisuaan. 

 

Kun tarjouspyyntö on vastaanotettu, kirjataan se toiminnanohjausjärjestelmään. Kirjauksen 

ohjeet on tarkennettu toimintaohjeessa, joka käsittelee tarjouksen vastaanottamista ja 

luontia. Kirjauksen jälkeen tarkastellaan tarjouspyynnön laatu ja liiteaineisto, joista saadun 

tiedon perusteella voidaan päättää, pystytäänkö tarjoukseen vastaamaan heti vai onko tarjous 

toimittajariippuvainen tai se tarvitsee tarkennuksia asiakkaalta. Myytävien tuotteiden 

kohdalla tilanne on yleensä se, että tuotekohtaiset tiedot on pyydettävä toimittajalta. Finkova 

Oy ei, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta, varastoi tuotteitaan, sillä tuotteet ovat pääasiassa 

projektikohtaisia. Finkova Service Oy:n tuottamat palvelut ovat käytännössä aikatauluun ja 

henkilöstön osaamiseen sidottuja, joten tarjouspyyntö voidaan yleensä toimittaa ilman 

ulkoista konsultointia, ellei kyseessä ole palvelu, johon tarvitaan ulkopuolista osaamista tai 

henkilöstöä. Tarjouksen tai jonkun sen osan ollessa epäselvä, tarjouspyyntö palautetaan 

asiakkaalle lisätietojen täydennystä varten ja kyselyn palauduttua kierto alkaa uudestaan 

sisällön tarkastuksesta. 

 

Kun tarjouksen sisältö on selvillä ja tarjous laadittu, lähetetään se asiakkaalle. Tarjous on 

yleensä määräaikasidottu, jonka sisällä tarjous on yksityiskohtineen voimassa. Määräaika on 

yleensä 1-2 kuukauden mittainen, jonka jälkeen täytyy varmistua sisällön 

paikkansapitävyydestä, kuten hinnasta tai toimitusajasta. 

 

Kun asiakas on vastaanottanut tarjouksen hän voi joko hyväksyä tai hylätä sen. Hylätyn 

tarjouksen kohdalla pyritään mahdollisuuksien mukaan selvittämään hylkäysperusteet. 

Hylkäysperusteiden pohjalta kyetään selvittämään, voidaanko asiaan vielä vaikuttaa tai onko 

tarjousprosessissa tai tuotteissa itsessään jotain, mikä tarvitsee kehittämistä. Asiakkaaseen 

pyritään kuitenkin olemaan kontaktissa viimeistään lähellä määräajan sulkeutumista, jotta 

tiedetään tarjouksen sen hetkinen status. Tarjousprosessi on kuvattuna liitteessä 5. 

 

Tarjousprosessista ja siihen liittyvästä dokumentaatiosta vastaa kulloinkin vastuussa oleva 

myyjä. Tarjouksen kirjaaminen järjestelmään ja siihen liittyvän dokumentaation 

tallentaminen palvelimelle on tärkeää, sillä esimerkiksi vastuullisen myyjän sairastumisen 

tai muun vastaavan tekijän johdosta prosessi voidaan joutua siirtämään toiselle työntekijälle, 
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jolloin hänellä on olemassa kaikki vaadittava tieto siihen, että prosessi voidaan suorittaa 

keskeytyksettä loppuun. 

 

6.2.2  Myyntitilausprosessi 

Kuten tarjousprosessi myös myyntitilausprosessi alkaa asiakkaan aloitteesta. Pääosa 

Finkova Oy:n myymistä tuotteista on ensin tarjottu asiakkaalle, jolloin molemmilla 

osapuolilla on lähtökohtaisesti tiedossa tuotteeseen ja sen toimitukseen liittyvät 

yksityiskohdat. Voi kuitenkin olla, että asiakkaan tarpeet ovat osin muuttuneet tai tilaus on 

puhtaasti virheellinen, joten sen yksityiskohdat on vielä tarkastettava, vaikka tilauksella 

viitattaisiinkin tiettyyn tarjoukseen. Yleisin muutos tilaukseen on kappalemäärää koskeva 

muutos, mikä ei välttämättä vaadi tarjouksen päivittämistä, mutta on erittäin oleellinen tieto 

tarkistaa tilausta vastaanotettaessa.  

 

Finkova Service Oy:n myyntitilauksista merkittävä osa on laadultaan sellaisia, ettei niitä 

välttämättä tarjota ollenkaan. Yrityksellä on asiakaskohtaisia vuosisopimuksia, joissa 

pääkohdista on sovittu jo sillä tasolla, ettei töitä tarvitse erikseen tarjota tai asiakkaalla on jo 

ennestään käsitys hinta- ja palvelutasosta, jota yritys tarjoaa. Monesti tilanne saattaa olla 

sellainen, että korjaustarve on välitön ja luonteeltaan sellainen, ettei hinta näyttele 

merkittävää osaa kokonaiskustannuksista. Esimerkiksi laiterikosta johtuva tuotannon 

seisahtuminen tai tarvittavien varaosien hinta muodossa monin kerroin sen, mitä itse 

korjaukseen tarvittava työ kustantaa. Suurimpana ongelmana näissä niin kutsutuissa 

”pikakeikoissa” on kokonaistilauksen todentaminen. Asiakas on voinut pyytää tiettyjä töitä 

tehtäväksi, mutta esimerkiksi unohtaa tehneensä näin. Usein kohteessa työskentelee myös 

useita eri urakoitsijoita, joten sekaannuksen mahdollisuus on suuri. Näissä tapauksissa on 

kuitenkin oltava erityisen tarkkana, että asiakaan kanssa sovituista ehdoista pidetään kirjaa 

ja asiakkaalta saadaan hyväksyntä loppuraporttiin, jottei laskutuksessa tule epäselvyyksiä.  

 

Molempien yritysten osalta myyntitilausprosessi tai Servicen osalta huoltotilauksen 

vastaanottoprosessi etenee tilauksen kirjaukseen asti vastaavasti (liitteet 6 ja 7). Vasta tämän 

jälkeen prosessien luonne muuttuu. Myytävien tuotteiden kohdalla on kaksi eri vaihtoehtoa: 

jos tuotetta löytyy varastosta, voidaan se toimittaa sovitun toimitusajan puitteissa heti 

asiakkaalle; jos taas kyseessä on tilaustuote, on edettävä ostotilausprosessiin, jossa tuotteet 

tilataan toimittajalta. Kokonaisuudessaan Finkova Oy:lle sekä Finkova Service Oy:lle 
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löydettiin 11 kuvattavaa prosessia, joista kolme on puhtaasti Finkova Service Oy:n 

toimintaan sidoksissa olevia prosesseja.   
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7 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMINEN 

 

 

ISO 9001 (2015, s.5) mukaan laadunhallintajärjestelmän käyttöönoton on tarkoitus olla 

yrityksen toimintakykyyn parantavasti vaikuttava päätös, joka toimii perustana yrityksen 

kehityshankkeille. Koska laadunhallintajärjestelmän rakentaminen, käyttö ja kehittäminen 

vaatii henkilöstöltä sitoutumista, on sen käyttöönottoa ja sillä saavutettavia hyötyjä 

punnittava organisaation sisällä tarkoin, sillä hyväkään laadunhallintajärjestelmä ei kehitä 

organisaation toimintaa, jos se vain ”pölyttyy hyllyssä”. Pelkkä tieto siitä, että 

laadunhallintajärjestelmä on olemassa ei riitä, vaan sen mukaan on toimittava. Muuten 

lopputulos on sattumanvaraista. (Pesonen 2007, s.52) 

 

Vaikkakin alkusysäys Finkova Oy:n ja Finkova Service Oy:n laadunhallintajärjestelmän 

käyttöönotolle tuli asiakkailta, odotetaan sen vaikuttavan organisaation toimintaan 

muutenkin, kuin imagollisesti. Tärkeimpinä tavoitteina organisaatio on järjestelmän käytölle 

asettanut luonnollisesti asiakastyytyväisyyden parantamisen sekä toiminnan 

yhtenäistämisen (Anssi Lahti 2018). Servicen kohdalla Lahti mainitsee toiminnan 

kuvaamisen ja yhtenäistämisen olevan erityisen tärkeää, sillä yritys on varsin uusi ja 

toimivaa mallia haetaan vielä. Tärkeimpien prosessien kuvaaminen 

laadunhallintajärjestelmään on ensimmäinen kerta, jolloin Servicen henkilöstö on joutunut 

yhdessä miettimään, mitä vaiheita toiminta nykyisellään pitää sisällään ja kuinka ne kootaan 

yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Kuvassa 20 on läpileikkaus projektin etenemisestä sekä 

kuhunkin osa-alueeseen sovelletuista työkaluista ja kirjallisuuslähteistä.  Projekti etenee 

johdon päätöksestä, kehitystyön kautta järjestelmän sisäänajoon, minkä jälkeen haetaan 

sertifikaattia.  
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Kuva 20. Laadunhallintajärjestelmän rakentamisprojektin kuvaus (mukailtu lähteestä 

Andersson & Tikka 1997, s.111). Kuvassa keltaisella on merkitty ne työkalut ja lähteet, joita 

projektin läpiviemiseen on käytetty. Lähteet on myös esitelty aikaisemmin tässä työssä. 

 

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen, kuten käytännössä mikä tahansa muu yritystä 

koskeva muutosprojekti, alkaa yritysjohdosta. Kuten Andersson (1997, s.113) mainitsee, 

monen Pk-yrityksen johto on niin kuormitettuja, että projektin läpiviemiseksi on 

turvauduttavaa ulkopuoliseen apuun. Niin oli myös tämän projektin kohdalla. Yritys suoritti 

aiemmin luotua järjestelmää Finkova Oy:n henkilöstön sisällä, mutta huoltoyritystä ei 

järjestelmän alle oltu vielä saatu. Myös jatkuva paine asiakkailta järjestelmän sertifioinnista 

käynnisti lopulta tarpeen järjestelmän uudelleenrakentamisesta ja sertifioinnista. (Lahti 

2018) 

 

Se, että tulen täysin organisaation ulkopuolelta antaa mielestäni hyvän lähtökohdan 

ajatukselle, että laadunhallintajärjestelmä rakennettaisiin objektiivisesti sekä organisaation 

toiminnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Kun toiminta kartoitetaan ulkopuolisen 

silmin, saattaa esille tulla organisaatiolle itselleen näkymättömiä toimintamalleja tai 

resurssien epätasaista jakautumista tiettyihin, esimerkiksi yrityksen johdon tärkeänä 

pitämiin laatutavoitteisiin, eikä organisaation toimintaan kokonaisuutena. Mahdollisuus 
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keskittyä ainoastaan laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen, parantaa myös 

todennäköisyyttä sille, että laadunhallintajärjestelmä ylipäätään tulee suunnitellusti 

valmiiksi. Tämä lähtökohta tarkoittaa myös sitä, että projektiin käytetty aika ei ole pois 

mistään muusta (tuottavasta) toiminnasta tai pahimmillaan projektille varattu aika yritetään 

löytää kaiken muun toiminnan lisäksi. 

 

7.1 Rakenne 

Laadunhallintajärjestelmän rakenteen, eli käytännössä myös laatukäsikirjan rakenteen 

katsottiin olevan käytön kannalta loogisinta rakentaa mukailemaan ISO 9001- standardin 

kappalejakoa, jolloin sekä suunnittelu että valmis järjestelmä etenisivät loogisesti. Kuva 

21esittää laatukäsikirjan standardin kappalejakoa mukailevaa otsikointia. 

Kokonaisuudessaan laadunhallintajärjestelmän otsikointi on nähtävissä liitteessä 2. 

 

 

Kuva 21. ISO 9001- standardin rakenne, jota käytettiin pohjana uudelle 

laadunhallintajärjestelmälle. 

 

Rakenteessa edetään kappale kerrallaan, alkaen johtajuuden määrittelystä päättyen jatkuvaa 

parantamista käsittelevään kappaleeseen. Sisällön luomisen tukena käytettiin erityisesti 

Tuomisen ja Moision kirjoittamaa Laatua, luotettavuutta ja varmuutta: ISO/DIS 9001:2015: 

itsearvioinnin työkirja, jonka avulla voitiin arvioida, onko järjestelmässä varmasti käsitelty 

tarvittavia asioita ja onko ne kuvattu standardin edellyttämällä tavalla. Tuominen ja Moisio 
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esittelevät kirjassaan käytännön esimerkein ISO 9001- standardin asettamia vaatimuksia 

laadunhallinnalle ja kuinka yrityksen tulisi kulloinkin toimia saavuttaakseen 

laatutavoitteensa ja kehittääkseen toimintaansa käytännön tasolla (Tuominen & Moisio 

2015). Alla käsitellään luodun laadunhallintajärjestelmän rakennetta tarkemmin. 

 

7.1.1 Johtajuus ja sitoutuminen 

Johtajuus on ISO 9001 – standardissa koko järjestelmän sydän. Ylin johto kantaa vastuun 

vaikuttavuudesta, laatupolitiikasta ja resursseista läpi koko järjestelmän (SFS ISO 9001 

2015, s.13). Vaikka terminologiassa on ollut muutoksia ja johtajuuden käsite on hivenen 

laajentunut, ei ylimmän johdon vastuu ole suinkaan kaventunut. Vastuualueita on 

tarkennettu ja sitoutumisen merkitystä kasvatettu.  

 

Finkova Oy:n johtoryhmä on sama kuin Finkova Service Oy:n johtoryhmä, joten 

laadunhallinajärjestelmän osalta vastuiden sälyttäminen ei konsernitasolla tuo ongelmia. 

Johdon vastuisiin ja sitoutumisen määrittelyyn ei myöskään vaikuta se, että vaikka 

konsernitasollakin päästään juuri ja juuri yli mikroyrityksen kriteerien, eli yli 10 henkilöä 

työllistävän yrityksen (Suomen Yrittäjät 2018), ovat vaatimukset niin yleisellä tasolla, että 

niitä voidaan soveltaa läpi kaikkien organisaatiokokojen.  

 

Konsernin laatukäsikirjaan sisällytettiin johdon vastuun ja sitoutumisen osalta yrityksen 

toimintaympäristö ja koko huomioiden ne alueet, jotka ovat toiminnan kannalta oleellisia. 

Laatukäsikirjassa on kirjattu ylimmän johdon vastuualueiksi muun muassa seuraavat 

tehtävät: 

 

− Vastata laadunhallintajärjestelmästä ja sen tehokkuudesta 

− Laatia yrityksen toimintaympäristöön ja strategiaan sopiva laatupolitiikka 

− Edistää prosessimaista toimintatapaa ja varmistaa, että prosessit vastaavat 

laadunhallintajärjestelmän asettamia vaatimuksia 

− Varmistaa, että laadunhallinnan toimintaan tarvittavat resurssit ovat saatavilla 

− Edistää riskiperusteista lähestymistapaa ja jatkuvaa parantamista 

− Tunnistaa yrityksen toimintaan ja asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat riskit sekä 

mahdollisuudet 
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− Ohjata ja tukea organisaatiota laadunhallintajärjestelmän noudattamisessa ja 

edistämisessä 

− Määrittää sidosryhmien asettamat vaatimukset ja valvoa niiden noudattamista 

  

Johtajuus-otsikon alle kirjattiin myös organisaation asiakaskeskeisyyttä, laatupolitiikkaa 

sekä viestimistä koskevat kokonaisuudet. Asiakaskeskeisyys ja laatupolitiikka ovat toisiinsa 

vahvasti sidoksissa, sillä organisaation toiminnan pääasiallinen vaikutin on 

toimintaympäristönsä asiakkaiden tarpeet. Laatupolitiikan pääasiallisena päämääränä onkin 

vastata asiakkaisen asettamiin vaatimuksiin laadunhallintajärjestelmään kirjattujen 

tavoitteiden turvin. Tavoitteisiin sisältyy tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen liittyvät 

linjaukset sekä päämäärä laadunhallintajärjestelmän jatkuvaan kehittämiseen.  

 

Viestinnässä asetetaan linjavedot organisaation laatuviestimiseen ja viestimisen 

vastuualueisiin. Laatukäsikirjaa ei ole tarkoitettu julkiseksi dokumentiksi, mutta se voidaan 

tarvittaessa lähettää sitä tarvitsevalle sidosryhmän edustajalle.  

 

Johtajuus ja sitoutuminen-kappaleeseen sisältyy vielä organisaation roolien, vastuiden ja 

valtuuksien määrittäminen. Käytännössä tämä tehtiin rakentamalla Excel-taulukko, jonka 

muoto pohjautuu RACI-matriisiin (englanniksi responsible, accountable, consult, inform). 

RACI-matriisista ilmenee organisaation keskeiset tehtävät ja tehtävään sidotut vastuulliset 

sen mukaan, mikä heidän vastuunsa taso tehtävässä on (Tartell 2017, s.1).  Vaikka tiettyihin 

toimintoihin oli selvästi erikoistunut vain yksittäinen työntekijä, kirjattiin vastuumatriisiin 

myös operatiivisen vastuun lisäksi myös vähintään yksi varahenkilö, jonka tulee olla 

tietoinen toiminnon tarkoituksesta, sisällöstä sekä sen suorittamisesta. Tällä varmistutaan 

siitä, että vastuuhenkilön lomien tai muun poissaolon takia, ei toiminnan laatu kärsi tai 

pysähdy kokonaan. Kuvassa 22 on osa tästä vastuumatriisista. Kuvassa on 

laadunhallintajärjestelmään liittyvien toimintojen vastuut. Vastuun tasoa kuvataan 

kirjaimella, jotka tässä tapauksessa ovat: 

 

− kokonaisvastuu, total resposibility (T) 

− toiminnallinen vastuu, operative responsibility (O) 

− varavastuu, stand-in responsibility (S) 
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Kirjaimen lisäksi vastuuta voidaan jakaa kirjainta seuraavalla numerolla. Tässä tapauksessa 

laatupolitiikan ylläpitämisestä löytyy sekä ensimmäinen varavastuullinen (S1) että toinen 

varavastuullinen (S2).  

 

 

Kuva 22. Osa organisaation vastuumatriisia, jossa on listattu laadunhallintajärjestelmää 

koskevat vastuualueet. 

 

Riippuen tehtävän laadusta, kokonaisvastuullinen henkilö ei välttämättä vastaa tehtävän 

operatiivisesta toteutuksesta, vaan hänen tehtävänsä on varmistua vastuullaan olevien 

tehtävien tarkoituksenmukaisuudesta ja siitä, että operatiivisessa vastuussa oleva 

henkilöstön jäsen on tietoinen tehtävästään ja toteuttaa tehtävään sisältyvät toimenpiteet. 

Organisaation laadunhallinnan kokonaisvastuu on tässä tapauksessa toimitusjohtajalla, 

mutta laatuinsinöörillä on operatiivinen vastuu koko järjestelmästä. Laatuinsinööri on myös 

kokonaisvastuussa organisaation auditoinneista. Toimitusjohtajan vastuusarake on 

ensimmäinen vasemmalta, toisena on johtoryhmän toinen jäsen ja laatuinsinööri on 

taulukossa kolmas vastuusarake vasemmalta. Kokonaisuudessaan matriisi on nähtävillä 

liitteessä 3. Matriisista on poistettu henkilöiden nimet sekä toimittajatiedot. 

 

7.1.2 Toimintaympäristö 

Organisaatio toimii raskaan teollisuuden, varsinkin prosessiteollisuuden asiakkaista 

koostuvassa ympäristössä. Finkova Oy myy pääasiassa venttiileitä ja Finkova Service Oy 

tarjoaa erityyppisiä teollisuuden kunnossapitopalveluita, kuten asennus- ja mittauspalveluja. 

Servicen perustamisen taustalla oli halu tarjota kokonaisvaltaisempaa palvelua jo olemassa 

oleville asiakkaille sekä pyrkiä saavuttamaan myös niitä asiakkaita, jotka toimivat 

teollisuudessa, mutta eivät välttämättä käytä Finkova Oy:n myymiä tuotteita. 

 

Standardi edellyttää, että organisaatio on tietoinen prosessiensa toimintaympäristöstä, jotta 

se kykenee tarjoamaan toimintaympäristön sekä siinä toimivien sidosryhmien asettamien 

vaatimusten mukaisia tuotteita ja palveluja (SFS ISO 9001 2015, s.16).  Toimintaympäristön 
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kartoittamisessa käytettiin PESTLE-menetelmää, jota käsiteltiin aiemmassa kappaleessa. 

PESTLE:n avulla oli käytännöllistä kartoittaa toimintaympäristön organisaatiolle asettamat 

haasteet ja vaatimukset sekä vaatimusten täyttämistä seuraavan mittariston.  

 

Tärkeimpänä sidosryhmänä organisaatiossa sekä standardissa nähdään asiakkaat, mutta 

muita huomioon otettavia sidosryhmiä ovat esimerkiksi tavarantoimittajat, viranomaiset 

sekä rahoitusyhtiöt, joiden asettamiin vaatimuksiin laadunhallintajärjestelmällä pyritään 

vastaamaan. Sidosryhmien tarpeita kartoitetaan muun muassa asiakastyytyväisyyttä sekä 

asiakkaiden asettamien vaatimusten toteutumista seuraavilla mittareilla, seuraamalla 

aktiivisesti toimialaa koskevien lakien ja viranomaismääräysten kehittymistä sekä talouden 

kehityssuuntaa. 

 

7.1.3 Suunnittelu 

Suunnittelu sisältää organisaation toimintaan liittyvien riskien ja mahdollisuuksien 

kartoittamisen ja käsittelyn, laatutavoitteiden saavuttamiseen sisältyvät toimenpiteet sekä 

toimintaan liittyvien muutostarpeiden kartoittamisen (SFS ISO 9001 2015, s.14-15).  

 

Yhtenä ISO 9001-standardin Suunnittelu-otsikon alle tulleista päivityksistä oli 

riskiperusteisen ajattelun liittäminen laadunhallintajärjestelmään (ISO 9001 2015, s.14). 

Organisaation tulee tunnistaa ja ymmärtää sen strategiaan, toimintaympäristöön sekä 

sidosryhmiin kohdistuvia riskejä sekä mahdollisuuksia. Riskien ja mahdollisuuksien 

tunnistamisessa ja analysoinnissa käytetään PESTLE- ja PFMEA-analyyseja. PESTLE on 

apuna kartoittamaan ulkoisen toimintaympäristön ja sidosryhmien toiminnalle mahdollisesti 

asettamia riskejä. Sisäiset riskit kartoitetaan johdonkatselmusten sekä erilaisten 

kehityspalaverien avulla tai kun niitä ilmenee. PFMEA-analyysilla, jota käsiteltiin aiemmin, 

todetut riskit analysoidaan ja ne priorisoidaan jatkotoimenpiteitä varten. Kaikki riskit eivät 

välttämättä tarvitse välittömiä toimia, mutta ne on hyvä tunnistaa, jotta niitä voidaan seurata 

ja niihin puuttua, jos tarvetta tulee. PFMEA-analyysin avulla uhat käsitellään perusteellisesti 

ja sen avulla saadaan konkreettinen vahvistusta sille, jos uhkaan on puututtava.  

 

Taulukossa 7. on osa organisaation riskienhallintaan kehitetystä, PFMEA-analyysiin 

perustustavasta taulukosta. Samanlainen luotiin myös mahdollisuuksien analysointiin. 

Johtoryhmä listaa ja analysoi johdonkatselmusten tai kehityskeskustelujen aikana tai muissa 
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yhteyksissä esille tulleita riskejä tai mahdollisuuksia käyttäen alla olevaa taulukkoa sekä 

kokonaisvaikuttavuuden arviointiin luotua taulukkoa 8. Taulukkoon johtoryhmä tunnistaa 

riskin, suunnittelee riskiin kohdistettavat toimenpiteet ja työkalut ennakointiin sekä 

analysoivat riskistä johtuvat vaikutukset. Riski pisteytetään todennäköisyyden ja 

vaikuttavuuden mukaan välillä 1-5 ja taulukko laskee sille kokonaisvaikutuksen, joka on 

todennäköisyyden ja vaikuttavuuden summa. Kokonaisvaikutusta kuvaavan solun väri 

muuttuu sen mukaan, mikä on riskin kokonaisvaikutus. Taulukossa 8. on tarkoitettu riskin 

kokonaisvaikutusta ja toimenpidetarvetta tarkentavaksi työkaluksi.  

 

Taulukko 7. Riskitekijän ja sen vaikuttavuuden tunnistamiseen rakennettu taulukko. 

 

 

Taulukko 8. Riskien kokonaisvaikutuksen analysointiin tarkoitettu taulukko. 

 

 

Riskien ja mahdollisuuksien käsittelyyn on tarkoitus käyttää myös kalanruotoanalyysiä, 

jonka avulla riskitekijän vaikutuksista, toimenpiteistä sekä ennakointiin liittyvistä 

toimenpiteistä saadaan kattavampi kokonaiskuva. 
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7.1.4 Laatutavoitteet 

Standardi vaatii organisaatiota määrittelemään laatutavoitteet toimintansa niille osille, joille 

se näkee aiheelliseksi sellaiset asettaa (SFS ISO 9001 2015, s.15). Standardi ei määrittele, 

mille organisaation toiminnoille, tasoille tai prosesseille laatutavoitteet on asetettava, mutta 

laatutavoitteiden on pystyttävä täyttämään tietyt vaatimukset. Standardi määrittelee, että 

laatutavoitteiden on ainakin: 

 

− Oltava yhdenmukaisia organisaation laatupolitiikan kanssa. 

− Niitä on pystyttävä mittamaan ja niitä on seurattava. 

− Niiden on oltava yhteydessä palveluiden ja tuotteiden vaatimustenmukaisuuden 

kanssa. 

− Niiden on lisättävä asiakastyytyväisyyttä. 

(SFS ISO 9001 2015, s.15) 

 

Laatutavoitteiden saavuttamiseksi organisaation on myös tehtävä tarvittavat suunnitelmat 

sekä asetettava resurssit (SFS ISO 9001 2015, s.15). 

 

Finkova Oy:n ja Finkova Service Oy:n eri toiminnoille, tuotteille ja palveluille sekä 

asiakastyytyväisyydelle on johtoryhmän toimesta asetettu tiettyjä tavoitteita, joita seurataan 

esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä mittaavilla kyselyillä, asiakaspalautteella sekä toimittajien 

arviointeihin kehitetyillä työkaluilla.  Laatukäsikirjaan näiden yksityiskohtaista tarkastelua 

ei kirjattu, sillä laatukäsikirjan on tarkoitus olla dokumentti, jota myös lähetetään eri 

sidosryhmän edustajille erikseen pyydettäessä, joten suurelta osin nämä asiat ovat salassa 

pidettäviä. Laatukäsikirjaan kirjattiin kuitenkin, että organisaatiolla on määritettynä 

mitattavia laatutavoitteita, joista tiedotetaan, niitä seurataan ja päivitetään tarpeen mukaan. 

 

7.1.5 Tukitoiminnot 

Tukitoiminnot- otsikon alla käsitellään organisaation sisäisiä sekä ulkoisia resursseja, 

prosessien toimintaympäristöä sekä seurannan ja mittauksen työkaluja (SFS ISO 9001 2015, 

s. 16). Tähän kokonaisuuteen liittyy myös viestinnän ja dokumentaation luonnin ja hallinnan 

vaatimukset. 
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Laadunhallintajärjestelmän kannalta tämän kappaleen vaatimukset ovat otsikkotasolla 

kohtalaisen laajat, mutta hyvin suoraviivaiset. Suurelta osin muutoksia vanhan ja uuden 

standardipäivityksen välillä ei ollut, joten vanhan laadunhallintajärjestelmän asiasisältö oli 

siirrettävissä lähes kokonaan uuteen. Suurimmat muutokset tulivat käytännössä 

dokumentaation luontiin ja säilyttämiseen, sekä kalibroitavien mittauslaitteita koskevien 

vaatimusten sisällyttäminen järjestelmään. 

 

Yhtenä Finkova Service Oy:n tarjoamista palveluista on erilaisten värähtely- ja 

linjausmittausten toteuttaminen osana laiteasennuksia tai erillisenä tarkastuspalveluna. 

Mittauksiin käytetään erilaisia värähtelykameroita sekä laserlinjauslaitteita, jotka tulee 

kalibroida tai katsastaa tietyin määräajoin. Myös standardi edellyttää, että kalibroitavien 

mittaus- ja niihin verrattavien laitteiden seuranta- ja mittausresurssien 

tarkoituksenmukaisuudesta on säilytettävä asianmukaista dokumentaatiota (SFS ISO 9001 

2015, s.17). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kalibroitavista laitteista tulee pitää 

sellaista tietokantaa, josta ilmenee laitteen tunnistetiedot sekä sen kalibrointia koskevat 

tiedot, eli kalibrointipäivä sekä koska kalibrointi on suoritettava uudestaan. Tämän lisäksi 

kalibroinnin tila on kyettävä luotettavasti todentamaan, joten kalibrointitodistukset on myös 

säilytettävä niin pitkää, kuin on oleellista eli seuraavaan kalibrointiin asti.  

 

Mittalaiteseuranta toteutettiin Excel-taulukkona (kuva 23), johon listattuna kaikki yrityksen 

katsastusta tai kalibrointia vaativat työkalut sekä laitteet, ei pelkästään mittauslaitteet. 

Taulukko toimii osaltaan myös yleisenä kalustorekisterinä, mutta pääasiallinen tarkoitus on 

näyttää helposti kaikkien tarkastettavien laitteiden ja työkalujen tila. Taulukon muotoilussa 

on käytetty kaavaa, joka palauttaa kalibrointipäivämäärän kertovan solun värin keltaiseksi, 

kun päivämäärä on alle kuuden kuukauden päässä tai jo mennyt ohi. Keltaisen värin on 

tarkoitus herättää rekisteriä tutkivan henkilön huomio, jolloin todennäköisyys sille, ettei 



82 

 

  

kalibrointi ehdi mennä vanhaksi, kasvaa. Tämän lisäksi tietokannan ajantasaisuuden 

tarkastaminen on sisällytetty määräajoin suoritettavan sisäisen auditoinnin tarkastuslistalle. 

 

 

Kuva 23. Osa Finkova Service Oy:n kalustorekisteristä, johon lisätään ne työkalut ja laitteet, 

jotka vaativat jatkuvaa seurantaa esimerkiksi kalibrointien takia. 

 

Tukitoiminnot- otsikko sisältää myös dokumentoidun tiedon säilyttämistä käsittelevät 

vaatimukset. Kuten jo aiemmin käsiteltiin, vaikka standardi ei periaatteessa vaadi 

organisaatiota luomaan mitään tiettyä dokumentaatiota, sen on ylläpidettävä tarpeellista 

dokumentoitua tietoa (SFS ISO 9001 2015, s.18). Organisaatio on jo aiemman järjestelmän 

yhteydessä luonut tietyt dokumentoinnin tasot, jotka nähtiin järkeväksi niiden toimivuuden 

sekä loogisuuden takia siirtää myös uuteen järjestelmään. Dokumentointi pitää sisällään 

laatukäsikirjan, prosessikuvaukset, tarpeelliset työ- ja viiteohjeet sekä tietokannat. 

Laadunhallintajärjestelmään liittyvät dokumentaatiot säilytetään palvelimella, niille 

erikseen varatussa kansiossa, joka on vielä jaettu alakansioihin dokumentaatiotasojen 

mukaan. Kuvassa 24 on nähtävillä, miten laadunhallintajärjestelmä jakautuu palvelimella eri 

alakansioiksi. 

 

 

Kuva 24. Laadunhallintajärjestelmän sisältö palvelimella. 
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Dokumentaation tarkoituksena on olla tukemassa organisaatiota pääsemään vaadittuun 

laatutasoon sekä ylläpitämään sitä. Tarpeen tullen dokumentaatio toimii loogisena 

kuvauksena yrityksen laatutoiminnasta, esimerkiksi ulkoisten auditointien apuna tai eri 

sidosryhmien edustajille. Dokumentaation määrää ja laatua sekä dokumentaation luontia ja 

hallintaa koskevat työohjeet löytyvät palvelimelta ja vaikka dokumentaation laadusta ja 

ajantasaisuudesta on osaltaan vastuussa jokainen yrityksen työntekijä, on viime kädessä 

vastuu nimetyllä laatuinsinöörillä.  

 

7.1.6 Toiminta 

Toiminta-otsikon alle määriteltiin, mihin organisaation liiketoiminta perustuu, miten 

toimintaa ohjataan, suunnitellaan ja miten siitä viestitään. Molempien yritysten 

liiketoiminnan lähtökohtana on tilaus-toimitus-ketju, joka koostuu kappaleessa 6.1 

esitellyistä tarjousprosessista ja myyntitilausprosesseista sekä tämän lisäksi itse tuotteen tai 

palvelun toimitusprosesseista. Kappaleessa lisäksi määritellään näiden liiketoiminnan 

ytimen muodostavien prosessien ympärille ehdot, miten prosesseja kehitetään ja mitataan.  

 

Omana kokonaisuutenaan tämän otsikon alle tulee määritelmät siitä, miten myytävien 

tuotteiden ja palveluiden vaatimustenmukaisuutta katselmoidaan. Eli miten organisaatio 

pitää huolen siitä, että myytävät tuotteet ja palvelut vastaavat laadultaan ja ominaisuuksiltaan 

asiakkaiden tai muiden sidosryhmien asettamia vaatimuksia. Koska kumpikaan yrityksistä 

ei valmista omia tuotteitaan, vaan tuotevaatimukset tulevat suoraan asiakkaalta. 

Vaatimuksien tiettyjä osa-alueita voi rajoittaa toki muutkin seikat, kuten esimerkiksi 

painelaitedirektiivit tai viranomaismääräykset, mutta jokaisen tuotteen ja palvelun 

määrittäminen tapahtuu tilauksen yhteydessä. Tämä seikka osaltaan takaa sen, että 

organisaation myymien tuotteiden vaatimuksenmukaisuus toteutuu ilman erillistä seurantaa 

tai muiden ehtojen täyttymistä. Tämä koskee myös standardin ehtoja tuotteita ja palveluita 

koskevien vaatimusten muutoksia (ISO 9001 2015, s.21), koska teoriassa jokainen tuote on 

uniikki yksilö. 

 

7.1.7 Seuranta 

Kuten Demingin laatuympyrän suunnitteluvaiheessa (Patel & Deshpande 2017, s.197) ja 

DMAIC-prosessin mittausvaiheessa (Lecklin & Laine 2009, s.284) jatkuvan parantamiseen 
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tähtäävässä toiminnassa on pystyttävä asettamaan mittarit, joiden avulla toiminnan laadusta 

ja vaatimuksenmukaisuudesta voidaan varmistua tai kehityskohteita määrittää. Standardin 

vaatimukset mitattavien kohteiden sekä niiden mittaus- ja analysointimenetelmien 

asettamisesta ovat käytännössä suoraan yksi yhteen näiden kahden filosofian kanssa (ISO 

9001 2015, s.27). 

 

Kohdeorganisaatiossa oli jo aiemman laadunhallintajärjestelmän yhteyteen määritetty 

osittain ne mitattavat kohteet, joiden seurannalla ja analysoinnilla tullaan 

laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta seuraamaan. Näistä suurin osa liittyy 

yritystoiminnassa muutenkin mitattaviin suureisiin, kuten tilauskantaan, liikevaihtoon ja 

tulokseen, mutta keskeisimmät toiminnan laatua suoraan kuvaavat suureet ovat 

asiakastyytyväisyys sekä toimitusaikojen seuranta. 

 

Toimitusaikojen seurannassa hyödynnetään kohdeorganisaation käyttämää 

toiminnanohjausjärjestelmästä saatavaa dataa. Erityisiä, toimittajien hallintaan liittyviä 

ohjelmistoja on myös tarjolla, mutta koska olemassa oleva toiminnanohjausjärjestelmä 

tarjoaa ainakin tällä hetkellä riittävästi dataa ja mahdollisuuksia toimitusaikojen seurantaan, 

ei organisaatiossa ole nähty tarvetta tällaisille järjestelmille (Mäkinen 2017, s.47). 

 

Toimitusaikojen ja niihin oleellisesti liittyvien toimitusvarmuuden sekä keskimääräisen 

myöhästymisen mittaaminen ja seuranta toteutetaan viemällä tiedot 

toiminnanohjausjärjestelmästä Excel-taulukkoon, jossa niiden analysointi ja seuranta on 

helpompaa. Taulukoitavat tiedot sisältävät toimittajan vahvistaman toimituspäivän sekä 

päivän, jolloin tuote on todellisuudessa toimitettu. Näiden tietojen avulla pystytään sekä 

seuraamaan toimituksessa olevien tuotteiden tilannetta että määrittämään toteutuneet 

viivästymiset sekä niiden keskimääräisen keston. (Mäkinen 2017, s.53) Seuraamalla 

aktiivisesti toimitusvaiheessa olevien tuotteiden tilannetta, voidaan tilanteen niin vaatiessa 

tehdä selvityspyyntö toimituksen sen hetkisestä tilasta toimittajalle ja pyrkiä vaikuttamaan 

tilanteeseen, jos toimitus on vaarassa myöhästyä. Aktiivisen seurannan myötä voidaan myös 

pitää asiakasta tehokkaasti tilanteen tasalla, sillä monen myytävän tuotteen kohdalla, 

toimitusaika voi olla kuukausia tai jopa lähempänä puolta vuotta. Tämän pituisten 

toimitusaikojen kohdalla pienikin viivästyminen tuotannon alussa saattaa vaikuttaa viikkoja 

itse toimituspäivään, jolloin asiakkaan informoiminen on ensiarvoisen tärkeää. Asiakas voi 
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esimerkiksi joutua varautumaan tuotteen asennuksessa lisäresurssien hankkimiseen tai 

tuotannon keskeyttämiseen, joten jos toimitusaika on muuttunut asiakkaan siitä tietämättä, 

voivat kustannukset olla merkittäviä. (Lahti 2018) Toimitusaikatietojen käsittelyssä 

käytettävää taulukkoa voidaan täydentää myös mahdollisten viivästymisten kohdalla niihin 

johtaneilla syillä syiden ollessa tiedossa. Tiedot auttavat jatkossa saman tyyppisten 

ongelmien ennakoinnissa. 

 

Asiakastyytyväisyyttä tullaan organisaatiossa seuraamaan sekä mittaamaan asiakkailta 

spontaanisti tulevan palautteen ja informaation perusteella että määräajoin toteutettavien 

tyytyväisyyskyselyjen avulla. Merkittävä osa toimintaa ohjaavasta palautteesta tulee 

kuitenkin suoraan asiakkailta tai asiakaskontaktoinnin yhteydessä, kuten asiakastapaamisten 

tai tarjousprosessin aikana. Saatava palaute kirjataan tätä varten tehtyyn 

reklamaatiotietokantaan (kuvat 25 ja 26), johon täytetään tarvittavat tiedot myynnistä, 

asiakkaasta, toimittajasta ja palautteen laadusta.  

  

 

Kuva 25. Reklamaatiotietokanta, osa 1. 

 

 

Kuva 26. Reklamaatiotietokanta, osa 2. 

 

Kun palaute on kirjattu, toimitaan asiakaspalauteen käsittelyprosessin (liite 4) mukaisesti. 

Kun prosessi on käyty läpi ja palautteeseen on vastattu sen vaatimalla tavalla, voidaan 

palaute sulkea (kuvat 25 ja 26) tai jos palaute vaatii tämän lisäksi jatkotoimenpiteitä, jätetään 

palaute auki siihen asti, kunnes toimenpiteet on suoritettu. Palautetietokantaa ja sen 

paikkansapitävyyttä seurataan aktiivisesti vastuullisten myyjien toimesta sekä sisäisten 

auditointien avulla. 

ASIAKASPALAUTE- JA REKLAMAATIOTIETOKANTA 2018

Asiakaspalaute

Poikkeava Tuote

numerointi: vuosiluku-juokseva numero Toimittajareklamaatio

Tila Palaute nro Havaittu Raportoitu Myynnin nro Toimittaja Toimittajan viite Poikkeaman laatu A/P/TAsiakas Kohde / projektiTuote Palaute tai viesti

AVOIN 2018-001 10.10.2018 11.10.2018 111/222 A NA Venttiili Toimilaitteet lommoilla

SULJETTU 2018-002 11.11.2018 12.11.2018 111/223 B NA Varo Väärät tiivisteet

N / A HYVÄKSYTTY Käytetty sellaisenaan

SULJETTU KIISTETTY Muu käyttö

Hävitys

Parannus

Ohjeistus

Vastine / lähettäjä ja pvm

Vaatimus Tila Päätös Selvitys korjaavasta toimenpiteestä

AVOIN

Häkkitiivisteet tilalle SULJETTU HYVÄKSYTTY
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7.1.8 Jatkuva parantaminen 

Parantamisen ideologiaa lähdettiin purkamaan sekä standardin vaatimusten että 

organisaation resurssien pohjalta. Pienen organisaation kohdalla parantamiseen tähtäävien 

resurssien määrittäminen ja varaaminen on erityisen hankalaa, sillä henkilöstön työmäärä on 

jo lähtökohtaisesti hyvin korkealla, eikä prosessien seurannassa ja ongelmanratkaisussa ole 

kuitenkaan niin merkittävästi töitä, että sitä varten kannattaisi palkata erillistä henkilöä. 

Prosesseja sekä siihen liittyviä toimintaohjeita suunnitellessa pyrittiinkin kokonaisuudesta 

hiomaan sellainen, ettei mitään ylimääräisiä parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä 

sisällytetty järjestelmään, vaan niitä pyrittiin sisällyttämään osaksi jokapäiväistä työtä. Tästä 

esimerkkinä kuvassa 27 nähtävä ostotilausprosessin osa, jonka tehtävänä on varmistaa ennen 

tuotteen toimitusta, että tuote sekä siihen liittyvä dokumentaatio on varmasti asiakkaan 

asettamien vaatimusten mukainen. Tämä toimenpide ei lisää merkittävästi työtaakkaa 

prosessissa, mutta vähentää huomattavasti toimitusvirheiden määrää. 

 

 

Kuva 27. Ostotilauksen osaprosessi, jossa varmistetaan tuotteen ja tuotteeseen liittyvien 

dokumenttien vaatimuksenmukaisuus. 

Standardi vaatii organisaatiota määrittämään tarvittavat, parantamiseen tähtäävät 

toimenpiteet, jotta asiakastyytyväisyys lisääntyisi ja asiakkaiden asettamat vaatimukset 

täyttyvät (SFS ISO 9001 2015, s.29). Kuten Seuranta-kappaleessa nähtiin, 

asiakastyytyväisyyden sekä vaatimusten seuranta on organisaatiossa lähtökohtaisesti hyvällä 

tasolla. Kun seurantaa tehdään järjestelmällisesti voisi parantamisen suunnittelun vaativien 

toimenpiteiden suorittaminen vaikuttaa yksinkertaiselta. Suurimmat epäkohdat ovat 

kuitenkin olleet juuri siinä, että vaikka palautteita sekä reklamaatioita kerätään ja kirjataan 

järjestelmällisesti, ei niiden vaatimat jatkotoimenpiteet välttämättä toteudukaan halutulla 

tavalla. (Kalliomäki 2018) Käytännössä jokainen myyjä tai huollon työnjohtaja on vastuussa 
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myymästään tuotteesta tai toteuttamastaan projektista, joten heidän tulisi olla vastuussa 

myös niihin kohdistuvien reklamaatioiden vaativista jatkotoimenpiteistä. Tämän lisäksi sekä 

laatuinsinöörin ja toimitusjohtajan tulisi varmistua siitä, että toimenpiteet on toteutettu 

suunnitellusti. Toimenpiteitä ei kuitenkaan nähty tärkeänä osana kokonaisuutta, vaan niitä 

suoritettiin sitä mukaa, kun muistettiin ja ehdittiin. Niiden toteutumista ei myöskään seurattu 

järjestelmällisesti.  

 

Yhtenä uutena lisäyksenä yrityksen laadunhallintajärjestelmään luotiin toimintaohje 

auditointien suorittamisesta sekä siihen liittyvät raporttipohjat. Vaikka tämä oli jo 

vaatimuksena aiemmassa standardiversiossa, ei auditointeja suoritettu kuitenkaan 

järjestelmällisesti. Osana sisäistä auditointia määriteltiin vaatimukset 

reklamaatiotietokannan ajantasaisuuden varmistamisesta, jolloin avoinna oleviin 

reklamaatioihin ja palautteisiin otetaan kantaa järjestelmällisesti. Tämän tarkoitus on 

varmistaa se, että unohtuneet tai muiden tehtävien alle hautautuneet palautteet ja 

reklamaatiot käsitellään laatuinsinöörin toimesta määrätyin väliajoin, jolloin niille 

viimeistään määritellään vastuuhenkilö sekä vaadittavat toimenpiteet. 

 

Koska ensisijaisena tavoitteena järjestelmän rakentamiselle oli luoda kokonaisuus, jonka 

avulla organisaatiolle saadaan laatusertifikaatti, keskityttiin parantamisessa kuitenkin 

suurelta osin itse rakennusvaiheessa vastaantuleviin ongelmiin. Sertifioinnin jälkeen 

toimintaa keskitetään enemmän organisaation sisäisen tehokkuuden sekä toiminnan laadun 

parantamiseen. 

 

7.2 Järjestelmän käyttöönotto  

Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto suoritetaan virallisesti vuoden 2019 alussa, jolloin 

Finkova Service Oy:lle rakennettavat uudet huoltohallit valmistuvat ja tilojen vaikutukset 

järjestelmään on saatu kartoitettua. Käyttöönottoon liittyen pidettiin marraskuun 2018 

lopussa esittelykokous, jossa käytiin laadunhallintajärjestelmä koko henkilöstön kesken läpi 

ja osoitettiin kunkin henkilön toimenkuvaan suoraan vaikuttavat muutokset ja päivitykset.  

 

Vaikka henkilöstöllä oli tiedossa, että järjestelmäpäivitys tulee vaikuttamaan jokaisen 

päivittäisiin toimiin jollain tasolla, oli esittelykokouksen aikana havaittavissa odotetusti 

jonkinasteista muutosvastarintaa ja epäilyksiä. Lähinnä negatiiviset huomiot koskivat 
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mahdollisesti lisääntyvää työtaakkaa, varsinkin järjestelmän osien ylläpitämisestä johtuvaa 

vastuunjakoa. 

 

Kuten kokouksena aikanakin tuli ilmi, käynnistyksen suurimmat ponnistukset liittyvät 

todennäköisesti järjestelmän sisäänajoon liittyvään henkilöstön sitoutumiseen. Sitoutumisen 

helpottamiseksi henkilöstön mielipiteiden ja muutosehdotusten huomioiminen on erityisen 

tärkeää ja heille on annettava mahdollisuus vaikuttaa omaan toimenkuvaansa ja tehtäviinsä 

vaikuttaviin kuvauksiin sekä ohjeisiin ennen järjestelmän lopullista käyttöönottoa. 

Henkilöstön näkökantaa pyrittiin kuuntelemaan luomistyön aikana, mutta mielipiteet 

kokonaisuuden toimivuudesta on myös jatkossa tarkoitus kartoittaa sekä sisäisten 

auditointien että määräajoin suoritettavan palautekeskustelun avulla.  

 

7.3 Järjestelmän testaus, analysointi ja parantaminen  

Koska järjestelmän täydellistä käyttöönottoa ei vielä tämän tutkimustyön aikana ole 

suoritettu, joten sen testauksesta, analysoinnista tai parantamisestä ei ole vielä konkreettisia 

tuloksia. Ensimmäiset tulokset on kuitenkin tarkoitus saada hyvin nopeasti käyttöönoton 

jälkeen, sillä henkilöstö pääsee tutustumaan järjestelmän toimintaan ja 

standardipäivityksestä seuranneisiin muutoksiin. Henkilöstöltä on tarkoitus kerätä toimintaa 

koskevaa palautetta. Varsinainen järjestelmän toiminnallisuuteen ja 

vaatimustenmukaisuuteen kantaaottava analysointi tapahtuu sertifiointiauditoinnin 

yhteydessä. Kolmannelta osapuolelta saatava palaute antaa objektiivisen näkemyksen siitä 

mikä luodussa järjestelmässä toimii ja mihin sen jatkokehityksessä kannattaa huomioida. 

 

7.4 Järjestelmän sertifiointi  

Laadunhallintajärjestelmän sertifiointi tarkoittaa sen vaatimustenmukaisuuden auditointia. 

Sertifikaattiin oikeuttavia auditointeja suorittavat kolmannen osapuolen, eli auditoinnin 

kohteena olevasta organisaatiosta riippumattomat toimijat, kuten akreditoidut 

auditointiorganisaatiot tai valtion virastot. (SFS ISO 9000 2015, s.35). Suomessa tällaisia 

toimijoita on esimerkiksi Inspecta Sertifiointi Oy, DNV GL Business Assurance Finland Oy 

Ab ja Bureau Veritas Certification Finland (Akkreditoidut toimijat 2018). 

 

Sertifikaatin tarkoituksena on osoittaa ulkopuoliselle, että laadunhallintajärjestelmä täyttää 

standardin sille asettamat vaatimukset. Laadunhallintajärjestelmän sertifiointia voi hakea 
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käytännössä mikä tahansa organisaatio, jolla on tarve osoittaa kykenevänsä toimintansa 

laadukkaaseen hallintaan. Sertifikaatin saaminen ei edellytä organisaation 

laadunhallintajärjestelmältä erityistä korkealuokkaisuutta, vaan organisaation on pystyttävä 

osoittamaan, että sillä on laadunhallintajärjestelmä, joka auttaa sitä saavuttamaan 

tavoitteensa. (Pesonen 2007, s.221) 

 

Pesosen (2007, s.223) mukaan organisaatio on valmis hakemaan sertifikaattia, kun se on 

täyttänyt seuraavat ehdot: 

− toiminta on määritettyä ja kuvattua 

− on luotu tarvittava dokumentaatio 

− on rakennettu mittaristo tavoitteineen 

− organisaation toiminta on auditoitu sisäisesti 

− poikkeamat todettu ja korjaussuunnitelmat luotu. 

 

Kun organisaatio on todennut edellä mainittujen ehtojen täyttyvän, voi se hakea sertifiointia. 

Käytännössä tämä tarkoittaa yhteydenottoa sertifiointiauditointeja suorittavaan 

organisaatioon, jonka kanssa sovitaan tarvittavien toimenpiteiden suorittamisesta. 

Sertifiointiauditointi etenee pääpiirteittäin alla olevan listauksen mukaan. 

1. Yhteydenotto sertifiointeja suorittavaan elimeen. 

2. Alkukartoitus, jossa määritellään organisaation valmius sertifiointiin. 

3. Dokumentaation toimittaminen auditoijalle. 

4. Suunnittelukokous, jossa käydään läpi dokumentit ja tutustutaan alustavasti 

toimintaan ja sovitaan auditoinnista. 

5. Varsinainen ulkoinen arviointi. 

6. Arvioinnissa mahdollisesti esiin tulleiden poikkeaminen korjaaminen ja 

hyväksyminen. 

7. Sertifiointilautakunnan arvio. 

8. Sertifikaatin luovutus. 

(Pesonen 2007, s.224-226) 

 

Kun sertifikaatti on vastaanotettu, alkaa ylläpitojakso, jonka aikana organisaatio pyrkii 

ylläpitämään ja kehittämään toimintaansa, kuten se on laadunhallintajärjestelmässä kuvattu. 

Tämän pitäisi tietenkin olla selvää ilman sertifikaattiakin, sillä laadunhallintajärjestelmän 
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luomisessa ja toimintojen kehittämisessä sertifikaatin ei pitäisi olla itseisarvo, vaan 

organisaatiolla on oikea halu kehittää omaa toimintaansa. Sertifikaatin voimassaolon 

ehtoihin kuitenkin kuuluu, että laadunhallintajärjestelmää arvioidaan seuranta-arvioiden 

avulla. Arviot käsittelevät kerrallaan vain osan organisaation toiminnasta, mutta koko 

järjestelmä on tarkoitus käydä läpi kolmen vuoden sisällä, jonka jälkeen se 

kokonaisarvioidaan uudestaan. Seuranta-arvioiden tarkoituksena on sekä varmistaa, että 

organisaatio kykenee ylläpitämään sertifikaatin edellyttävää tasoa toiminnassa, mutta 

samalla se antaa työkaluja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ulkopuolisen toimijan 

edesauttamana. (Pesonen 2007, s.226) 

 

Tämän lopputyön tuloksena laadittu laadunhallintajärjestelmä on tarkoitus auditoida vuoden 

2018 lopussa tai viimeistään vuoden 2019 alussa, jolloin saadaan selville, miten käytännön 

projektissa onnistuttiin. Tätä lopputyötä kirjottaessa sertifiointiauditoinneille on kysytty 

tarjouksia ainakin Inspecta Sertifiointi Oy:ltä sekä Bureau Veritas Certification Finlandilta. 

Tarjousten perusteella voidaan nähdä, että tällä hetkellä alle 10 hengen organisaatiota 

käsittelevän sertifikaattiauditoinnin kokonaiskustannukset ovat tarjouksen tehneestä 

yrityksestä riippuen noin 4000-5000 € ilman kilometrikorvauksia ja päivärahoja, joista tulee 

karkeasti arvioiden vielä noin 500€ lisää. Summa sisältää alkukartoituksen, 

sertifiointiauditoinnin sekä seurantavaiheen.  Koska laadunhallintajärjestelmän auditointiin 

kuluva kokonaisaika on yleensä noin 2-4 kuukautta, ei oma aikatauluni anna mahdollisuutta 

osallistua itse auditointiprosessiin, eikä sen lopputulosta siksi sisällytetä tähän lopputyöhön. 
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8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli oppia ymmärtämään kahden eri liiketoimintamallin 

omaavan yrityksen muodostaman organisaation toimintaympäristön, sidosryhmien sekä ISO 

9001:2015-standardin asettamien vaatimusten vaikutuksia organisaation laadunhallinnalle. 

Opitun pohjalta luotiin organisaatiolle laadunhallintajärjestelmä, jonka tarkoituksena on 

sekä taata organisaatiolle sertifikaatti, mutta ensisijaisesti helpottaa molempien yritysten 

toimintojen kehittämistä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

 

Työssä ei luotu, eikä sen lähtökohtaisena tarkoituksena ollut luoda uutta teoriatietoa, vaan 

enneminkin tarkastella mitä konkreettisia vaikutuksia päivitetty ISO 9001:2015- standardi 

toi Pk-yritysten laadunhallintajärjestelmän luomisen tai päivityksen kannalta. Tämän päivän 

trendinä on toiminnan läpinäkyvyys sekä yritysten tarjoama lisäarvo perinteisten palvelujen 

ja tuotteiden rinnalla. Yritykset on pakotettu ottamaan huomioon se miltä niiden toiminta 

näyttää ulospäin, eikä pelkkä pyydetyn tuotteen toimittaminen enää riitä asiakkaille, vaan 

asiakkaat on otettava huomioon paljon kokonaisvaltaisemmin, osana yrityksen toimintaa. 

Tämä tuo sekä haasteita että myös sitouttaa yrityksen ja asiakkaan entistä vahvemmin 

toisiinsa ja tarjoaa uusia, tuottavia toimintamalleja.  

 

Organisaation laadunhallinnan nykytilaa kartoittaessa kävi selväksi, että vaikka Finkova 

Oy:lle oli rakennettu jo ISO 9001:2008 mukainen laadunhallintajärjestelmä, joka 

kokonaisuutena oli toimiva sekä standardin vaatimusten mukainen, ei sen nähty tuovan sitä 

lisäarvoa yrityksen toiminnalle, mitä siltä alun perin oltiin toivottu. Keskisimpinä tekijöinä 

järjestelmän toimimattomuudelle olivat henkilöstön sitoutumisen heikko taso sekä 

toiminnan seurannan puutteet. Kaikki henkilöstöstä, toimitusjohtaja ja laatuinsinööri 

poisluettuna, ei välttämättä ollut edes tietoinen, mistä laadunhallintajärjestelmään liittyvät 

dokumentit, kuten laatukäsikirja löytyvät. Osa ei edes muistanut nähneensä omaan työhönsä 

liittyviä prosessikuvauksia tai viiteohjeita. Tältä pohjalta on ymmärrettävää, ettei 

täydellinenkään järjestelmä olisi antanut niitä tuloksia, joita sille alun perin on asetettu. 

Projektin edetessä tultiinkin siihen tulokseen, että projektin tavoitteisiin lisätään myös 

järjestelmän tiedostamisen kehittäminen organisaation henkilöstön sisällä sekä tähän 

tähtäävien toimintatapojen parantaminen.  
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Vaikka organisaatio on pienen kokonsa puolesta toiminnoissaan paikoitellen erittäinkin 

ketterä, ja yrityksen johdolla on todellinen halu kehittää toiminnan laatua, selvisi 

alkukartoituksen aikana myös se, että tiedostamisen heikon tason lisäksi organisaatiossa 

vallitsi myös tietynlainen muutosvastaisuus tai haluttomuus ottaa laadunhallintajärjestelmää 

osaksi päivittäisiä toimia. Organisaation eri työntekijöiden vuosikymmenten 

työkokemuksen aikana vakiintuneiden toimintatapojen muuttaminen ei onnistu hetkessä, 

vaan koko henkilöstö on saatava ymmärtämään laadunhallinnan ja toimintojen 

yhtenäistämisen tärkeys. 

 

Kirjallisuuslähteistä oli löydettävissä vahva painotus jatkuvan parantamisen ja kehityksen 

filosofiaan. Filosofia on perusajatukseltaan hämmentävän yksinkertainen, joskin se kuvaa 

laatutyön taustaa täydellisesti; jos haluaa tehdä laatua, on toimintaa heikentäviä osa-alueita 

kehitettävä. Tämän kaltainen ajattelutapa on kohtalaisen helposti adaptoitavissa 

organisaation päivittäiseen toimintaan, kunhan mittakaava ja lähtöarvot valitaan oikein. Jos 

tavoitteet asetetaan heti liian korkealle, voi laatutyöstä tulla kokonaisuutena liian raskas tai 

sen toiminta näyttää asetettua tavoitteita vasten liian tehottomalta. Pitää kuitenkin nähdä 

lähtötason sekä resurssien korrelaatio sekä jakaa ja priorisoida tavoitteet oikealle tasolle. 

Laskennallisesti jo 10 % vuosittainen parannus tarkoittaa kolmessa vuodessa noin 33 %:n ja 

viidessä vuodessa jo yli 60 %:n kokonaisparannusta, mikä olisi ehkä alkutavoitteeksi 

mahdoton, mutta tällä tavoin esitettynä jopa helposti toteutettavissa. 

 

8.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Projektin tutkimusongelmassa lähdetiin liikkeelle siitä kysymyksestä, että mitä on otettava 

huomioon uuden tytäryhtiön liittäminen uuteen järjestelmään. Molemmat yritykset ovat 

kuitenkin perustoiminnoiltaan hyvinkin eriäviä, toisen yrityksen myydessä maahantuomiaan 

tuotteita ja toisen tuottaessa huolto- ja asennuspalveluita. Tätä ongelmaan pyrittiin 

löytämään vastaus kahden tutkimuskysymyksen avulla. 

 

Miten ISO 9001-standardin päivittyminen vaikuttaa kohdeorganisaation 

toimintaan?  
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Tärkeimmät esille tulleet tulokset organisaation toimintaan vaikuttavista tekijöistä liittyvät 

jatkuvan parantamisen filosofiaan, prosessimaiseen toimintatapaan, riskienhallintaan, 

sidosryhmien seurantaan sekä johdon vastuuseen. Nämä ovat luonnollisia osa-alueita minkä 

tahansa kannattavaa yritystoimintaa harjoittavan organisaation toiminnassa, joten standardi 

ei osaltaan välttämättä lisää organisaatiolle kohdistuvaa työtaakkaa, vaan ennemminkin 

antaa paremmat työkalut ja ymmärryksen näiden alueiden hallintaan. 

Jatkuvan parantaminen sekä sidosryhmien asettamien vaatimusten täyttäminen nähtiin 

osaltaan kulkevan käsi kädessä. Gröönroosin et al. (2007, s.8) mukaan tulevaisuuden 

palveluntarjonnan suunnittelu tulisi tapahtua yhteistyössä sidosryhmien kanssa, jolloin 

voidaan heti suunnittelun alusta asti ottaa huomioon myös ulkoa tulevat vaatimukset. Tämä 

vähentää palveluiden ja tuotteiden kehittämisen vaativia resursseja sekä vähentää 

reklamaatioista johtuvia kustannuksia, sillä osa mahdollisista ongelmakohdista on saatu 

selville jo ennen tuotteiden toimittamista. Syvempi keskinäinen integroituminen omien ja 

asiakkaiden prosessien välillä voidaan nähdä sitouttavana tekijänä, jolloin toiminta kehittyy 

enemmän yhteistyökumppanuuden kuin perinteisen asiakassuhteen suuntaan. Tämä lisää 

sekä organisaation ymmärrystä asiakkaan tarpeista sekä lisää asiakkaan kokemaa arvoa.   

 

Jatkuvassa parantamisessa organisaation toiminnan kannalta keskeisimmät tulokset nähdään 

tietenkin vasta muutaman kehityssyklin jälkeen, jolloin toimivien työkalujen valinta on jo 

tapahtunut tai ainakin helpottunut. Kokonaisuuden kannalta oleellisimpana löytönä voidaan 

nähdä kuitenkin laatuympyrän sekä analyysityökalujen, kuten kalanruoto- ja PESTLE-

analyysien käyttö. PESTLE:n avulla organisaatio kykenee hahmottamaan toimintaansa 

vaikuttavat ulkoiset vaikutukset ja kalanruotoanalyysillä selvittää niiden mekanismit sekä 

kehityskohteet. Laatuympyrä on konkreettinen ja yksinkertainen kehittämisen malli, jonka 

avulla laatutyön organisointi sekä seuranta on toteutettavissa loogisesti.  

 

Prosessimainen toimintatapa ei ollut täysin uusi ajatus, jonka päivitys toi mukanaan, vaan 

ISO 9001:2015 -standardissa jatkettiin tätä aiemman version esittelemän filosofian 

jalostamista. Standardissa määritellyn prosessiajattelun perusideana on velvoittaa 

organisaatiota tunnistamaan ja kuvaamaan toimintaansa konkreettisesti vaikuttavat prosessit 

sekä niiden keskinäiset vuorovaikutukset, jolloin toiminnan seuraaminen ja kehittäminen on 

tehokkaampaa. Prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen ohjaa myös organisaatiota 
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toimimaan kokonaisvaltaisemmin, kun ymmärrys toiminnasta kokonaisuutena sekä 

prosessien keskinäinen vuorovaikutus on selvempää.  

 

Molempien yritysten toiminnan kannalta tärkeimpiä prosesseja käsiteltiin kappaleessa 6.2, 

jossa on esiteltynä molempien yritysten pääprosessit sekä niiden vuokaaviot. Molempien 

yritysten kohdalla todettiin, ettei yrityksen tarjousprosesseissa ole suuriakaan eroja ja 

parhaimpaan lopputulokseen ja seurantaan päästään vakioimalla molempien toiminta 

yhtenäiseksi prosessiksi. Lisäksi Finkova Service Oy:n varaosatilaukset liitettiin emoyhtiön 

ostotilausprosessiin, jolloin Servicen työnjohtajat voitiin irrottaa ostotoiminnoista, ostojen 

siirtyessä lähes täysin myyntiassistenttien vastuulle. Tämä toimenpide nostaa työnjohtajien 

operatiiviseen toimintaan käytettäviä työtunteja oleellisesti. Muut yhdistettävät toiminnot 

liittyvät reklamaatioiden, asiakaspalautteen sekä dokumenttien käsittelyä koskeviin 

prosesseihin, jotka jo alun perin olivat molempien yritysten käytössä, mutta tämän työn 

aikana niitä tarkennettiin ja niiden kuvaukset sovitettiin molempien organisaatioiden 

toimintaan paremmin sopivaksi. Myyntitilausprosessien kohdalla taas yritysten toiminta 

eroaa lähtökohdiltaan jo niin paljon, että niiden oikeanlaisen toiminnan takaamiseksi 

molempia kehitetään omana prosessinaan.  

 

Vaatimukset riskienhallinnan sisällyttämisestä laadunhallintajärjestelmään oli yksi 

selvimmistä standardipäivityksen mukanaan tuomista uudistuksista. Uhkien ja 

mahdollisuuksien tunnistaminen ja analysointi on looginen kokonaisuus yritystoiminnan 

toimivuuden kannalta, mutta kohdeyrityksessä tätä ei niinkään oltu otettu aikaisemmin 

huomioon. Tietenkään riskien kartoittaminen ei ollut täysin tuntematon käsite, mutta vasta 

tämän projektin myötä sen olemassaolo tiedostettiin kunnolla ja riskienhallintaan kehitettiin 

kokonaisuuteen sopivia työkaluja. Asiaa käsiteltiin tarkemmin kappaleessa 7.1.3, jossa 

esiteltiin PFMEA-analyysiin pohjautuva työkalu, jonka avulla pystytään priorisoimaan sekä 

toimintaan kohdistuvia riskejä että mahdollisuuksia, antamalla niille pisteitä sen mukaan 

miten todennäköisesti ne esiintyvät ja mikä on niiden vaikuttavuus. Uhkien ja 

mahdollisuuksien kartoittamiseen käytetään apuna PESTLE-analyysiä, jonka avulla voidaan 

varmistaa, että kaikkien sidosryhmien vaikutus otetaan kartoituksessa huomioon. 

Kalanruotoanalyysillä taas saadaan selville uhkien juurisyyt, jotta niihin voidaan kohdistaa 

oikeat toimenpiteet sekä riittävät resurssit.  
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Tutkimuksen aikana esille tulleista puutteista laadunhallinnan nykytilassa siihen 

sitoutuminen käytännön tasolla. Tämä oli osittain seurausta siitä, ettei organisaation johto 

ollut itse täysin sitoutunut järjestelmän vaatimusten läpiviemiseen, vaikka motivaatiota 

siihen tietyiltä osin löytyi. Sertifiointi tulee osaltaan muuttamaan tätä, sillä se itsessään vaatii 

järjestelmän toiminnan olevan tietyllä tasolla, mutta työn aikana pyrittiin myös lisäämään 

johdon ymmärrystä siitä, mitä käytännön hyötyjä järjestelmän implementoinnista 

organisaatiolle on. Kuten Lecklin (2006, s.29) totesikin, että laadunhallintajärjestelmä pitäisi 

käsittää ennemminkin johtamisjärjestelmänä, kuin pelkkänä laadunhallinnan työkaluna, sillä 

sen voidaan nähdä tarjoavan tehokkaamman keinon hallita yrityksen toimintoja 

kokonaisvaltaisesti sekä parantaa samalla toiminnan luomaa lisäarvoa asiakkaille. 

Käytännön tasolla johdon sitoutumista pyrittiin lisäämään luomalla vaatimukset sisäisten 

auditointien ja johdon katselmusten suorittamisesta.  

 

Mitä laadunhallinnan osa-alueita tulisi kehittää, että organisaatio täyttäisi 

standardin, itsensä ja sidosryhmien asettamat laatuvaatimukset? 

 

Tähän kysymykseen osittain vastaus laadunhallinnan nykytilaa kartoittavassa kappaleessa 6. 

Suurimmat puutteet kyselyn perusteella oli toiminnan seuraamisessa ja laadunhallinnan 

merkityksen tiedostamisessa. Itse alkuperäisessä järjestelmässä ei ollut suuriakaan puutteita, 

mutta sen käyttöönotto ei ollut täydellinen. Jotta uusi järjestelmä ei kokisi vanhan tavoin 

puutteellista käyttöönottoa organisaation tulisi keskittää resurssejaan siihen, että se 

tietoisesti sitoutuu järjestelmän toteuttamiseen sekä siihen, että henkilöstö on 

systemaattisesti osallisena toiminnan parantamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

laadunhallintajärjestelmän ja organisaation prosessien toimivuutta seurataan sisäisin ja 

ulkoisin auditoinnein sekä ongelmakohtia pyritään analysoimaan ja kehittämään tässäkin 

työssä käsitellyin työkaluin. Kun järjestelmän käyttö on saatu luonnolliseksi osaksi 

organisaation toimintaa, voidaan sen vaikuttavuutta parantaa priorisoiden resursseja niihin 

järjestelmän osiin, jotka vaikuttavat sen toimintaan oleellisimmin. Henkilöstön 

sitouttaminen ja tietoisuuden lisääminen on avainasemassa järjestelmän toimivuudessa. 

Kokonaisuus ei saa olla pelkästään johtoryhmän tai laatuinsinöörin käsissä, vaan 

henkilöstöltä tulee kerätä palautetta ja kehitysehdotuksia. Tähän osaltaan otettiin 

tutkimuksessa kantaa rakentamalla auditointisuunnitelman lisäksi suunnitelma ja runko 

henkilöstön kehityskeskusteluille. 
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Finkova Oy:n toiminnan ollessa vakiintunutta tulisi kehittämisen pääpainon olla prosessien 

parantamisen sijaan enemmän riskienhallinnassa sekä mahdollisuuksien kartoittamisessa. 

Oleellista tietenkin on, että järjestelmää toteutetaan ja asetettuja tavoitteita seurataan, mutta 

konkreettisin hyöty tullaan todennäköisesti saavuttamaan sillä, että toimintaa heikentäviin 

poikkeamiin ollaan varauduttu ennalta ja niitä varten on suunniteltu riittävät toimenpiteet 

sekä varattu resurssit. Tässä on apuna PFMEA-riskianalyysiin pohjautuva riskien 

kartoittamiseen ja priorisointiin luotu työkalu sekä siihen liittyvät PESTLE- sekä 

kalanruotoanalyysit. Kartoitetut riskit tulee käsitellä niiden painoarvon mukaan ja tuloksien 

seuranta ja analysointi on otettava mukaan sisäisiin auditointeihin, mitä ei aiemman 

järjestelmän aikana tehty lainkaan. 

 

Tutkimuksen perusteella tytäryhtiön liittämisen laadunhallintajärjestelmään ei nähty olevan 

erityisen hankala toimenpide. Oleellisimmat vaikutukset olivat lähinnä prosessien 

kuvaamisella sekä palvelujen tuottamiseen kohdistuvien vaatimusten tunnistamisella ja 

määrittämisellä. Organisaation yksi luotavalle laadunhallintajärjestelmälle asetetuista 

vaatimuksista oli sen helppokäyttöisyys ja rakenteen yksinkertaisuus, mihin myös päästiin. 

Tämä osaltaan edesauttoi tytäryhtiön liittämistä osaksi kokonaisuutta. 

 

Vaikka tytäryhtiön toimintojen liittäminen laadunhallintajärjestelmään kävi vaivattomasti, 

on sen laadunhallinnassa pyrittävä keskittymään emoyhtiöstä poiketen enemmän prosessien 

kehittämiseen ja niiden toiminnan sekä palvelun laadun aktiiviseen mittaamiseen. 

Tytäryhtiön nuoresta iästä johtuen sen toimintamalli ja tavat hakevat vielä paikkaansa ja 

tämän työn aikana tehdyt prosessikuvaukset eivät välttämättä ole riittävän tarkkoja enää 

hetken päästä. Paikkaansa hakevien prosessien kehittämisen apuna on erityisesti 

asiakaspalauteen analysointi ja mahdollisiin reklamaatioihin tarttuminen. Tytäryhtiön 

ydintoiminnot tapahtuvat asiakasrajapinnassa, jolloin palautteen saaminen asiakkailta on 

helppoa ja palaute on käytettävissä lähes suoraan prosessien kehittämisen apuna. 

Asiakaspalautekyselyjen lisääminen ainakin toiminnan alussa, auttaa ymmärtämään 

mahdollisia ongelmakohtia toiminnassa, ja toimenpiteisiin on ryhdyttävä herkästi, jotta 

prosessien toimivuus saadaan säädettyä kuntoon ennen mahdollisia asiakasmenetyksiä. 

Finkova Service Oy:n on myös erityisesti seurattava resurssien riittävyyttä ja kohdistamista, 

sillä osaavan työvoiman löytäminen saattaa olla lyhyellä aikavälillä haasteellista, varsinkin 

silloin, kun yleinen taloustilanne on positiivinen, eikä työvoimaa ole riittävästi tarjolla.  
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8.2 Tutkimuksen luotettavuus ja objektiivisuus 

Tämän projektin aikana käytetyt tutkimusmenetelmät keskittyivät kirjallisuuslähteiden 

hyödyntämiseen, henkilöstön haastatteluihin sekä organisaation päivittäistä toimintaa 

havainnoiden. Tutkimuksen aikana kerättyä tietoa on pyritty analysoimaan mahdollisimman 

objektiivisesti, jotta saavutettu lopputulos olisi tutkimuksen sekä kohdeorganisaation 

kannalta. Havainnoinnin objektiivisuutta parantaa se, että tutkija tuli projektiin organisaation 

ulkopuolelta, joten havainnointiin ei ole vaikuttanut esimerkiksi jo totutut toimintamallit. 

Tutkijalla ei myöskään ollut kohdeorganisaation puolelta asetettu sellaisia reunaehtoja, 

joiden saavuttamiseksi lopputulosta olisi pitänyt muokata tiettyyn suuntaan. 

 

Tutkimuksessa hyödynnettyä teoriaa on kerätty käyttäen laajalti luotettaviksi luettavia sekä 

tuoreita (alle 10 vuotta vanhoja) lähteitä. Työssä käytettyjen artikkelien tai muun 

kirjallisuuden kohdalla on pyritty varmistamaan, että ne ovat julkaistu luotettavassa 

lähteessä tai että kirjoittaja on tunnustettu alan asiantuntija. Lähteiden keski-ikä on noin 6 

vuotta, joskin muutama 1990- luvulla kirjoitettu lähde laskee keski-ikää merkittävästi. 

Esimerkiksi Anderssonin ja Tikan vuonna 1997 kirjoittama Mittaus- ja laatutekniikat-kirja, 

jota on käytetty viime vuosiin asti oppimateriaalina ammattikorkeakouluissa (Insinööri 

(AMK) – konetekniikan koulutusohjelma, 2014) sekä yliopistoissa (Aalto-yliopisto. 2012, 

s.56), mutta kirjan uusintapainosta ei jostain syystä ole nähty tarpeelliseksi tehdä. 

 

Käytetyt kirjallisuuslähteet ovat löydettävissä helposti, mutta niiden tulkinta on aina ollut 

tilannesidonnainen. Vaikka nykytilan kartoituksessa käytetty lomakehaastattelu on 

toistettavissa sellaisenaan, tietoa kerättiin myös teemahaastatteluin ja havainnoinnin lomassa 

käydyin keskusteluin, jolloin haastattelujen toistettavuus ei ole yksinkertaista. Myös 

haastateltavien sen hetkinen mielentila tai motivaatio vastata riittävän perusteellisesti tai 

totuuden mukaisesti saattaa olla kyseenalaista. Eskelisen ja Karsikkaan (2014, s.86) mukaan 

sekä avoimen että teemahaastatteluissa saatujen tulosten hyödyntämisessä on ongelmia juuri 

niiden yleistettävyyden, luotettavuuden sekä laadullisen analysoinnin hankaluudessa. 

Lisäksi useat esille tulleet seikat tulivat haastattelujen ulkopuolella, joten kaikkea ei ole 

kirjattu järjestelmällisesti muistiin muutoksia tehdessä. Tässä tutkimuksessa oman 

haasteensa antaa myös otannan pieni määrä. Organisaation pieni koko ja toiminnan laatu ei 

olisi mahdollistanut suurten, vertailukelpoisten tietomäärien keräämistä. 
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8.3 Jatkotoimenpiteet 

Luonnollisena jatkumona laadunhallintajärjestelmän luomiselle on sen sertifiointiauditointi, 

joka tullaan todennäköisesti toteuttamaan vuoden 2019 kevään aikana. Sertifiointiauditointi 

on suositeltava toteuttaa jo pelkästään siihen sisältyvän seurantajakson takia. Seurantajakso 

osaltaan vaatii sen, että organisaation on tietyssä määrin toteutettava 

laadunhallintajärjestelmäässä määrittelemiään toimenpiteitä vaikkei se muuten 

sitoutuisikaan täysipainoisesti toimintansa laadun kehittämiseen. Sertifikaatista tulisi 

itsessään motivaattori pitämään yllä mielenkiintoa toiminnan kehittämiseen, mikä lisää 

todennäköisyyttä sille, että laadunhallintajärjestelmän avulla saavutettavat hyödyt saavat 

organisaatiolle lisäpontta kehittää sitä myös sen tuoman lisäarvon takia. 

 

Prosessien jatkuva seuranta ja kehittäminen, varsinkin uuden tytäryhtiön kohdalla on 

ensiarvoisen tärkeää, jotta yrityksen toiminta saadaan hiottua sujuvaksi sekä 

mahdollisimman kannattavaksi nopealla aikataululla. Prosessien kehittämisen lisäksi 

liiketoiminnan suorituskykyä arvioivien mittareiden määritteleminen sekä asettaminen ja 

mittareiden avulla saatavien tunnuslukujen analysointi toisi konkreettisia tuloksia yritysten 

toiminnan tasosta, mikä taas voisi edesauttaa lisäämään organisaation panostusta 

laadunhallintaan. Tunnuslukujen avulla saadaan myös arvokasta lisätietoa toiminnan 

kehityksen suunnasta, jolloin tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä mahdollisimman 

aikaisin. 

 

Kun laadunhallintajärjestelmää on toteutettu niin pitkään, että voidaan nähdä sen osaltaan 

ohjaavan organisaation toimintaa, tulisi painotusta lisätä sidosryhmäseurantaan ja varsinkin 

asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. Asiakastyytyväisyyden mittaamista on oleellista 

suorittaa jatkuvasti, mutta laadunhallintajärjestelmän vaikutuksesta saadaan luotettavaa 

tietoa vasta, kun se on ollut käytössä riittävän pitkään.  Mäkisen (2017) organisaatiolle 

aiemmin tehdyn toimittajien suorituskykyä sekä asiakastyytyväisyyttä käsittelevän 

diplomityön, ”Toimittajien suorituskyvyn mittaus pienessä kasvuyrityksessä” tulosten ja 

työssä kehitettyjen mittarien liittäminen osaksi laadunhallintajärjestelmää olisi luonnollinen 

osa laatutyön kehittämistä. 
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Tärkeintä kuitenkin on laadunhallinnan kehittämisen aloittaminen. Finkova Oy:n sekä 

Finkova Service Oy:n kohdalla luonnollinen alkupiste on tämä diplomityön aikana luotu 

laadunhallintajärjestelmä sekä sen käyttöönotto. Vaikka järjestelmä on tietyssä mielessä 

valmis, ei se kuitenkaan täysin ole sitä. Ja jos asiaa peilataan ISO 9001 – standardiin sekä 

kirjallisuuslähteisiin, ei sen tule koskaan ollakaan täysin valmis, vaan kehitystyön on oltava 

jatkuvaa. 
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