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1 JOHDANTO 
 

Työn lähtökohtana oli luoda metsäkone- tai maatalouskoneyritykselle 

laadunhallintajärjestelmä alihankintaverkostoon. Tähän työhön valittiin 

esimerkkiyritykseksi metsäkoneyritys. Aluksi työssä kehitettiin 

esimerkkiyritykselle laatuongelmia alihankintaverkoston tuottamille tuotteille. 

Näille alihankintaverkoston laatuongelmille, lähdettiin sitten kehittelemään 

ratkaisua. Ratkaisun tavoitteena on saada juuri tämän metsäkoneyrityksen 

alihankintaverkoston kyseiset laatuongelmat eliminoitua. Tätä kautta saadaan 

parannettua asiakkaiden lopputuotteesta kokemaa arvoa. 

 

 
Kuva 1. Työn rakenne. 

 

Ratkaisun pohjana on käytetty teoriatietoja erilaisista lähteistä. Työn rakenne 

noudattaa kuvan 1 mukaista rakennetta. Aluksi työssä käsitellään nämä 

laatuongelmat joita tämän työn metsäkoneyrityksellä on. Tämän jälkeen käydään 

läpi teorioita, joihin työn ratkaisu perustuu. Ratkaisuna metsäkoneyrityksen 
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alihankintaverkoston laatuongelmien hallintaan käytetään QFD-menetelmää ja 

ISO 9002 laadunhallintajärjestelmää. QFD-menetelmällä suoritetaan valinta sen 

suhteen, että jatketaanko vanhaa alihankintasopimusta edelleen vanhan 

alihankintayrityksen kanssa vai vaihdetaanko alihankkija toiseen 

alihankintayritykseen. Mikäli yhteistyötä jatketaan vanhan alihankintayrityksen 

kanssa, niin  silloin QFD-menetelmän avulla  etsitään laatuongelmien aiheuttajia 

yhteistyössä alihankintayrityksen kanssa, jotta laatuongelmien aiheuttajat 

selviäisivät.  ISO 9002 laadunhallintajärjestelmällä pyritään jatkossa hallitsemaan 

alihankintayrityksien tuottamien tuotteiden laatua. Viimeisessä kappaleessa on 

johtopäätökset, jossa pohditaan kuinka tämän työn ratkaisu toimisi todellisuudessa 

ja ratkaisujen mahdollisia ongelmakohtia. 
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2 LAATUONGELMAT ALIHANKINTAVERKOSTOSSA 
 

Tässä työssä käsitellyssä yrityksessä metsäkoneet kootaan tuotantolinjalla 

moduuleista. Moduuleista osa valmistetaan yrityksen omana tuotantona ja osa 

moduuleista valmistetaan alihankintana, yrityksen alihankintaverkoston 

yrityksissä. Alihankintana valmistetuissa moduuleissa on havaittu laatuongelmia, 

joista osa on vaikuttanut tuotantolinjan tehokkuuteen ja osa laatuongelmista on 

ilmennyt loppuasiakkaan käytössä. 

 

Alihankinta moduuleista ohjaamon rungoissa, harvesteripäissä ja renkaissa on 

havaittu laatuongelmia (Taulukko 1). Ohjaamon rungon ja harvesteripään 

laatuongelmat ovat ilmenneet vasta loppuasiakkaan käytössä, kun taas renkaiden 

kanssa olevat laatuongelmat ovat vaikuttaneet tuotantolinjan tehokkuuteen. 

 

Taulukko 1. Alihankintatuotteiden laatuongelmataulukko. 

Osa  Ohjaamo  Harvesteripää  Renkaat  

Ongelma   Ohjaamon runko 

ei ole tarpeeksi 

tiivis.  

Harvesteripään 

rungon hitsaukset 

pettävät.  

Renkaiden 

toimittajalla ongelmia 

toimittaa renkaat 

sovitussa ajassa.  

Kuinka 

ongelma 

näkyy?  

 Ohjaamo ei pysy 

pakkaskelillä 

tarpeeksi 

lämpimänä.  

Hitsaukset pettävät 

ajan myötä 

harvesteripään 

rungosta.  

Koneet valmistuvat 

myöhässä 

toimitukseen 

asiakkaille.  

Mihin 

ongelma 

vaikuttaa?  

Reklamaatio 

korjauksia 

koneisiin.  

Harvesteripäitä 

joudutaan 

vaihtamaan 

koneisiin.  

Sakko alennuksia 

myöhästyneistä 

toimituksista.  
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Pohjoismaihin myydyissä metsäkoneissa on havaittu, että ohjaamo ei pysy 

lämpimänä kovalla pakkaskelillä. Tämä ongelma johtuu siitä, etteivät 

ohjaamoiden rungot ole tarpeeksi tiiviitä. Sama ongelma on varmasti, myös 

lämpimämpiin maihin myydyissä metsäkoneissa, mutta ongelma ei ole tullut 

niissä maissa esille, koska siellä koneilla ei ole jouduttu työskentelemään niin 

kylmissä olosuhteissa. Kyseisen laatuongelman takia koneiden ohjaamoihin on 

jouduttu tekemään reklamaatiokorjauksia. Ohjaamoihin on käyty tekemässä uusia 

tiivistyksiä. 

 

Harvesteripään laatuongelmat ovat koskeneet sen rungon hitsauksien pettämistä. 

Joidenkin metsäkoneiden harvesteripään rungon hitsaukset ovat pettäneet ihan 

normaalissa työskentelyssä ajan myötä. Niihin koneisiin, joiden harvesteripään 

rungosta hitsaukset ovat pettäneet, on jouduttu vaihtamaan uusi harvesteripään 

runko takuuseen. 

 

Valloillaan olevan taantuman aikana renkaiden toimitusajat ovat alkaneet 

pettämään. Ennen taantumaa rengasvalmistajalla ei ollut ongelmia toimittaa 

renkaita ajallaan. Renkaiden toimitusaikojen venymisen takia myös 

metsäkoneiden valmistumisajat ovat venyneet. Tästä metsäkoneiden 

valmistumisaikojen pidentymisestä johtuen asiakkaille on jouduttu antamaan 

sopimuksiin kirjattuja sakko-alennuksia, johtuen toimitusaikojen venymisestä. 

 

Kaikki edellä mainitut alihankinta moduuleissa havaitut laatuongelmat ovat 

aiheuttaneet kahdenlaisia tappioita yritykselle. Yritys on kokenut taloudellisia 

tappioita, kun metsäkoneisiin on jouduttu tekemään takuukorjauksia luovutuksen 

jälkeen ja joidenkin metsäkoneiden toimitusaika on venynyt niin pitkäksi, että 

asiakkaille on jouduttu antamaan alennusta myyntihinnasta. Toinen tappio mitä 

yritys on kokenut, ovat imago tappioita, joka voi heikentää tulevaisuudessa 

yrityksen myyntiä ja saattaa tätä kautta aiheuttaa tulevaisuudessa taloudellista 

tappiota. 
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3 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 
ALIHANKINTAVERKOSTOSSA 
 

Tässä kappaleessa käydään läpi sellaisia keinoja joilla on mahdollista parantaa 

metsäkoneyrityksessä havaittuja alihankintaverkostoon liittyviä laatuongelmia. 

Kaikki teoriat ovat sellaisia, joita yleensä käytetään yritykseen itseensä. Tässä 

työssä niitä kuitenkin sovelletaan käytettäväksi yhteistyönä metsäkoneyrityksen ja 

alihankkijan kanssa, jotta alihankintaverkoston tuotteiden laatu paranisi. 

 

3.1 Laadunhallintajärjestelmä 

 

Asiakkaat ostavat sellaisia tuotteita, joista he kokevat saavansa lisäarvoa itselleen. 

Jotta yritys pystyy tuottamaan mahdollisimman tehokkaasti asiakkailleen tällaisia 

tuotteita, sen toimintaa olisi hyvä olla ohjaamassa laadunhallintajärjestelmä. 

Laadunhallintajärjestelmän avulla laatuongelmat ja asiakastarpeet voidaan ottaa 

huomioon aikaisemmassa vaiheessa yrityksen toimitusketjua. Tämä auttaa 

laskemaan yrityksen laatuvirhekustannuksia ja parantamaan asiakkaan kokemaa 

lisäarvoa yrityksen tuotteista. (Laamanen 1993 s.9-10)   

 
Kuva 2. Vaikutusmahdollisuudet laatuun toimitusketjun eri vaiheissa. (Kajaste, 

Liukko 1994 s. 21) 
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3.1.1 käyttöönoton syyt 

 

Laadunhallintajärjestelmän käyttöönottamisen syitä yrityksessä voivat olla: 

 toiminnan ohjauksen ja valvonnan järjestelmällisyyden saavuttaminen 

 ylläpitämään tai parantamaan asiakastyytyväisyyttä 

 varmistamaan tuotteiden, palvelujen ja prosessien korkea ja tasainen laatu  

 parantamaan työn tuottavuutta 

 henkilöstön koulutuksen ja työnohjauksen tukeminen 

 kehittämisessä johdon apuvälineenä toimiminen 

 yhtenäisen käytännön luominen 

 hyväksyttyjen menettelytapojen luominen 

Laadunhallintajärjestelmän käyttöönoton syyt ovat aina yrityskohtaisia ja 

valloillaan olevasta tilanteesta riippuvaisia.(Lecklin 1997 s.35) 

 

3.1.2 rakenne 

 

Laadunhallintajärjestelmällä ei ole olemassa minkäänlaista standardiohjetta, mutta 

yleensä siinä käytetään useampitasoista mallia. Rakennetta voidaan kuvata neljä 

tasoisella mallilla (kuva 3). 
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Kuva 3. Laatujärjestelmän neljä tasoinen malli. (Lecklin 1997 s. 36) 

 

Ylin taso on laatukäsikirja, joka pitää sisällään yrityksen esittelyn, keskeiset arvot, 

laatuun liittyvät strategiat ja laatupolitiikan. Toisella tasolla käsitellään prosessien 

kuvaukset, jotka ovat tärkeä osa laadunhallintajärjestelmää. Tämän tason pitäisi 

vastata kysymyksiin: mitä, miksi, miten, kuka, missä ja milloin. Apuvälineenä 

prosessikuvauksissa käytetään prosessikaavioita. Kolmannella tasolla käydään 

läpi työtapakuvaukset ja työohjeet. Niistä selviävät yksityiskohtaisesti 

työmenetelmät ja suoritusohjeet, siitä kuinka työt pitää tehdä. Kolmannella tasolla 

määritellään myös laatuvaatimukset, vastuut ja valtuudet. Neljännen tason 

viiteaineistolla tarkoitetaan työnkulkuun ja prosesseihin liittyviä ulkopuolisia 

aineistoja. Tällaisia ulkopuolisia aineistoja ovat mm. lait ja koneiden käyttöohjeet. 

(Leclin 1997 s.35-37) 

 

 
 



8 
 

3.1.3 laatukäsikirja 

 

Vaikka laatukäsikirja ei ole pakollinen osa laadunhallintajärjestelmässä, niin se 

kuitenkin on keskeinen osa sitä. ISO 9000 laatustandardi vaatii toimittajilta 

standardin vaatimukset täyttävää laatukäsikirjaa. Laadunhallintajärjestelmään 

kuuluvat menettelyohjeet ja siinä käytettävä dokumentoinnin rakenne on 

määriteltävä standardin mukaisessa laatukäsikirjassa. ISO 9000–laatusertifikaatin 

hankkineet tai hankkivat yritykset kirjoittavat laatukäsikirjan vastaamaan 

standardin mukaista sisältöä ja kohtanumerointia, jotta laadunhallintajärjestelmän 

auditiointi ja päivitys standardin mukaan helpottuu. Laatukäsikirjaan kannattaa 

sisällyttää standardin vaatimien kohtien lisäksi, laatukäsikirjan tarkoitus ja 

tavoitteet, toiminnan yleiskuvaus, määritelmät ja lyhenteet sekä päivitys- ja 

hyväksymisohjeet. (Lecklin 1997 s.37-38)  

 

Laatukäsikirjalla on kolme keskeisintä vaatimusta. Hyvä laatukäsikirja toteuttaa 

nämä kaikki vaatimukset: 

1. Laatukäsikirja vakuuttaa asiakkaat siitä, että yrityksen laaduntuottokyky 

on hyvä. 

2. Yrityksen henkilöstön ymmärrys omaa työtään kohtaan lisääntyy 

laatukäsikirjan avulla. 

3. Laatukäsikirja tukee yrityksen kriittisten työvaiheiden tekemistä. 

(Laamanen 1993 s.44) 

 

3.2 SFS-EN ISO 9000 Laatustandardisarja ulkoisessa 

laadunvarmistuksessa 

 

Yrityksen ulkopuolisen toisen osapuolen suorittaman hyväksynnän tai 

rekisteröinnin yhteydessä tulisi toimittajan ja toisen puolen sopia yhdessä siitä, 

mitä laatustandardia käytetään hyväksynnän perustana. Laatustandardin valinnan 

tulee hyödyttää molempia osapuolia. Toimittajalla on vastuu alihankkijoiden 
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laadusta, ellei loppuasiakkaan kanssa ole sovittu toisin. Sopiva laatustandardi 

löydetään tarkastelemalla osapuolien etuja, riskejä ja kustannuksia. (Suomen 

standarditoimistoliitto 1995  s.28) 

 

Laadunhallintajärjestelmän osat on koottu kolmeksi erin laiseksi malliksi kolmeen 

eri laatustandardiin. 

1. ISO 9001 on käyttökelpoinen laatustandardi silloin, kun toimittajan on 

kyettävä todistamaan suunnittelun, tuotekehityksen, tuotannon, 

asennuksen ja huollon vaatimuksen mukaisuus. 

2. ISO 9002 on käyttökelpoinen laatustandardi, silloin, kun toimittajan on 

kyettävä todistamaan tuotannon, asennuksen ja huollon vaatimuksen 

mukaisuus. ISO 9002 on muilta osin täysin samanlainen laatustandardi, 

kuin ISO 9001, mutta siinä ei esitetä suunnittelulle minkäänlaisia 

vaatimuksia.  

3. ISO 9003 on riittävä laatustandardi silloin, kun toimittaja todistaa 

vaatimuksenmukaisuuden lopputarkastuksella ja -testauksella. 

(Suomen standarditoimistoliitto 1995 s.28) 

 

Tässä työssä käytetään ISO 9002 laadunhallintajärjestelmää, koska 

metsäkoneyrityksen alihankintayritykset valmistavat alihankintatuotteensa 

metsäkoneyrityksen suunnitelmien mukaan. Tämän takia alihankintayrityksen 

laadunhallintajärjestelmän ei tarvitse osoittaa sitä, että heidän suunnittelutoiminta 

on laatustandardien mukaista. Seuraavassa kappaleessa on käsitelty tarkemmin 

ISO 9002 laadunhallintajärjestelmää.  

 

3.3 SFS-EN ISO 9002 laatustandardi 

 

ISO 9002 laatustandardia koskevien vaatimusten tulee täydentää tuotteita 

koskevia teknisiä vaatimuksia. ISO 9002 laatustandardi esittää 

laatujärjestelmävaatimukset yritykselle, jonka tarvitsee osoittaa, että se kykenee 

toimittamaan tuotteen jo olemassa olevan suunnittelun pohjalta. Laatustandardin 
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vaatimuksien ensisijaisena tavoitteena on asiakastyytyväisyyden takaaminen, 

estämällä laatuongelmat kaikissa vaiheissa tuotannosta huoltoon asti.(Suomen 

standarditoimistoliitto 1995  s.6-8) 

 

3.3.1 ISO 9002 laatupolitiikka 

 

Laatupolitiikka ei saa poiketa toimittajan organisaation tavoitteista ja sen tulee 

vastata asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Laatupolitiikkaan toimittajan johto 

määrittelee ja kirjaa toimintapolitiikkansa laadun suhteen, tavoitteet laadulle ja 

sitoutumisensa laatuun. Toimittajan johdon vastuulla on se, että laatupolitiikka 

ymmärretään, toteutetaan ja ylläpidetään koko organisaatiossa. (Suomen 

standarditoimistoliitto 1995  s.10) 

 

3.3.2 ISO 9002 Laatujärjestelmä 

 

Jotta yritys pystyy varmistamaan sen, että sen tuottamat tuotteet täyttävät sille 

asetetut spesifioidut vaatimukset, tulee sen luoda ja dokumentoida itselleen 

laatujärjestelmä. Laatujärjestelmän menettelyohjeet tulee löytyä, yrityksen 

laatimasta laatukäsikirjasta, jonka laatiminen on pakollista tätä laatustandardia 

käytettäessä. Dokumentoinnin rakenne tulee myös sisällyttää laatukäsikirjaan. 

Laatujärjestelmästä on käytävä ilmi menettelyohjeet, kuinka laatujärjestelmään 

dokumentoidut laatusuunnitelmat toteutetaan. Näitä menettelytapoja noudatettava 

tarkasti. (Suomen standarditoimistoliitto 1995  s.14) 

 

3.4 Laatutyökaluja 

 

Laatutyökalut ja -tekniikat toimivat laatukäytännön kehittämisen apuvälineinä. 

Työkalujen ja tekniikoiden valintaan vaikuttavat organisaation tarpeet ja 
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vallitsevan laatukulttuurin toimivuus. Yritykseen valitun/valittujen työkalujen ja 

tekniikoiden tavoitteet voivat liittyä seuraavanlaisiin asioihin: 

 tiedon keruu, tiivistäminen ja esittäminen 

 ongelmien löytäminen, ymmärtäminen ja syiden poistaminen 

 prioriteettien asettamisen avustaminen 

 ratkaistavien ongelmien valinta 

 syy-yhteyksien löytäminen 

 ideoiden konstruoiminen 

 suorituskyvyn tai kehitysmahdollisuuksien arviointi 

 suunnittelu 

 toimenpiteiden käyttöön oton soveltamisen avustaminen 

 valvonnan mahdollistaminen 

(Silen 1998 s.41-42) 

 

3.4.1 DOE – Design of experiments 

 

DOE- menetelmässä käytetään kolmea erilaista kokemusperäistä kohdetta. Näitä 

ovat tarkastus, optimointi ja sitkeyden testaus. DOE- menetelmä pitää sisällään 

sarjan tyypillisiä kokemuksia, joita jokaisesta kohteesta on vaihtelevasti samaan 

aikaan. DOE- menetelmä antaa vastauksensa tietokone avusteisesti erilaisten 

matemaattisten kaavojen kautta. Vastauksena tulee kokemukseen pohjautuva 

runko tuotteen käyttäytymisestä ilman varsinaisia kokeita, sillä kokeet ovat 

tietokoneohjelman tekemiä, käyttäen apuna aikaisempia kokemuksia. (Eriksson, 

Johansson, Kettaneh-Wold, Wikström, Wold 2000 s.2-5) 

 

3.4.2 Taguchi-menetelmä 

 

Taguchi-menetelmä on asiakaslähtöiseen toimintaan sopiva työkalu, jossa tuotteen 

laadun mittana käytetään sitä, että kuinka paljon se aiheuttaa rahallista 

kokonaishävikkiä yhteiskunnalle sen jälkeen kun se on lähtenyt yrityksestä. Tässä 
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menetelmässä hävikki mitataan aina rahassa, joten se on selkeässä yhteydessä 

laatukustannuksiin. Menetelmässä erotellaan tuotteen ominaisuudet ja 

laatuominaisuudet. Tuotteen ominaisuuksia ovat ne joiden avulla se kilpailee 

markkinoillansa ja laatuominaisuuksia ovat tuotteen ominaisuuksien poikkeamat 

sille annetuista optimiarvoistaan. Menetelmässä pyritään tuotteen jatkuvalla 

kehittämisellä saamaan tuotteen ominaisuuksien poikkeamat mahdollisimman 

lähelle tavoitearvoja. (Salminen 1990 s.121-123) 

 

3.4.3 SPC – Tuoteprosessin tilastollinen valvonta 

 

SPC-menetelmällä pyritään pitämään yrityksen prosessien suorituskyky hyvänä, 

jotta on mahdollista saavuttaa nollavirhetuotanto valvomalla ja ohjaamalla 

prosessin tilaa. Suorituskyvyn ylläpitäminen ei yksistään riitä vaan, myös samalla 

pyritään kehittämään ja parantamaan prosessia. Prosesseista mitattavien 

parametrien tai ominaisuuksien luonnollisen vaihtelun muodostamat jakaumat, 

ovat SPC-menetelmässä valvonnan ja ohjauksen kohteena. Toiminnassa 

keskitytään seuraamaan jakauman liikkumista toleranssialueella verrattuna 

keskiväliin. Toisin sanoen seurataan hajonnan muuttumista. SPC-menetelmässä 

valvonta tapahtuu valvontakorteilla. (Järnefelt 1993 s.9) 

 

3.4.4 TQC – Total Quality Control 

 

TQC:een keskeisenä ajatuksena toimii se, että laadukasta lopputuotetta ei voida 

saavuttaa pelkästään paneutumalla erillisiin laatutarkastuksiin tai 

kontrollijärjestelmiin. Mikäli yritys haluaa tuottaa laadukkaita lopputuotteita, 

tulee sen ajaa laadunohjaus läpi koko yrityksen ja etenkin prosessien laatuun on 

panostettava. Tällöin voidaan puuttua kilpailun kannalta tärkeisiin laatutekijöihin, 

jotka ovat laatuongelmien ennaltaehkäisyyn ja prosessien laatuun. (Määttänen, 

Öhrnberg 1984 s.14-15) 
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3.4.5 QFD – Laaduntalo 

 

QFD-menetelmää käyttämällä kehitystoimenpiteet voidaan kohdistaa asiakkaan 

kannalta keskeisimpiin tuoteominaisuuksiin. Tässä menetelmässä vanhaa tuotetta 

verrataan asiakkaidentarpeisiin, kilpailijoiden tuotteisiin ja haluttuihin 

tuotespesifikaatioihin.  Menetelmässä käydään neljä vaihetta läpi. Ensimmäisessä 

vaiheessa vaatimukset tulevat asiakkailta ja siitä edetään vaiheittain siten, että 

ensimmäisen vaiheen lopputuloksena on tuotesuunnitelma, toisessa vaiheessa 

saadaan osasuunnitelma, kolmannessa vaiheessa saadaan prosessisuunnitelma ja 

viimeisen eli neljännen vaiheen lopputuloksena on valmistussuunnitelma. QFD-

menetelmää käyttämällä voidaan lopputuotteen laatuun vaikuttaa mahdollisimman 

aikaisin, sillä oletettavia pulmatilanteita pyritään ratkaisemaan jo ennakkoon. 

(Kärkkäinen, Piippo, Salli, Tuominen, Heinonen 1995 B7 s.2-3) (Turunen 1992 

s.20-22)  

 

Tämän työn laatutyökaluna käytetään QFD-menetelmää sen takia, että sillä 

voidaan verrata nykyisten alihankintayrityksien tuotteita heidän kilpailijoiden 

tuottamiin tuotteisiin. QFD-menetelmää käyttämällä voidaan myös selvittää 

laatuongelmien aiheuttajat toimitusketjussa etenemällä QFD-prosessia eteenpäin. 

Seuraavassa kappaleessa käydään läpi QFD-prosessin eteneminen. 

 

3.5 QFD-Prosessi 

 

QFD- menetelmän on neljä vaiheinen, kuten aikaisemmin mainittiin. Vaiheet 

etenevät kuvan 4 mukaisesti. Aina edellisen vaiheen ulostulo on seuraavan 

vaiheen sisään meno. Ensimmäisen vaiheen sisään meno on asiakaslähtöinen. 

(Turunen 1991 s.21, 32) 
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Kuva 4. QFD:n neljä vaihetta. (Turunen 1991 s.21) 

 

QFD-menetelmän päätyökaluna käytetään laatukaaviota. Sitä käytetään vaiheissa 

1,2 ja 3. Aina edellisen vaiheen ominaisuudet ja niille määritellyt spesifikaatiot 

sijoitetaan seuraavan vaiheen tarpeisiin. Jokaisessa vaiheessa laatukaavio on 

hieman erin näköinen, mutta täytetään kuitenkin samoilla periaatteilla. Jokaiselle 

tarpeelle määritetään tärkeys-aste (1-5, 1=alhainen ja 5=tärkeä) toimintojen ja 

ominaisuuksien välinen korrelaatio (vaikutuskerroin) päätetään (asteikolla 

0,1,3ja9, 0=ei, 1=alhainen ja 9=voimakas). Painoarvo saadaan laskemalla: 

Painoarvo= vaikutus x tärkeysaste, lasketaan painoarvot yhteen jokaisen 

toiminnon osalta, niin saadaan 1. (Turunen 1991 s.27,29,33,36,39) 

 

3.5.1 QFD1 – Asiakastarpeista tuote spesifikaatioiksi 

 

Ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää selvittää asiakkaiden tarpeet sekä priorisoida 

ne. Sillä tässä vaiheessa asiakkaiden tarpeet muutetaan tuote spesifikaatioiksi. 

QFD1-vaiheessa omaa tuotetta verrataan myös kilpailijoiden tuotteisiin, joten 

tulee tehdä selvitystyötä myös kilpailijoiden tuotteista. QFD1-vaiheen laatukaavio 

(Kuva 5) otetaan käyttöön, kun asiakkaiden toiveet toimintojen osalta on 

selvitetty. Kaavio täytetään seuraavasti numerojärjestystä noudattaen: 
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1. Toiminnot ryhmitellään 

2. Toimintosarakkeet täytetään 

3. Toimintojen tärkeys-aste määritellään (käytetään samaa asteikkoa, kuin 

muissakin vaiheissa) 

4. Ominaisuudet ryhmitellään 

5. Toimintoja vastaavat ominaisuudet määrätään 

6. Toimintojen ja ominaisuuksienvälinen korrelaatio täytetään (käytetään 

samaa asteikkoa, kuin muissakin vaiheissa) 

7. Painoarvo lasketaan (samalla kaavalla, kuin muissakin vaiheissa) 

8. Painoarvojen summa on 100 %. Tämä muodostaa asiakas-% -rivin. 

(Turunen 1991 s.24-27) 

 

Kilpailijoiden tiedot täytetään samaan kaavioon, kuin asiakkaiden tarpeet. 

Kaaviossa arvostelun kohteena ovat oma nykytuote, kilpailijoiden vastaavat 

tuotteet ja tuotteen tavoite arvot. Kaavion kilpailijamatriisin osa täytetään 

seuraavin vaihein: 

1. Arvioidaan nykyinen tuote ( asteikko 1-5, 1=huono, 5=hyvä). 

2. Arvioidaan kilpailijoiden tuotteet (samalla asteikolla, kuin omat tuote). 

3. Asetetaan tavoitteet. 

4. Kerrotaan tavoite vaikutuskertoimella ja lasketaan yhteen eri toimintojen 

näin saadut osatulot painoarvo 2 – sarakkeeseen. 

5. Lasketaan yhteen painoarvo 2:n luvut 

6. Määrätään painoarvo 2 –sarakkeen luvut 100 %:ksi. 

Painoarvo 2 sarakkeesta käy ilmi kilpailijoihin verrattuna ominaisuuksien 

painotuksia. (Tururnen 1991 s. 27-28) 
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Kuva 5. QFD1, laatukaavio. (Turunen 1991 s.29)  

 

3.5.2 QFD2 – Tuote spesifikaatioista osa spesifikaatioiksi 

 

Toisessa vaiheessa suunnitellaan tuotteen osat, joilla tarkoitetaan tuotteen eri osia, 

kuten ainemäärityksiä, palvelua, toimenpiteitä, jne. Samalla tuote spesifikaatiot 

muutetaan osa spesifikaatioiksi. Tätä vaihetta voidaan kutsua myös 

tuotekehitykseksi. QFD2-vaiheessa tehdään osille konseptien valinta, valitaan 

kriittiset osat ja niille parametrit ja osat jotka vaativat jatkokäsittelyä. (Turunen 

1991 s.33) 
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Kuva 6. QFD2, laatukaavio. (Turunen 1991 s. 36) 

 

QFD2-vaiheen laatukaavion (Kuva 6) tuotevaatimus rivit, eli ominaisuus rivit 

täytetään, kun ensimmäisessä vaiheessa tuotteille on määritetty tuote 

spesifikaatiot. Kaavioon täytetään vain ne ominaisuudet jotka edellisen vaiheen 

tuotevaatimuksista on koettu tärkeiksi. Itsestään selvyyksiä sinne ei tarvitse 

laittaa, koska se lisää työtä huomattavasti ja ne ovat itsestään selviä 

ominaisuuksia, joita asiakkaat eivät erikseen toivo tuotteelta. Valittavat osat 

hinnoitellaan, jotta kaaviosta voidaan arvioida tuotteen kokonaiskustannuksen 

muodostumista. Tuotespesifikaatioiden tärkeys tulee ensimmäisen vaiheen 
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kaaviosta. Parametrit määritellään oman kokemuksen pohjalta. Tämän jälkeen 

lasketaan painoarvot ja arvioidaan tekniset vaikeusasteet, joita ovat mm- 

valmistusvaikeudet. Sitten kriittiset parametrit vielä optimoidaan Taguchi-

menetelmällä ja täytetään kaavioon. Tämän jälkeen valitaan seuraavassa vaiheessa 

käsiteltävät osat, jotka ovat kriittisiä osia tai sellaisia osia, jotka vaativat 

erikoisprosesseja. (Turunen 1991 s.33-35) 

 

3.5.3 QFD3 Osaspesifikaatioista prosessi parametreihin 

 

Kolmannessa vaiheessa osien spesifikaatiot muutetaan prosessi parametreiksi. 

Prosessilla tarkoitetaan kaikkea, sitä toimintaa, jossa tuote jalostuu. Toisaalta 

kaikki prosessit ovat myös tuotteita tai sen osia. Kolmas vaihe on aikalailla 

samanlainen, kuin aikaisemmatkin vaiheet, osien nimitykset laatukaaviossa (Kuva 

7) ovat vain hieman muuttuneet. Kaaviossa prosessi parametreilla tarkoitetaan 

prosessin suorituskykyä, kuten esim. läpäisyaikaa. (Turunen 1991 s.38) 
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Kuva 7. QFD3, laatukaavio. (Turunen 1991 s.39) 

 

Kolmannen vaiheen laatukaavion täyttö aloitetaan valitsemalla edellisen vaiheen 

laatukaaviosta kriittisten osien spesifikaatiot. Ennen kuin kaavion prosessi osa 

täydennetään, on tehtävä vaihtoehtoisten prosessien välillä vertailu ja valinta. 

Vertailun pohjalta valittu prosessi täydennetään kaavioon. Kriittisten prosessien, 

vaikutuskertoimien ja prosessien painoarvojen täydentäminen kaavioon toimii 

samalla tapaa, kuin kahdessa edellisessä vaiheessa. Kriittisten prosessiparametrien 

arviointiin käytetään S-indeksiä ja sen perusteella valitut parametrit optimoidaan 

Taguchi-menetelmää käyttäen. Kriittisiä parametreja ovat joka tapauksessa ne, 

joita tarvitaan uusien prosessien käynnistämiseen. Optimoinnilla pyritään 

prosessiparametrien stabilisointiin, jolla tarkoitetaan valmistettavien tuotteiden 

osien ominaisuuksien samanlaisuuden ylläpitämistä jokaisessa kappaleessa. 
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Neljänteen vaiheeseen valittavat prosessit ovat pitkälti samat, kuin kriittiset 

prosessiparametrit, joitakin prosesseja on voinut tippua pois tältä listalta Taguchi-

menetelmän optimoinnin jälkeen. Tarkat toleranssit, työkalut, huoltotoiminnat tai 

alhaisen S-indeksi käyrän omaavat prosessit yleensä valitaan neljännen vaiheen 

käsittelyyn. (Turunen 1991 s. 38-41) 

 

3.5.4 QFD4 - Valmistuksen suunnittelu 

 

Viimeisessä vaiheessa on tarkoituksena varmistaa tekniset ja tiedolliset valmiudet, 

jotta yritys voi tuottaa osia, joille on aikaisemmissa vaiheissa määritellyt halutut 

spesifikaatiot. Kun lopullisessa tuotteessa on halutut spesifikaatiot, niin silloin 

tuotetaan sellaisia tuotteita joita asiakas haluaa. Toiminnan varmistaminen 

saavutetaan kolmen suunnitelman avulla: 

 Tuotantotekninen suunnitelma 

o   Lista vaadittavista teknisistä tiedoista, joita osien valmistamiseen 

tarvitaan. 

 Laatusuunnitelma 

o   Tässä tapauksessa laatusuunnitelma ei poikkea normaalista 

laatusuunnitelmasta muuten kuin, että QFD-prosessi määrittää 

laadunvalvonnassa mitattavat kohteet. 

 Huoltosuunnitelma 

o   Suunnitelma pohjautuu QFD-prosessin esille tuomiin kriittisiin 

parametreihin. 

(Turunen 1991 s.41-43) 
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4 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN 
TOTEUTTAMINEN ALIHANKINTAVERKOSTOON 
 

Laadunhallintajärjestelmän toteuttamisesta alihankintaverkoston yrityksille tulee 

olla hyötyä, niin metsäkoneyritykselle, kuin alihankintayrityksille. Tämän takia 

laadun parantamistoimenpiteitä tulee kehittää yhteistyössä. Metsäkoneyrityksen 

tavoitteissa on saada alihankintayritykseltä parempilaatuisia tuotteita ja sitä kautta 

parempi asiakkaiden kokema arvo heidän lopputuotteille. Alihankintayrityksille 

laadunhallintajärjestelmän toteuttamisesta on hyötyä siten, että heidän on sen 

toteuttamisen jälkeen jatkossa helpompi markkinoida itseään laadukkaana 

alihankintayrityksenä. 

 

Metsäkoneyrityksen alihankintaverkoston laatuongelma kohtia etsitään käyttäen 

apuna QFD-laatukaaviota. Samalla ongelmien etsimiseen voidaan liittää 

asiakastarpeista saatavat tavoitetilat alihankintatuotteille. Laatukaaviota tutkimalla 

voidaan myös tarkkailla sitä, kuinka alihankintayrityksen mahdolliset kilpailijat 

voisivat täyttää paikan jonkin alihankintatuotteen valmistajana. ISO 9002 

käyttäminen / soveltaminen alihankintayrityksen laadunhallinnassa on perusteltua, 

koska alihankkijat tuottavat tuotteensa metsäkoneyrityksen suunnitelmien 

mukaisesti.    

 

 

4.1  Metsäkoneen laatuvaatimukset 

 

Metsäkoneen laatuvaatimukset määrittää itse metsäkoneyritys käyttäen QFD1-

laatukaaviota. Laatukaaviota varten metsäkoneyrityksen on pitänyt tehdä 

asiakastutkimus ja kilpailija-analyysi. Laatukaavion avulla metsäkoneyritys saa 

selvitettyä miten nykyisin alihankintana hankittavat tuotteet vastaavat 

asiakastarpeisiin ja minkälaisia tuotteita alihankkijoiden kilpailijoilla olisi tarjolla. 

Laatukaavion avulla voidaan laittaa alihankintana hankittavien tuotteiden 

ominaisuudet asiakkaiden tarpeiden mukaiseen tärkeysjärjestykseen. 
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4.1.1 Asiakastutkimus 

 

Asiakastutkimuksesta saadaan tietoa siitä mitä asioita asiakkaat pitävät tärkeinä 

metsäkoneeseen alihankintana valmistettavissa tuotteissa. Samasta tutkimuksesta 

havaitaan se, miten asiakkaat kokevat nykyisen tuotteen täyttävän kyseiset tarpeet. 

Asiakastutkimuksen tulokset puretaan QFD1-laatukaavioon. 

 

4.1.2 Kilpailija-analyysi  

 

Kilpailija-analyysissä on analysoitu metsäkoneyrityksen alihankkijoiden 

kilpailijoiden tuottamien vastaavanlaisten tuotteiden laatuominaisuuksia. 

Kilpailija-analyysissä tulee keskittyä kilpailevien alihankintayrityksien 

osaamiseen, vaadittavissa ominaisuuksissa ja niillä alueilla saavutettuun laatuun. 

Sillä jos he olisivat tässä työssä käsiteltävän metsäkoneyrityksen alihankkijoita, he 

tuottaisivat tuotteensa juuri tämän metsäkoneyrityksen suunnitelmien mukaisesti. 

Kilpailija-analyysin tulokset puretaan myös metsäkoneesta tehtävään 

laatukaavioon. 

 

4.2 Tulosten purku laatukaaviosta 

 

Laatukaaviosta huomataan kuinka nykyiset metsäkoneyrityksen 

alihankintatuotteet vastaavat asiakkaille tärkeisiin tarpeisiin. Tuloksista käy ilmi 

myös se kuinka nykyiset tuotteet vastaavat tavoitetilaan ja millä tasolla 

kilpailevien alihankintayrityksien laatu on verrattavissa nykyiseen 

alihankintayritykseen ja metsäkoneyrityksen alihankintatuotteille asettamiin 

tavoitetiloihin. 

 

Laatukaaviosta harvesteripään ja ohjaamon osalta voidaan tarkastella sitä, että 

kannattaako alihankintatuotteen valmistajaa vaihtaa. Jos esimerkiksi 

harvesteripäitä valmistava kilpaileva alihankintayritys, pystyy jo nykyisellään 
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täyttämään metsäkoneyrityksen harvesteripäälle asetetut laatuvaatimukset. Silloin 

tulee miettiä kannattaako harvesteripäiden alihankintayritystä vaihtaa. Tässä 

vaiheessa tulee miettiä kumpi keino, alihankintayrityksen vaihto vai vanhan 

alihankintayrityksen laatutoiminnan kehittäminen yhteistyössä on edullisempi 

vaihtoehto metsäkoneyritykselle. 

 

Renkaiden osalta tilanne on erilainen, koska ongelma ei ole itse tuotteen laadussa 

vaan toimitusaikojen pettämisessä. Tämän takia renkaiden yhteydessä joudutaan 

jatkamaan QFD-prosessia eteenpäin ainakin kolmanteen vaiheeseen asti. 

Kolmannessa vaiheessa käsitellään tuotteen valmistusprosesseja ja sieltä voisi 

selvitä syy siihen, minkä takia alihankintayritys ei pysty toimittamaan renkaitaan 

ajallaan. 

 

4.3  Laadunhallintajärjestelmä vaatimukset alihankkijoille 

 

Niille nykyisille tämän työn metsäkoneyrityksen alihankkijoille, jotka QFD-

laatukaavio vertailun jälkeen jatkavat metsäkoneyrityksen alihankkijoina, luodaan 

yhdessä laadunhallintajärjestelmä, joka vastaa laatustandardia ISO 9002. Jatkossa 

uusia alihankkijoita valittaessa tullaan vaatimaan sitä, että heillä on valmiina joko 

ISO 9001 tai ISO 9002 laatustandardin mukainen laadunhallintajärjestelmä tai 

sitten alihankintayrityksen on oltava valmis ottamaan käyttöön ISO 9002 

laadunhallintajärjestelmä. Kun alihankintayrityksillä on käytössä kyseisen 

laatustandardin mukainen laadunhallintajärjestelmä, voidaan luottaa siihen, että 

heiltä tulevat tuotteet täyttävät niille asetetut spesifikaatiot. ISO 9002 mukaista 

laadunhallintajärjestelmän toteuttamista alihankintayrityksessä helpottaakseen 

metsäkoneyrityksessä luodaan valmis pohja, kyseisessä 

laadunhallintajärjestelmässä vaadittavalle laatukäsikirjalle.  

 

Alihankkijoilta riittää vaatia ISO 9002 laadunhallintajärjestelmä, koska he 

valmistavat tuotteensa metsäkoneyrityksen tekemän suunnittelun mukaisesti. 

Uusia alihankkijoita valittaessa hyväksytään myös ISO 9001 
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laadunhallintajärjestelmä. Sillä se on muuten täysin vastaavanlainen paitsi, että se 

osoittaa yrityksen suunnittelunkin noudattavan laatustandardin ohjeita. 

 

4.3.1 Laatukäsikirjamallin luominen alihankkijoille 

 

Metsäkoneyrityksen laatupäällikön kasaama laaturyhmä laatii alihankkijoille 

mallin, siitä minkälainen laatukäsikirja heiltä olisi löydyttävä. Laaturyhmään 

kuuluvat laatupäällikön lisäksi tuotantopäällikkö, hankintapäällikkö, 

markkinointipäällikkö ja huoltopäällikkö. Laatukäsikirjan tulee olla laatustandardi 

ISO 9002 mukainen, koska sitä vaaditaan laatustandardin saamiseen. 

 

Alihankintayrityksien laatukäsikirjan tulee noudattaa laatustandardin ISO 9002 

otsikointia, jottei jouduttaisi tekemään vertailua laadunhallintajärjestelmän ja 

laatustandardin otsikoiden välillä. Alihankintayrityksen laatupäälliköllä on 

laatukäsikirja, josta löytyvät kaikki alihankintayrityksen 

laadunhallintajärjestelmään sisällytetyt toiminta- ja työohjeet. Jokaisella osastolla 

ja jokaisella työpisteellä tulee olla myös omat latukäsikirjat. Mikäli yritystä ei ole 

kokonsa takia jaettu osastoihin, niin silloin laatukäsikirjat on löydyttävä jokaiselta 

työpisteeltä.  Näistä laatukäsikirjoista selviää yleiset toimintaohjeet yrityksestä ja 

osasto-/ työpistekohtaiset toimintaohjeet. Jokaiselle työpisteelle tulee viedä 

laatukäsikirjat sen takia, että laatuajatus konkretisoituu paremmin läpi koko 

yrityksen. Jotta laatukäsikirjasta saadaan irti kaikki mahdollinen hyöty, 

metsäkoneyritys pitää koulutustilaisuuden kaikkien alihankkijoiden 

laatupäälliköille, joiden tehtävänä sitten kouluttaa oman yrityksen henkilökunta. 

Tämä auttaa sisäistämään laatukäsikirjan merkityksen. 
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4.3.2 Laatukäsikirjan vastuu-alueiden määrittäminen 

 

Yrityksen laatukäsikirjan muutoksista vastaavat toimitusjohtaja ja laatupäällikkö. 

Vain näillä henkilöillä on lupa tehdä muutoksia laatukäsikirjaan. Laatupäällikön 

vastuulla on pitää osastojen- ja työpisteiden laatukäsikirjoja ajan tasalla. 

 

4.4 Laatukaavion käyttöesimerkki 

 

Liitteessä 1 on täytettynä QFD1-laatukaavio. Tämän laatukaavion 

asiakastutkimuksen ja kilpailija-analyysin tulokset ovat esimerkkituloksia, 

jollaisia niistä voitaisiin saada. Kaikkien kolmen alihankintatuotteen tuloksia 

laatukaaviosta käydään läpi seuraavissa kappaleissa. 

 

4.4.1 Renkaiden osuus esimerkki laatukaaviosta 

 

Laatukaavion tuloksia katsottaessa renkaiden osalta havaitaan, että nykyinen 

alihankintayritys on ainoa, jonka tuotteiden laatu täyttää asiakastarpeiden 

perusteella renkaille asetetun laadullisen tavoitetilan. Heidän laatuongelmansa ei 

ollutkaan itse tuotteessa vaan toimitusaikojen pitävyydessä. Tämän takia heidän 

kanssa on jatkettava yhteistyössä QFD-prosessia eteenpäin ja on sieltä kautta 

pyrittävä etsimään syitä toimitusaikojen pettämiselle. Syyn löytymisen jälkeen 

alihankintayritys tulee korjata toimitusaikojen pettämisen aiheuttajat 

toimitusketjustaan. 
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Mikäli nykyisen alihankintayrityksen toimitusajat eivät ala toteutumaan 

sopimuksien mukaisesti aiheuttajien korjaamisen ja ISO 9002 

laadunhallintajärjestelmän toteuttamisen jälkeen. Silloin Metsäkoneyrityksen on 

alettava miettimään renkaiden alihankintayrityksen vaihtoa. Liitteen 1 

laatukaavion perusteella kilpailija B olisi parempi vaihtoehto uudeksi 

alihankkijaksi, koska he täyttävät renkaan kuvioinnin osalta laatutavoitetilan, kun 

taas kilpailija A täyttää renkaan koon osalta laatutavoitetilan. Sillä renkaan 

kuvioinnin painoarvo on asiakkaille tärkeämpi. 

 

4.4.2  Harvesteripään osuus esimerkki laatukaaviosta 
 

Harvesteripään kohdalla nykyisen alihankintayrityksen tuote täyttää 

laatutavoitetilan kaikissa muissa ominaisuuksissa paitsi lujuudessa. Kilpailija A:n 

tuote täyttää laatutavoitetilan kaikissa muissa ominaisuuksissa paitsi 

sahausnopeudessa. Ja kilpailija B:n kaikissa muissa paitsi mittausnopeudessa. 

Harvesteripään ominaisuudet ovat tärkeysjärjestyksessä puristusvoima (15 %), 

sahausnopeus (12 %), lujuus (6 %) ja mittausnopeus (6 %). 

 

Nykyisen alihankintayrityksen ja kilpailija B:n tuotteet eivät täytä laatutavoitetilaa 

vähemmän merkityksellisissä ominaisuuksissa, joten näiden kahden yrityksen 

väliltä pitää valita harvesteripäiden tuleva alihankintayritys. Jos nykyisen 

alihankintayrityksen kanssa yhteistyössä ei ole ollut muita ongelmia kuin nykyiset 

laatuongelmat, niin silloin heidän kanssa kannattaa jatkaa yhteistyötä, koska 

kilpailija B:n kanssa yhteistyöstä ei ole kokemuksia. Jos nykyisen 

alihankintayrityksen lujuus ominaisuudet eivät parane ISO 9002 

laadunhallintajärjestelmän toteuttamisen jälkeen, niin silloin harvesteripäiden 

alihankkijaksi kannattaa vaihtaa kilpailija B. 
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4.4.3 Ohjaamon osuus esimerkki laatukaaviosta 

 

Ohjaamon osalta selkeästi tärkein ominaisuus on tietotekniikka (23 %) 

seuraavaksi tärkeimmät ovat tiiveys (8 %) ja lujuus (6 %). Nykyisen 

alihankintayrityksen ohjaamo on ainoa, joka täyttää laatutavoitetilan 

tietotekniikan osalta. Heidän ohjaamossa ongelmat ovat ohjaamon tiiveyden 

laadussa. Kilpailijoilla on ongelmia juuri tietotekniikan laadun kanssa. Tästä 

johtuen ainoa vaihtoehto on kehittää nykyisen alihankintayrityksen toimintaa 

yhteistyössä. Alihankintayritykseen toteutetaan ISO 9002 

laadunhallintajärjestelmä yhteistyössä metsäkoneyrityksen kanssa. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
QFD-menetelmän ja ISO 9002 laadunhallintajärjestelmän käyttö 

alihankintaverkoston laatuongelmien hallinnassa ei ole aivan yksinkertaista. 

QFD1-laatukaaviota käytetään ainoastaan metsäkoneyrityksen toimesta nykyisen 

alihankintatuotteen vertailuun tavoitetilaan ja kilpaileviin alihankintayrityksiin. 

Jos QFD-prosessia lähdetään etenemään eteenpäin ongelmien selvittämiseksi, on 

se niin raskas ja aikaa vievä projekti, että se toteutetaan yhdessä 

alihankintayrityksen kanssa. Samoin ISO 9002 laadunhallintajärjestelmän 

toteuttaminen alihankintayritykselle on raskas, joten sen toteuttaminen tapahtuu 

yhteistyössä. Molemmissa niin QFD-menetelmässä kuin ISO 9002 

laadunhallintajärjestelmässä ovat omat ongelmakohtansa. 

 

QFD1-laatukaavion käyttöön asiakastarpeiden ja kilpailijoiden vertailun suhteen 

liittyy oikeassa yrityselämässä monenlaisia riskejä. Sillä jos asiakastutkimuksen 

tulokset eivät anna mitään konkreettisia tuloksia siitä, mitkä ovat asiakkaiden 

todelliset tarpeet tuotteen osalta. Silloin niitä on myös vaikea laittaa laatukaavioon 

ja tehdä mitään johtopäätöksiä siitä, mitkä ominaisuudet heille ovat ne kaikkein 

tärkeimmät. Kilpailijoiden arviointi on myös haastavaa tässä tapauksessa, koska 

alihankintayrityksien kilpailijat tuottavat tuotteensa eri suunnitelmien pohjalta 

kuin nykyiset alihankintayritykset. Tällöin heidän paremmuus tai huonous voi 

johtua työn laadun lisäksi myös paremmista tai huonommista suunnitelmista. 

Tämän takia alihankintayrityksien tuottamia tuotteita laatukaaviossa vertailtaessa 

tulisi keskittyä enemmänkin tuotteen laatuun, kuin itse tuotteen spesifikaatioihin. 

Mikäli asiakastutkimuksesta ja kilpailija-analyysistä saadaan luotettavaa ja 

käyttökelpoista materiaalia, niin silloin QFD1-laatukaaviolla on helppo yhdistää 

asiakkaiden tarpeet ja alihankkijoiden kilpailijoiden tarjoamat vaihtoehdot samaan 

kaavioon. 

 

Tuotteen laatuun liittyvät ongelmat voivat johtua myös metsäkoneyrityksen 

suunnittelusta ja alihankintayritys ei saa tuotettua metsäkoneyrityksen 

vaatimusten laatuisia lopputuotteita vaikka heillä olisi ISO 9002 
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laadunhallintajärjestelmä. Tällöin tuotteen kehitys on aloitettava 

metsäkoneyrityksen osalta kokonaan alusta. Tuotteen kehittämisessä 

metsäkoneyritys voi käyttää apunaan QFD-prosessia, jolloin he voivat jo 

tuotekehitys vaiheessa ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja käyttää hyväkseen 

kilpailijoiden ja oman vanhan tuotteen suunnittelua. 

 

Mikäli alihankintayrityksellä ongelma ei ole itse tuotteen laadussa, vaan jossakin 

toimitusketjun osassa, niin silloin QFD-prosessi tarjoaa mahdollisuuden etsiä 

kyseistä ongelmaa järjestelmällisesti lähtien itse tuotteeseen halutuista 

ominaisuuksista, tuotantoprosessien kautta, tuotteen valmistusohjeisiin. Kuten 

tämän työn renkaiden alihankintayrityksellä on ongelmia toimittaa renkaat ajoissa 

metsäkoneyritykselle. Heillä on ongelma todennäköisesti jossakin tuotannon 

prosessissa, jossa menee liian pitkään ja tämän takia heidän toimitusaikansa 

venähtää liian pitkäksi. 

 

ISO 9002 laadunhallintajärjestelmää toteutettaessa alihankintayritykseen 

metsäkoneyrityksen tulee ottaa huomioon alihankintayrityksen koko ja sitä kautta 

resurssit laadunhallintajärjestelmän toteutukseen. Prosessin aikana tulee muistaa, 

että niin metsäkoneyrityksen kuin alihankintayrityksen on hyödyttävä 

laadunhallintajärjestelmästä enemmän kuin siitä koituu kustannuksia. 

Metsäkoneyrityksen tulee, täten auttaa alihankintayrityksiä 

laadunhallintajärjestelmän toteuttamisessa antamalla omaa osaamistaan heidän 

käyttöönsä. Laatuosaamista metsäkoneyritys voi antaa alihankintayrityksille 

erilaisten koulutusten muodossa. Metsäkoneyrityksen luodessa yhteisen mallin 

laadunhallintajärjestelmästä kaikille alihankintayrityksillensä on sen 

huomattavasti helpompi hallita alihankintaverkostossa tuotettavien tuotteiden 

laatua. Laadunhallintajärjestelmän toteutus ei aina tarkoita sitä, että kun 

yrityksellä on käytössään sellainen niin silloin heidän tuotteensa olisivat 

automaattisesti hyvälaatuisia. 

 

Mikäli metsäkoneyritys alkaa pohtimaan alihankintayrityksen vaihtoa 

vaihtoehtona laatuongelmien ratkaisemiseen, niin silloin pitää pohtia tarkoin sitä, 
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että siitä varmasti seuraa pitkällä tähtäimellä enemmän hyötyä, kuin siitä, että 

alettaisiin kehittämään alihankintayrityksen toimintaa yhteistyössä. 

Alihankintayritystä vaihdettaessa ei voida olla varmoja siitä, että yhteistyö uuden 

alihankkijan kanssa lähtee toimimaan kunnolla ja, jos yritys saa maineen 

jatkuvana alihankkijoiden vaihtajana saattaa sen olla vaikeata saada aikaan 

kunnon yhteistyötä yhdenkään uuden alihankkijan kanssa. Eli pitkäaikaisen 

alihankkijasuhteen rakentaminen ja sen jatkuva kehittäminen voi olla parempi 

ratkaisu pitkällä tähtäimellä. 
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