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ALKUSANAT 
 
Työ on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden yksikön TIMO 
-koulutusohjelmassa. Lähtötilanteessa opiskelu tuntui melkoisen suurelta urakalta 
työn ohella suoritettavaksi. Matka on ollut suorittamisen arvoinen ja kokemuksena 
mieleen jäävä, vaikka opiskelu kesti kauemmin kuin alussa kuvittelin. Itsensä haas-
taminen sekä verkostoituminen ovat antaneet uusia mahdollisuuksia työelämän jat-
kolle. Tämä diplomityö päättää yhden hienon kokemuksen ja samalla opiskeluni 
LUT:ssa. 
Tämän diplomityön onnistuneeseen loppuun saattamiseen ja diplomi-insinööriksi 
valmistumiseen on ollut mukana joukko mahtavia ihmisiä. Minulla oli onnea, että 
kohdalleni osui joustava, innokas ja sitoutunut ydinryhmä. Kokoonpanot vaihtelivat 
aika ajoin, mutta haluan kiittää erityisesti Jarmoa, Juhaa, Mikaa ja Samua huikeasta 
yhteisestä matkasta. Haluan kiittää Marski Data Oy:tä, joka työnantajana on jous-
tavasti mahdollistanut tehdä diplomityön käytännönläheisestä aiheesta. Haluan 
myös esittää kiitokset työn ohjaajalle laadukkaasta ohjauksesta sekä näkemyksistä. 
Lopuksi haluan kiittää perhettä, joka on pystynyt tukemaan opiskeluani koko mat-
kan. Toivon, että tämä kokemus auttaa myös heitä omissa koulusuorituksissaan. 
 
Kuopiossa 5.12.2017 
 
Markku Pitkänen 



 
 

SISÄLLYSLUETTELO 
1 JOHDANTO ................................................................................................... 11 

1.1 Työn tausta .............................................................................................. 13 
1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset ..................................................................... 14 
1.3 Tutkimuskysymykset .............................................................................. 14 
1.4 Työn rakenne ja toteutus ......................................................................... 14 

2 PALVELUUN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ ................................................... 17 
2.1 Palveluiden määritelmät .......................................................................... 18 
2.2 Palvelutuotanto ....................................................................................... 19 
2.3 Palvelun laatu ja laatuominaisuudet ........................................................ 22 
2.4 Palveluiden laadunohjaus ........................................................................ 25 
2.5 Palveluiden tietojohtaminen .................................................................... 26 
2.6 Palveluiden mittaaminen ......................................................................... 28 

3 LAATU JA LAADUNHALLINTA KÄSITTEENÄ ..................................... 29 
3.1 Laadun määritelmä .................................................................................. 31 
3.2 Laatu menestystekijänä ........................................................................... 33 
3.3 Laadunhallinnan kehittäminen ................................................................ 35 

3.3.1 Laadunhallinnan periaatteet ............................................................. 35 
3.3.2 Laatujohtaminen .............................................................................. 37 

3.4 ISO 9000-standardit ja prosessimainen toimintamalli ............................ 39 
3.5 Laadunhallintajärjestelmä ....................................................................... 44 
3.6 ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmän vaatimukset......................... 45 

3.6.1 Yleiset vaatimukset .......................................................................... 46 
3.6.2 Johdon vastuu .................................................................................. 48 
3.6.3 Organisaatio ..................................................................................... 49 



 
 

3.6.4 Prosessit ja dokumentointi ............................................................... 50 
3.6.5 Resurssien hallinta ........................................................................... 54 
3.6.6 Toiminnan mittaaminen, analysointi ja parantaminen..................... 54 

3.7 ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ...................... 56 
3.8 ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmän standardointi ....................... 58 

3.8.1 Auditointi ......................................................................................... 58 
3.8.2 Sertifiointi ........................................................................................ 58 

4 LAATUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN ............................. 60 
4.1 Henkilöstö ............................................................................................... 60 
4.2 Koulutus .................................................................................................. 62 
4.3 Organisaatio ............................................................................................ 63 
4.4 Prosessit .................................................................................................. 64 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ..................................................................... 65 
5.1 Tutkimuksen kohdeorganisaatio ............................................................. 66 

5.1.1 Laadunhallinta kohdeorganisaatiossa .............................................. 68 
5.1.2 Laadunhallinta projekti kohdeorganisaatiossa ................................. 69 

5.2 Tutkimusaineisto ..................................................................................... 70 
5.3 Analyysi .................................................................................................. 72 
5.4 Tutkimuksen luotettavuus ....................................................................... 73 

6 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI ......................................................... 76 
6.1 Vastaajien taustatiedot ............................................................................ 76 
6.2 Perustoimintojen tuki .............................................................................. 78 
6.3 Työyhteisön tapa toimia .......................................................................... 83 
6.4 Tiedonkulku ............................................................................................ 85 
6.5 Laadunhallinta ......................................................................................... 87 



 
 

6.6 Laadunhallinnan kehittäminen ................................................................ 89 
6.7 Avoin palaute .......................................................................................... 90 
6.8 Tulosten yhteenveto ................................................................................ 91 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSSUOSITUKSET ................................. 93 
7.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin ............................................................ 94 
7.2 Keskeiset osa-alueet laadunhallinnan kehittämiseen kohdeyrityksessä . 99 
7.3 Jatkotoimenpiteet .................................................................................. 101 

LÄHDELUOTTELO ........................................................................................... 102 
 
LIITTEET 
LIITE 1. Tutkimuskysymykset 
LIITE 2. Kysymysten jaottelu 
LIITE 3. Laatukäsikirja 
  



 
 

KUVALUETTELO 
Kuva 1. Tutkimusprosessi. .................................................................................... 15 
Kuva 2. Esimerkkejä erilaisista ICT-palveluyrityksen tuotteista. ......................... 17 
Kuva 3. Kokonaisvaltainen näkökulma palvelutuotantoon. .................................. 21 
Kuva 4. Palvelutuotannon elementit. ..................................................................... 22 
Kuva 5. Palvelun laadun kuiluanalyysimalli. ........................................................ 24 
Kuva 6. Aineettoman pääoman osa-alueet. ........................................................... 27 
Kuva 7. Laadun eri tarkastelunäkökulmat. ............................................................ 29 
Kuva 8. Koettu kokonaislaatu................................................................................ 30 
Kuva 9. Laadunhallintajärjestelmän toiminta. ....................................................... 36 
Kuva 10. Demingin ympyrä. ................................................................................. 36 
Kuva 11. ISO 9001:2015 -standardin kohdat 4-10 esitettynä PDCA-mallin 
mukaisesti. ............................................................................................................. 37 
Kuva 12. Laadun johtaminen. ................................................................................ 38 
Kuva 13. ISO -standardien laadintaprosessi. ......................................................... 40 
Kuva 14. Laadunhallinnan seitsemän periaatetta. ................................................. 44 
Kuva 15. IS0 9001:2015 PDCA rakenne 4-10 ja alarakenteet. ............................. 47 
Kuva 16. Uimaratakaavion esitysmuoto. ............................................................... 53 
Kuva 17. Prosessin suorituskyvyn suunnittelu, ohjaus ja parantaminen. .............. 55 
Kuva 18. Laadunhallintajärjestelmän parantaminen standardin ISO 9004 
rakenneosien avulla ISO 9001 vaatimuksiin ja ISO 9004 suosituksiin peilaten. .. 56 
Kuva 19. Laatuprojektin kuvaus. ........................................................................... 57 
Kuva 20. Muun henkilöstön vastuulla olevat asiat. ............................................... 61 
Kuva 21. Marski Datan toiminta-alue vuonna 2016. ............................................. 66 
Kuva 22. Vastaajien jakauma rooleittain. .............................................................. 77 
Kuva 23. Eri palveluiden toimintaohjeiden selkeys. ............................................. 79 
Kuva 24. Palvelujen tuotteistuksen riittävyys. ...................................................... 81 
Kuva 25. Prosessikuvaus myynnistä toimitukseen. ............................................... 82 
Kuva 26. Prosessikuvaus huolto- ja ylläpitopyynnöistä. ....................................... 83 
Kuva 27. Perehdytyksen puutteellisuus. ................................................................ 84 
Kuva 28. Prosessi kuvauksien ja ohjeiden läpikäyminen. ..................................... 85 
Kuva 29. Tiedon saanti työpaikan tapahtumista viikkopalavereiden kautta. ........ 86 



 
 

Kuva 30. Marski Datan toiminta-ajatuksien missio, visio ja arvot tuki 
laadunhallintaan. .................................................................................................... 88 
Kuva 31. Asiakkaiden tyytyväisyyden varmistaminen. ........................................ 90 
Kuva 32. Kyselyn osa-alueiden yhteenveto........................................................... 92 
Kuva 33. Yrityksen strategia ja palvelutuotanto.................................................. 100 
 
TAULUKKOLUETTELO 
Taulukko 1. ISO 9001:2015 rakenne. .................................................................... 46 
Taulukko 2. Kuusi askelta prosessin kuvaamiseen................................................ 51 
  
  



 
 

LYHENNYSLUETTELO 
CD1 Committee Draft 1, valiokunnan luonnos 1 
CD2 Committee Draft 2, valiokunnan luonnos 2 
CEN European Committee for Standardization, joka on yksityinen voittoa 

tavoittelematon järjestö, jonka päätehtävänä on edistää eurooppa-
laista standardisointia 

DIS Draft International Standard, luonnos kansainväliseksi standardiksi 
FDIS Final Draft International Standard, lopullinen luonnos kansainvä-

liseksi standardiksi 
FINAS Finnish Accreditation Service, Suomen kansallinen akkredi-

tointielin 
ICT Information and Communications Technology, tieto- ja viestintäte-

knologia 
IS International Standard, kansainvälinen standardi 
ISO International Organization for Standardization, kansainvälinen 

standardoimisjärjestö 
ISO 9000 ISO 9000 -standardi esittää kansainvälisesti hyväksytyt perusteet ja 

sanastot standardinmukaiselle laadunhallintajärjestelmälle 
ISO 9001  ISO 9001 -standardi esittää kansainvälisesti hyväksytyt vaatimukset 

standardinmukaiselle laadunhallintajärjestelmälle 
ISO 9004 ISO 9004 -standardissa opastaa, miten organisaatio voi luoda edel-

lytykset jatkuvaan menestykseen laadunhallintaan perustuvan toi-
mintamallin avulla. Standardia on mahdollista soveltaa kaikkiin or-
ganisaatioihin niiden koosta, toiminnasta tai tyypistä riippumatta. 
Standardia ei ole tarkoitettu käytettäväksi viranomaismääräysten, 
sertifioinnin eikä sopimusten perustana 

ISO 14001 ISO 14001 -standardi on ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä 
kansainvälinen standardisarjan päästandardi, jota käytetään laajasti 
maailmalla ympäristöasioiden hallinnan perustana. Standardi sisäl-
tää peruselementit tehokkaalle ympäristöjohtamisjärjestelmälle. 
Standardia voidaan soveltaa sekä teollisuus- että palvelualoilla. 



 
 

Standardissa vaaditaan organisaatiota määrittämään ympäristöta-
voitteensa ja -päämääränsä, sekä johtamisjärjestelmän, jolla määri-
tellyt tavoitteet tullaan saavuttamaan 

ISO 19011 ISO 19011 -standardissa annetaan ohjeita johtamisjärjestelmän au-
ditoinnista. Standardissa annetaan ohjeistusta auditoinnin periaat-
teista, auditointiohjelman hallinnasta ja johtamisjärjestelmän audi-
tointien suorittamisesta sekä auditointiprosessiin osallistuvien hen-
kilöiden pätevyyden arvioinnista. Tällaisia henkilöitä ovat esimer-
kiksi auditointiohjelmasta vastaava henkilö, auditoijat ja auditointi-
ryhmät. Standardi on sovellettavissa kaikkiin organisaatioihin, joi-
den täytyy toteuttaa ja suorittaa sisäisiä ja ulkoisia johtamisjärjestel-
män auditointeja tai hallita auditointiohjelmia. Tämän kansainväli-
sen standardin soveltaminen muunlaisiin auditointeihin on mahdol-
lista 

PDCA PDCA-sykli (Plan, Do, Check, Act) on kehittämismenetelmä ja rat-
kaisumalli. Muita nimityksiä on mm. Demingin laatuympyrä ja 
PDCA-kehityssykli 

SFS Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on suomalainen standardisoin-
nin keskusjärjestö. SFS on mukana eurooppalaisessa standardisoi-
misjärjestössä CEN:ssä ja kansainvälisessä standardisoimisjärjes-
tössä ISO:ssa 

TQM Total Quality Management, kokonaisvaltaisen laatujohtamisenmalli 
WDs  Working Drafts, työluonnokset 



11 

1 JOHDANTO 
Laadunhallinnan kehittäminen palveluliiketoiminnassa on nyt ajankohtaista, koska 
useat sovellus- ja laitetoimittajat haluaisivat muuttaa liiketoimintamalliaan kohti 
palveluliiketoimintaa. Grönroosin et al. (2007, s. 8-9) mukaan yksistään tuotteen 
ympärille rakennetut palvelut eivät enää riitä nykyisin, vaan palveluliiketoimin-
nassa olevat tuotteet pitää nähdä prosesseina, joiden kautta voidaan saada tuotettua 
asiakkaalle lisäarvoa ja olla osana asiakkaan arvoketjua. Tässä yhteydessä myös 
laatujärjestelmän merkityksen ja hyödyntämisen vaikutukset ovat kasvaneet, 
vaikka laatujärjestelmät ovat olleet osa yritystoimintaa jo monia vuosikymmeniä. 
Pesosen (2007, s. 51–52) mukaan kaikissa yrityksissä on jonkinlainen toimiva laa-
dunhallintajärjestelmä, jonka mukaan toimitaan. Laadunhallintajärjestelmän serti-
fioinnissa kuvataan järjestelmä, että toiminta ja toiminnan on oltava kuvatun mu-
kaista. Laadunhallinta on yksi yrityksen tärkeimmistä tekijöistä asiakastyytyväisyy-
den ylläpidossa ja markkina-aseman säilyttämisessä. Laatujärjestelmän sertifikaat-
tia voidaan hyödyntää esimerkiksi yrityksen markkinoinnissa varmistaen kilpailu-
kykyä. Nyt maailmantaloudessa toimivilta organisaatioilta vaaditaan näyttöjä, että 
niiden toiminta on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävällä 
pohjalla. Lisäksi alihankkijoilta vaaditaan ISO 9001 -standardia, jotta koko palve-
luketju saadaan saman laatujärjestelmän sateenvarjon alaisuuteen. Laadunhallinta-
järjestelmän avulla yritykset viestivät asiakkailleen näiden kyseisten asioiden ole-
van kunnossa. Laatujärjestelmän sertifioinnilla osoitetaan toimittajan laaduntuotto-
kyky asiakkaalle niin, että laatujärjestelmä on rakennettu tunnettujen kriteereiden 
mukaisella tavalla ulkopuolisen tahon auditoimana (Lillrank 2003, s. 132). 
ISO 9001:2015 -standardin myötä laatujärjestelmä ja liiketoimintasuunnitelma tu-
kevat toisiaan. Nykyisin standardi tukee paremmin laatujärjestelmälle jo aiemmin 
valjastettua roolia. Laatujärjestelmän täytyy olla myös osana yrityksen johtamisjär-
jestelmää, jonka kautta saavutetaan yrityksen tavoitteet. Standardissa edellytetään 
kytkemään järjestelmä tiiviimmin suoraan yrityksen toimintaan myös laajuuden ja 
sisällön osalta. Yrityksen omissa tavoitteissa on järjestelmän perusta. Yrityksen 
täytyy tuntea oman liiketoimintaympäristönsä mahdollisuudet ja riskit, asiakkaiden 
ja sidosryhmien tarpeet sekä asettaa omat tavoitteensa näiden pohjalta. Laadittaessa 
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liiketoimintasuunnitelmaa joudutaan yrityksessä pohtimaan mahdollisia riskejä toi-
mintaympäristön kautta sekä toteutettavan tuotteen tai palvelun osalta. (SFS-EN 
ISO 9001 2015, s. 5-8.) 
Laatu käsitteenä voidaan määritellä monella eri tavalla riippuen määrittelijän näkö-
kulmasta. Pesosen (2007, s. 36–37) mukaan laatua ovat ominaisuudet, jotka ovat 
palvelulla tai tuotteella ja joilla se pystyy täyttämään asiakkaan odotuksia, tottu-
muksia tai vaatimuksia. Laatua on myös se, mitä asiakas vaatii. Organisaation pitää 
selvittää ja ymmärtää asiakkaan odotukset ja sen jälkeen toteuttaa ne. Yrityksissä 
panostetaan laatuun yhä enemmän. Nykyisin yrityksissä ymmärretään paremmin, 
että korkean tuotteen laadun ohella myös toiminnan laatu vaikuttaa yrityksien ta-
louteen positiivisesti. Lecklinin (2006, s. 26) mukaan laadukkaat palvelut ja toimin-
tatavat parantavat yrityksen markkinoille pääsyä, sekä lisäävät asiakasuskollisuutta 
ja -tyytyväisyyttä. Omachonu & Rossin (2004, s. 28) mukaan laadukkaan toimin-
nan on todettu parantavan yrityksen kannattavuutta. Laadunhallinta ja laadukas toi-
minta ovat tärkeitä asioita kaikille yrityksille. Laukkasen (2007, s. 9) mukaan eri-
tyisen tärkeää se on pk-yrityksille, koska yritykset ovat usein syntyneet yrittäjien 
vankan tuotanto- tai tuoteosaamisen ympärille. Liiketoiminnan erinomaisuus pie-
nillä yrityksillä perustuu tuotteen tai palvelun laadukkuuteen ja sen kautta kilpailu-
kyvyn ympärille. Kustannusjohtajan aseman saavuttaminen pienelle yritykselle on 
hankalaa, jonka vuoksi sen kannattaa hakea kilpailuetua erilaistumalla valitulla 
omalla toimintasektorillaan. Lecklinin (2006, s. 24–28) mukaan laadukas toiminta 
ja laadukkaat tuotteet ovat perusedellytyksenä tämän kilpailuedun saavuttamiseksi. 
Pk-yrityksissä laadun ja laadukkaan toiminnan muodostavat ammattitaitoiset ja 
osaavat työntekijät. Yritysten toimitusjohtajat ovat usein oman alansa ammattilaisia 
ja osallistuvat palveluiden tai tuotteiden tuottamiseen. 
Laadunhallinnasta puhuttaessa pitäisi korostaa järjestelmällisen laadunhallinnan 
merkitystä pk-yrityksissä. Laatujärjestelmä on dokumentoitu laadunhallinnan joh-
tamisen toimintamalli ja se on linkitetty yrityksen strategiaan. Pk-yritysten palve-
luiden laatutasossa ei tyypillisesti ole mitään moittimista, mutta laadunhallinta on 
muutettava yksilötasolta yritystasolle. Lecklin & Laineen (2009, s. 33–34) mukaan 
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laaduntuottokyky saavutetaan käytännössä johtamisjärjestelmien kautta, joista tär-
keimmät ovat toiminnanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmät. ISO 9001:2015 -stan-
dardi haastaa organisaatiot ymmärtämään rakennettua toiminta- ja johtamista-
paansa. Tämän työn kautta on pyrkimyksenä parantaa kohdeyrityksen oman laa-
dunhallintansa järjestelmällisyyttä rakentamalla ISO 9001:2015 -standardin mukai-
nen laadunhallintajärjestelmä. 

1.1 Työn tausta 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on pureutua Marski Data Oy:n kriittisen menes-
tystekijän, laadun ja laadunhallinnan, kehittämiseen. Ensimmäisessä vaiheessa ra-
kennetaan laadunhallintajärjestelmä ICT-palveluliiketoimintaan. Työn taustana toi-
mii kohdeyrityksessä käynnistetty kehityshanke, jonka pohjana on ollut laadunhal-
lintajärjestelmän rakentamista koskevien odotusten selvittäminen opinnäytetyön 
kautta. Sertifioinnista päätetään sen jälkeen, kun laadunhallintajärjestelmän ele-
mentit ovat valmistuneet. Käyttöön valitaan ISO 9001:2015 mukainen malli, jolloin 
laadunhallintajärjestelmä olisi mahdollista myöhemmin sertifioida. Pesosen (2007, 
s. 17) mukaan pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, vaan helpointa on hyödyntää 
valmiista järjestelmästä parhaita osia. 
Tutkimuksen kohdeyrityksessä on huomattu asiakkaiden ja toimintaympäristön uu-
det haasteet. Nämä vaativat uutta toimintamalli palveluliiketoiminnan toteuttami-
selle. Suuryritysasiakkaat ovat alkaneet vaatia toimintamalleja palveluiden laa-
dulle, prosesseille ja hallinnalle. Pk-sektorilla asiakkailla ei ole omia resursseja, jo-
ten he tarvitsevat luotettavan toimittajan erilaisille ICT-palveluille. Samalla koh-
deyrityksellä on tarve muuntautua laitetoimittajasta palvelutoimittajaksi, joka täy-
tyy huomioida laadunhallintaa rakennettaessa. Samoin tarjouksissa hyvin kuvattu 
laatujärjestelmä parantaa mahdollisuutta voittaa tulevia kilpailutuksia. 
Kohdeyrityksen kautta tutkitaan haasteita palveluliiketoiminnan ja laatujärjestel-
män kehysten ympärillä, joita yritys kohtaa nykyisin. Lisäksi käydään läpi mitä va-
lintoja voidaan tehdä esimerkiksi osaamisen, toiminnan ja kehittämisen ympärillä. 
Kohdeyritys toimii ICT-palveluliiketoiminnassa, joten laadunhallinnan näkökul-
maa katsotaan tämän toimialan kautta. 
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 
Tutkimus rajataan kohdeyrityksen käytännön kehitysprojektin ympärille. Tutki-
musta tukevat teoriat liittyvät palveluun, laatuun, laatujärjestelmään ja laadunhal-
lintaan. Saatuja tuloksia tarkastellaan kohdeyrityksen asettamien laatutavoitteiden 
ja laadun kehittämisen näkökulmasta. Yrityksen tarve parantaa omaa toimintaansa 
toimii työn taustalla. Tämän lisäksi laadunhallintajärjestelmän kehittämisprojektin 
tulisi edesauttaa markkinoiden muuttuessa yrityksen kilpailukykyä. 
Tutkimuksen tavoitteena on kehittää kohdeorganisaation laadunhallintaan liittyviä 
prosesseja ja luoda käytännön toimijoille ohjeistuksia, joilla palveluliiketoiminnan 
parissa työskentelevät pääsevät laatujärjestelmän prosesseihin paremmin sisälle. 
Saavutettuja tuloksia on tarkoitus käyttää ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän sertifi-
oinnissa, mikäli yritys päättää ottaa käyttöön laatustandardin. 

1.3 Tutkimuskysymykset 
Päätutkimuskysymys: 

Mitä tekijöitä kohdeyrityksen laadunhallinnassa tulisi kehittää ICT-pal-
veluliiketoiminnassa, jotta se täyttäisi yrityksen omat sekä ISO 9001:2015 
-standardin sille asettamat laatuvaatimukset? 

Alatutkimuskysymykset: 
Mitä laadunhallinta organisaatiossa edellyttää? 
Millaisilla toiminnoilla ja työkaluilla halutut muutokset pystytään toteutta-
maan? 
Miten kohdeyrityksen ICT-palveluliiketoimintamallia pitää muokata? 

1.4 Työn rakenne ja toteutus 
Tutkimus on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena. Empiirinen tutkimusai-
neisto kerättiin kohdeyrityksen sisältä asiantuntijoilta. Kvalitatiivisen eli laadulli-
sen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja siinä pyritään 
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tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadullisessa tutkimuk-
sessa on pyrkimyksenä paljastaa tai löytää tosiasioita. (Hirsjärvi et al. 2008, s. 157.) 
Tässä tapauksessa tutkimuksella pyrittiin hakemaan kuvaa kohteena olevan organi-
saation laadunhallinnan käytännöistä, joita voidaan vertailla asetettuun tavoitetilaan 
sekä käyttää saatuja tuloksia organisaation toiminnan kehittämiseen. Laadullisessa 
tutkimuksessa etenemisen vaiheet eivät ole aina jäsennettävissä selkeisiin vaihei-
siin. Tutkimuksen edetessä aineistonkeruuta koskevat ratkaisut voivat esimerkiksi 
muuttua. Aineistonkeruumenetelmät, jotka ovat lähellä tutkittavaa kohdetta voivat 
avata tutkittavaa ilmiötä pienin askelin ja näin tutkimusmenetelmälliset ratkaisut 
saattavat täsmentyvät. (Kiviniemi 2015, s. 74.) 
Tutkimuksen aineiston kokoamisessa käytettiin triangulaatioon pohjautuvaa strate-
giaa. Hirsjärvi & Hurmeen (2000, s. 39) mukaan triangulaatiolla tarkoitetaan saman 
tutkimuskohteen lähestymistä eri menetelmin, joilla on tarkoitus täydentää koko-
naisuutta. Eskola & Suorannan (1998, s. 69) mukaan aineistotriangulaatiossa tutki-
muksessa yhdistellään useammanlaisia aineistoja keskenään. Kohdeorganisaatiosta 
kerättiin tutkittavaa materiaalia lähtökohtaisesti kyselyllä ja sitä täydennettiin ky-
selyn purkutilaisuuden haastattelulla, sekä dokumenttikatsauksin. 

 
Kuva 1. Tutkimusprosessi. 
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Kuvassa 1 esitetään tutkimusprosessi, jonka lähtökohtana oli tutkimusongelma. 
Tutkimusongelman selvittämiseksi laadittiin tutkimuskysymys ja sille alakysymyk-
set. Tutkimus rajattiin kohdeorganisaatiossa käytännön kehitysprojektin ympärille. 
Tutkimus jaettiin johdantoon, teoriaan, empiriaan ja johtopäätöksiin.  
Johdannon jälkeen raportti etenee tutkimuksen kannalta kolmeen oleelliseen teoria-
lukuun. Ensiksi tutkimuksessa siirrytään palvelukäsitteen ympärille ja sen jälkeen 
siirrytään laatukäsitteeseen. Viimeiseksi käydään läpi laatujärjestelmän käyttöön-
ottamiseen liittyviä kohtia. Teoria osissa pyritään myös tutkimaan liiketoiminnan 
muutoksen vaikutuksia laitetoimittajasta palvelutoimittajaksi. 
Empiirisessä osassa kohdeyrityksen kautta päästään tutkimaan, kuinka kohdeyritys 
käytännössä toimii laadunjohtamisessa ja miten haasteet näkyvät palveluliiketoi-
minnassa. Teorian ja empirian kautta saadaan vastauksia haasteisiin ja tutkimusky-
symyksiin. Arvioidaan laatujärjestelmän implementointia käytäntöön. Arvioidaan 
kohdeyrityksen laadunjohtamista toimintatapojen kautta. Lisäksi pyritään lähesty-
mään useasta suunnasta osaamisen ja oppimisen käsitteitä. 
Johtopäätöksissä yhdistetään teoreettinen viitekehys ja empiiriset tulokset sekä vas-
tataan asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Lisäksi arvioidaan esitetyn mallin imple-
mentointia osaksi kohdeyrityksen toimintaa ja toiminnan kehittämistä laadunhallin-
nan näkökulmasta. Lopuksi esitetään suosituksia kohdeyrityksen toiminnan kehit-
tämiseen ja mahdollisia jatkotutkimuksien kohteita. 
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2 PALVELUUN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ 
Palveluyhteiskunnassa hyvällä palvelulla on keskeinen osa koko yhteiskunnan toi-
minnassa. Asiakkaan kokemus määrittää viime kädessä palvelun laadun tason. Pal-
velut ovat vaikealla alueella aineettomuutensa takia. Sitä on vaikea tutkia, mitata ja 
määrittää. Usein ICT-palveluntuottajien tuloista palveluiden myyntitulot ovat jo 
erittäin tärkeässä osassa. Rissasen (2005, s. 16) mukaan hyvällä palvelulla voi pal-
veluntuottaja: 

 aikaansaada asiakkaalle ja yritykselle parempaa kannattavuutta tai elä-
mään mielekkyyttä ja laatua 

 kehittää palvelun kautta hyödykkeelle erityisen lisäominaisuuden 
 lujittaa asiakkuutta 
 luoda asiakkaalle lisäarvoa 
 saavuttaa ainutlaatuisen ja jäljittelemättömän kilpailuedun, jolla se erot-

tautuu toimialansa kilpailijoistaan. 
Tuote koostuu tavarasta, palvelusta ja informaatiosta. Tuotteen luonne riippuu kun-
kin osuuden määrästä tuotteessa. Tuote voi sisältää myös ainoastaan informaatiota, 
kuten esimerkiksi konsultointi. Kuvassa 2 Järvelin et al. (1992, s. 30) esittävät esi-
merkkejä erilaisista ICT-palveluyrityksen tuotteista. 

 
Kuva 2. Esimerkkejä erilaisista ICT-palveluyrityksen tuotteista. 
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Pesosen (2007, s. 31) mukaan palveluliiketoiminnassa on kahden tyyppisiä työteh-
täviä: 

1) Palvelutapahtumia, joissa asiakas kohdataan (ns. totuuden hetket). 
2) Taustatyötä, jota asiakas ei näe (ns. back office -työskentelyä). 

Koska on kahdentyyppisiä työtehtäviä, niin tuotannolliset vaiheet määritetään ja 
kuvataan eri tavalla kuin palvelutilanteet. Tuotantovaiheet kuvataan tarkasti ja pal-
velutilanteisiin annetaan ohjeistuksia. 
Palvelutilanteiden hallintaan Pesonen (2007, s. 33–34) on listannut seuraavasti: 

 Harjoittelu ja koulutus 
 Kriittinen tarkastelu tilanteen jälkeen 
 Palvelun ja koko organisaation arvojen sekä tavoitteiden tietäminen 
 Luovuus ja tilanneherkkyys palvelua suoritettaessa (halu, kyky ja mah-

dollisuus palvella asiakasta) 
 Oppiminen seuraavaa totuuden hetkeä varten 
 Valmistautuminen tilanteeseen, asiakkaan kohtaaminen. 

Tuotannollisessa toiminnassa laadunhallintaan Pesonen (2007, s. 34) on listannut 
seuraavasti: 

 Antaa ohjeistus tekemiseen 
 Arvioida onnistumista ja ottaa opiksi 
 Hankkia tilannekohtaista tietoa 
 Huolehtia hyvistä laitteista, välineistä ja ”inputeista” 
 Määritellä tuote tai tuotos 
 Parannella tarvittaessa tuotetta tai tuotosta 
 Tehdä tarkastuksia pitkin matkaa tai ainakin lopussa. 

2.1 Palveluiden määritelmät 
Palveluita on määritelty kirjallisuudessa monin eri tavoin. Usein palvelut on mää-
ritelty suhteessa tavaroihin. Monet ovat kuvanneet palveluita toiminnoiksi, teoiksi, 
prosesseiksi ja vuorovaikutukseksi. Lisäksi usein määritelmissä korostetetaan pal-
velun prosessiluonnetta, arvon luomista vuorovaikutuksessa ja asiakasnäkökulmaa. 
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Kattavaa, yksiselitteistä ja yleisesti hyväksyttyä palvelun määritelmää ei kuiten-
kaan näytä olevan olemassa. Erityisesti asiakasnäkökulma ja asiakkaan rooli koros-
tuvat palvelutuotannossa. Kokemukselliset asiat vaikuttavat palvelun lopputulok-
sen arviointiin, josta vastaa yleensä asiakas. Alla on esitetty muutamia esimerkkejä 
erilaisista määritelmistä: 

 Edvardssonin et al. (2005, s. 118) mukaan palvelu on näkökulma arvon-
luomiseen. 

 Grönroosin (1990, s. 49) mukaan palvelu on jossain määrin aineeton 
teko tai tekojen sarja, joka tapahtuu palveluhenkilökunnan, asiakkaan 
ja/tai fyysisten resurssien tai tavaroiden ja/tai palvelun tarjoajan järjes-
telmien välisessä vuorovaikutuksessa ja tällä tarjotaan ratkaisu asiak-
kaan ongelmiin. 

 ISO 9004 mukaan (Suomen Standardoimisliitto ry 2016, s. 80–83) pal-
velu on asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi aikaansaatuja tuloksia, jotka 
on toteutettu toimittajan sisäisillä toiminnoilla ja asiakkaan ja toimitta-
jan välisessä rajapinnassa tapahtuvilla toiminnoilla. 

 Rissasen (2005, s. 15) mukaan palvelu on tapahtuma, teko, vuorovaiku-
tus, suoritus, toiminta tai valmius, jolla asiakkaalle tuotetaan mahdolli-
suus lisäarvon saamiseen helppoutena, ongelman ratkaisuna, vaivatto-
muutena, kokemuksena, elämyksenä, mielihyvänä, nautintona, materi-
aalin tai ajan säästönä. 

2.2 Palvelutuotanto 
ICT-yrityksen toiminnan osana on palvelutuotanto. Teollisuusyrityksessä on usein 
helppo nähdä tuotteen valmistuminen. Palveluyrityksissä palvelun tuotanto ei ole 
niin selvästi näkyvissä ja siksi palvelutuotanto on usein epäselvä käsitteenä ja käy-
tännössä. 
Järvelin et al. (1992, s. 31) mukaan palveluyritys koostuu seuraavista resursseista: 

 Asiakasresurssit ovat yrityksen asiakkaita, joita yritys palvelee. Yritys 
pyrkii täyttämään parhaimman taitonsa mukaisesti näiden vaatimuksia 
ja tarpeita. 
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 Sisäiset järjestelmät ovat yrityksen sisäistä organisaatiota, kuten yrityk-
sessä työskentelevät työntekijät ja heidän väliset toiminnot ja prosessit. 

 Fyysiset resurssit ovat fyysistä ympäristöä, tavaroita ja muita välineitä 
missä palvelutuotanto tapahtuu. 

 Kontaktiresurssit ovat laitteita ja ihmisiä, joiden kanssa asiakas on kans-
sakäymisessä palvelutuotannon aikana. Asiakas muodostaa usein en-
simmäisen mielikuvansa yrityksen tuottamista palveluista kontaktire-
surssien kautta, koska nämä edustavat asiakkaalle yritystä. 

Tässä mallissa laadulla tarkoitetaan sitä, miten hyvin tuotannon eri osatekijät toi-
mivat. Kaikkien osatekijöiden eli asiakasresurssien, sisäisten järjestelmien, fyysis-
ten resurssien ja kontaktiresurssien pitää olla kunnossa. Vuorovaikutussuhteiden 
moitteettoman toiminnan takaamiseksi jokaisen osa-alueen on oltava keskenään yh-
teensopivia. (Järvelin et al. 1992, s. 31.) 
Lönnqvist et al. (2010, s. 15) mukaan palvelutuotanto on joustava käsite, jonka 
avulla voidaan puhua palvelutoiminnasta ja sen johtamisesta erilaisissa organisaa-
tioissa. Kuvassa 3 esitetään kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi huomioitavat kes-
keiset näkökulmat (Lönnqvist et al. 2010, s. 17). Kuvassa korostetaan palvelutuo-
tantoprosessia palveluntarjoajan ja asiakkaan välisenä toimintana. Nämä keskeisiä 
näkökulmat ovat seuraavat: 

 Lähtötilanne eli resurssit 
 Prosessi eli tekeminen 
 Lopputulokset eli tuotokset, joita on välillisiä ja välittömiä. 
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Kuva 3. Kokonaisvaltainen näkökulma palvelutuotantoon. 
Lönnqvist et al. (2010, s 18–19) mukaan palvelutuotannon keskeiset vaiheet ovat 
lähtötilanne, prosessi ja lopputulos. Näitä voidaan tarkastella tarkemmin keskitty-
mällä kuhunkin vaiheeseen erikseen. Sitten voidaan tunnistaa johtamisen ja mittaa-
misen kannalta keskeiset palvelutuotannon elementit. Kuva 4 esittää palvelutuotan-
non elementit eri vaiheissa (Lönnqvist et al. 2010, s. 19). Huomioitavaa on myös, 
että esimerkiksi prosessin aikana kertyneet aineettomat tuotokset ovat jatkossa pal-
veluntarjoajan resursseja. 
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Kuva 4. Palvelutuotannon elementit. 

2.3 Palvelun laatu ja laatuominaisuudet 
Usein asiakasmenetykset johtuvat huonosta asiakaspalvelusta. Näin palvelun laatu 
korostuu liiketoiminnan ja kannattavuuden kannalta. Viime vuosina palvelun laatu 
on puhuttanut paljon eri yhteyksissä. Rissasen (2005, s. 213) mukaan on viisi kes-
keistä syytä palvelun laadun keskusteluihin: 

 Asiakkaiden on vaikeaa määritellä vaatimukset täsmällisesti ostohet-
kellä. Sen vuoksi palvelun sisältö sekä laatukäsitys täsmentyvät vasta 
palvelun käyttötilanteessa. 

 Julkinen ja yksityinen palveluliiketoiminta on kasvanut valtavasti muu-
taman vuosikymmenen kuluessa. 

 Lainsäädäntö on tullut asiakkaiden turvaksi markkinoille suojelemaan 
ns. heikompaa osapuolta. 

 Palvelu on usein tuotteena joustava ja muokkautuu asiakkaan tarpeisiin 
hyvin nopeasti. 
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 Palvelut tuotetaan usein eri markkinoilla kuin mistä niiden ostaminen 
tapahtuu. Yrityskulttuuri ja lainsäädäntö ovat usein tuottajamaassa täy-
sin erilaiset kuin siellä, missä ostaminen tapahtuu. Erityisen nopeasti tä-
män ryhmän tuottamat ongelmat ovat lisääntyneet internetin kautta ja-
ettavilla palvelutuotteilla. 

1980-luvulla palveluyrityksissä palvelun laatu havaittiin merkittäväksi kilpailukei-
noksi. Palvelualan tutkijoiden (Parasuraman et al. 1988, s. 35–36) mielestään voi-
daankin puhua pelkästä laadusta, koska tutkijat havaitsivat palvelun laadun liittyvän 
niin kiinteästi tuotteen laatuun. Grönroos (2009, s. 143) esittää nk. kuiluanalyysi-
mallin, joka osoittaa palvelun laadun muodostumisen. Kuiluanalyysimallia hyö-
dynnetään laatuongelmien lähteiden analysointiin ja palvelun laadun parantamis-
keinojen hakemiseen. Mallilla pystytään näyttämään selvästi palvelun laadun muo-
dostuminen. Asiakkaaseen liittyvät ilmiöt ovat mallin yläosassa ja palvelun toimit-
tajaan liittyvät ilmiöt ovat mallin alaosassa. Odotettu palvelu riippuu asiakkaan hen-
kilökohtaisista tarpeista, kokemuksista ja viestinnästä. Mallissa määritellään yh-
teensä viisi palvelun laadun kuilua (gap) ja nämä johdon pitäisi ottaa huomioon 
laadunjohtamisessa. Grönroosin (2009, s. 143–149) mukaan laatukuilut ovat seu-
rausta laadunjohtamisprosessin epäjohdonmukaisuudesta. Kuvassa 5 näytetään 
syyt laatukuilujen muodostumiseen seuraavasti (Grönroos 2009, s. 144): 

 Kuilu 1: Laatuodotukset näkyvät puutteellisesti johdolle. 
 Kuilu 2: Johdon laatuodotusnäkemykset eivät ole palvelun laa-

tuerittelyn kanssa yhdenmukaisia. Palvelun laadun suunnittelua ei ylin 
johto tue riittävässä määrin. 

 Kuilu 3: Palvelun tuotanto- ja toimitusprosessissa ei noudateta laa-
tuerittelyä. Laatumäärittelyt ovat liian jäykät ja/tai monimutkaiset. Mo-
nimutkaista ja/tai jäykkää toimintatapaa eivät työntekijät hyväksy. Ope-
ratiivista palvelun laatua johdetaan huonosti. 

 Kuilu 4: Toimitettu palvelu ja markkinaviestinnän lupaukset eivät ole 
johdonmukaisia keskenään. 

 Kuilu 5: Odotettu palvelu ei ole yhdenmukainen koetun palvelun 
kanssa. 
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Kuva 5. Palvelun laadun kuiluanalyysimalli. 
Kuiluanalyysi on hyvä tapa löytää epäjohdonmukaisuuksia asiakkaan ja toimittajan 
palvelukykyä koskevien käsitysten väliltä. Kuiluanalyysissä on tärkeää ymmärtää, 
että toimittajan täytyy välttää kuilujen syntymistä, koska ne vahingoittavat aina 
asiakassuhdetta. 
Palveluiden laatuun vaikuttaa subjektiiviset käsitykset. Palveluun voidaan yhdistää 
laatuominaisuuksia, joiden olemassaolo tai esiintymisaste muuttaa asiakastyytyväi-
syyttä. Rissasen (2005, s. 215) mukaan palvelun laadusta muodostuu asiakkaalle 
käsitys seuraavien tekijöiden kautta: 

 Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja ymmärtäminen 
 Kohteliaisuus ja palvelualttius 
 Luotettavuus 
 Palveluympäristö 
 Pätevyys 
 Saavutettavuus 
 Turvallisuus 
 Uskottavuus 
 Viestintä. 
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Lönnqvist et al. (2010, s. 93–94) mukaan tiedon merkitys korostuu tietointensiivi-
sillä toimialoilla ja tiedolla, sekä sen johtamisella on yhä tärkeämpi merkitys toi-
mintaa kehitettäessä. Palvelutuotannon johtamisen ja kehittämisen kannalta on tär-
keää ymmärtää, että minkälaisesta tiedosta missäkin tilanteessa on kysymys ja 
missä tämä tieto sijaitsee. Näin palveluiden laatua voidaan prosessien kautta kehit-
tää eteenpäin. 

2.4 Palveluiden laadunohjaus 
Korkean teknisen laadun lisäksi asiakaskeskeisyys on yleensä ominaista liiketoi-
minnoissaan menestyneille yrityksille. Tämän vuoksi toiminnan laatu liitetään asia-
kaspalveluun palveluyrityksissä. Palveluyrityksillä ei ole erillistä varastoa ja/tai 
tuotantoa puskurina, koska tuotanto ja kulutus tapahtuvat yhtä aikaa. Palvelut ovat 
luonteeltaan aineettomia ja arvon luonti tapahtuu asiakkaan ja myyjän välisessä 
vuorovaikutuksessa. Asiakkaat saattavat osallistua myös jossain määrin itse tuotan-
toprosessiin. Palveluyrityksissä palvelun laatu konkretisoituu päivittäisissä asiakas-
palvelutilanteissa. Asiakkaan tyytyväisyys on ansaittava uudelleen jokaisessa koh-
taamisessa. Menestystekijöitä laadunohjaukseen ovat henkilökunnan pysyvyys ja 
asiakkaiden pysyvyys. 
Palvelun laatua käsitellyt Grönroos (1990, s. 72) on korostanut palvelun laadun 
muodostumista asiakkaan odotusten ja kokeman laadun kautta. Palvelujen laa-
dunohjauksen avainteesit ovat Grönroosin mukaan: 

 Asiakkaan kokemaan laatuun vaikuttaa osaltaan jokainen yrityksen hen-
kilö 

 Laatu on sitä, miten asiakkaat laadun kokevat 
 Laatu tuotetaan paikallisesti asiakkaan ja toimittajan vuorovaikutuk-

sessa 
 Laatua ei voi erottaa tuotanto- ja toimitusprosessista 
 Laatua on seurattava jokaisen yrityksen henkilön koko organisaatiossa 
 Laadun johtamiseen on otettava mukaan ulkoinen markkinointi. 
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Viime vuosina on ollut haasteena palveluiden tuottavuuden kehittäminen ja yleensä 
tähän liittyy johtaminen, kehittäminen sekä viestintä. Palvelutuotannon johtamisen 
haasteellisia kysymyksiä Lönnqvist et al. (2010, s. 14) on esittänyt seuraavasti: 

 Miten saadaan esille palveluprosessien kehityskohteet, jotta niitä paran-
netaan? 

 Miten tunnistetaan tuottavat ja arvokkaat palvelut tehottomista ja hyö-
dyttömistä? 

 Miten tuodaan esille palveluiden vaikutukset ja hyödyt sekä viestitään 
niistä asiakkaille tai muille sidosryhmille? 

Palvelutuotannon tilan arviointi ja mittaaminen antavat vastuksia ylläoleviin kysy-
myksiin. Hyvällä ja laadukkaalla ohjeistuksella voidaan edesauttaa henkilöstön laa-
dukasta tekemistä. Mittareilla ja niihin liittyvillä tavoitteilla ohjataan ja kannuste-
taan henkilöstöä yhteisten tavoitteiden saavutuksiin. (Lönnqvist et al. 2010, s. 13–
14.) 

2.5 Palveluiden tietojohtaminen 
Tietojohtamiseen kuuluvat käsitteet aineeton pääoma ja tietovirrat. Tiedon merkitys 
korostuu tietointensiivillä toimialoilla, kuten ICT. Palvelutuotannossa pyrkimyk-
senä on hyödyntää tehokkaammin työntekijöiden tai organisaation tietoa ja tuottaa 
näin lisäarvoa asiakkaille. 
Lönnqvist et al. (2010, s. 94) mukaan palvelutuotannon johtamisen ja kehittämisen 
kannalta on tärkeää ymmärtää, minkälaisesta tiedosta kussakin tilanteessa tai orga-
nisaatiossa on kyse ja missä tämä tieto itse asiassa sijaitsee. Henkilöstön osaaminen, 
laadukas asiakaspalvelu ja vahva brändi ovat aineetonta pääomaa, jonka kautta yri-
tysten kilpailukyky paranee. Kuvassa 6 on aineettoman pääoman osa-alueet ja esi-
merkkejä resursseista (Lönnqvist et al. 2010, s. 97). 
Lönnqvist et al. (2010, s. 96–97) mukaan aineettomasta pääomasta puhuttaessa 
käytetään usein myös termejä tietopääoma, aineeton varallisuus tai osaamispää-
oma. Aineettomalla pääomalla tarkoitetaan erilaisia ei-fyysisiä asioita, jotka luo-
vat arvoa yritykselle. Kuvan 6 mukaisesti aineeton pääoma jaetaan kolmeen osa-
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alueeseen, jotka ovat 1) suhdepääoma, 2) inhimillinen pääoma ja 3) rakennepää-
oma. 

 
Kuva 6. Aineettoman pääoman osa-alueet. 
Suhdepääomaan kuuluvat yrityksen ulkopuolisiin sidosryhmiin liittyvät asiat, kuten 
esimerkiksi asiakassuhteet ja maine. Inhimilliseen pääomaan kuuluvat yrityksen 
henkilöihin liittyvät asiat, kuten esimerkiksi osaaminen ja motivaatio. Rakennepää-
omaan kuuluvat yrityksen rakenne ja toimintaan sitoutunut osaaminen, kuten esi-
merkiksi liiketoimintaprosessit ja työskentelytavat. Täytyy kuitenkin huomioida, 
että aineeton pääoma ei itsessään tuota arvoa. Tuloksia voidaan saada aikaan, kun 
aineetonta pääomaa hyödynnetään esimerkiksi parantamalla palveluiden laatua 
osaamisen avulla. 
Aineettoman pääoman johtamisella Lönnqvist et al. (2010, s. 101–104) mukaan tar-
koitetaan toimintaa, jossa tunnistetaan, mitataan, arvostetaan, hallitaan, kehitetään 
ja raportoidaan yrityksen aineetonta pääomaa. Lopputuloksena saadaan parannettua 
tuottavuutta. Asiakassuhteita voidaan johtaa asiakastapaamisten ja asiakastyytyväi-
syyskyselyiden avulla. Henkilöstön osaamista voidaan johtaa kehityskeskustelui-
den avulla. 
Palvelutuotannossa tapahtuu organisaation oppimista ja aineettoman pääoman hyö-
dyntämistä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Lönnqvist et al. (2010, s. 104–
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116) mukaan tulevat seuraavat asiat ottaa huomioon yrityksen aineettoman pää-
oman käsittelyssä: Tiedon kerääminen, tiedon jakaminen, tiedonjaon käytännöt ja 
asiantuntijoiden yhteistyö. Grönroos et al. (2007, s. 132) mukaan henkilöstön avoin 
ja aktiivinen mukaan ottaminen uusien palveluiden kehittämiseen sekä johdon oma 
aktiivinen mukanaolo ovat olennaisia tekijöitä palveluliiketoiminnan kehittämi-
sessä yrityksissä nykyisin. 

2.6 Palveluiden mittaaminen 
Mittaamisella hankitaan yleensä informaatiota kiinnostuksen kohteena olevasta lii-
ketoiminnan tekijästä, jotta tiedetään toiminnan taso. Mittareita on monenlaisia. 
Lönnqvist et al. (2010, s. 118–119) mukaan on suoria, välillisiä, subjektiivisia ja 
objektiivisia mittareita. Suora mittari on esimerkiksi asiakastyytyväisyys, jota mi-
tataan asiakaskyselyllä. Välillinen mittari on esimerkiksi asiakasreklamaatio, jota 
mitataan asiakasreklamaation määrällä. Asiakasreklamaatioiden lukumäärä kertoo 
välillisesti asiakastyytyväisyyden heikentymisestä. Subjektiivinen mittari perustuu 
mielipiteisiin tai arviointeihin. Kyselyt ovat tyypillisiä subjektiivisia mittareita. Ob-
jektiivinen mittari perustuu faktoihin. Erilaiset tapahtumien lukumäärät tai keston 
ajat ovat tyypillisiä objektiivisia mittareita. 
Lönnqvist et al. (2010, s. 120–125) mukaan mittaamiseen liittyy kolme päävaihetta: 

1) Suunnittelu: Valitaan mitattavat tekijät esimerkiksi strategian pohjalta. 
2) Käyttöönotto: Lasketaan suunniteltujen mittareiden mittausasteikot ja 

kehitetään mahdolliset tarvittavat järjestelmät. 
3) Käyttö osana johtamista: Käsitellään mittareita kokouksissa, seurataan 

tuloksia ja tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. 
Usein yrityksissä käytetään tasapainotettua mittaristoa (Balanced Scorecard). Mit-
tariston tarkoituksena on kerätä mitattavat ja tärkeät menestystekijät yhdellä sil-
mäyksellä nähtävään muotoon, jotta organisaatio saa kokonaiskuvan sen hetkisestä 
tilanteesta. (Lönnqvist et al. 2010, s. 120.) ISO 9001 vaatii, että organisaation on 
määriteltävä ja järjestettävä resurssit, joita tarvitaan varmistamaan oikeat ja luotet-
tavat tulokset, kun seurantaa tai mittausta käytetään tuotteiden tai palveluiden vaa-
timustenmukaisuuden todentamiseen (SFS-EN ISO 9001 2015, s. 16). 
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3 LAATU JA LAADUNHALLINTA KÄSITTEENÄ 
Laatu on käsitteenä suhteellinen, moniulotteinen ja siksi myös joskus haasteellinen 
hahmottaa. Määritelmää laadittaessa on sovittava mitä ilmiötä käsitellään, mitä sii-
hen kuuluu ja ennen kaikkea mitä siihen ei kuulu. Peruskäsitteenä voidaan pitää 
sitä, että laatu on asiakkaiden tarpeiden täyttämistä yrityksen kannalta mahdollisim-
man taloudellisesti kannattavalla ja tehokkaalla tavalla. Laadun olemus vaihtelee 
odotusten ja vaatimusten mukaan, mutta myös tarkastelunäkökulma voi antaa uusia 
määritelmiä. 
Lecklin (2006, s.20) kuvassa 7 on jakanut laatukäsitteen kuuteen eri tarkastelunäkö-
kulmaan. Nämä kuusi tarkastelukulmaa ovat: valmistuskeskeinen (määritykset täyt-
tävä tuote), tuotekeskeinen (hyvin suunniteltu tuote), arvokeskeinen (hyvä arvo si-
joitetulle pääomalle yrityksen näkökannalta), kilpailukeskeinen (yhtä hyvä tuote 
kuin kilpailijalla), asiakaskeskeinen (asiakkaan tarpeet ja odotukset täyttävä tuote) 
ja ympäristökeskeinen (ympäristöystävällinen). Tarkastelunäkökulmat eivät sulje 
toisiaan, vaan enemmänkin täydentävät toisiaan. Tärkein laadun näkökulma on 
usein asiakaskeskeinen laatu, koska se pyrkii sitomaan eri näkökulmia yhteen. Asi-
akkaan omista mielipiteistä ja arvostamista tekijöistä riippuu eri näkökulmien hyö-
dyntämiset. 

 
Kuva 7. Laadun eri tarkastelunäkökulmat. 
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Grönroosin (2009, s. 105) kuva 8 esittää, kuinka laatukokemukset liittyvät markki-
nointitoimiin ja johtavat koettuun palvelun laatuun. Ottamalla huomioon tuotteiden 
valmistajat, jotka tarjoavat palveluja osana tarjoamaansa, voidaan puhua koetusta 
kokonaislaadusta. Asiakas muodostaa myös oman kokemuksensa laadusta palvelu-
prosessin sujuvuuden ja palvelun lopputuloksen kautta. Näistä muodostuu tekninen 
eli lopputuloslaatu ja toiminnallinen eli prosessilaatu. Asiakkaalle saattaa olla jopa 
lopputulosta tärkeämpi se, miten palvelu toteutetaan. Palveluyrityksen henkilöstön 
ja asiakkaan välinen vuorovaikutus nousee tällöin avainasemaan hyvän palveluko-
kemuksen saavuttamiseksi. Asiakkaan mielikuva yrityksestä eli imago on yksi laa-
tukäsityksen muodostajista. 

 
Kuva 8. Koettu kokonaislaatu. 
Imago toimii ikään kuin laatukokemuksen suodattimena. Odotettu laatu on seu-
rausta monista eri tekijöistä, joita ovat: imago, markkinointiviestintä, myynti, suh-
detoiminta, suusanallinen viestintä, asiakkaiden tarpeet ja arvot. Hyvällä imagolla 
voidaan suodattaa pieniä ja joskus isojakin virheitä ilman, että asiakas kokee palve-
lunlaatua huonoksi. Huonolla imagolla puolestaan saatetaan vahvistaa asiakkaalla 
olevia huonoja kokemuksia entisestään. Esimerkiksi tietokoneen takuulaajennuk-
sen kohdalla tekninen laatu tarkoittaa sitä, mitä asiakas laajennuksen ottamalla saa. 
Tähän kuuluu pidennetty takuuaika, vasteaika ja takuun sisältämien osien korvaa-
minen tai korjaaminen niiden rikkoutuessa. Tekninen laatu koetaan yleensä hy-
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väksi, jos takuuturva vastaa asiakkaan tarpeita. Toiminnallinen laatu puolestaan si-
sältää takuuturvaan ja sen ylläpitämiseen, korjaustoimintaan ja lisäetuihin liittyvää 
asiakaspalvelua eli palveluprosessia. Toiminnalliseen laatuun kuuluu myös mah-
dollinen yhteydenpito asiakkaaseen takuun ollessa voimassa. (Grönroos 2009, s. 
398–399.) 
Palvelua valittaessa syntyy asiakkaalle odotuksia palvelun toiminnasta. Tyypilli-
sesti odotukset koskevat palvelun hintaa, palveluprosessin laatua, lopputulosta ja 
ympäristöä, jossa palvelu toteutetaan. Odotukset voivat olla luonteeltaan joko en-
nakoivia tai normatiivisia. Ensimmäistä kertaa palvelua valittaessa odotukset ovat 
ennakoivia. Tämä vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen palvelun aikana. Kun pal-
velua on käytetty aiemmin, muuttuvat odotukset normatiivisiksi eli ohjeellisiksi. 
Aikaisempien palvelukokemusten perusteella asiakas odottaa palvelun olevan sa-
manlaista myöhemmillä kerroillakin. Laatua arvioitaessa odotusten merkitys on 
suuri. Odotukset muodostavat laadun arvioinnissa taulun kehyksen, johon sovite-
taan palvelusta saatua kuvaa. Odotusten ja kokemusten vertailun perusteella muo-
dostaa asiakas käsityksen saamastaan laadusta. Jos odotukset täyttyvät, on laatu ol-
lut joko hyvää tai hyväksyttävää. (Grönroos 2009, s. 100–102.) 

3.1 Laadun määritelmä 
Laatu on filosofinen sekä ikivanha ja samalla hyvin arkinen aihe. Lecklin & Lai-
neen (2009, s. 15) mukaan laadulla on monta erilaista merkitystä. Laatu voi tarkoit-
taa erilaisia asioita erilaisissa yhteyksissä. Laatu voi liittyä toimintaan, tuotteeseen, 
kokemukseen, odotuksiin tai abstraktiin käsitteeseen riippuen ihmisestä ja yhtey-
destä. Tunnettuja laadun määritelmiä ovat esimerkiksi seuraavat: 

 Laatu on kyvykkyyttä tyydyttää asiakkaan tarpeet (George D. Edwards). 
 Laatu on sopivuutta käyttötarkoitukseen (Joseph M. Juran). 
 Laatu tuo tyytyväisyyttä ja rahaa (Mikel Harry). 

Tärkein ja laajimmin levinnyt ammattimaisen laatutoiminnan referenssi on ISO 
9000 -standardisarja. Laatutoiminnan määritelmät ovat koottu SFS-EN ISO 9000 -
standardisarjaan. Standardin mukaan laadulla tarkoitetaan, miten hyvin kohteen 
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luontaiset ominaisuudet täyttävät sille asetetut vaatimukset. ISO 9000:2015 -stan-
dardi ei määrittele laatua ainoastaan yhdestä näkökulmasta, vaan se on määritelmä 
useista näkökulmista. ISO 9000:2015:2015 -standardi korostaa asiakaskeskeistä 
laatua seuraavasti (SFS-EN ISO 9000 2015, s.13): Standardin kautta on tavoite laa-
jentaa organisaation tietoisuutta sen velvollisuuksista, sekä kehittää organisaation 
sitoutumista sidosryhmien ja asiakkaiden tarpeiden ja odotusten täyttämiseen ja 
asiakastyytyväisyyden takaavien palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen. Standar-
deilla pyritään yhdenmukaistamaan eri organisaatioiden toimintaa laatuasioissa, 
koska laatu on niin moniulotteinen. Kun organisaatiot käyttävät samaa standardi-
soitua laatujärjestelmää, niin eri sidosryhmät pystyvät arvioimaan ja vertailemaan 
organisaation suorituskykyä ja laaduntuottokykyä. Organisaatiot pystyvät myös itse 
vertaamaan omaa toimintaansa kilpailijoihin. 
Laatukäsitteen erilaisia merkityksiä on mahdollista ryhmitellä seuraavasti, vaikka 
näiden eri määritelmäryhmien rajat eivät ole täysin selviä tai jyrkkiä (Suomen Stan-
dardisoimisliitto SFS ry 2017): 

 Myyttiset ja heuristiset määritelmät. Laatua ei voi mitata eikä edes mää-
ritellä suljetusti. Laatu on erinomaista hyvyyttä. Vain sinä tiedät, mitä 
se on. Laatukäsitettä tuodaan nykyisin näin paljon esille esimerkiksi 
mainonnassa ja ”excellence”-yritysten toiminnassa. Laadulla pyritään 
erinomaisuuteen ja ylivertaisuuteen. 

 Rahalliset arvoperusteiset määritelmät. Kohteen utiliteetti eli käyttö-
arvo on laatua. Kohde hankitaan tiettyyn käyttöön, henkilökohtaisen 
tyydytyksen aikaansaamiseksi tai muista vastaavista syistä. Tuotteen 
valmistuksen yhteydessä syntyvästä jalostusarvosta eli arvonlisästä 
muodostuu laatu. Arvonlisän tulee vastata ostettaessa maksettavaa hin-
taa eli vaihdanta-arvoa vapaan markkinatalouden tasapainossa. Hinnan 
ja käyttöarvon suhde on laatua. 

 Reaalitaloudelliset arvoperusteiset määritelmät. Laatua on kohteen 
hyötyarvo. Laatua on tarpeen tyydyttämisestä saatava hyöty, mikä saa-
vutetaan tuotteesta sen eliniän aikana riippumatta tuotteesta maksetusta 
hinnasta. Koska laatu on tuotteen käyttäjän tarpeisiin sidottu, niin silloin 
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laatu on subjektiivinen ja ajallisesti muuttuva käsite. Tuotantotoiminnan 
pyrkimyksenä on tuoteasiakkaiden tarpeiden mahdollisimman hyvä ym-
märtäminen ja tuotteen valmistaminen niiden mukaisesti. Usein laatu ei 
tarkoita välttämättä isoja tuotantokustannuksia. Laatu on enemmänkin 
osaamista ja asiakkaiden kautta ohjattua toimintaa. 

 Tuotantoperusteiset määritelmät. Vaatimusten täyttämiset ovat laatua 
eli laatua on virheettömyysaste. Toimintaohjeena tuotannossa on ase-
tettu virheettömyys tai laatutaso, koska laatu on mitattava suure. Kor-
keat tuotantokustannukset voidaan välttää virheitä pienentämällä.  

 Tuoteperusteiset määritelmät. Tuotteen mitattavat ominaisuudet ovat 
laatua. Laatua ovat esimerkiksi nopeus, tehokkuus ja kultapitoisuus. 
Laatuerot johtuvat mitattavien ominaisuuksien eroista. Laatukäsittee-
seen yhdistetään usein kustannukset ja hinta. Korkeampi laatu merkitsee 
korkeampia tuotantokustannuksia. Siksi korkealaatuisesta tuotteesta 
täytyy pystyä pyytämään ja saamaan korkeampi hinta. Markkinointihen-
kilöt ymmärtävät usein laatukäsitteen tällä tavalla. 

3.2 Laatu menestystekijänä 
Yleisesti voidaan sanoa, että kaikissa organisaatioissa on jonkinlainen laadunhal-
lintajärjestelmä. Se on yleensä vakiintunut tapa hoitaa liiketoimintaa. Laadunhal-
linnan periaatteita sovelletaan riippuen organisaation luonteesta ja sen kohtaamista 
haasteista. Tämän vuoksi laadunhallintajärjestelmät voivat olla hyvin eritasoisia. 
Yksinkertaisimmillaan laadunhallintajärjestelmä on kirjallisia ja suullisia ohjeita 
työntekijöille. Yleensä tarvitaan enemmän ohjeistusta ja rakenteeltaan prosessi-
maista järjestelmää, kun organisaatio kasvaa. Kilpailukyvyn ja toiminnan kehittä-
miseksi yksi mahdollisuus on ISO 9000 -sarjan standardit (SFS 2016). 
Pesosen (2007, s. 15) mukaan tärkeimmät syyt laadun kehittämistyöhön ovat asia-
kastyytyväisyys ja organisaation sisäisen ”sähläämisen” vähentäminen. Sähläämi-
sellä tarkoitetaan toimintaa haittaavia tapahtumia, jotka voidaan poistaa laittamalla 
asioita kuntoon. Lopputuloksena on saada toiminnasta sujuvampaa. 
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Laadunhallintajärjestelmä on johdolle järjestelmä viedä johdon tahtotila systemaat-
tisesti läpi organisaation. Lisäksi saadaan järjestelmällisyyttä toiminnan ohjaukseen 
ja valvontaan. Toimintaa ohjataan koko ajan mittausten, arviointien ja palautteiden 
avulla tavoitteiden mukaisesti sekä pystytään kehittämään paremmaksi. Moisio & 
Ritolan (2001, s. 20) mukaan näin toimintaa voidaan sopeuttaa paremmin sidosryh-
mien odotuksiin. Laadunhallintajärjestelmä on siis myös johtamisjärjestelmä ja 
useat yritykset lähestyvätkin nykyisin johtamisjärjestelmän kautta laadunhallintaa. 
Laadunhallintajärjestelmä vakioi toimintaa ja vähentää hajontaa. Toiminta on kus-
tannustehokkaampaa, kun erilaiset toiminnot tehdään kerralla oikein. Laadunhal-
lintajärjestelmä pitää sisällään yhteistyön mallin, koska toimintaprosessit ovat mää-
riteltyjä ja kuvattuja. Toimintaprosessien kautta toiminta tulee läpinäkyväksi ja näin 
koko organisaatio tietää eri toiminnoista. Laadunhallintajärjestelmän yksi hieno 
ominaisuus on, että se edistää myös oppimista ja tiedonkulkua. Lisäksi työntekijöi-
den hyvinvointiin ja kehittämiseen kiinnitetään paremmin huomiota. Moisio & Ri-
tolan (2001, s. 20–21) mukaan innostuneisuus ja sitoutuneisuus heijastuvat asiakas-
palveluun, jolloin tuloksena ovat tyytyväisemmät ja uskollisemmat asiakkaat. Laa-
dunhallintajärjestelmän tarkoituksena on ohjata toimintaa ja tuottaa tietoa päättä-
jille. Näin varmistetaan laadukas toiminta ja saadaan tietoa erilaisiin parannuksiin. 
Laadunhallintajärjestelmän tarkoituksena on auttaa toiminnan onnistumisessa. 
Yrityksellä ei ole kannattavan kasvun kautta pitkäkestoiseen menestymiseen ole-
massa mitään yleistettävissä olevaa tietä. Lecklinin (2006, s. 26) mukaan yrityksen 
kasvun saavuttaminen ja pitkäkestoinen menestyminen ovat vahvasti sidoksissa yri-
tyksen omien kriittisten menestystekijöiden hyödyntämisen onnistumiseen. Onnis-
tuessaan yritys pystyy säilyttämään tai parantamaan kilpailukykyään suhteessa 
muihin alan toimijoihin. Näin laadun merkitys kriittisenä menestystekijänä on erit-
täin selkeä yritysten näkökulmasta. Yritysten täytyy pystyä toimimaan laaduk-
kaammin, jotta ne kykenevät parantamaan kustannustehokkuuttaan ja vastaamaan 
koventuneeseen kilpailutilanteeseen. Tämän lisäksi yritysten täytyy pystyä viesti-
mään laadukkaammasta toiminnastaan sidosryhmille ja asiakkaille, jotta ne pysty-
vät saamaan kohdemarkkinoiden vaatimat hyväksynnät omille palveluilleen. 
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3.3 Laadunhallinnan kehittäminen 
Laadunhallintajärjestelmä rakentuu yksinkertaisimmillaan kolmesta eri osasta:  

1) kehitetään toimintatapa,  
2) kuvataan toimintatapa sekä  
3) toimitaan kuvatulla tavalla.  

Kun yritys haluaa edetä kohti sertifioitua laadunhallintajärjestelmää, niin sen on 
osoitettava, että se toimii kuvatulla tavalla. Tämän vuoksi yrityksen toiminta on 
dokumentoitava, koska dokumentaatio kertoo yrityksen toiminnan ja toiminnasta 
on jäätävä näyttöä. Sertifiointielinten periaatteena on saada näyttöä siitä, mitä yri-
tyksessä on tehty. (Pesonen 2007, s. 53–54.) 
3.3.1 Laadunhallinnan periaatteet 
Laadunhallintajärjestelmä on työkalu laadukkaan toiminnan tuottamiseen, koska 
järjestelmä toimii tekemisen mallina. Sen tarkoituksena on tuottaa informaatiota, 
jonka kautta yritykset pystyvät tekemään johtopäätöksiä, reagoimaan ja suunnitte-
lemaan. Laadunhallintajärjestelmässä on kaksi elementtiä:  

1) toimintaprosessit (tapahtumasarjat asioiden aikaansaamiseksi) ja  
2) parantaminen (tapahtumasarjojen kehittäminen).  

Järjestelmän tarkoituksena on päästä jatkuvan parantamisen malliin. Tällä tarkoite-
taan sitä, että laatutyö on jatkuva prosessi, aina löytyy parantamista. Asiakkailla on 
tärkeä rooli odotusten ja vaatimusten kautta, koska niiden tulisi vaikuttaa toiminta-
prosesseihin asetettuina vaatimuksina. Toimintaprosesseja ohjataan ja seurataan 
mittaamisen ja palautteiden avulla. Tietoja analysoidaan ja prosessia tarvittaessa 
muutetaan ja kehitetään paremmaksi. Seuraavalla kierroksella voidaan arvioida 
mahdollisten muutosten vaikutusta toimintaprosessiin. Kuvassa 9 kuvataan laadun-
hallintajärjestelmän toiminta, jossa on mukana toiminnan parantamisen silmukka. 
(Pesonen 2007, s. 51–52.) 
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Kuva 9. Laadunhallintajärjestelmän toiminta. 
Kuvassa 10 on Demingin johtamisympyrä, joka havainnollistaa toimintojen jatku-
vaa arviointia ja parantamista. Deming oli yhdysvaltalainen professori, jonka Japa-
nin vuosien aikana luoduilla opeilla katsotaan olleen merkittävä vaikutus Japanin 
nousussa innovatiivisten, korkealaatuisten tuotteiden valmistajaksi. 

 
Kuva 10. Demingin ympyrä. 
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Deming on pelkistänyt johtamisen neljään vaiheeseen (Pesonen 2007, s. 63): Suun-
nitteluvaihe (Plan, punainen väri), toteuttaminen (Do, keltainen väri), arviointi 
(Check, vihreä väri) ja arvioinnin perusteella tapahtuva parantaminen (Act, sininen 
väri). Tämä malli on yleisesti hyväksytty johtamismalli. 
Ympyrän sulkeutuessa aloitetaan uusi kierros suunnitteluvaiheesta, koska ISO 9000 
-laadunhallintajärjestelmässä sovelletaan jatkuvan parantamisen mallina Demingin 
ympyrää. Kuvassa 11 esitetään, miten ISO 9001 -standardin eri osiot ovat vahvasti 
linkittyneet ns. Demingin ympyrään (PDCA-malli, Plan, Do, Check, Act). Organi-
saatioon liittyvät riskit ja mahdollisuudet muodostavat jokaiselle organisaatiolle sen 
ainutlaatuisen toimintaympäristön. ISO 9001:2015 -standardin kohdat voidaan esit-
tää Demingin ympyrän (PDCA-malli) avulla ja suluissa oleva numero viittaa ISO 
9001:2015 -standardin eri kohtiin. (SFS-EN ISO 9001 2015, s. 7.) 

 
Kuva 11. ISO 9001:2015 -standardin kohdat 4-10 esitettynä PDCA-mallin mukai-
sesti. 
3.3.2 Laatujohtaminen 
Tavoitteet ovat aina yrityskohtaisia ja tilanteesta riippuvia (Lecklin 2006, s. 30). 
Lillrank (2003, s. 6) antaa johtamiselle ehdon: ”Mitä ei voi määritellä, ei voi mitata; 
mitä ei voi mitata, ei voi johtaa”. Edellytykset hyvälle laatujohtamiselle ovat seu-
raavat: ylimmän johdon tuki, ihmiset, pätevyys, tietoisuus ja viestintä. 
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Laadun tulee olla kiinteä osa johtamisjärjestelmää (Lecklin & Laine 2009, s. 34). 
Kokonaisvaltaisella laatujohtamisella (Total Quality Management, TQM) halutaan 
varmistaa asiakkaan odotusten täyttäminen eli varmistaa korkea asiakastyytyväi-
syys (Lecklin 2006, s.30): 

 kehittämällä uusia innovatiivisia menetelmiä 
 luomalla toiminnalle yhtenäisiä käytäntöjä 
 saamalla järjestelmällisyyttä yrityksen toiminnanohjaukseen 
 tukemalla henkilöstöä koulutuksessa ja työnohjauksessa 
 tuotteiden, palveluiden ja prosessien korkealla laadulla. 

Pesonen (2007, s. 271) käy läpi laadun ohjaamista ja johtamista. Kuva 12 esittää, 
että asiantuntijaorganisaatiossa henkilöiden on tiedettävä tavoitteet ja arvot. Heillä 
on oltava tahto toimia hyvin ja tahto jatkuvasti kehittää itseään ja toimintaa. Tar-
kastuksia tarvitaan varmistamaan, että asiat ovat etenemässä oikeaan suuntaan. Tar-
kastamalla ei välttämättä saada kaikkia virheitä havaittua ja poistettua. Laadun joh-
taminen tapahtuu lyhyellä tähtäimellä työtä tehdessä (toteaminen tapahtuu palave-
reissa tai konsultin havaintoina mittareiden avulla) ja pidemmällä tähtäimellä seu-
rantatulosten avulla johdon katselmuksissa. Pesosen (2007, s.53) mukaan asiantun-
tijaorganisaatioissa erityisesti ihmisen huomioon ottaminen ja innostaminen ovat 
tärkeitä asioita. 

 
Kuva 12. Laadun johtaminen. 



39 

Laatujohtamisen keskeisenä piirteenä on saada aikaan muutos, missä painottuvat 
asiakaskeskeisyys, prosessisuuntautuneisuus, jatkuva laadunparannus sekä organi-
saation jäsenten osallistaminen. Keskeisiä tekijöitä toimivat: asiakaslähtöisyys, joh-
don sitoutuminen, resurssien johtaminen ja laatukulttuuri. TQM on kokonaisvaltai-
nen laadun johtamisen menettely, joka vaatii organisaatiokulttuurin muutosta. Re-
surssinäkökulmasta voidaan todeta, että TQM linkittyy organisaation henkilöstö-
johtamisstrategiaan. Henkilöstön kautta tulee laatu ja henkilöstö nähdään voimava-
rana myös asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi. (Lecklin 2006, s. 27.) Henkilö-
resursseilla ja henkilöstöjohtamisella on valtavan suuri merkitys laatutyöhön ja sen 
toteutukseen organisaatiossa. Nykyisin monet yritykset lähtevätkin laatujärjestel-
mää rakentamaan johtamisjärjestelmän kautta. 

3.4 ISO 9000-standardit ja prosessimainen toimintamalli 
ISO (International Organization for Standardization) on kansainvälinen standar-
disointijärjestö. Nykyisin siihen kuuluu 163 kansallista standardisointijärjestöä ja 
se on standardisoinut yli 21 000 erilaista asiaa tähän mennessä. ISO on täysin itse-
näinen ja riippumaton järjestö. (ISO 2017.) Standardin vaatimukset eivät ole mää-
räyksiä, mutta käytännössä standardin asettamia vaatimuksia noudatetaan samalla 
tavalla ympäri maailmaa. Standardin vaatimuksia pidetään lähtökohtana organisaa-
tioiden tuotteille ja toiminnalle. 
ISO 9000 -standardiperhe korostaa järjestelmällistä toimintaa ja järjestelmäkes-
keistä johtamista. Laadunhallinnan kautta pyritään kohti parempaa toimintaa. Näin 
saadaan tyytyväisempiä asiakkaita, motivoituneempia työntekijöitä, tehokkaampaa, 
taloudellisempaa, kannattavampaa ja kestävämpää toimintaa. Samalla pyritään vä-
hentämään riskejä tai ainakin riskejä tiedostetaan paremmin. Asiakaskeskeisyys ko-
rostuu laadunhallinnan periaatteissa, koska yritystoiminta lähtee asiakastarpeista ja 
asiakastarpeiden ymmärtäminen ohjaa yrityksen tekemistä. 
ISO 9000 -standardi kertoo laadunhallinnan keskeiset periaatteet ja käsitteet, joita 
voivat soveltaa seuraavat tahot (SFS-EN ISO 9000 2015, s. 6): 

 Asiakkaat.  Haetaan varmistusta, että organisaatio kykenee tuottamaan 
heidän vaatimustensa mukaisia palveluja ja tuotteita. 
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 Organisaatiot. Tavoitellaan jatkuvaa menestystä ottamalla käyttöön laa-
dunhallintajärjestelmä. 

 Organisaatiot. Haetaan varmistusta, että palveluita ja tuotteita ja koske-
vat vaatimukset täyttyvät koko toimitusketjussa. 

 Organisaatiot. Suoritetaan arviointeja standardin ISO 9001 vaatimuk-
siin peilaten. 

 Organisaatiot. Tehdään laadunhallintaan liittyvää arviointia, neuvontaa 
tai koulutusta. 

 Sidosryhmät. Halutaan parantaa viestintää omaksumalla yhteinen näke-
mys laadunhallinnassa käytettävästä sanastosta. 

 Standardien laatijat. 
Laadunhallintajärjestelmä pakottaa organisaatiot analysoimaan sidosryhmien vaa-
timukset ja määrittelemään sellaisia prosesseja, jotka täyttävät mahdollisimman hy-
vin asiakkaan odotukset ja tarpeet. Laadunhallintajärjestelmän tarkoituksena on an-
taa suunta jatkuvalle parantamiselle. Laadunhallintajärjestelmä antaa mahdollisuu-
den asiakkaiden ja toimittajien välille saada aikaan luottamuksen toimittajan ky-
vylle toimittaa vaatimuksien täyttäviä tuotteita tai palveluja. ISO 9000 -sarjan stan-
dardit luovat eron tuotetta koskevien vaatimusten ja laadunhallintajärjestelmiä kos-
kevien vaatimusten välille. Laadunhallinta liittyy saumattomasti organisaation joh-
tamiseen ja hallintajärjestelmät johtamisjärjestelmään (johtamisen prosesseihin). 

 
Kuva 13. ISO -standardien laadintaprosessi. 
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ISO:n teknisen komitean TC 176:n työryhmissä laaditaan laadunhallinnan standar-
deja. Työryhmät muodostuvat eri puolilla maailmaa toimivista organisaatioiden ja 
liike-elämän asiantuntijoista (kuva 13). (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 
2016, s. 17.) Kansallisiksi että eurooppalaisiksi standardeiksi on hyväksytty keskei-
simmät ISO 9000 -standardisarjan standardit. Standardit sopivat hyvin monen eri-
laisen organisaation toimintaan, riippumatta organisaation toimialasta, koosta tai 
muista tekijöistä. Yleisesti standardeja käytetään myös organisaation oman suori-
tuskyvyn hallintaan, mutta usein paras hyöty standardeista saadaan sertifioimalla 
standardin mukainen toiminta- ja laadunhallintajärjestelmä käyttöön. ISO 9000 -
standardisarjan keskeisimmät standardit ovat (SFS 2017): 

 ISO 9000:2015 Sanasto ja perusteet laadunhallintajärjestelmälle 
 ISO 9001:2015  Vaatimukset laadunhallintajärjestelmälle 
 ISO 9004:2009  Toimintamalli organisaation johtamiseen laadunhal-

linnalla 
 ISO 19011:2012  Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet. 

Tämän tutkimuksen tekemisessä on käytetty hyväksi ISO 9000-, ISO 9001- ja ISO 
9004 -standardeja. ISO 9000:2015 -standardissa on seitsemän laadunhallinnan pe-
riaatetta ja nämä muodostavat laajasti hyväksytyn perustan standardisarjan ymmär-
tämiselle, laatimiselle ja soveltamiselle. Laadunhallinnan periaatteiden soveltami-
nen auttaa organisaatiota vastaamaan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin 
(kuva 14). Näiden tulee olla organisaation toiminnan lähtökohtina (SFS-EN ISO 
9001 2015, s. 6).  
Standardisarja ei velvoita organisaatiota kehittämään ja ottamaan käyttöön laadun-
hallintajärjestelmää. Standardisarjan tarkoituksena on kehittää organisaation toi-
mintajärjestelmää niin, että organisaation toiminta olisi systemaattista ja integroi-
tuisi organisaation strategiaan. 
Kuvassa 14 on esitetty laadunhallinnan seitsemän periaatetta, jotka ovat seuraavat 
(SFS-EN ISO 9000 2015, s. 8-14): 
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 Asiakaskeskeisyys. Laadunhallinnan tavoitteena on täyttää asiakkaiden 
vaatimukset. Organisaation saavuttaessa asiakkaiden ja muiden olen-
naisten sidosryhmien luottamuksen, niin silloin se saavuttaa jatkuvan 
menestyksen. Erilaiset vuorovaikutustilanteet asiakkaan kanssa ovat 
mahdollisuuksia tuottaa lisää arvoa asiakkaalle. Organisaation jatku-
vaan menestykseen edesauttaa asiakkaiden ja sidosryhmien nykyisten ja 
tulevien tarpeiden ymmärtäminen. Saavutetut hyödyt: parempi asiakas-
tyytyväisyys, asiakkaan saama suurempi arvo, parempi asiakasuskolli-
suus, parempi asiakassuhteiden jatkuvuus, suurempi asiakaskunta, pa-
rempi organisaation maine, isompi markkinaosuus ja suuremmat tuotot. 

 Johtajuus. Eri tasoilla olevat johtajat organisaatiossa määrittelevät orga-
nisaatiolle yhteisen suunnan ja tarkoituksen, sekä pyrkivät luomaan olo-
suhteet organisaation laatutavoitteiden saavuttamiseen. Luomalla ihmi-
sille täysipainoinen osallistuminen, mahdollistetaan organisaation yh-
denmukaistaa politiikkansa, strategiansa, resurssinsa ja prosessinsa niin, 
että se saavuttaa asetetut tavoitteensa. Saavutetut hyödyt: organisaatiolle 
annetut laatutavoitteet saavutetaan tehokkaasti, organisaation viestintä 
paranee, organisaation prosesseja hallitaan paremmin sekä organisaa-
tion toimintakykyä kehitetään ja parannetaan, jotta saavutetaan tavoit-
teen mukaiset tulokset. 

 Ihmisten täysipainoinen osallistuminen. Organisaatiolla on parempi 
kyky tuottaa ja luoda arvoa, kun organisaation jokaisella eri tasoilla ole-
valla ihmisillä on haluttu pätevyys, vaikuttamisen mahdollisuus ja mah-
dollisuus osallistua tekemiseen täysipainoisesti. Organisaation johtami-
sessa tehokkaasti ja vaikuttavasti on tärkeää kunnioittaa kaikkia eri or-
ganisaatiotasoilla olevia ihmisiä ja motivoida heidät osallistumaan yh-
dessä tekemiseen. Organisaation laatutavoitteiden saavuttamista tukevat 
erilaisten tunnustuksien antaminen, erilaisten vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen ja pätevyyksien lisääminen. Saavutetut hyödyt: organisaa-
tion laatutavoitteiden parempi ymmärtäminen. Organisaatioon kuulu-
villa henkilöillä on suurempi motivaatio saavuttaa tavoitteet. Organisaa-
tion luottamus paranee ja yhteistyö lisääntyy. 
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 Prosessimainen toimintamalli. Toimintoja hallitaan ja käsitellään toi-
siinsa liittyvinä prosesseina, joiden halutaan toimivan yhtenäisenä jär-
jestelmänä. Näin saavutetaan varmemmin ennustettavissa olevat tulok-
set. Laadunhallintajärjestelmä koostuu toisiinsa liittyvistä prosesseista. 
Järjestelmä ja sen suorituskyky voidaan optimoida, kun organisaatiossa 
ymmärretään järjestelmän tuottamia tuloksia. Saavutetut hyödyt: voi-
mavarojen järkevämpi keskittäminen tärkeimpiin prosesseihin ja paran-
tamismahdollisuuksiin. Suorituskyvyn optimointi tehdään paremmalla 
prosessien hallinnalla, eri toimintojen välisten esteiden vähentämisellä 
ja resurssien tehokkaalla käytöllä. 

 Parantaminen. Menestyvien organisaatioiden keskeinen osa toimintaa 
on parantaminen. Organisaatiolle parantaminen on tärkeää, jotta se voi 
reagoida muutoksiin sen sisäisissä ja ulkoisissa olosuhteissa, ylläpitää 
suorituskyvyn nykyisen tason ja luoda uusia mahdollisuuksia. Saavute-
tut hyödyt: organisaation toimintakyky, prosessien suorituskyky ja asia-
kastyytyväisyys paranevat. Näin organisaatio pystyy helpommin enna-
koimaan sisäisiä ja ulkoisia mahdollisuuksia ja riskejä ja reagoimaan 
niihin. 

 Näyttöön perustuva päätöksenteko. Haluttuja tuloksia tuottavat toden-
näköisesti datan ja informaation analysointiin sekä arviointiin perustu-
vat päätökset. Päätöksenteko on usein prosessi, johon voi liittyä epävar-
muutta. Yleensä siihen sisältyy monen tyyppisiä ja useista eri lähteistä 
olevia lähtötietoja sekä näiden tulkintaa, joka voi olla subjektiivista. 
Näyttö, tosiasiat ja tietojen analysointi johtavat usein parempaan objek-
tiivisuuteen sekä päätöksenteon luotettavuuteen. Saavutetut hyödyt: 
prosessien suorituskykyä on helpompi arvioida, päätöksentekoprosessit 
paranevat ja operatiivinen tehokkuus paranee. 

 Suhteiden hallinta. Jatkuvan menestyksen saavuttamiseen vaaditaan or-
ganisaatioilta suhteiden hallintaa olennaisiin sidosryhmiin. Olennaiset 
sidosryhmät vaikuttavat organisaation suorituskykyyn. Erityisesti toi-
mittaja- ja yhteistyökumppaniverkostojen suhteiden hallinta on organi-
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saatioille tärkeässä roolissa. Saavutetut hyödyt: organisaation ja sen si-
dosryhmien suorituskyky paranee, kun voidaan reagoida kunkin sidos-
ryhmän rajoitteisiin ja mahdollisuuksiin. Organisaatio voi tuottaa sidos-
ryhmille lisää arvoa jakamalla pätevyyttä ja resursseja. Organisaatio hal-
litsee laatuun liittyviä riskejä. Hallitulla toimitusketjulla tuotetaan tasai-
sesti palveluita ja tuotteita. 

 
Kuva 14. Laadunhallinnan seitsemän periaatetta. 

3.5 Laadunhallintajärjestelmä 
Tuotteiden ja palveluiden korkean laadun takaaminen on keskeinen osa laatujärjes-
telmää. Tärkeänä tekijänä on asiakastyytyväisyyden toteutumisen varmistaminen ja 
työn tuottavuuden parantaminen, sekä henkilökunnan kouluttautumisen tukeminen. 
Laatujärjestelmä toimii myös kehityksen apuvälineenä ja yhtenäisten käytäntöjen 
luojana. Tärkeää on hyväksyttyjen toimintatapojen dokumentoiminen, jotta ne ovat 
todennettavissa. Laatujärjestelmän rakentamisessa on otettava huomioon, ettei siitä 
tule erillinen ja raskas taakka yritykselle. Sen perustana tulee aina olla yrityksen 
toiminta-ajatus, arvot, päämäärät ja visio. (Lecklin & Laine 2009, s. 16–19.) 
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Pesosen (2007, s. 53–55) mukaan laadunhallintajärjestelmä koostuu kolmesta osi-
osta: 

1) Sovitaan, miten halutaan toimia. 
2) Kuvataan toimintaohjeet, että toimitaan sovitulla ja kuvatulla tavalla. 
3) Tarkastellaan toiminnan onnistumista, missä tuloksia verrataan toimin-

taohjeisiin. 
3.6 ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmän vaatimukset 

Maailman tunnetuin standardi on ISO 9001 ja se on ISO 9000 -standardisarjan tär-
kein yksittäinen standardi. Standardissa asetetaan organisaatiolle erilaisia vaati-
muksia, joiden täyttämiseksi organisaation täytyy suorittaa vaadittuja toimintoja. 
Vaaditut toiminnot pohjautuvat edellä mainittuihin laadunhallinnan periaatteisiin. 
Vaatimukset ISO 9001 -standardissa ovat yleisiä, jolloin ne sopivat hyvin kaikille 
organisaatiolle riippumatta organisaation koosta tai toimialasta. Organisaation ei 
tarvitse soveltaa välttämättä kaikkia vaatimuksia omaan toimintaansa, mikäli nämä 
eivät vaikuta organisaation asiakastyytyväisyyden parantamisen mahdollisuuteen 
tai kykyyn tuottaa vaatimusten mukaisia tuotteita. Organisaation täytyy esittää do-
kumenteissaan perustelut, mikäli se on päättänyt jättää soveltamatta joitain vaati-
muksia. (SFS-EN ISO 9001 2015, s. 11.) 
Uuden ISO 9001:2015 -standardin vaatimuksiin on tullut lisäyksiä vanhaan ISO 
9001:2008 -standardiin verrattuna (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2016, s. 
91–92): 

 Laadunhallintajärjestelmä tulee ottaa kiinteäksi osaksi organisaation lii-
ketoimintastrategiaa. 

 Organisaation toimintaympäristöllä ja laadunhallintajärjestelmällä täy-
tyy olla selkeä yhteys. 

 Organisaation täytyy tunnistaa riskit ja ennaltaehkäistä riskien negatii-
visia vaikutuksia tarvittavissa määrin. 

 Organisaatiolla täytyy olla prosessimainen toimintamalli, jotta toimin-
taa pystytään ohjaamaan. 
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 Ylimmän johdon organisaatiossa täytyy sitoutua laadunhallintajärjes-
telmään. 

Taulukossa 1 on esitetty ISO 9001:2015 rakenne, jossa on mukana Demingin joh-
tamisympyrän eri osat selkiyttämään standardia eri kohdissa. 
Taulukko 1. ISO 9001:2015 rakenne. 

 
3.6.1 Yleiset vaatimukset 
ISO 9001:2015 -standardi rakentuu johdanto-osasta ja 10 osiosta. Standardin joh-
danto ja osat 1-3 ovat opastavia ja niitä ei tarvitse implementoida. Toisaalta osat 4-
10 ovat luonteeltaan vaatimuksia. Kuvassa 15 on esitettynä IS0 9001:2015 PDCA 
rakenne 4-10 ja alarakenteet tarkemmin avattuina (SFS-EN ISO 9001 2015, s. 10–
30). 



47 

*

 
Kuva 15. IS0 9001:2015 PDCA rakenne 4-10 ja alarakenteet. 
ISO 9001:2015 rakenne (SFS-EN ISO 9001 2015, s. 5-30): 

Johdanto. Johdannossa kerrotaan yleisistä asioista liittyen standardiin, 
kuten laatujohtamisen periaatteista, prosessimaisesta lähestymistavasta, 
PDCA-ympyrästä ja riskiperusteisesta ajattelusta. 

1) Soveltamisala. Standardia soveltavat organisaatiot, jotka tuottavat asia-
kasvaatimusten sekä viranomaissäädösten ja lakien mukaisia tuotteita 
tai palveluita. 

2) Velvoittavat viittaukset. Standardin sanastot on määritelty ISO 
9000:2015 -standardissa. 

3) Termit ja määritelmät. Standardin termit ja määritelmät on määritelty 
ISO 9000:2015 -standardissa. 

4) Organisaation toimintaympäristö. Tiivistää ajatukseen ”katso tarkkaan 
ympärillesi”. Tämä on vaatimus, mitä standardi vaatii. Tämä on myös 
looginen lähtökohta ISO 9001:2015 -standardille. 

5) Johtajuus. Organisaation ylimmällä johdolla on vaatimus standardissa. 
Laadunhallintajärjestelmän menestykseen vaikuttaakin pitkälti heidän 
sitoutuneisuutensa sekä johtajuutensa. 
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6) Suunnittelu. Jatkaa kohdassa 4 määriteltyjen kohtien vaatimuksia. Tä-
män osan kohdat ovat toiminnot, jotka kohdistuvat riskeihin ja mahdol-
lisuuksiin. 

7) Tukitoiminnot. Kuvataan avainaktiviteetit, jotka mahdollistavat tuotan-
non ydinprosessit. Vaatimukset sisältävät resurssit, jotka pitää olla mää-
ritelty ja saatavilla yhdessä hallinnollisten aktiviteettien kanssa. 

8) Toiminta. Esitetään vaatimukset tuotannolle. Standardin luonteen mu-
kaisesti tuotanto voi tarkoittaa tuotteiden ja palveluiden tuottamista. 

9) Suorituskyvyn arviointi. Parantamisen ydin on organisaation kyvykkyy-
dessä seurata, mitata, analysoida sekä arvioida. Keskitytään prosessei-
hin, jotka pakottavat parannuksen liikkeelle. 

10) Parantaminen. Tämä muodostaa kaiken kattavan peiton laadunhallinta-
järjestelmälle, joka sisältää parantamisen, ei yhdenmukaiset ulostulot 
sekä korjaavat toimenpiteet. 

3.6.2 Johdon vastuu 
Standardin vaatimuksissa annetaan organisaation johdolle suuri vastuu laadunhal-
lintajärjestelmän suorituskyvyn, vaikuttavuuden ja ylläpidon varmistamisessa. 
Ylimmän johdon täytyy pystyä osoittamaan myös laatukäsikirjassa sitoutumista ja 
johtajuutta laadunhallintajärjestelmän suhteen (SFS-EN ISO 9001 2015, s 13):  

 Edistämällä prosessimaisen toimintamallin ja riskiperusteisen ajattelun 
käyttöä 

 Edistämällä laadunhallintajärjestelmän kehittymistä 
 Kantamalla vastuuta laadunhallintajärjestelmän toimivuudesta 
 Ohjaamalla henkilöstöä lisäämään laadunhallintajärjestelmän vaikutta-

vuutta ja tukemalla heitä siinä riippuen kunkin vastuualueestaan 
 Varmistamalla laatupolitiikan tavoitteet niin, että ne ovat yhdenmukai-

sia organisaation toimintaympäristön ja strategian kanssa 
 Varmistamalla laadunhallintajärjestelmän vaatimuksien yhdistäminen 

organisaation liiketoimintaprosesseihin 
 Varmistamalla laadunhallintajärjestelmää varten tarvittavat resurssit 
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 Varmistamalla laadunhallintajärjestelmän mahdollisuudet saavuttaa tu-
lokset 

 Viestimällä laadunhallinnan tärkeydestä ja varmistamalla laadunhallin-
tajärjestelmää koskevien vaatimuksien noudattamisesta. 

Yleisin syy laadunhallintajärjestelmän epäonnistumisessa on organisaation ylim-
män johdon huono sitoutuminen. Ylimmässä johdossa täytyy olla kaikkien sitoutu-
neita laadukkaaseen toimintaan konkreettisesti, eikä yrittää sanella, miten henkilös-
tön pitäisi asiat hoitaa. Toiminnan laadun parantaminen ei ole pelkästään projekti, 
vaan sen pitää olla jatkuva prosessi, johon johdon pitää myös itse sitoutua. (Lecklin 
2006, s. 55.) 
3.6.3 Organisaatio 
Pesosen (2007, s. 25) mukaan tyypillistä asiantuntijaorganisaatioille on matala ra-
kenne, ainakin pienemmissä yrityksissä. Asiantuntijoiden itsenäisyys korostuu, 
heiltä odotetaan luovia ratkaisuita ja vastuun ottamista. Lecklinin & Laineen (2009, 
s. 235) mukaan organisaation osaaminen muodostuu yksilöiden, verkoston ja 
kumppaneiden kyvystä toimia yhdessä ja luoda uutta. Tämä edellyttää kaikilta osa-
puolilta saumatonta yhteistyötä ja osaamisen yhdistämistä sekä halua jakaa osaa-
mista. Ympäristön muuttumisen jatkuva huomioiminen, uuden kokeilu ja vanhasta 
totutusta tavasta luopuminen varmistavat jatkuvan menestyksen. Grönroosin (2009, 
s. 410) mukaan palvelukeskeisen organisaatiohierarkian yläpäässä on asiakaspal-
velu henkilöstö, fyysiset resurssit ja operatiiviset järjestelmät. Asiakaspalvelun suo-
riutuminen työstään määrää, onko organisaatio menestyksekäs ja kannattava. Esi-
kunta ja muut tukitoiminnot sekä johto, ovat vain menestyksen perusedellytys. Jotta 
yritys onnistuu edellä mainituista haasteista, on sen määriteltävä ja varattava laa-
dunhallintajärjestelmän käyttöönottoon tarvittavat henkilöt (SFS-EN ISO 9001 
2015, s. 15). Laadunhallintajärjestelmässä työntekijöiden osallistuminen pohjautuu 
toimintaan, jossa jokainen työntekijä ottaa vastuun toimintansa tuloksesta ja kehit-
tämisestä. Laadunhallintajärjestelmän toimivuuteen vaikuttaa mukana olevien hen-
kilöiden henkilökohtaiset suorituskyvyt. 
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Organisaation johto on vastuussa, että vaadittujen prosessien suorittamiseksi riittä-
vät pätevyystasot ovat määritelty ja organisaation toimintaan liittyvien henkilöiden 
henkilökohtaiset pätevyystasot ovat riittävät vaadittuihin pätevyystasoihin verrat-
tuna. Tavoitteena on suorittaa vaadittuja prosesseja niin, että prosesseihin liittyvät 
henkilöt pystyisivät toimimaan omilla pätevyysalueillaan. Näin varmistetaan, että 
laadunhallintajärjestelmä pysyy suorituskykyisenä. Johdon täytyy pystyä tunnista-
maan ja tarvittaessa varmistamaan jokaisen työntekijän henkilökohtainen pätevyys-
taso. Tarvittaessa johdon täytyy hankkia lisää pätevyyttä kouluttamalla henkilöstöä 
enemmän tai hankkimalla uusia päteviä henkilöitä. (SFS-EN ISO 9001 2015, s. 13.) 
Organisaation johdon täytyy varmistaa, että jokainen organisaation henkilö on tie-
toinen organisaation laatutavoitteista ja laatupolitiikasta. Työntekijöiden pitää ym-
märtää, mitä seurauksia laadunhallintajärjestelmän vastaisella toiminnalla organi-
saatiossa voi olla. Kun työntekijät tietävät, mitä heiltä odotetaan, heidän on mah-
dollista kehittää ja ylläpitää vaadittua osaamista niin, että asetetut tavoitteet saavu-
tetaan. (SFS-EN ISO 9001 2015, s. 13–14.) 
3.6.4 Prosessit ja dokumentointi 
Pesosen (2007, s. 129) mukaan prosessi on tapahtumaketju. Tapahtumaketjun lop-
putuloksena työ on valmis. Prosessilla on kaksi päätapahtumaa: 

1) Prosessissa syntyy tulos eli on saatu aikaan jotakin (prosessin tuote). 
2) Prosessin tuloksella on asiakas, koska joku osapuoli haluaa olla osalli-

sena syntyneestä lopputuotoksesta. 
Prosessit muodostavat tärkeän osan organisaation toimintajärjestelmää. Prosessien 
avulla organisaation eri osa-alueet voidaan kytkeä yhdeksi kokonaisuudeksi, jota 
pystytään järjestelmällisesti parantamaan. (Laamanen 2005, s. 151–156.) Ensin on 
tunnistettava prosessi ja sen jälkeen voidaan puhua prosessien tehokkuudesta. Tässä 
vaiheessa on varmistettava, että kehitystyön pohja on riittävän vahva. Tarkastelta-
via asioita ovat prosessiajatteluun perehtyminen, prosessien tunnistaminen, proses-
sien rajaaminen, prosessien hyväksyminen ja kehitystyön organisointi. Menestymi-
seen vaikuttavien tekijöiden johtaminen ja ymmärtäminen ovat helpompia sekä toi-
minta tehokkaampaa, kun prosessien tunnistaminen on onnistunut hyvin. Mikäli 
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prosessien tunnistamisessa ei ole onnistuttu hyvin, voi seurauksena olla huomion 
kiinnittyminen vääriin asioihin menestymisen kannalta. (Laamanen 2005, s. 157.)  
Prosessit ovat tapahtumaketjuja, joilla luodaan asiakkaalle lisäarvoa ja niiden tuot-
tamiseen yrityksessä käytetään resursseja. Prosessi koostuu toisiinsa liittyvistä ta-
pahtumista, jotka yhdessä muodostavat yksinkertaisen tai monimutkaisen tapahtu-
maketjun. Asiakkaan tarpeesta alkaa prosessi ja prosessin lopputuloksena on asiak-
kaan saama tuote tai palvelu. Asiakkaan odotukset, vaatimukset ja tarpeet ohjaavat 
prosessia. Lisäksi prosessin ohjaamiseen vaikuttavat myös yrityksen käytössä ole-
vat resurssit (mm. raha, työvoima, osaaminen, tieto ja laitteet). (Martinsuo & Blom-
qvist 2010, s. 4.) 
Laamanen (2005, s. 160) on listannut kuusi kohtaa (taulukko 2), jotka tulisi huomi-
oida prosessia kuvatessa. Prosessien kuvaamiseen tulee ottaa mukaan henkilöitä 
kaikilta osastoilta, joita käsiteltävä prosessi koskee. Voisi olla hyödyllistä perustaa 
prosessityöryhmä, joka koostuu tarvittavista henkilöitä. Silloin prosessien kuvaa-
miseen saataisiin paras mahdollinen näkemys ja prosessien mukaiseen toimintaan 
on helpompi sitoutua. 
Taulukko 2. Kuusi askelta prosessin kuvaamiseen. 

 
Prosessien jalkauttamisessa voitaisiin käyttää apuna prosessityöryhmän henkilöitä, 
joista jokainen kouluttaisi kuvatun prosessin omalle osastolleen paikkakunnasta 
riippumatta. Prosessin sisällön kouluttaminen sujuisi tällöin hyvin, koska kouluttaja 
käyttäisi samaa terminologiaa koulutettavien kanssa. Näin jokaiselta osastolta voisi 
olla alkuun yksi prosessiosaaja, joka hallitsisi osaston keskeisimmät toiminnot. Pro-
sessien jalkauttamisessa haasteen voi muodostaa yrityksen toimipisteiden haja-
naisuus. Miten varmistetaan, että prosessit oikeasti tulevat käyttöön koko organi-
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saatiossa? Toimipaikkojen johtajilla on suuri vastuu prosessien jalkautumisen val-
vomisessa ja varmistamisessa. Prosessityöryhmän jäseniä voidaan myös motivoida 
palkitsemalla prosessien jalkauttamisen onnistumisesta. Kun toimintamallit on si-
säistetty, ovat prosessikuvaukset tehneet tehtävänsä. Prosesseja tarkastellaan uudel-
leen seuraavan kerran, kun yrityksen strategiaa muutetaan. Prosesseja muutetaan 
silloin niin, että strategia toteutuu. (Laamanen 2005, s. 161–162.) 
Prosessien tunnistamisen jälkeen siirrytään niiden dokumentointiin. Dokumentoin-
nin tarkoituksena on ymmärtää eri rooleissa olevien henkilöiden toiminta, jotta pro-
sessin asiakkaalle saadaan haluttu hyöty ja yritys voisi menestyä paremmin. Selkeät 
ja yksinkertaiset dokumentoinnit ovat parhaita, sillä liian tarkat kuvaukset ovat liian 
monimutkaisia tulkita. Prosessien kuvaustapa on syytä vakioida, koska se helpottaa 
lukemista. Jos kuvaustapaa ei vakioida, saattaa se johtaa pelkkien vuokaavioiden ja 
tehtävälistojen laatimiseen.  
Prosessikuvausten tekemisen taustalla on usein prosessien kehittämistarve. Proses-
sikuvaukset ovat koko organisaation yhteinen työväline. Prosessikuvauksia hyö-
dynnetään esimerkiksi vastuiden, työnjaon, resurssitarpeiden, päällekkäisyyksien ja 
ongelmatilanteiden selvittämisessä. Palveluiden kehittämisessä, laadun arvioin-
nissa, tietoturvariskien kartoittamisessa ja tulosten mittaamisessa käytetään apuna 
prosessikuvauksia. Prosessikuvauksia käytetään myös organisaation toimintatapo-
jen kuvaamiseen. (JUHTA 2012, s. 3.) 
Prosessien kuvaamisella tarkoitetaan tehtävien ja niihin kytkeytyvien tieto -ja ma-
teriaalivirtojen tunnistamista ja kuvaamista. Usein kuvaaminen aloitetaan tekemällä 
karkea kuvaus pääprosesseista tunnistamalla niiden alku- ja loppukohdat. Kuvauk-
sen tekeminen jatkuu tunnistamalla osaprosessit. Osaprosesseille kuvataan karke-
asti eri vaiheet, vaihekohtaiset alku- ja loppukohdat, keskeiset päätökset, resurssit 
ja rajapinnat. Kuvausta tarkennetaan lopuksi prosesseittain. Yksityiskohtaisissa 
prosessikuvauksissa erotellaan ohjeistettavissa ja mitattavissa olevat tehtävät, teh-
tävien riippuvuus toisistaan mukaan lukien tieto- ja materiaalivirrat sekä vastuut ja 
roolit tehtävien suorittamiseen. Yleensä halutaan kuvata myös tieto ja välineet, jota 
tehtävissä tarvitaan. (Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 10.) 
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Vuokaavioilla voidaan kuvata monimutkaisia prosesseja, joiden eri vaiheissa teh-
dään päätöksiä. Kaavioissa näytetään vaihe vaiheelta prosessin eteneminen. Vuo-
kaavioita käytetään mm. ohjelman tai prosessin suunnitteluun, analysointiin, hallit-
semiseen ja dokumentointiin. (Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 10–13.) Laamasen 
(2005, s. 160) mukaan prosessia ei välttämättä ymmärretä oikein pelkän vuokaa-
vion avulla. Tarkemmat kuvaukset sopivat tietojärjestelmien kehittämiseen tai on-
gelmien ratkaisemiseen. 
Uimaratakaavio on prosessikuvausmalli, jossa rooleilla on omat ratansa. Eri roolien 
vastuut on helpompi hahmottaa, kun jokaisen roolin tehtävät ovat kuvattuna omille 
radoilleen. Roolit vievät prosessia eteenpäin. Kuvassa 16 on esitetty esimerkki ui-
maratakaaviosta. 

 
Kuva 16. Uimaratakaavion esitysmuoto. 
Prosessikuvaus on kaavioon luotu esitys, jossa näytetään graafisesti valitun proses-
sin roolit tai henkilöt ja toiminnot. Prosesseja kuvataan eri tarkoituksiin, kuten pro-
sessien johtamista tai ongelmien ratkaisua varten. (Laamanen & Tinnilä 2009, 
s.124–125.)  
Uimaratakaavio antaa kaikille prosessiin osallistuville käsityksen tiettyyn prosessi 
kokonaisuuteen liittyvistä prosessin ulkopuolista toimijoista ja toiminteista. Syöt-
teiden lähteet saattavat olla organisaation ulkopuolisia asiakkaita tai sisäisiä toimin-
toja tai sidosryhmiä. Prosessissa syötteet liittyvät tarvittavaan informaatioon tai ai-
neeseen, kuten resurssit, materiaalit ja vaatimukset. Prosessilla on kuvauksessa 
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määritelty alkupiste ja loppupiste. Prosessin tarkempi sisältö on pyritty määrittele-
mään muualla. Tuotokset voivat olla päätöksen, palvelun tai tuotteen muodossa. 
Tuotosten vastaanottajat tai asiakkaat ovat organisaation ulkopuolisia tai sisäisiä. 
Nämä saattavat toimia seuraavan prosessin toimittajina eli prosessit voivat ketjuun-
tua aliprosesseihin. (SFS-EN ISO 9001 2015, s. 7.) 
3.6.5 Resurssien hallinta 
Ensimmäiseksi organisaation on käytävä läpi, mitä resursseja tarvitaan määritellyn 
toiminnan toteuttamiseen ja asiakastyytyväisyyden varmistamiseen. Sen jälkeen re-
surssit on määritettävä ja hankittava. Resursseihin ovat henkilöstö, laitteet, välineet, 
tilat ja rahoitus. Lisäksi työympäristö ja yhteistyökumppanit ovat resursseihin kuu-
luvia elementtejä. (SFS-EN ISO 9001 2015, s.16–18.) Henkilöstön merkitys koros-
tuu asiantuntijapalveluorganisaatiossa, koska silloin toiminta perustuu tietoon, pä-
tevyyteen ja koulutukseen. Organisaation tulee kehittää työympäristöään jatkuvasti, 
koska näin edistetään myös henkilöstön työtyytyväisyyttä ja motivaatiota. Riskien-
hallinta ja tiedonhallinta liittyvät myös resurssien hallintaan. 
3.6.6 Toiminnan mittaaminen, analysointi ja parantaminen 
Organisaatiolla on määritellyt prosessit, joita voidaan mitata ja kehittää. Proses-
seilla tuotetaan tuloksia organisaatiossa annettujen tavoitteiden mukaisesti. Proses-
seihin kuuluu myös toisiinsa linkittyviä toimintoja, jotka muuttavat panokset tuo-
toksiksi. Kuvassa 17 esitetään, että prosessien hallinta edellyttää prosessien suori-
tuskyvyn mittaamista ja tuntemista ja vasta sen jälkeen prosessia voidaan ohjata ja 
parantaa (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2016, s. 68). 
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Kuva 17. Prosessin suorituskyvyn suunnittelu, ohjaus ja parantaminen. 
Kuva 18 esittää laadunhallintajärjestelmän parantamista ISO 9004 ja ISO 9001 -
standardien kautta. ISO 9004 mukaisesti laadunhallintaan perustuvassa toiminnassa 
korostuvat seuraavat asiat (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2016, s. 80): 

 Perustana:  Periaatteet laadunhallintaan 
 Sisältönä:   Jatkuva menestys organisaation johtamisella, johon 

kuuluvat strategia, prosessien hallinta, toimintapolitiikka, seuranta, re-
surssienhallinta, mittaus, analysointi, parantaminen, katselmointi, oppi-
minen ja innovaatiot 

 Tuloksena:  Jatkuva menestys laadunhallintajärjestelmän paran-
tamisen kautta. 

Kuvassa 18 ei ole laadunhallintajärjestelmää, vaan ylhäällä keskellä oleva kehys 
kuvastaa sen jatkuvaa parantamista ja laadunhallintajärjestelmä on ikään kuin sen 
takana. 
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Kuva 18. Laadunhallintajärjestelmän parantaminen standardin ISO 9004 rakenne-
osien avulla ISO 9001 vaatimuksiin ja ISO 9004 suosituksiin peilaten. 

3.7 ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmän rakentaminen 
Pesosen (2007, s. 159) mukaan laadunhallintajärjestelmän rakentaminen on pro-
jekti, jolla on tavoitteet, aikataulu ja vastuuhenkilöt. Projektia voisi kuvata kuvan 
19 mukaisesti (Pesonen 2007, s. 179–184). Laatuprojekti alkaa organisaation tar-
peesta laadun kehittämiselle. Organisaatio voi haluta esimerkiksi tehostaa toimin-
taansa tai osoittaa luotettavuutta asiakkaille ja sidosryhmille. Laatuprojekti sisältää 
paljon perehtymistä laatujärjestelmään sekä oman organisaation toiminnan kuvaa-
mista. Laatuprojektin alkuvaiheessa kannattaa ottaa paljon selvää alan kirjallisuu-
desta ja tutustua muiden yritysten laatujärjestelmiin. Myös ulkopuolisen konsultin 
hankkiminen on suotavaa, mikäli halutaan ryhtyä isompaan muutokseen. Ensiksi 
täytyy määritellä tavoitteet laatuprojektille. Esimerkiksi usein halutaan saada asi-
akkaiden arvostama sertifikaatti. Tulevan laatuprojektin laajuuden selvittämiseksi 
kannattaa organisaatiossa tehdä nykytilanteen kartoitus. Mikäli nykytilanteen pro-
sessit toimivat heikosti, kannattaa projektiin varata enemmän aikaa ja resursseja. 
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Laatuprojektille pitää määritellä resurssit sekä päättää vastuuhenkilöt, jotka ovat 
vastuussa projektin etenemisestä. 

 
Kuva 19. Laatuprojektin kuvaus. 
Resurssien määrittelyn jälkeen voidaan siirtyä laatukäsikirjan tekoon. Laatupolitii-
kassa pitää näkyä organisaation arvot ja visio. Näin kerrotaan suunta, mihin ollaan 
menossa. Prosessien kuvaus aloitetaan pääprosessikartasta, jossa kuvataan organi-
saation ydinprosessit. Tämän jälkeen siirrytään prosessikuvauksiin ja -kaavioihin, 
joissa selitetään tarkemmin yksittäisiä prosesseja. Prosessikuvausten jälkeen arvi-
oidaan ja päätetään, miten jatketaan eteenpäin. Arviointia pitää tehdä läpi projektin, 
että laatuprojekti pysyy oikeassa suunnassa. Avoin keskustelu ja henkilöstön sitout-
taminen projektiin ovat avainasemassa onnistuneeseen lopputulokseen. Laadunhal-
linnan kehittämisprojektin henkilöiden kannattaa varautua useisiin palavereihin ja 
keskusteluihin organisaation visiosta ja strategiasta. Laatukäsikirjan valmistumisen 
jälkeen organisaation on jatkettava laadunhallintajärjestelmän kehitystyötä, jotta 
yritys kehittyy myös jatkossakin eteenpäin. 
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3.8 ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmän standardointi 
Standardisoinnin keskusliitto Suomessa on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 
SFS ry on taloudellista voittoa tavoittelematon ja riippumaton yhdistys. SFS ry vas-
taa Suomessa olevasta standardikokoelmasta. Standardikokoelma sisältää euroop-
palaisten ja kansainvälisten sopimuksien edellyttämät kansalliset standardit. Suo-
mea edustaa eurooppalaisessa CEN:ssä ja kansainvälisessä ISO:ssa SFS ry. (SFS 
2016.) Standardit ovat suositeltavia ja niitä usein hyödynnetään helppokäyttöisyy-
den ja hyödyllisyyden vuoksi, mutta niitä ei ole kuitenkaan pakko käyttää. 
3.8.1 Auditointi 
Johdolla on mahdollisuus sisäisen auditoinnin kautta arvioida ja tarkkailla laatujär-
jestelmän toimivuutta. Sisäisen auditoinnin tarkoituksena on selvittää asioiden toi-
mintaa käytännössä. Tulosten kautta saadaan tietää kehityskohteet ja niitä käydään 
läpi johdon katselmuksessa (SFS-EN ISO 9000 2015, s. 35). 
Ulkoinen auditointi on virallisempi ja usein sen päämääränä on laatusertifikaatti. 
Ulkoinen auditointi voi kohdistua koko organisaation toimintaan tai tarvittaessa 
vain johonkin tietyn toiminnan osa-alueeseen. Ulkoinen auditointi on riippuma-
tonta ja objektiivista. Sen tuomalla palautteella autetaan organisaatiota toiminnan 
kehittämisessä. (SFS-EN ISO 9000 2015, s. 35.) 
Auditoinnista organisaatio saa aina loppuraportin. Siitä selviää huomioita toimin-
nan laadusta, tarkat johtopäätökset, poikkeamat ja kehittämissuositukset. Auditointi 
selvittää laadunhallintajärjestelmän toimivuuden käytännössä. (SFS-EN ISO 9000 
2015, s. 53) 
3.8.2 Sertifiointi 
Organisaatio voi saada sertifikaatin, kun organisaatio pystyy osoittamaan ISO 9001 
-standardin vaatimuksien täyttyneen. Standardi ei välttämättä edellytä yrityksen 
prosessien olevan erityisen korkealla tasolla, vaan organisaation laadunhallintajär-
jestelmän kautta mennään kohti asetettuja tavoitteita. Sertifikaatin tarkoituksena on 
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osoittaa ulkopuolisille tahoille, että organisaation toiminnot ovat standardin vaati-
malla tasolla (Pesonen 2007, s. 221). Nykyisin myös yhteistyökumppaneilta ja toi-
mittajilta vaaditaan sertifioitua toimintajärjestelmää. Sertifikaatin prosessi on 
kolme vaiheinen: 1) laatukäsikirjassa kuvattu toiminta, 2) vähintään yksi johdon 
katselmus on pidetty sekä 3) vähintään yksi sisäinen auditointi kierros tehty (Peso-
nen 2007, s. 223). 
Ulkopuolinen arvioija suorittaa aina sertifioinnin. Näitä ovat Suomessa FINAS-ak-
kreditointipalvelun akkreditoimista toimijoista (FINAS 2017): DNV GL Business 
Assurance Finland Oy Ab, Inspecta Sertifiointi Oy, SGS Filmikö Oy, VTT Expert 
Services Oy, Labquality Oy, Bureau Veritas, Certification Finland ja AKL-Sertifi-
ointi Oy. Sertifiointiprosessi aloitetaan kirjallisen sopimuksen tekemisellä ja suun-
nittelukokouksen pitämisellä. Organisaation laatujärjestelmän dokumentaatio toi-
mitetaan sertifioijalle. Ulkoinen auditoija voi tutustua laatujärjestelmään sähköi-
sesti verkossa sähköistä laadunhallintajärjestelmää käyttävien organisaatioiden 
kanssa. Dokumentaation jälkeen organisaatioon suoritetaan sertifiointiauditointi. 
Mikäli auditoinnissa todetaan poikkeamia, niin ne ensin korjataan ja sitten hyväk-
sytään, jonka jälkeen hakemuksen käsittelee sertifiointilautakunta. Sertifikaatin 
myöntämisen jälkeen järjestelmää ylläpidetään vuosittain pidettävillä seuranta-au-
ditoinneilla, joissa arvioidaan järjestelmän toimintaa. Sertifikaatti on voimassa ny-
kyisin kolme vuotta kerrallaan. (Inspecta 2017.) 
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4 LAATUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN 
Laadunhallintajärjestelmän käyttöönottaminen on koko organisaation strateginen 
päätös. Laadunhallintajärjestelmä voi auttaa organisaatiota nostamaan suoritusky-
kyään. Järjestelmä toimii erittäin hyvin perustana kestävän kehityksen hankkeille 
(SFS-EN ISO 9001 2015, s. 5). Asiantuntijaorganisaatiossa tarvitaan asiantunti-
joilta kykyä ja halua sekä mahdollisuutta tehdä työ oikein ja hyvin (Pesonen 2007, 
s. 30). Seuraavissa kohdissa käydään läpi henkilöstön vaikutusta, koulutuksen tar-
peellisuutta, organisaation muotoja ja prosessien kautta laatujärjestelmän käyttöön-
ottamisen kannalta. 

4.1 Henkilöstö 
Motivoitunut henkilöstö on yksi yrityksen tärkeimmistä tekijöistä. Johdon tärkeä 
tehtävä on motivaation ylläpitäminen ja kehittäminen, sekä henkilöstön sitouttami-
nen johtamisjärjestelmän mukaiseen toimintaan. Työt on tehtävä tehokkaasti ja 
ajallaan, samalla varmistaen prosessien jatkuva kehittäminen ja hyvän kilpailuky-
vyn säilyttäminen. Motivoinnin keinoja on useita. Työsopimus on yleensä ensim-
mäinen sitouttamisen ja motivoinnin keino, johon henkilöstö törmää heti yrityksen 
palvelukseen astuessaan. Työsopimus sitoo henkilöä tekemään sovitut työtehtävät. 
Työympäristöt muuttuvat nykyisin jatkuvasti ja se johtaa myös työtehtävien ja toi-
mintatapojen jatkuvaan muutokseen. Motivaatiota edistävät myös mukavat kolle-
gat, riittävät ja toimivat tilat, välineet ja laitteet. (Lecklin & Laine 2009, s. 183.) 
Liukkonen et al. (2006, s. 50–51) ottavat kantaa työn sisäisen motivaation löytymi-
seen ja edistämiseen. Työntekijöiden viihtymistä tuettava, jos halutaan luoda työil-
mapiiri, jossa työntekijät kokevat intohimoa ja tyytyväisyyttä työstään. Työnteki-
jöillä nousevat usein mieleen ne hetket, jolloin he pääsivät itse valitsemaan työtavat 
ja -menetelmät. Onnistumisen tunne johtaa voimaantumiseen. Sisäistä motivaatiota 
voivat edistää yrityksen ulkoiset motivointikeinot, joita perinteisesti ovat joustava 
työaika, liikuntaedut ja laajennetut työterveyspalvelut. 
Sisäisen ja ulkoisen motivaation lisäksi tulisi kiinnittää huomiota sisäiseen palkit-
sevuuteen. Ulkoisia palkitsemisjärjestelmiä on kehitetty jo pitkään ja ne käytän-
nössä liittyvät rahallisiin palkkioihin. Sisäisellä palkitsevuudella tarkoitetaan sitä 
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mielihyvää, jonka työntekijä saa onnistuessaan työstään hyvin. Sisäisten motivoin-
tikeinojen tavoitteena on se, että työ itsessään tuottaa sekä iloa, että tyydytystä te-
kijälleen niin paljon, ettei hän halua luopua työstään. (Liukkonen et al. 2006, s. 98–
99.) 
Yrityksen maineella on iso merkitys, jotta työntekijät mielellään kertovat, missä he 
ovat töissä. Tätä edistää tietoisuus yrityksen tehtävästä, päämääristä, visiosta, ta-
voitteista ja periaatteista. Työntekijöillä tulee olla tieto, missä he ovat mukana, 
esim.” olen mukana rakentamassa Itä-Suomen parasta asiantuntija organisaatiota”. 
Asiantuntijayrityksessä asiantuntijalla on oltava selkeä kokonaistehtävä, jonka hän 
saa suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti alusta alkaen. Hänellä tulee olla vapaus työs-
kennellä, mutta esimiehet ja kollegat seuraavat tekemisiä aidosti ja ovat kiinnostu-
neita sekä antavat palautetta asiantuntijalle. Työssä tulee olla mahdollisuus oppia, 
kehittyä ja saada nauttia onnistumisen tunteesta. (Pesonen 2007, s. 69–72.) 

 
Kuva 20. Muun henkilöstön vastuulla olevat asiat.  
Kuvassa 20 esitetään, miten muun henkilöstön vastuut liittyvät kunkin oman toi-
minnan määrittämiseen, kuvaamiseen ja kuvausten mukaisesti toimimiseen. Toi-
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mintaa seurataan ja ohjataan siten, että lopputulos vastaa haluttua tavoitetta. Kerä-
tyistä tiedoista saadaan mittarien lukemia ja niistä edelleen tehdään johtopäätöksiä 
toiminnan parantamiseksi. Henkilöstöä myös valtuutetaan ideoimaan toiminnan 
suunnittelua sen parantamiseksi. (Pesonen 2007, s. 164–165.) 
Toikko & Rantanen (2009, s. 94–95) esittävät eri tapoja työntekijöiden sitouttami-
seen: 

 Sitoutumista voidaan edistää oikealla johtamistavalla, joka ei ole vain 
asioiden johtamista, vaan henkilöstöjohtamiselle on annettava painoar-
voa. Olennaista ovat matala hierarkia, hyvä tiedonkulku, sekä tiimien ja 
johdon vuorovaikutus. 

 Sitoutumista voidaan lähestyä organisointitapojen avulla, jolloin tiimit 
ja osasto nähdään itseohjautuvina ryhminä. Tasavertaisista ryhmistä 
koostuvan yrityksen kyky löytää toimivia ratkaisuja, on hierarkkisiin 
verrattuna parempi. 

 Osastojen ja tiimien tukeminen koulutuksen ja työnohjauksen avulla, 
koska toiminnan kehittäminen edellyttää usein asioiden tekemistä uu-
della tavalla. 

4.2 Koulutus 
Organisaation tilanne ja tarpeet määrittelevät järjestettävät koulutukset. Lähellä 
käytäntöä oleva koulutus tukisi parhaiten yrityksen toimintaa, mutta koulutuksen 
on oltava samalla myös monipuolista. Yrityksen täytyy ottaa ulkopuolisten tahojen 
järjestämiä luentoja ja/tai kursseja, koska sisäinen koulutus ei nykyisin usein riitä. 
Positiivinen asia ulkopuolisten yritysten järjestämillä koulutuksilla on henkilöstön 
mahdollisuus tavata muita saman alan henkilöitä ja vaihtaa ajatuksia sekä mielipi-
teitä heidän kanssaan. Tällä tehostetaan saadun koulutuksen vaikutusta ja mahdol-
listetaan uusien ideoiden hakemista. (Lecklin 2006, s. 225.) 
Koulutuksen pitäisi olla tavoitteellista ja sen antama hyöty pitäisi pystyä mittaa-
maan. Toimivia mittareita voisivat olla esimerkiksi parantunut laatu, suorituskyvyn 
parantuminen, kehitysideat ja toteutetut aloitteet. Monta kertaa yrityksissä mitataan 
kurssipäivien määrää tai koulutuskustannuksia, jotka ovat epäolennaisia asioita. 
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Tämä ei välttämättä ole relevanttia, koska se ei kerro miten koulutus on onnistunut 
ja minkälaisia tuloksia koulutuksella on saavutettu. Nykyisin henkilöstöä pitäisi 
kouluttaa havaittujen tarpeiden mukaan ottaen huomioon tulevaisuuden tarpeet. 
(Lecklin 2006, s. 225.) Henkilöstölle kannattaa antaa mahdollisuus itsensä kehittä-
miseen, koska motivoitunut henkilöstö haluaa oppia lisää. Usein yrityksillä on eri-
laisia koulutusohjelmia, joilla pyritään kannustamaan henkilöstöä opiskelemaan 
työn ohella. Nämä yritykset pyrkivät tekemään usein oppisopimus yhteistyötä am-
matillisten koulutuslaitosten ja yliopistojen kanssa. (Lecklin 2006, s. 225.) 
Nykyisin yrityksille järjestetty laatukoulutus on yleistynyt ja koulutusta tarjoavat 
useat konsultointiyritykset. Laatukoulutuksen perusajatuksena on, että koulutuk-
seen osallistuvat oppisivat laadun perusasiat. Johtotehtävissä toimiville henkilöille 
koulutus olisi erityisen tärkeää, jotta he saisivat toimintaohjeet laatukoulutuksesta. 
Johdon vastuulla on yrityksen toiminnan kehittäminen sekä tiedon jalkauttaminen 
henkilöstölle. Johdon laatukoulutuksessa korostetaan omien tehtävien vastuita laa-
tujärjestelmässä ja opetetaan välttämään turhia virheitä, laatukustannuksia ja poik-
keamia laadussa. (Lecklin 2006, s. 226–227.) 

4.3 Organisaatio 
Ensin organisaation on mietittävä tarvittavat resurssit toiminnan toteuttamiseen ja 
asiakastyytyväisyyden takaamiseen. Tämän jälkeen resurssit on määritettävä ja 
hankittava. (Tuominen & Moisio 2015, s. 19.) Asiantuntijaorganisaation laatu on 
yrityksen henkilöstössä, sillä asiantuntijan pätevyys on tärkein työväline hänen 
työssään. Asiantuntijan motivaatio vaikuttaa pätevyyden lisäksi työn laatuun. Tästä 
johtuen henkilöstöön panostaminen on erityisen tärkeää ja organisaation on varmis-
tettava mielekäs työympäristö. Organisaatio voi innostaa toimimaan laadukkaam-
min ja paremmin oikeilla tavoitteilla ja sopivalla palkitsemisella. (Pesonen 2007, s. 
30–31.) Hajautetussa organisaatiossa korostuu ihmisten johtaminen. Johtajalla pi-
tää olla kykyä luottaa työntekijöiden ammattitaitoon ja työmoraaliin. Johtajan tulee 
seuraamisen sijaan panostaa tiedonjakoon, viestintään ja kokonaisvaltaiseen tu-
keen. Johdonmukaisuudella ja arvostuksella vahvistetaan työntekijöiden luotta-
musta. (Vartiainen et al. 2004, s. 84–85.) 
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Juholinin (2008, s. 174) mukaan viestintä liittyy oleellisena osana oppivan organi-
saation käsitteeseen. Syynä on yrityksen kilpailukyvyn riippuminen entistä enem-
män siitä, mitä osataan, miten osaamista hyödynnetään ja miten nopeasti kyetään 
oppimaan uutta. Oppivalla organisaatiolla on kyky hankkia, luoda ja siirtää tietoa. 
Organisaatiolla on mahdollisuus muokata omaa käyttäytymistään uusien käsitysten 
ja uuden tiedon mukaan. Organisaation oppiminen perustuu arvoihin, jotka liittyvät 
avoimeen vuorovaikutukseen, sisäiseen sitoutumiseen ja tarpeellisen tiedon tuotta-
miseen. Sydänmaanlakan (2001, s. 50–51) mukaan selkeä visio ja päämäärä saavat 
ihmiset pyrkimään parhaaseen suoritukseen. Tyypilliset organisaation kehittymistä 
tukevat prosessit ovat tiedon, strategian, suorituksen ja osaamisen johtamisproses-
sit. 

4.4 Prosessit 
Laatustandardin kannalta oleellisinta ovat liiketoiminnan prosessien kuvaaminen, 
arviointi ja kehittäminen (Pesonen 2007, s. 129).  Prosessien määritys lähtee strate-
giasta ja toimintasuunnitelmista, jotka taas pohjautuvat organisaation visioon 
(Lecklin & Laine 2009, s. 143). Ydinprosesseista tulisi tehdä prosessikartta sekä 
prosessikuvaukset. Prosessikartta näyttää yleiskuvan organisaation toiminnasta ja 
antaa kuvan prosessien välisistä hierarkioista. Prosessikuvauksessa määritellään 
prosessien tarkoitukset sekä miten prosessit liittyvät organisaation strategiaan. 
(Lecklin & Laine 2009, s. 41–43.) 
Yksi merkittävimmistä asioista prosessien kuvaamisessa on oikean kaaviomallin 
valinta. Erilaisia kaaviomalleja on kymmeniä, mutta kaikki eivät sovi prosessien 
kuvaamiseen. Prosessien kuvaamista voidaan pitää yrityksen laajuisena keskuste-
luna menestymiselle. Tärkeintä on saada kuvausten mukainen toimintatapa käyt-
töön. Pelkkä kuvaus ei riitä muuttamaan toimintaa, vaan mukaan tarvitaan aidosti 
kaikki prosessissa olevat henkilöt. Tarvitaan koulutusta, työkaluja ja ohjeita. Kun 
prosessi on toiminnassa, aloitetaan sen suorituskyvyn ja kriittisten menestystekijöi-
den mittaaminen. (Laamanen 2005, s. 161–164.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tässä luvussa esitellään kohdeorganisaatio, tutkimuksen vaiheet, kyselyn kautta 
saadut aineistot ja tutkimuksessa hyödynnetyt menetelmät. Tutkimus toteutettiin 
laadullisena tapaustutkimuksena, jonka kautta pyritään saamaan yksityiskohtaista 
tietoa pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevista tapauksista tai yhdestä yksittäi-
sestä tapauksesta (Hirsjärvi et al. 2008, s. 130). Tutkimuksen kohteena on Marski 
Data Oy, jonka organisaation toimintaa on ohjeistettu monilta osin ja edelleen py-
ritään kehittämään aktiivisesti, mutta vanhat toimintatavat ovat jääneet käytäntöön 
monissa eri toiminnoissa. 
On tunnistettu, että Marski Datan täytyy nostaa toimintansa tasoa johtuen: 

 Asiakkaiden vaatimuksista ja tarpeista 
 Tavoitteesta muuntautua perinteisestä laitetoimittajasta palvelutoimitta-

jaksi. 
Kiristynyt kilpailu ja toimintaympäristön muutokset ovat haastaneet perinteisten 
laitetoimittajien ja asiakkaiden väliset suhteet. Organisaatioiden on katsottava toi-
minnan kokonaisuutta tehokkuuden ja laadunhallinnan toimivuuden kautta, jotta ne 
voivat kehittää toimintaansa. Kehityshankkeelle on annettu tavoite nostaa yrityksen 
laadunhallinta ISO 9001:2015 -laatusertifikaatin vaatimusten tasolle. Kehittämällä 
yrityksen laadunhallinnan järjestelmällisyyttä pyritään saamaan yrityksen toimin-
nanlaatua paremmalle tasolle ja samalla yritys voi viestiä laadunhallintaan panos-
tuksestaan eri sidosryhmille. Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen auttaa yri-
tystä saavuttamaan myös toisen kehityshankkeen tavoitteita, sillä yrityksellä on ny-
kyisin ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmän päivitys menossa ja kummassakin 
standardissa on nykyisin paljon yhteneviä osia. 
Laadunvarmistusmallin kehittäminen on ensisijaisen tärkeää, kun yritys toimii ver-
kostossa. Sidosryhmien keskuudessa tulee yhteisymmärrys tavoitteista ja arvoista. 
Palveluita tuottavan yrityksen täytyy pystyä näyttämään sidosryhmille, että palve-
luiden tuottaminen tehdään kuvauksien mukaisesti. (SFS 2017.) Lisäksi tuotanto-
vaiheessa yrityksellä tulee olla erilaisia testausmenetelmiä palveluiden tason yllä-
pitämiseen. Yrityksen laadunhallintajärjestelmässä on yksi osa laadunvarmistus, 



66 

mutta tässä tutkimuksessa niitä käsitellään erillään. Niiden käsitteleminen kokonai-
suutena ei olisi tarkoituksenmukaista, koska tämän hetkisen tilanteen pohjalta mo-
lemmat osat muodostavat niin laajan kokonaisuuden. 

5.1 Tutkimuksen kohdeorganisaatio 
Marski Data Oy:n alkuperäinen nimi oli Mikkelin Toimistoautomaatio Oy ja yritys 
on perustettu vuonna 1984. Yritys toimi 10 ensimmäistä vuottaan Canon täyden 
palvelun jälleenmyyjänä ja liikevaihdosta lähes 98 % koostui ainoastaan Canonin 
tuotteista ja palveluista. Vuonna 1994 yrityksen taloudellinen tila johti omistajuu-
den muutokseen ja yrityksen koko osakekanta siirtyi Armi Salo-Oksalle. Samana 
vuonna yritys päätti lähteä kouluttamaan työntekijöitä tietotekniikkaan. Visiona oli 
toimisto- ja tietotekniikan integroituminen tulevina vuosina. Erityisesti pienem-
millä paikkakunnilla asiakkaita ei riitä pelkästään toimistotekniikanratkaisuja tar-
joavalle yritykselle. Marski Datan ajatuksena oli asiakaslähtöisyys eli yhden puhe-
linnumeron takaa löytyvät kaikki toimisto- ja tietotekniikan myynti-, huolto- ja yl-
läpitopalvelut. Vuonna 1994 työntekijöitä oli kuusi henkilöä ja liikevaihto oli ny-
kyrahaksi muutettuna noin 990 000 EUR. Vuonna 2016 Marski Data työllisti yli 60 
alansa ammattilaista ja liikevaihto oli noin 12,4 MEUR. 

 
Kuva 21. Marski Datan toiminta-alue vuonna 2016. 
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Vuoden 2013 alussa Marski Datan yhtiörakenne muuttui konserniyhtiöksi. Ole-
massa oleva yritys siirtyi taustalla toimivaksi hallinnolliseksi emoyhtiöksi ja Mik-
keliin, Savonlinnaan ja Joensuuhun perustettiin paikalliset tytäryhtiöt. Kesäkuussa 
2014 Kuopioon perustettiin paikallinen tytäryhtiö, joka laajensi toiminta-aluetta 
aiempien Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan lisäksi myös Pohjois-Savoon (kuvassa 
21 on esitetty nykyinen Marski Datan toiminta-alue). (Eronen 2016, s. 105–107.) 
Marski Data on valtuutettu Canon Business Center (CBC) jälleenmyyjä. CBC-ketju 
tarjoaa paikallista palvelua maanlaajuisesti sekä toimisto- ja ammattitulostamisen 
sekä dokumentinhallinnan ratkaisuja ja palveluja julkiselle sektorille sekä yrityk-
sille ja yhteisöille. Muita merkittäviä Marski Datan kumppaneita ovat Hewlett-
Packard, Dell ja Microsoft. Uutena kasvavana osana Marski Datan palvelutuoteva-
likoimassa ovat etäneuvotteluratkaisut, koska asiakkaat arvostavat niiden kautta 
saatavaa ympäristöystävällisyyttä, ajan säästämistä sekä turvallisuutta. Marski Data 
tarjoaa myös näiden järjestelmien huolto- ja ylläpitopalvelua, toimistotarvikkeiden 
hyllytyspalvelua, työergonomiaratkaisuja, kassajärjestelmiä sekä suunnittelu- ja 
koulutuspalveluita. Viimeisimpänä Marski Datan valikoimaan kuuluvat myös 
DNA-liittymät sekä matkapuhelimet. 
Nykyisin Marski Datan liikeidea on tarjota business to business -asiakkaille koko-
naisvaltaista suunnittelu-, myynti-, asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelua toimisto- 
ja tietotekniikan järjestelmäratkaisuissa. Toiminnan pohjana on lähestyä asioita asi-
akkaan näkökulmasta. Yrityksen missiona on tehdä kannattavaa liiketoimintaa ja 
turvata asiakkaiden työrauha. Yrityksen visiona on olla johtava Itä-Suomen ICT-
palveluyritys. Yrityksen panostukset ovat luoneet erinomaiset edellytykset menes-
tymiselle ja kasvavalle liiketoiminnalle. Yritys on myös kehittänyt aktiivisesti pal-
veluliiketoimintaansa, tuotteistettuja palveluitaan sekä kasvattanut palveluhenki-
löidensä myyntiosaamista järjestelmällisellä valmentamisella. Yksi osoitus moti-
voituneesta henkilöstöstä on vuoden 2016–2017 Canon Business Center -jälleen-
myyntiyritys palkinto. Toinen osoitus motivoituneesta henkilökunnasta on vuoden 
2017 parhaat työpaikat kisasta, jossa yritys valittiin keskisuurten yritysten sarjassa 
koko Suomen 14. parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -organisaation järjes-
tämässä kisassa. 
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5.1.1 Laadunhallinta kohdeorganisaatiossa 
Sisäisessä auditoinnissa henkilöstö on pääosassa. Kohdeyrityksessä otetaan käyt-
töön sisäisen auditoinnin toteutusmalli, jossa iso rooli on henkilöstön haastatte-
luilla. On tärkeää, että asiantuntijat ovat mukana kuvaamassa omaa työtään ja siihen 
liittyviä haasteita. Kertoessaan työstään asiantuntijat tuovat esille parannuskohteita, 
joiden kautta saataisiin työstä laadukkaampaa ja tehokkaampaa. Laadunhallintajär-
jestelmälle luodaan jatkuvan kehittämisen malli, kun saadut parannuskohteet aina 
kirjataan ja sen jälkeen laitetaan käytäntöön. 
Prosessien kuvaustapa standardisoidaan, sillä se helpottaa lukemista. Jos kuvausta-
paa ei vakioida, saattaa se johtaa pelkkien vuokaavioiden ja tehtävälistojen laatimi-
seen. Prosessia ei välttämättä ymmärretä oikein pelkän vuokaavion avulla. Aiem-
min kuvatut prosessit otetaan tarkisteltaviksi ja kuvataan uudelleen uuden tavan 
mukaisesti. Prosessien kuvaamisessa huomioidaan, että prosessit ovat yrityksen 
strategian, mission, vision ja valitun laadun viitekehyksen mukaisia. Prosessien hie-
rarkian hahmottamiseksi laadittiin prosessikartta, josta on helppo hahmottaa 
ydinprosessien suhde mm. sidosryhmiin ja tukiprosesseihin. Laadittava prosessin-
kuvauspohja tehdään Word -tiedostoon helpon täytettävyyden takaamiseksi, koska 
kaikilla käyttäjillä on Word -ohjelma käytössä. Prosessien kaaviot piirretään Mic-
rosoftin Visio -ohjelmalla uimaratakaavioiksi, jolla saadaan tehtyä selkeitä kaavi-
oita. 
Prosessien kuvaaminen aloitetaan ydinprosesseista, jotka tarkistetaan ja kuvataan 
sovitun mallin mukaisesti. Ydinprosesseja mahdollistavia tukiprosesseja voi olla 
paljon ja niiden kuvaamista priorisoidaan niin, että keskeisimmät tukiprosessit ku-
vataan ensin. Vähemmän tärkeitä tukiprosesseja voidaan kuvata myöhemmin. 
Kaikkia prosesseja ja työvaiheita ei ole järkevää kuvata. Lähtötilanteessa kohdeyri-
tyksessä oli tunnistettu ainoastaan ydinprosessit, mutta niiden tarkempi kuvaami-
nen oli tekemättä. Määritellyt pääprosessit olivat myynti, asiakkuudenhallinta, toi-
mitus ja ylläpito. 
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5.1.2 Laadunhallinta projekti kohdeorganisaatiossa 
Kohdeorganisaatio teki selkeän vaiheistuksen laatujärjestelmän rakentamisessa, 
että kokonaisuus saataisiin kuntoon. Alla tehdyt vaiheistukset, jotka auttoivat ko-
konaisuuden hahmottamisessa: 

1) Prosessit kuntoon. Prosessikartta on kuin talon pohjapiirustus. Jokaisen 
henkilön pitää saada siitä selvän ja ymmärtää sen. Prosessikartan val-
mistumisen jälkeen kuvataan prosessit. Ensin valitaan käytettävä pro-
sessikuvausmalli. Prosessikuvaukset mahdollistavat prosessien kehittä-
misen, koska eri vaiheet ovat kirjallisessa muodossa. 

2) Tavoitteet kirkkaiksi. Uusiutuneen ISO 9001:2015 -standardin tavoit-
teena on saada organisaatio asettamaan laatutavoitteet oleellisille toi-
minnoille ja prosesseille. Laatutavoitteiden täytyy olla: 

 olla johdonmukaisia yrityksen vision ja strategian kanssa 
 olla viestittävissä ja ylläpidettävissä 
 olla oleellisia huomioiden tuotteet, palvelut ja asiakastyytyväi-

syys 
 olla havaittavissa ja mitattavissa. 

Tavoitteiden asettamiseen kohdeyritys päätyi käyttämään tasapainotettua tulosmit-
taristoa (BSC, Balanced Scorecard) ja sen viitekehystä. Kohdeyrityksen strategia ja 
visio voidaan muuttaa BSC-mittariston avulla selkeiksi tavoitteiksi, mittareiksi ja 
toimintasuunnitelmiksi. Tasapainotettu mittaristo tulee sisältämään neljä eri näkö-
kulmaa: 

1) Asiakasnäkökulma  
2) Taloudellinen näkökulma 
3) Sisäisten prosessien näkökulma 
4) Osaamisen ja oppimisen näkökulma. 

Mittaristot kohdeyrityksessä tullaan luomaan myöhemmin BSC-mittaristoilla. Tä-
hän tullaan lisäämään myös palkitsemisjärjestelmä, jolla saadaan lisättyä prosessien 
kehittämistä eri toiminnoille. 
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5.2 Tutkimusaineisto 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen menetelmin käyt-
täen sähköistä lomakekyselyä tiedonkeruussa. Laadullisessa tutkimuksessa perus-
tana on todellisen elämän kuvaaminen, jossa on tarkoituksena tutkia kohdetta mah-
dollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsijärvi et al. 2008, s. 161). Laadullinen tutki-
mus pitää sisällään monia erilaisia lähestymistapoja, traditioita ja analyysi- ja ai-
neistonkeruumenetelmiä (Eskola & Suoranta 1998, s. 159). Aineiston keruun me-
netelmänä oli sähköinen kyselytutkimus, jossa käytettiin sähköistä kysymysloma-
ketta. Sähköinen kyselylomake sisälsi osan avoimia ja osan valmiita vastausvaih-
toehtoja. Laadullisen menetelmän tarjoama hyöty on sen prosessisuuntautuneisuus 
ja holistisuus näkökulma sekä sen pyrkimys löytää ja paljastaa tosiasioita. 
Kohdeorganisaation kehitysjohtajan kanssa sovittiin aineiston keräämisessä käytet-
tävät tavat ja kyselytutkimus laadittiin yhteistyössä. Kyselylomakkeella saatua tie-
toa laadunhallinnan nykyisestä toimintatapamallista käytettiin pohjana kehitettä-
essä ohjeistuksia, joilla yritys voisi parantaa toimintaansa. Taustatietoa laadunhal-
linnan tavoitteista ja perusteista saatiin kohdeyrityksen omista asiakirjoista ja oh-
jeista. Kyselyn valmistelevana aineistona käytettiin runsaasti saatavilla olevia kir-
jallisia dokumentteja. Kyselyn purkutilaisuudella laajennettiin aineistoa tarkenta-
villa kysymyksillä nykyisten palvelujen osalta käytännön toimintatavoista. 
Sähköisen kyselyn vahvuutena on nopeus, koska kyselyllä säästetään vaivaa ja ai-
kaa sekä tutkijalta, että tutkimukseen vastaajilta. Sähköisellä kyselyllä saadaan tut-
kimukseen helpommin enemmän osallistujia ja kysyä erilaisia asioita. Lopullinen 
sähköinen aineisto saadaan helposti vietyä tallennettuun muotoon ja sen jälkeen 
analysointi on helpompaa tietokoneen avulla. Sähköisten kyselyiden ainut haitta-
puoli on saadun aineiston laatuun liittyvä epävarmuus. Vastaajien suhtautuminen 
sähköisen kyselyn kysymyksiin sekä vastausten rehellisyys tai huolellisuus jäävät 
varmistumatta. Tutkija ei pysty varmistamaan miten hyvin vastaajat ovat selvillä 
aiheesta tai ovatko vastaajat perehtyneet kyselyn aihepiiriin riittävästi. Lisäksi ky-
selyissä, joissa annetaan vastaus vaihtoehtoja valittavaksi, ei pystytä etukäteen tie-
tämään, kuinka hyvin tutkija on onnistunut antamaan erilaiset vastausvaihtoehdot 
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vastaajien näkökulmasta. Sähköisissä kyselyissä suurin haaste on kuitenkin vastaa-
mattomuus, joka vaihtelee aihepiiristä ja kohderyhmästä riippuen. (Hirsjärvi et al. 
2008, s. 190.) 
Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna kyselyn purkutilaisuuden yhteydessä, 
jossa aihepiiri oli rajattu laadunhallintaan. Teemahaastattelussa aiheet ovat etukä-
teen määritetty, mutta menetelmästä puuttuu kysymyksille annettu järjestys ja 
muoto (Eskola & Suoranta 1998, s. 86). Teemahaastattelussa tutkija pyrkii keskus-
telun kautta saamaan selville tutkimuksen aihepiirin asioita vuorovaikutuksessa 
haastateltavien kanssa (Eskola & Vastamäki 2015, s. 27). Kyselyn purkutilaisuu-
dessa käsiteltiin yksittäisiä palvelukohteita sekä organisaation laadunhallintaa pro-
sessina kyselyn kautta saatujen vastausten mukaisesti. 
Sähköinen kysely oli ajankäytöllisesti vastaajille tehokkain ja sopivin tapa osallis-
tua tutkimukseen. Kyselyn kohdehenkilöt muodostavat näytteen tai otoksen halu-
tusta perusjoukosta, miltä kerätään tietoa tutkittavasta aiheesta (Hirsjärvi et al. 
2008, s. 188). Organisaation sisältä valittiin kohderyhmäksi postitusryhmä, joka si-
sälsi kohdeyrityksen palveluorganisaation henkilöitä. Postitusryhmän valinnan pe-
rusteena oli tulkinta siitä, että asiantuntijat tuntevat laadunhallinta prosessin ja sen 
parissa työskentelevät henkilöt. Postitusryhmän koko oli 28 henkilöä. Kysely toteu-
tettiin 28.11. - 09.12.2016 välisenä ajankohtana. Vastausaikana lähetettiin yksi 
muistutusviesti kyselystä. Ajan suhteen tarkasteltuna kyselyn asetelma oli poikit-
taisasetelma, koska havainnot kerättiin sovittuna ajankohtana (Heikkilä 2014, s. 
14). Vastauksia saatiin määräaikaan mennessä 19 kappaletta ja vastausprosentti oli 
67,9 %. 
Kysymykset voidaan muotoilla monella tavalla sähköistä kyselyä hyödynnettäessä. 
Tässä tutkimuksessa haluttiin käyttää erilaisia kysymysmuotoja, kuten monivalin-
takysymyksiä, asteikkoihin perustuvia kysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Tutkija 
valitsi valmiit vastausvaihtoehdot vastaajille monivalintakysymyksissä, että vas-
taaja valitsisi annetun ohjeen mukaisesti yhden tai useampia vaihtoehtoja. Asteik-
koihin perustuvissa kysymystyypeillä esitetään erilaisia väittämiä ja vastaajan täy-
tyy valita vaihtoehdoista sen, miten voimakkaasti vastaaja on eri mieltä tai samaa 
mieltä kuin esitetty väittämä. Kyselyssä tutkija käytti 5-portaisia Likertin asteikoita, 
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joilla väittämän vastaavuutta arvioidaan riittävän tarkasti. Avoimissa kysymyksissä 
esitetään kysymys ja vastaukselle jätetään riittävästi vapaata tilaa. (Hirsjärvi et al. 
2008, s. 193–195.) 
Kysely toteutettiin Google Forms -ohjelmistolla tehdyn sähköisen kyselylomak-
keen kautta. Halutulle kohderyhmälle jaettiin linkki sähköiseen kyselyyn sähköpos-
tin liitteenä ja vastaajat palauttivat vastaukset sähköisesti vastattuaan. Kysely teh-
tiin Google Forms -ohjelmistolla siten, että ohjelmisto ohjaa vastaajaa vastaamaan 
halutulla tavalla. Google Forms -ohjelmistossa kysymykset ovat avoimia vastaa-
jalle, jolloin vastaaja voi vertailla omia vastauksiaan ennen lopullista lähettämistä. 
Tällä voidaan auttaa vastaajaa hahmottamaan kokonaisuutta ja parantaa annettujen 
vastausten tarkkuutta annetun aihepiirin ympärillä. (Aaltola & Valli 2015, s. 115.) 
Kysymyssarja (liite 1) oli tarkoituksella laaja. Kysymyksillä haluttiin saada koko-
naiskuva siitä, miten asiantuntijat näkevät ja kokevat laadunhallinnan omassa orga-
nisaatiossa sekä mitkä osa-alueet koetaan tärkeiksi. Kysely aloitettiin kysymällä pe-
rustietoja, joilla haluttiin vastaaja pääsemään alkuun helpon oloisesti. Toiminnassa 
käytettyjä menettelytapoja haettiin monivalintakysymyksillä, kuten esimerkiksi 
laadunhallinnan tiedonkulun kanavia. Asteikkoon perustuvia kysymyksiä käytettiin 
silloin, kun kysyttiin käyttäytymisestä tai mielipiteistä liittyen laadunhallintapro-
sesseihin. Avoimilla kysymyksillä haluttiin täydentää monivalintakysymysten vas-
tauksia ja saada lisää tietoa liittyen vastaajan omaan viitekehykseen. Kyselyä jak-
sotettiin ja kevennettiin erityyppisillä kysymyksillä, että vastaajalla olisi helpompaa 
selviytyä kyselystä. 

5.3 Analyysi 
Eskolan & Suorannan (1998, s. 137) mukaan analyysin tarkoituksena on aineiston 
selkeyttäminen ja pyrkiä tiivistämään saatua aineistoa menettämättä sen sisältämää 
informaatiota. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, koska aineis-
tolle haluttiin tehdä ymmärtämiseen tähtäävä analyysi. Laadullisen aineiston taval-
lisimpia analyysitapoja ovat järjestely, tyypittely ja sisällön erittely. (Hirsjärvi et al. 
2008, s. 219.) Tutkimuksessa kerättiin aineistoa usealla eri menetelmällä tietoja täy-
dentäen. Pyrkimyksenä oli saada mahdollisimman laaja kuva tutkittavasta aiheesta. 
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Kerätty aineisto on pääosin tekstimuodossa ja sitä analysoitiin osioittain. Google 
Forms -kyselyn kautta tulokset saadaan osin suoraan numeraalisina lukuina. Tulok-
set on esitetty monivalintakysymysten osalta vastausten prosentuaalisina jakaumina 
tai vastausten keskiarvoina. 
Kohdeorganisaation normistoon ja ohjeistukseen tutustuttiin tutkimuksen ensim-
mäisessä vaiheessa, jota laadunhallinnasta oli organisaatiossa saatavissa. Saatuun 
aineistoon perustuen laadittiin kysely, joka aihepiireittäin ryhmiteltiin tukemaan 
päätutkimuskysymystä ja alikysymyksiä. Kyselyn kautta saatu aineisto jaoteltiin 
osa-alueittain, jotta aineiston käsittely olisi yksinkertaisempaa. Aineiston analy-
sointi vaatii Rantalan (2015, s. 112) mukaan monimuotoisen aineiston luokittelua, 
tulkintaa ja vertailua, jotta aineisto voidaan koodata ja kirjoittaa. Laadullisen aineis-
ton systemaattista järjestämistä on koodaus, jolla aineisto ryhmitellään luokkiin yh-
teisien piirteiden perusteella. Monivalintakysymysten vastaukset saatiin aineistosta 
suoraan valmiina kaavioina. Avoimien kysymysten vastaukset luokiteltiin yhteisten 
piirteiden ja samankaltaisuuksien mukaan yhteen omiksi osa-alueiksi. 
Teoriaa voidaan käyttää apuvälineenä laadullisessa tutkimuksessa ja näin mahdol-
listetaan tulkintojen muodostaminen saadusta tutkimusaineistosta. Tutkimuksen 
analysoinnissa tutkijan lähestymistapa on abduktiivinen, jossa teoria ja empiria 
käyvät vuoropuhelua keskenään eikä raportointi näin ollen painotu liikaa päättelylle 
tai teorialähtöiseen näkökulmaan (Eskola & Suoranta 1998, s. 82-83). Havaintoja 
kerättiin kohdeyrityksen asiantuntija organisaatiosta ja niiden perusteella tehtiin 
kohdeyritykselle ISO 9001:2015 laatukäsikirja (liite 3). Tutkija hankki aineiston 
kyselyllä ja haastattelemalla sekä dokumentoimalla prosesseja. Teoreettiset viite-
kehykset ja laadunhallinnan standardeihin perustuva malli olivat perustana analyy-
sissä. 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 
Eskola & Suorannan (1998, s. 210) mukaan tutkimuksen arviointi pelkistyy kysy-
mykseen tutkimusprosessin luotettavuudesta. Hirsjärvi et al. (2008, s. 227) mukaan 
tutkimuksen toistettavuus eli reliaabelius sekä pätevyys eli validius tulisivat olla 
jollakin tavalla arvioitavissa. Laadullisessa tapaustutkimuksessa nämä ovat hieman 
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hankalasti tulkittavia ja ovat tästä johtuen saaneet erilaisia tulkintoja. Eskola & Suo-
rannan (1998, s. 194) mukaan tutkimusta arvioidaan raportissa esitettyjen kuvaus-
ten, väitteiden ja selitysten perusteella. Lukijan täytyy pystyä arvioimaan näiden 
luotettavuutta ja totuudenmukaisuutta raportin perusteella. 
Eskola & Suorannan (1998, s. 210) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkimuk-
sen luotettavuuden kriteeri ja keskeinen tutkimusväline ovat tutkijat. Tämän vuoksi 
luotettavuuden arviointi koskee tehtyä tutkimusprosessia. Tutkimuksessa käytetyt 
laadulliset menetelmät sopivat hyvin kyseiseen tutkimukseen, jossa tutkitaan yhden 
organisaation toimintaa. Kohdeorganisaation toiminnan luonteesta johtuen ei olisi 
ollut mahdollista saada laajempaa, vertailukelpoista kvantitatiivista eli määrällistä 
tietomassaa muista organisaatioista tai yrityksistä tutkimuksen puitteissa. 
Tutkimuksen validiutta parannettiin keräämällä tietoa usealla eri menetelmällä koh-
deorganisaation toiminnasta. Kyselytutkimuksella pyrittiin selvittämään tutkittavan 
organisaation laadunhallinnan nykytilannetta. Hirsjärvi et al. (2008, s. 193) mukaan 
lomakkeita, selvityspyyntöjä ja sähköisiä kyselyjä tehdään ihmisille niin paljon, 
että ei ole kovin helppoa saada vastauksia kyselyihin. Kohdeorganisaatiossa on ol-
lut havaittavissa myös tämä ilmiö, koska heillä on tehty viime aikoina monia kyse-
lyitä eri asioihin liittyen. Kyselyssä saatujen vastausten määrä oli hyvällä tasolla, 
mutta kyselyä haluttiin täydentää dokumenttikatsauksella ja kyselyn purkutilaisuu-
della. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään keräämään aineistoa tarpeelliseksi arvi-
oitu määrä ja tästä tutkimuksessa voidaan todeta, että aineisto on kokonaisuudes-
saan tarpeeksi kattava tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Kyselytutkimukseen liittyvät riskit aineiston hyvyyteen liittyen täytyy ottaa huomi-
oon aineiston laadullisessa arvioinnissa. Hirsjärvi et al. (2008, s. 190) mukaan vas-
taajien suhtautumista kyselyyn ei voida tarkistaa. Lisäksi ei ole selvillä miten hyvin 
vastaajien näkökulmasta annetut vastausvaihtoehdot toimivat. Aineiston laatua py-
rittiin parantamaan tekemällä kyselyyn riittävästi avoimia kysymyksiä. Lisäksi ke-
rättiin täydentävää tietoa kohdennetulla haastattelulla purkutilaisuudessa. Aineiston 
laadulliseen luotettavuuteen liittyy myös tutkijan tulkintojen oikeellisuus. Eskola & 
Suorannan (1998, s. 213) mukaan ulkoinen validiteetti tarkoittaa tehtyjen tulkinto-
jen ja johtopäätösten sekä aineiston välisen suhteen pätevyyttä. Tässä tapauksessa 
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tutkija tuntee oman alansa toimintatavat ja lisäksi työskentelee kohdeorganisaa-
tiossa. Tämä saattaa vaikuttaa aineistosta suoritettuihin tulkintoihin. Tällöin vaa-
rana voi olla, että tutkija tekee johtopäätöksiä oletuksiinsa ja omaan kokemukseensa 
perustuen, jotka eivät vastaisi tutkimusaineiston sisältöä. Tutkimuksessa objektii-
visuutta pyrittiin parantamaan asiantuntijoiden suorilla lainauksilla avointen kysy-
mysten vastauksista. 
Eskola & Suorannan (1998, s. 213) mukaan tutkimuksessa käytetyn analyysin ar-
vioitavuudella tarkoitetaan sitä, että lukija voi seurata tutkijan päättelyä. Hirsjärvi 
et al. (2008, s. 227) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta pystytään pa-
rantaa kertomalla tutkimuksen toteutuksesta. Tutkimuksen vaiheet ja toteutuksessa 
käytetyt menetelmät on pyritty kuvaamaan monipuolisesti ja kattavasti. Näin lukija 
voi arvioida siltä osin tutkimuksen luotettavuutta. Eskola & Suorannan (1998, s. 
216) mukaan tutkimuksen tulkintasääntöjen sisäistäminen onnistuu antamalla luki-
jalle tulkinnan lisäksi nähtäväksi erilaisia aineistokatkelmia, joista tulkinnat ovat 
tehty. Tutkimuksen tuloksissa on käytetty myös suoria lainauksia saadusta aineis-
tosta, joten analyysin toistettavuus on mahdollista tehdä. 
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6 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 
Luvun tarkoituksena on esitellä tutkimuksen kautta saadut tulokset, jotka tutkimus-
kysymyksien kautta on saatu. Tulokset on ryhmitelty omiksi kappaleiksi aiheosa-
alueiden mukaan. 
Osa vastauksien tuloksista on esitetty Likertin asteikolta annettujen vastausten kes-
kiarvona. Keskiarvot on laskettu niin, että alin vastausvaihtoehto vastaa lukua 1 ja 
ylin lukua 5. Näin saadaan Google Forms -ohjelmasta suoraan laskennallinen kes-
kiarvo, kun myös vastaajien kokonaismäärä on tiedossa. Kyselyn vastauksista on 
otettu myös suoria lainauksia esitettyihin tuloksiin tarvittaessa. Tällöin lainaukset 
ovat erotettuna muusta tekstistä lainausmerkeillä sekä kursivoituna. Lainauksissa 
on käytetty tarvittaessa kolmea pistettä (…) esitettyihin osiin, joita tutkija on oman 
tulkintansa perusteella halunnut lainata kokonaisuuksista. 
Kysymykset jakaantuvat seuraaviin osa-alueisiin (liite 2): 

 Vastaajien taustatiedot. 
 Perustoimintojen tuki. Tarvitaan tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen 

sekä niiden siirtämiseen asiakkaille. 
 Työyhteisön tapa toimia. Työyhteisössä vallitsevat normit ja menettely-

tavat, kuten perehdytys. 
 Tiedonkulku. Kerrotaan työyhteisön tapahtumista, sekä omalle väelle 

että ulkopuolisille ja painopiste on työyhteisön sisäisessä tiedonkulussa. 
 Laadunhallinta. Eri osa-alueiden näkökulmat omassa organisaatiossa 

laadunhallintaan. 
 Laadunhallinnan kehittäminen. Keskittyy parantamaan kykyä täyttää 

laatuvaatimukset. 
 Avoin palaute. 

6.1 Vastaajien taustatiedot 
Kyselyyn vastanneista 78,9 % oli työskennellyt laadunhallinnan parissa vähintään 
5 vuotta. Tässä näkyy kohdeyrityksen muutos laitetoimittajasta palvelutoimitta-
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jaksi, koska uutta osaamista on pitänyt palkata taloon sekä henkilökuntaa on kou-
lutettu uusien vaatimusten vuoksi. Kyselyyn vastanneet jakaantuivat kolmeen ryh-
mään 1) IT asiantuntijoihin, 2) Canon huoltoon ja 3) omistajiin tai muihin organi-
saation toimijoihin (kuva 22). Melkein kaikki vastanneet työskentelevät palvelu-
tuotannon parissa ja ovat mukana laadunhallinnan parissa. Alle 35-vuotiata vastan-
neista oli 42,1 % ja yli 36-vuotiaita 57,9 %. Huomion arvoista oli, että alle 25-
vuotiaita ei ollut yhtään. Tässä näkyy yrityksen pitkä historia eli työntekijät alkavat 
ikääntyä. 

 
Kuva 22. Vastaajien jakauma rooleittain. 
Kun yritys on laajentunut, niin taloon on tullut uusia työntekijöitä. Toimintamallien 
muutokset ovat olleet siksi ajankohtaisina, joten työntekijöiden motivoiminen on 
ollut keskeisessä roolissa. Laatutoiminnan perusedellytyksenä voidaan pitää koh-
deyrityksessä hyvin koulutettua ja motivoitunutta henkilöstöä, joka palvelualalla on 
todellinen voimavara ja kilpailuetu. Muutoksien tekeminen on helpompaa organi-
saatiossa, kun halutut suunnitelmat rakennetaan henkilöstön kanssa yhdessä. Lec-
klinin (2006, s. 213–214) mukaan henkilöstön pitää ymmärtää tarvittava laatutaso 
ja laatujärjestelmän merkitys sekä motivoitua niin, että haluttu laatutaso olisi mah-
dollista saavuttaa. 
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6.2 Perustoimintojen tuki 
Tässä osiossa käydään läpi asioita, joita tarvitaan tuotteiden ja palveluiden tuotta-
miseen sekä niiden siirtämiseen asiakkaille. Perustoimintojen tuki sisältää tutki-
muksessa sisäisen toiminnan ja työohjeet. Ilman perustoimintojen tukea työyhteisö 
ei pysty kunnolla toimimaan. Työohjeet eli operatiivinen viestintä kertovat, miten 
asiat saadaan hoidettua työpaikalla. Kohdeyrityksessä työohjeiden toimivuuden 
varmistaminen on esimiehen vastuulla. 
Operatiivinen viestintä voidaan jakaa Åbergin (1997, s. 112–113) mukaan suoraan 
yhteydenpitoon ja välitettyyn viestintään. Suora viestintä tapahtuu kasvokkain eli 
suoraan ihmiseltä ihmiselle. Välitetty viestintä tapahtuu hyödyntäen erilaisia tekni-
siä viestimiä. Kohdeyrityksessä suoraan yhteydenpitoon kuuluvat seuraavat kana-
vat: 

 esimies ja häneltä tulevat työohjeet 
 osastokokoukset 
 tietoiskut 
 työkaverit 
 verkostoituminen (ulkopuoliset asiantuntijat). 

Välitettyyn viestintään kohdeyrityksessä kuuluvat seuraavat kanavat: 
 internet 
 muistiot 
 raportit 
 sähköposti 
 verkossa olevat ohjeet 
 videoneuvottelu. 

Yrityksen hankkiessa laatusertifiointia tarkoittaa myös, että viestintä tulee osaksi 
organisaation laatua. Viestinnän laatu ja kehittäminen nousevat samoista lähtökoh-
dista kuin laatukäsikirjassa esiintyvät osiot. Ensin määriteltiin laatutavoitteet, jotka 
perustuvat viestinnän ja laadun käsitteisiin. Tavoitteiden on oltava selkeästi mitat-
tavissa eli tuloksien mittareiden on oltava asianmukaisia (Siukosaari 2002, s. 60–
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61). Tavoitteet laadittiin niin, että ne ovat realistisia. Tavoitteiden toteutumista tark-
kaillaan säännöllisesti ja poikkeamat kirjataan sekä käsitellään työpaikan kokouk-
sissa. Tärkeimpiä vaiheita laatujärjestelmän käyttöönotossa on antaa henkilöstölle 
koulutusta laatuun, prosesseihin ja laatutyöhön. ICT-palvelualalla, joka on yleensä 
sirpaloitunutta ja sisältää nykyisin paljon myös etäjohtamista, on tärkeää, että hen-
kilöstöjohtamisessa käytetyt päätökset ja ratkaisut olisivat yrityksen laatupolitiikan 
mukaisia. Alalla vallitsevan muutosherkkyyden vuoksi jatkuva kouluttaminen on 
entistä tärkeämpää, jotta työn laatu saadaan pidettyä halutulla tasolla. Kohdeyrityk-
sessä kouluttamisen kautta haluttiin varmistaa henkilöstön oppiminen ja uusien asi-
oiden sekä menettelytapojen omaksuminen. Laatukäsikirjan kohdassa 7 käsitellään, 
miten yrityksen viestintä ja dokumentointi tukevat laadunhallintajärjestelmän toi-
mivuutta ja tehokkuutta sekä laatukäsikirjan kohdassa 8 käsitellään organisaation 
toimintaa (liite 3). Laatukäsikirjan kautta organisaatio määrittelee, millaista sisäistä 
ja ulkoista viestintää se tarvitsee laadunhallintajärjestelmän toimivuuden ja tehok-
kuuden takaamiseksi. Laatukäsikirjassa kohdeyritys määritteli seuraavat asiat: 
Mistä viestitään, milloin viestitään, keille viestitään ja kuinka viestitään. 
Perustoimintojen tuen näkökulmasta kohdeyrityksen palveluiden toimintaohjeet ar-
vioitiin puutteellisiksi, koska 42,1 % vastaajista koki näin (kuva 23). 

 
Kuva 23. Eri palveluiden toimintaohjeiden selkeys. 
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Toimintaohjeita kysyttäessä avoimissa vastauksissa kommentoitiin seuraavasti: 
 ”Onko näitä edes olemassa?” 
 ”En ymmärrä kysymystä. Tai en ole nähnyt toimintaohjeita toimitta-

miimme palveluihin.” 
 Kaivattiin ”yksityiskohtaisia ohjeita keskitetyssä paikassa”, ”yksinker-

taisia toimintaohjeita…” ja ”…kattavampaa ja ajantasaisempaa ohjeis-
tusta…”. 

Tarkemmin kysyttäessä mitä kautta saadaan parhaiten tietoa, kun tarvitaan ohjeita 
työn suorittamiseen, tuli selkeästi oman työyhteisön verkosto esille eli työkaverit, 
joka sai 100 % tuloksen. Palaverien kautta tietoa sai 52,6 % tuloksen. Toisaalta 
järjestelmän kautta sai 21,1 % tuloksen ja intran kautta 0 % tuloksen. Syynä intran 
huonoon tulokseen oli kyseisen järjestelmän puuttuminen. Kysyttäessä nykyisten 
toimintaohjeiden paikkaa, niin 57,9 % ilmoitti verkkolevyn. Mutta kysyttäessä so-
pivaa paikkaa toimintaohjeille, niin vastaajista 63,2 % koki sopivimmaksi intran. 
Kyselyn perusteella kohdeyritys otti intran työnalle ja siihen valittiin työryhmä, 
joka vie asiaa eteenpäin. Kysyttäessä työpaikan työohjeistuksen kehittämiseen aja-
tuksia, niin vastauksia tuli seuraavasti: 

 ”dokumentoimalla tarkemmin” 
 ”…pitäisi olla selkeämpiä ja ajantasaisempia” 
 ”haettavuus kaikille helpoksi…” 
 ”lisää yhteisiä ohjeistuksia…”. 

Perustoimintojen tukeen liittyen kysyttäessä palveluiden tuotteistuksen riittävyy-
destä tuli selkeä palaute, että 42,1 % vastaajista koki nykyisen toiminnan riittämät-
tömäksi (kuva 24). 
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Kuva 24. Palvelujen tuotteistuksen riittävyys. 
Kehitysjohtajan vastuulla on ollut palveluiden kuvaukset, mutta selkeästi asiantun-
tijat kokivat nykyisessä toiminnassa puutteita. Purkutilaisuudessa tätä käytiin läpi 
ja toteamus oli, että asiantuntijat halusivat enemmän olla mukana palveluiden tuot-
teistuksessa. Myös Lönnqvist et al. (2010, s. 94) mukaan palvelutuotannon johta-
misen ja kehittämisen kannalta on tärkeää ymmärtää, minkälaisesta tiedosta kussa-
kin tilanteessa tai organisaatiossa on kyse ja missä tämä tieto itse asiassa sijaitsee. 
Henkilöstön osaaminen, laadukas asiakaspalvelu ja vahva brändi ovat aineetonta 
pääomaa, jonka kautta myös kohdeyrityksen kilpailukyky paranee. Täytyy kuiten-
kin huomioida, että aineeton pääoma ei itsessään tuota arvoa. Kohdeyrityksessä tu-
loksia voidaan saada aikaan, kun aineetonta pääomaa hyödynnetään esimerkiksi pa-
rantamalla palveluiden laatua osaamisen avulla. 
Kuten aikaisemmin kohdeyrityksen esittelyssä tuli ilmi, niin kohdeyritys on laajen-
tunut paikkakunta kohtaisesti yrityksen elinkaaren aikana. Tämä aiheuttaa helposti 
paikkakuntakohtaisia eroja, koska yrityksen johtaminen muuttuu laajentumisen yh-
teydessä. Laatukäsikirjassa kohdassa 5 otetaan kantaa yrityksen johtamiseen sekä 
organisaation rooleihin, vastuujakoihin ja valtuuksiin (liite 3). Nämä otettiin kehi-
tyskohteiksi laatukäsikirjaa laadittaessa, koska ajantasaisten ohjeiden dokumen-
toinnin saatavuus sekä konsernin johtaminen haluttiin parannuskohteiksi. 
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Kuva 25. Prosessikuvaus myynnistä toimitukseen. 
Pääprosessit kuvattiin kunnolla, että jokainen näkee omat tehtävänsä. Prosesseihin 
tehtiin myös toimintaohjeet eri järjestelmiä varten, jotta henkilöstö osaisi suorittaa 
tehtävät oikein myös järjestelmien näkökulmasta. Laatukäsikirjan kohdassa 4 käy-
dään läpi prosessikuvaukset ja prosessien omistajat (liite 3). Esimerkiksi kuvassa 
25 esitetään myynnistä toimitukseen prosessi, josta nähdään eri toimintojen tehtävät 
sekä prosessissa käytettävät järjestelmät. 
Asiantuntijoille rakennettiin heidän työtään tukevat prosessit ja kuvassa 26 näyte-
tään yksi prosessikuvaus huolto- ja ylläpitopyynnöille. Näin perustoiminnoille pys-
tyttiin rakentamaan kunnollinen ohjeistus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Proses-
seja tehdessä tuli useita parannusehdotuksia ja niitä kirjattiin ylös kehitystyötä var-
ten. Nyt oli tarkoituksena saada kuvattua nykyinen toiminta, että saadaan rakennet-
tua laatujärjestelmä ja otettua se käyttöön. Sen jälkeen alkaa kehitystyö eteenpäin, 
kuten itse laatujärjestelmäkin ohjaa. Prosessikuvaukset kohdeyritys auditoi sisäi-
sesti ulkoisen konsultin kautta, että prosessikuvaukset ovat riittävällä tasolla mah-
dollista ISO 9001:2015 sertifiointia ajatellen. 



83 

 
Kuva 26. Prosessikuvaus huolto- ja ylläpitopyynnöistä. 

6.3 Työyhteisön tapa toimia 
Tässä osiossa käydään läpi työhön perehdytystä ja työyhteisöön perehdytystä. Toi-
miva perehdytys on tärkeässä roolissa, jotta uusi työntekijä oppisi nopeammin toi-
mimaan työpaikalla. Perehdyttäminen ei kuitenkaan koske pelkästään uusia työnte-
kijöitä, vaan muutostilanteissa myös kauemmin yrityksessä työskennelleitä. Työ-
yhteisöön perehdyttäminen tarkoittaa yrityksen pelisääntöjen läpikäymistä, joita 
ovat muun muassa talon tavat, henkilöstöpolitiikka, työturvallisuus asiat, tiedot 
henkilöstön oikeuksista ja velvollisuuksista. Åbergin (2006, s. 103–104) mukaan 
perehdyttämistä on kahta lajia: työyhteisöön perehdyttämistä ja työhön perehdyttä-
mistä. Kohdeyrityksellä perehdyttämisen keinoja ovat perehdyttämiskoulutus ja 
tarvetuloa taloon opas. Työyhteisön jäsenet korostuvat, koska heiltä uusi työntekijä 
saa tiedot epävirallisista käytännöistä. Perehdyttäjän on tunnettava talon tavat ja 
pystyttävä kertomaan oikealla tavalla niistä puolueettomasti. 
Perehdyttämisen näkökulmasta tuloksista selvisi, että vastaajista 47,4 % on sitä 
mieltä, että perehdytyksessä omassa yksikössä on puutteellista (kuva 27). Toisaalta 
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kysyttäessä työmenetelmien tai töiden muuttuessa perehdytykseen talossa kauem-
min olleille, niin vastaukset olivat paljon parempia. 

 
Kuva 27. Perehdytyksen puutteellisuus. 
Työpaikan perehdytyksen kehitysajatuksia kysyttäessä avoimissa vastauksissa 
kommentoitiin seuraavasti: 

 ”selkeyttä muutoksiin” 
 ”perehdytykseen tulisi osoittaa henkilö samasta tiimistä ja paikkakun-

nalta” 
 ”…enemmän selkeästi muotoiltua mustaa valkoisella…” 
 ”työ kiertoa enemmän”. 

Vastaajille 73,7 % oli käyty läpi prosessikuvauksia ja ohjeita eli esimiestyöskente-
lyssä on tarkistamista (kuva 28). Syvemmän tarkastelun kautta ilmeni, että kaikki 
esimiehet eivät olleet käyneet läpi samalla tavalla prosessikuvauksia ja ohjeita. Pro-
sessikuvauksia ei kohdeyrityksessä ollut juurikaan olemassa, mutta erilaisia ohjeis-
tuksia löytyi paljon. Tervetuloa taloon opas on todella hyvin tehty ja erittäin moni-
puolinen, josta löytyy paljon erilaisia ohjeistuksia henkilöstölle. Mutta asiantunti-
joille omaa erillistä osiota perehdytykseen ei kohdeyrityksestä löytynyt ja tämä nä-
kyi vastausten hajonnasta, koska eri paikkakunnilla oli muotoutunut oma tapa toi-
mia uuden henkilön tullessa yritykseen töihin. 
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Kuva 28. Prosessi kuvauksien ja ohjeiden läpikäyminen. 
Laatukäsikirjassa kohdassa 7 käsitellään, miten organisaatio määrittelee, suunnitte-
lee ja kehittää resurssejaan, jotta asiakkaiden vaatimukset ja odotukset täytetään. 
Lisäksi tarkastellaan, miten kohdeyritys huolehtii tarvittavasta osaamisesta ja päte-
vyyksistä ja saa koko organisaation sitoutumaan päämääriin ja tavoitteisiin. Laatu-
käsikirjassa määriteltiin prosessien omistajat, resurssit ja pätevyyksien hallinta, 
jotta kyvykkyyksien hallinta saadaan proaktiiviseksi (liite 3). 

6.4 Tiedonkulku 
Tässä osiossa käydään läpi kohdeyrityksen sisäistä tiedonkulkua ja painopisteenä 
ovat työyhteisön tapahtumat. Sisäisessä tiedotuksessa kohdeyrityksen työyhteisöllä 
on käytettävänään useita eri kanavia. Sisäisen viestinnän perusverkkoja ovat koh-
deyrityksessä alainen-esimies-verkko ja säännöllisesti kokoontuvat palaverit. Iso 
osa operatiivisesta informoinnista tapahtuu työntekijältä toiselle eli ns. puskaradion 
välityksellä. Puskaradio ei ole välttämättä aina huono viestinnän muoto, koska se 
on nopeaa ja usein myös luotettavaa sekä sen viestinnän muoto on ymmärrettävää. 
Muita sisäisiä informoinnin kanavia kohdeyrityksessä ovat tiedotustilaisuudet, toi-
mitusjohtajan katsaukset, blogit, ilmoitustaulut, pikatiedotteet ja vuosikertomukset. 
Kuten Åberg (2006, s. 110–111) toteaa, niin nykyisin viestintä ei saisi olla pelkäs-
tään esimiehen vastuulla, vaan alaisiltakin edellytetään omaa aktiivisuutta. Sisäisen 
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informoinnin vaikutukset ovat usein epäsuoria. Sisäinen informointi antaa yhteisen 
tietoperusta, vaikuttaa työtyytyväisyyteen ja työpaikan ilmapiiriin sekä lisää työ-
motivaatiota. Kaikki edelliset tekijät vaikuttavat myös työn tuottavuuteen. 
Riittämätön tiedonkulku on noussut myös kohdeyrityksen henkilöstötyytyväisyys-
mittauksissa kehityskohteeksi nousevaksi asiaksi. Lecklin & Laineen (2009, s. 196–
199) mukaan henkilöstön aktivointi nouseekin tärkeäksi asiaksi suunnitelmien to-
teutumisen onnistumisessa. Tiedonkulun ongelmakohtina on nähty ns. ”vaihto koh-
dat” eli kun vastuu siirtyy osastolta toiselle esim. laitteen asennusprosessissa myyn-
niltä asiantuntijoille. Suurimmat tiedonkulun solmukohdat liittyvät pääsääntöisesti 
ydin- ja tukiprosesseihin. Kun prosessit saadaan kuvattua ja sisäistettyä saadaan iso 
osa tiedonkulun ongelmista ratkaistua. 
Tiedon saannista työpaikan tapahtumista viikkopalaverien kautta vastaajista 84,2 
% koki hyvänä (kuva 29). Tämä johtuu varmasti hyvästä nykyisestä käytännöstä eli 
joka viikko on yhteinen palaveri videoneuvottelun kautta koko asiantuntijaryh-
mälle. Tämä on varmasti auttanut muita puutteita, kuten esimerkiksi vajavaisia do-
kumentointeja. 

 
Kuva 29. Tiedon saanti työpaikan tapahtumista viikkopalavereiden kautta. 
Laatukäsikirjassa kohdassa 5 käsitellään kohdeyrityksen johtamista, missä on mu-
kana laatupolitiikan viestintä (liite 3). Kohdeyrityksellä on käytössä useita viestin-
tätyökaluja, joita käytetään henkilökunnan välisessä viestinnässä. Tällaisia ovat 
mm. Skype for Business, Yammer, sähköposti, puhelin ja videoneuvottelulaitteet. 
Sisäiseen tiedonkulkuun käytettävien työkalujen käyttöä tulee selkeyttää laatimalla 
sisäinen viestintäsuunnitelma siitä, mitä työkalua tulee milloinkin käyttää. Laatu-
käsikirjassa määriteltiin organisaatiossa toimivien tehtävät ja yksi selkeä paikka do-
kumentaatiolle, jotta viestintä saadaan selkeäksi ja yhdenmukaiseksi. 
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Yksi iso haaste tiedon välitykselle tuli ilmi kyselyn purkutilaisuuden kautta. Tämä 
haaste koskee kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmää, koska kyseinen järjes-
telmä on aikoinaan rakennettu paikkakuntakohtaiseksi. Nykyisin keskitetyt asiak-
kaiden tukikeskukset (Joensuu ja Mikkeli) joutuvat käyttämään kaikkien neljän 
paikkakunnan järjestelmiä. Tämä tarkoittaa, että itse kentällä olevat asiantuntijat 
eivät pääse näkemään asiakkaiden tietoja, mikäli asiakas sijaitsee toisen paikkakun-
nan alueella. Tämä aiheuttaa myös sisäisiä veloitus prosesseja, mikäli asiantuntija 
tekee töitä toisen paikkakunnan asiakkaalle. 

6.5 Laadunhallinta 
Tässä osiossa käydään läpi erilaisia näkökulmia, jotka vaikuttavat kohdeyrityksen 
laadunhallintaan. ISO 9000 -standardeissa johdon vastuuta on korotettu ja täten 
johto ei voi irtautua laatujärjestelmän kehittämisestä. Laatu ei synny itsestään, vaan 
sitä pitää haluta ja johtaa. ISO 9000 -standardisarja asettaa johdolle useita vastuu-
alueita. Lecklinin (2006, s. 56–57) mukaan laadunkehittäminen olisi hyvä alkaa 
johtoryhmän laatukoulutuksella. Tällöin johto pystyy myös itse toimimaan henki-
löstön kouluttajana ja innostamaan henkilöstöä laadunkehittämiseen. Kohdeyrityk-
sessä päätettiin ottaa mukaan ulkopuolisen konsultti, joka on mukana kehittämässä 
laatujärjestelmää yritykselle. 
Johdon keskeisenä tavoitteena on luoda johtamistavallaan ja toimenpiteillään koh-
deyrityksessä ilmapiiri, jossa henkilöstö osallistuu täysipainoisesti laadunhallinta-
järjestelmän mukaiseen toimintaan. Kohdeyrityksen johtoryhmä määritti yrityk-
selle laatutavoitteet ja laatupolitiikan, joiden tavoitteita korostetaan yrityksen tie-
toisuuden ja motivaation lisäämiseksi. Prosessien osalta varmistettiin niiden tarkoi-
tuksenmukaisuus ja vastaavuus asiakkaiden ja muiden sidosryhmien vaatimuksiin. 
Yritykselle nimettiin laatupäällikkö. koska prosesseja ja koko laadunhallintajärjes-
telmää tulee ylläpitää ja kehittää jatkuvasti. Tavoitteisiin pääsemistä tullaan tarkas-
telemaan määräajoin katselmoinneilla, joissa myös päätetään laatupolitiikka, laatu-
tavoitteet ja toimenpiteet laadunhallintajärjestelmän parantamiseksi. 
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Kohdeyrityksen johdon sitoutuminen laatuun tarkoittaa sitä, että johto on halukas 
käyttämään rahaa ja aikaa laadunkehittämiseen. Johto on aktiivisesti mukana laatu-
projektissa ja osoittaa halutun suunnan ja painopistealueet laadunkehittämiselle. 
Tärkeä painopistealue on asiakkaat, koska he rahoittavat yrityksen toiminnan. Hen-
kilöstön koulutuksella puolestaan varaudutaan siihen, että tulevaisuudessa yrityk-
sellä on käytössään tarvittavat tiedot ja taidot. Painopistealueet vaihtelevat yrityk-
sen kulloisenkin kilpailutilanteen ja kehityksen mukaan. Kuten Tuominen & Moi-
sio (2015, s. 19) toteavat, niin tyypillistä menestyvälle organisaatiolle on, että 
kaikki organisaation henkilöt tietävät yrityksen toiminta-ajatuksen ja päämäärät 
sekä omat roolinsa tavoitteen saavuttamiseen  
Kysyttäessä yrityksen toiminta-ajatuksista, niin vastaajien mielestä kohdeyrityksen 
toiminta-ajatukset tukivat laadunhallintaa 94,7 % eli yrityksen päälinjat vastaajien 
mielestä tukevat tekemistä erittäin hyvin (kuva 30). Kohdeyrityksen toiminta-aja-
tukset ovat: 

 MISSIO: Tehdä kannattavaa liiketoimintaa ja turvata asiakkaiden työrauha 
 VISIO: Marski Data on kasvava Itä-Suomen johtava ICT-palveluyritys 
 ARVOT: Asiakaslähtöisyys • arvostus • laadukkuus • luotettavuus. 

 
Kuva 30. Marski Datan toiminta-ajatuksien missio, visio ja arvot tuki laadunhallin-
taan. 
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Asiakaspalautteiden näkökulmasta tuli keskiarvoksi 3,8 vastaajien mielestä eli tu-
losta voidaan pitää hyvänä. Kohdeyrityksessä käydään joka perjantai koko henki-
lökunnalle läpi viikolla saadut asiakaspalautteet, mutta niiden seuranta oli jäänyt 
tekemättä. Tämä tuli ilmi prosesseja kuvattaessa. Tähän haluttiin muutos, koska 
asiakaspalautteiden kautta voidaan kehittää parhaiten toimintaa. Tuomisen & Moi-
sion (2015, s. 81) mukaan asiakkaiden ilmaistujen ja ilmaisemattomien tarpeiden 
tunnistaminen on yrityksen ydinosaamista ja kilpailukykytekijä. 
Vastaajien mielestä kohdeyrityksen nykyinen organisaatio on toimiva ICT-palve-
luliiketoimintaan 94,7 % eli yrityksen päälinjat vastaajien mielestä tukevat teke-
mistä erittäin hyvin sekä vastaajien mielestä oman toimipisteen organisaatio on toi-
miva 78,9 % eli työntekijät kokevat nykyisen paikallisen organisaation toimivan 
myös hyvällä tasolla, mutta pientä kehittämistä joillakin kohdin on olemassa. 
Laatukäsikirjan kohdassa 10 käsitellään poikkeamia eli reklamaatioiden käsittelyä 
(liite 3). Reklamaation käsittely toimipisteissä oli epäselvää 31,6 % vastaajista, joka 
on liian paljon. Laadukkaaseen toimintaan kuuluu selkeä reklamaationhallinta ja 
nopea toiminnan korjaaminen tarvittaessa. Tähän tehtiin laatukäsikirjassa selkeä 
käsittelyohje sekä toimintamalli. 

6.6 Laadunhallinnan kehittäminen 
Tässä osiossa käydään läpi kohdeyrityksen laadunhallinnan kehittämistä eli miten 
parannetaan kykyä täyttää laatuvaatimukset. Grönroos et al. (2007, s. 29) mukaan 
voidaan palvelun tuottaminen asiakkaalle nähdä asiakkaalle arvoa muodostavana 
päivittäisten prosessien ja toimintojen tukena. Toivottavaa olisi, että tuotetulla rat-
kaisulla saataisiin aikaan positiivinen ja mitattavissa oleva vaikutus asiakkaan 
omiin liiketoimintaprosesseihin. 
Tutkimuksen pohjalta voisi todeta, että asiakkaiden tyytyväisyyden varmistamiseen 
ei tällä hetkellä tehdä riittävästi. Vastaajien mukaan asiakastyytyväisyyden varmis-
taminen kohdeyrityksen toiminnassa jakaantui melko paljon eli 57,9 % vastaajista 
koki hyvänä, 36,9 % vastaajista koki huonona ja 5,2 % sekä että (kuva 31). 
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Kuva 31. Asiakkaiden tyytyväisyyden varmistaminen. 
Nykyisin ei enää riitä yksistään tuotteen ympärille muodostetut palvelut, vaan pal-
veluliiketoiminnassa tuotteet olisi nähtävä prosesseina, joilla voitaisiin tuottaa asi-
akkaalle lisäarvoa (Grönroos et al. 2007, s. 39). Kohdeyrityksessä otettiin käyttöön 
menettely, jolla asiakkailta kerätään tietoa palveluiden tasosta sekä lisäarvon tuo-
tosta. 
Kohdeyrityksen vastaajien mielestä eri palveluiden tuotteistuksissa 42,1 % olisi pa-
rantamista. Kyselyn purkutilaisuuden kautta selvisi, että tulostuspuolella pitkän his-
torian tuloksena palvelut olivat hyvin tuotteistettuja, mutta IT-palveluiden tuotteis-
tuksissa oli puutteita johtuen määrittelemättömästä palvelutuotteistuksesta. Laatu-
käsikirjan kohdassa 8 määritellään toimintaa ja esimerkiksi palveluiden tuotteis-
tusta (liite 3). 

6.7 Avoin palaute 
Avoimilla kysymyksillä haettiin kohdeyrityksen asiantuntijoiden omia ajatuksia 
työn tekemisen selkeyteen sekä uusia ideoita toimintaan. Vastauksia tuli kolme ja 
nämä kaikki sisälsivät samankaltaisia ajatuksia. Päällimmäisenä oli halu saada toi-
minta yhtenäiseksi ohjeistamalla ja johtamalla asiantuntijaorganisaatiota nykyistä 
paremmin.  
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Alla kooste vastuksista: 
 ”…helposti löydettävissä…” 
 ”…kloonattua parhailla ratkaisuilla…” 
 ”…yhteiset ohjeet…” 

ISO 9001 -standardin kohdassa 7.5 käsitellään dokumentoidun tiedon luomista ja 
hallintaa. Laatukäsikirjaa laadittaessa palautteet otettiin huomioon ja kohdeyrityk-
sen dokumentoinnille määriteltiin selkeämmät toimintatavat. 
Kyselyn purkutilaisuudessa tuli ilmi lisää palautteita liittyen asiantuntijaorganisaa-
tion johtamiseen. Nykyisin kohdeyrityksellä ei ole nimettyä ammattitaitoista palve-
lujohtajaa, joka vastaisi palveluorganisaation toiminnasta ja kehityksestä. Tähän 
toivottiin parannusta, koska silloin asiantuntijaorganisaation toimintaa ohjattaisiin 
keskitetymmin ja paremmin koordinoituna. Asiantuntijoiden koulutukset ovat erit-
täin merkitseviä yrityksen kumppanuustasoille ja tällöin erilaisten sertifiointien yl-
läpitämisen koordinointi on tullut erittäin tärkeäksi yritykselle. Tämänkin voisi ni-
metty palvelujohtaja ottaa vastuulleen. Grönroos et al. (2007, s. 103) mukaan ta-
voitteena on luoda looginen prosessirakenne toimintavaiheineen niin, että saadaan 
esille oleelliset prosessikokonaisuuden kannalta vaativat työtehtävät ja sitä kautta 
kehittää tarvittavaa osaamista. 

6.8 Tulosten yhteenveto 
Kuvassa 32 on eri osa-alueiden kyselyn tuloksien keskiarvot esitettynä niistä kysy-
myksistä, joista voidaan tehdä numeerinen arvo. Tutkija otti mukaan myös 
kyllä/ei/muu – vastaukset, antamalla vastauksille seuraavat arvot: kyllä = 5, ei = 1 
ja muu = 3. Näin nämä kysymykset tulivat mukaan eri osa-alueiden keskiarvojen 
laskentaan. Mukana olevat kysymykset jakautuivat seuraavasti osa-alueittain: 

 Perustoimintojen tuki (kysymykset 11, 28, 29, 35 ja 37) 
 Työyhteisön tapa toimia (kysymykset 13, 14, 15, 30, 40, 42 ja 43) 
 Tiedonkulku (kysymykset 18, 19 ja 45) 
 Laadunhallinta (kysymykset 5, 7, 8, 9, 20, 27 ja 46) 
 Laadunhallinnan kehittäminen (kysymykset 6 ja 20). 
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Kuva 32. Kyselyn osa-alueiden yhteenveto. 
Perustoimintojen tuki sai pienimmän keskiarvon 3,0 eli nykyinen toiminta vastaa-
jien mielestä kaipaa selkeästi laadukkaampaa toimintaa erilaisten ohjeistuksien 
kautta. Laadunhallinnan kehittäminen sai keskiarvoksi 3,3 ja tämä osa-alue kaipaa 
selkeyttä vastuu alueisiin sekä johtamiseen. Työyhteisön tapa toimia sai keskiar-
voksi 3,4 ja tämä osa-alueen kohdalla esimiestyöskentelyn laatu nousee esille. Laa-
dunhallinta sai keskiarvoksi 4,0 eli kohdeyrityksen organisaatiorakenne ja strategia 
ovat palveluliiketoiminnan parissa työskentelevien mielestä hyvällä tasolla. Tämä 
tarkoittaa perusasioiden olevan kunnossa, josta on hyvä lähteä rakentamaan laatu-
järjestelmää. Tiedonkulku sai keskiarvoksi 4,1, joten nykyiset käytännöt ovat läh-
tötilanteessa varsin riittävät.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSSUOSITUKSET 
Diplomityön tavoitteena oli ymmärtää palveluliiketoiminnan muutokset kohdeyri-
tyksessä, sekä arvioida ja tunnistaa laadunhallintajärjestelmän ISO 9001:2015 -
standardin mukaiset vaatimukset toimintatavoille. 
Teorian kautta aloitettiin tutustuminen tarvittaviin aihealueisiin ja aikaisempiin tut-
kimuksiin. Kirjallisuuskatsauksen mukaan uuteen laadunhallinta standardiin koh-
distuu aiempaa merkittävimpiä johtamiseen liittyviä vaatimuksia. Nykyisin monet 
suomalaiset eri toimialoilla olevat yritykset ovat siirtymässä tai siirtyneet palvelu-
liiketoiminnan mallia kohti etsien sieltä uutta liiketoiminnan kasvua. Tämä luo pai-
netta ottaa käyttöön laadunhallintajärjestelmää, jonka kautta yritys voisi antaa 
omasta toiminnastaan paremman kuvan. Yrityksen oman asiantuntijaorganisaation 
merkitys korostuu ja sen osaamisen hyödyntäminen yrityksen palveluiden kehityk-
sessä tulee esille. Ylläolevat asiat tulivat myös esille kyselytutkimuksen kautta. 
Empiria osuudessa toteutettiin kysely Marski Datan asiantuntijoille, jotta saadaan 
oman toiminnan näkökulmaa ja henkilökunnan kokemuksia laadunhallintaan liitty-
vän kehitystyön tueksi. Tutkimuksessa käytettiin laadullista tutkimus menetelmää 
sähköistä lomakekyselyä hyödyntäen. Näin saimme havainnointia kohdeyrityksen 
erilaisista sisäisistä toimintatavoista laadunhallinnan ympärillä. Tutkijan työkoke-
mus kohdeyrityksessä antoi tukea kyselyn suorittamiseen ja tulkintaan. Tutkimuk-
sen kautta tuli myös esille, että asiantuntijatyön määrä oli lisääntynyt huomattavasti 
kohdeyrityksessä ja palveluiden osuuden kasvu sekä niihin liittyvät prosessit olivat 
kehittyneet ilman kohdennettua panostusta. Tutkijan yllätti myös erilaisten kuvas-
ten ja materiaalien määrä sekä ihmisten osaamisten kehittämiseen panostaminen 
kohdeyrityksessä. 
Teorian ja empirian kautta kohdeyrityksen haasteita arvioitiin ja ratkaisuja mietit-
tiin tutkijan toimesta. Näiden kautta kuvattiin kehityssuosituksia ja hahmotettiin 
vaaditut tarpeet laatukäsikirjan muotoon (liite 3). Kehitystä tehdään koko ajan ja 
pieniä parannuksia tehtiin tutkimuksen aikana. Laatujärjestelmää ei ole vielä otettu 
käyttöön täysin, joten on liian aikaista vielä arvioida sen tuloksia ja toimivuutta. 
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Nyt on mahdollista kuitenkin jo todeta, että tutkimuksen kautta saadut tulokset syöt-
tävät kohdeyrityksen kehitykselle laajempaa viitekehystä, käytännön tietoa ja tule-
vat antamaan prosessimaisemman sekä vaiheistetumman lähestymisen laadunhal-
lintaan. 
Tutkimuksen kautta kohdeyritykselle saatiin rakennettua uusia prosesseja kyselyssä 
ja havainnoinnissa esiin tulleisiin haasteisiin sekä alkutilanteessa määritettyihin il-
miöihin. Kohdeyritys koki, että tutkimuksen kautta asetetut tavoitteet saavutettiin. 
Käytetyt analyysit palvelevat kohdeyrityksen laadunhallinnan jatkokehittämistä 
eteenpäin. Tutkimuksen tärkeimpinä tuloksina saatiin analyysin kautta kartoitettua 
laadunhallinnan vaatimukset, liiketoiminnan muutoksessa tarvittavat elementit 
sekä joukko muita toiminnallisia ehdotuksia. Kohdeyrityksessä olisi tärkeää tehdä 
toimintatapamuutoksia konsernitasolla, joita tutkimuksen pohjalta ovat johtamisen 
käytännöt, asiantuntijoiden sitouttaminen tuotteistukseen, arvontuoton huomioimi-
nen ja tuotettujen palveluiden muodostaminen prosesseiksi. Asioiden pitäminen yk-
sinkertaisena ja vaiheistamalla kehittäminen varmistetaan onnistuminen. Yrityksen 
liiketoiminnan menestyminen edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja proses-
sien tehostamista (Stenberg 2006, s. 8). 
Kulttuuri- ja toimintatapaerot kohdeyrityksen organisaation sisällä ovat merkittä-
viä. Kohdeyrityksessä aikoinaan tehdyt ratkaisut työskentelytapoihin ja tietotekni-
siin välineisiin vaikuttavat edelleen toimintaan. Esimerkiksi kohdeyritys on Mikke-
lissä toiminut 33 vuotta, Savonlinnassa 10 vuotta, Joensuussa 5 vuotta ja Kuopiossa 
3 vuotta. Myös kysymysten vastauksista oli tulkittavissa organisaation sisällä mer-
kittäviä eroja eri paikkakuntien välillä ja tätä eroa pitää pystyä kaventamaan jat-
kossa. 

7.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 
Tutkimuksen kautta lähdettiin tutkimaan ilmiötä, jota tutkimuskysymyksillä lähdet-
tiin tarkentamaan. Pääkysymyksenä oli: ” Mitä tekijöitä kohdeyrityksen laadunhal-
linnassa tulisi kehittää ICT-palveluliiketoiminnassa, jotta se täyttäisi yrityksen 
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omat sekä ISO 9001:2015 -standardin sille asettamat laatuvaatimukset?”. Haasta-
vaan ja laajaan pääkysymykseen on pyritty vastaamaan kolmen alakysymyksen 
avulla. 
Mitä laadunhallinta organisaatiossa edellyttää? 
Tähän alatutkimuskysymykseen haettiin vastausta kyselyn avulla. Suunniteltaessa 
ja toteutettaessa laadunhallintajärjestelmää tulisi ottaa huomioon organisaatio ja sen 
erityispiirteet. Lisäksi ISO 9001:2015 -standardi asettaa vaatimuksia kohdeyrityk-
sen toiminnalle. Toiminnan luonteesta johtuen kohdeyrityksen vastuulla on hyvin 
monenlaisia palveluita. Tutkimuksessa todettiin, että organisaation eri paikkakun-
tien toiminnot vaihtelevat tapauskohtaisesti, mikä vaikuttaa myös hallinta tapaan. 
Asiakkaille tuotettavat palvelut sisältävät laitteistoja, ohjelmistoja tai mekaanisia 
osia sekä työtä, joista muodostuu laadunhallintaan monimutkainen prosessi. 
Laadunhallinta tarjoaa mekanismin ja määritellyn toimintatavan, jolla kohdeyrityk-
sen toiminta pysyy paremmin hallussa. Laadunhallinnan onnistumiselle ei ole ole-
massa yhtä ainoaa menettelytapaa, mutta standardin määrittelemät elementit anta-
vat pohjan, joita hyödyntäen kohdeyrityksellä on mahdollista onnistua. 
Teknisten järjestelmien ja työkalujen lisäksi tarvitaan ymmärrystä ja osaamista laa-
dunhallinnan tarpeille sekä yhteisen päätöksen laadunhallinnan käyttöön ottami-
sesta sovitulla tavalla kohdeyrityksessä. Kohdeyrityksen täytyy muistaa, että esi-
merkiksi konsernin tietohallintoa ei voi johtaa erillistoimintona irrallaan yrityksen 
rakenteista ja strategisista visioista (Stenberg 2006, s. 26). Usein laadunhallinta py-
ritään toteuttamaan yhteistyössä organisaation sisäisten toimijoiden sekä ulkoisten 
yhteistyökumppanien kanssa. Monitoimijaympäristössä tiedonkulku kanavat täy-
tyy hyvin huomioida ja yleensä käytetään formaalia asiakirja-, dokumentti- tai tie-
tojärjestelmään perustuvaa menettelyä. 
Johtopäätös: Laadunhallinta edellyttää määriteltyjä tietoteknisiä työkaluja, selke-
ämpää johtamista, asiantuntijoiden yhdistämistä organisatorisesti ja toimintatapo-
jen systematisointia. 
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Millaisilla toiminnoilla ja työkaluilla halutut muutokset pystytään toteuttamaan? 
Organisaation tuki laadunhallintajärjestelmälle mahdollistaa laadunhallinnan jatku-
van kehittämisen. Organisaation tuen täytyy pitää sisällään johdon tuen ja hyväk-
synnän. Lisäksi täytyy olla mahdollisuus kouluttautua aiheeseen, prosessien luomi-
seen ja niiden tärkeyden ymmärtämiseen. Lopuksi organisaatiolla pitää olla oikeu-
tus tehdä prosessin mukana annettuja päätöksiä. Oleellinen osa laadunhallinnan to-
teutusta on johdon tuki, koska se vaikuttaa käytettävissä oleviin resursseihin ja sii-
hen miten tärkeänä ja kriittisenä toiminta organisaatiossa nähdään. Laadun tulee 
olla kiinteä osa johtamisjärjestelmää ja ISO 9001:2015 -standardi ottaa kantaa suo-
raan vaatimuksillaan organisaation toimintaan. 
Laadunhallintaan liittyvien prosessien yhtenäisyys ja toimivuus, niiden jatkuva ke-
hitys ja joustavuus ovat osa toimivaan laadunhallintaan liittyvää kyvykkyyttä. Pro-
sesseista on tärkeää toteutettavuuden kannalta tehdä sellaisia, että erilaisia tuotteis-
tettuja palveluita voidaan joustavasti skaalata muuttuvien tilanteiden tarpeisiin. 
Laadunhallintajärjestelmälle on toiminnan kehittämisen kannalta tärkeää järjestää 
sisäisiä auditointeja, jossa toimintaa arvioidaan ja mahdollisia kehitystarpeita ote-
taan huomioon. 
Juutin (2015, s. 168) mukaan organisaation ainoa mahdollisuus taata menestymi-
nen, on luoda selkeä hyvä järjestelmä sekä palkata osaavaa, luovaa ja innostunutta 
henkilöstöä. Palveluliiketoiminnassa tarvitaan ihmisen työtä ja osaamista eli tällöin 
aineettoman pääoman rooli on merkittävä. Palvelukonseptien ja prosessikokonai-
suuden kehittämisen tulokset riippuvat suoraan työntekijöiden osaamisesta ja kehi-
tystyöhön käytettävissä olevasta työajasta. Yrityksen johdon osaaminen ja työpanos 
ovat kriittisiä aineettoman pääoman osa-alueita, koska johto luo organisaatiolle toi-
mintaolosuhteet. (Grönroos et al. 2007, s. 127.) 
Johtopäätös: Asiantuntijat ovat palveluliiketoiminnassa avain rooleissa ja heidän 
johtaminen on avainasemassa yrityksen menestymisen kannalta tulevaisuudessa. 
Johtamisjärjestelmän täytyy uudistua, jotta halutut muutokset saadaan kohdeyrityk-
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sessä vietyä läpi. Nimetty laatupäällikkö on myös tärkeässä roolissa, jotta laadun-
hallintajärjestelmää saadaan kehitettyä eteenpäin kohti prosessimaista toimintaa ke-
räämällä toiminnasta tietoa. 
Miten kohdeyrityksen ICT-palveluliiketoimintamallia pitää muokata? 
Palveluyritykseksi muuntautumisen keskiössä on arvontuotto ja tämä edellyttää 
tuotteiden muuttamista prosesseiksi ja yrityksen toiminta-ajatuksen uudistamista 
asiakaslähtöiseksi. Grönroos et al. (2007, s. 32) mukaan palveluyrityksenä toimi-
misella tarkoitetaan yrityksen kykyä tarjota asiakkailleen arvoa tuottavia proses-
seja, mukaan lukien resurssit (ihmiset, fyysiset tuotteet ja tiedon), jotka yhdessä 
asiakkaiden sekä asiakkaiden resurssien kanssa parantavat myös asiakkaiden omia 
prosesseja. Prosessien johtaminen ja niiden kehittäminen edellyttävät uusia johta-
mistaitoja, koska asiantuntijoiden kautta tapahtuu palveluiden tuottaminen asiak-
kaille ja asiantuntijat pystyvät kuvaamaan palveluiden tuottamisen. 
Asiakaskeskeisyyden nostaminen tuli kyselyn kautta esille, koska Tuominen & 
Moisio (2015, s. 19–21) toteavat, että laadunhallintajärjestelmän on perustuttava 
hyvään analyysiin, arviointiin ja ymmärtämiseen liiketoiminnan ympäristöstä. Yri-
tyksen on tiedettävä asiakkaiden tarpeet ja odotukset sekä kerättävä informaatiota. 
Kerätystä informaatiosta on pystyttävä ymmärtämään asiakkaiden tarpeet, jotta yri-
tys pystyy tarjoamaan palveluita asiakkaiden tarpeisiin. 
Johtopäätös: Asiantuntijat mukaan palveluiden tuotteistusprosessiin, koska arvon 
tuottaminen asiakkaille onnistuu tuntemalla asiakkaiden prosesseja. 
Mitä tekijöitä kohdeyrityksen laadunhallinnassa tulisi kehittää ICT-palveluliiketoi-
minnassa, jotta se täyttäisi yrityksen omat sekä ISO 9001:2015 -standardin sille 
asettamat laatuvaatimukset? 
Organisaatiot kehittyvät haastavien ja moniulotteisten tuotteistettujen palvelujen 
kautta nostaen asiantuntijoiden kykyä, mahdollisesti organisaation merkittäväksi 
kilpailun edistäjäksi. Nämä mahdollistavat organisaatioiden tuottaa asiakkaille 
enemmän lisäarvoa ja sitä kautta luoda itselleen menestystä. Onnistunut palvelutoi-
minta näkyy myös korkeana asiakastyytyväisyytenä. Hyvällä asiakaskokemuksella 
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voidaan parantaa arvontuottoa ja luottamusta. Näin pystytään edesauttamaan toi-
mittajalle lisämyyntiä olemassa olevien palveluiden lisäksi. Asiakastyytyväisyyden 
mittaaminen ja kehittäminen ovat tärkeitä yrityksen palveluliiketoiminnan kehittä-
misessä. 
Osaamistarpeet ja kehittämishaasteet voivat liittyä kaikkiin osaamisen osa-aluei-
siin. Osaamisen kehittymistä ei enää nähdä pelkästään yksittäisen ihmisen tietojen 
tai taitojen lisäämisenä. Enää ei siis riitä perinteinen koulutus, vaan osaamisen ke-
hittäminen tapahtuu yhä enemmän työn yhteydessä yhteisöllisenä oppimisena. Tä-
män hallinta vaatii johtamista ja organisaation osaamisen kehittämisestä kannattaa 
luoda kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, jossa erityistä huomiota kiinnite-
tään organisaation kannalta kriittisten osaamisalueiden varmistamiseen. Kun siirry-
tään palveluihin, niin tarvittavan osaamisen tarve muuttuu. Mitä enemmän palvelu-
prosessi integroituu yhteen asiakkaan prosessien kanssa, sitä tärkeämmäksi muo-
dostuu asiakkaan toiminnan entistä syvällisempi ymmärtäminen ja prosessimaiset 
toimintatavat. Tätä kautta muodostuu palveluprosessin ja siihen liittyvän informaa-
tion sekä osaamisen hallinta. ISO 9001:2015 -standardi tuo hyvin pitkälle määritel-
lyn systeemin, joka tuo prosessimaisen tavan toimintaan.  
Konsernijohdon tulisi ylläpitää ja kehittää konsernin organisaatiorakennetta, resurs-
sointia ja ohjausjärjestelmää siten, että nämä mahdollistaisivat luomaan parhaim-
mat edellytykset tulevaisuuden kriittisen osaamisen kehittymiselle konsernin si-
sällä. Lönnqvistin et al. (2010, s. 93) mukaan tiedolla ja sen johtamisella on yhä 
tärkeämpi merkitys toimintaa kehitettäessä. 
Johtopäätös: Oikeat resurssit ja niiden hallinta ovat tärkeimmät elementit palvelu-
liiketoiminnassa. Johtaminen, mittaaminen ja seuranta ovat tärkeimmät asiat, jotta 
kohdeyritys pääsisi tavoiteltuun lopputulokseen laadunhallinnassa. 
Tämä tutkimus ei teoreettisesti ajatellen luonut uutta tietoa. Mielenkiintoista kui-
tenkin tieteellisesti katsoen oli, että palveluliiketoiminnan ja laadunhallintajärjes-
telmän kehittäminen ovat hyvin lähellä toisiaan. Laadunhallintajärjestelmän raken-
taminen kannattaisi aloittaa johtamisjärjestelmän kautta, koska prosessien johtami-
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nen ja niiden kehittäminen edellyttävät uusia johtamistaitoja organisaatiolta. Tutki-
jalle näiden asioiden tarkasteleminen oli mielenkiintoista ja auttoi ymmärtämään 
tiedemaailmaa paremmin. Ilmi tuli myös, että ei tiedemaailmakaan ole suojassa 
markkinatalouden vaikutuksilta ja trendeiltä. Tutkimuksen pohjalta kohdeyrityk-
selle pystyttiin antamaan selkeä kehityssuunnitelma laadunhallintajärjestelmän 
eteenpäin viemiseen ja tarvittavien muutosten varmistamiseen. 

7.2 Keskeiset osa-alueet laadunhallinnan kehittämiseen kohdeyrityksessä 
Usein palveluliiketoiminnan kehittämisessä edetään niin, että toimittaja ja valmis-
taja luovat ensiksi omien tuotteiden oheen erilaisia palveluita kuten esimerkiksi 
koulutuspalvelut, asennuspalvelut ja ylläpitopalvelut. Palvelut tuotteistetaan pää-
sääntöisesti pitkälti hyödyntäen olemassa olevaa liiketoimintamallia. Tulevaisuu-
den palveluliiketoimintamallissa nopeasti kehittyvät palvelut haastavat yritysten 
toimintoja ja edellyttävät yrityksiltä uutta otetta palvelutoimintaan. Palvelukonsep-
tien luonti tulee tapahtumaan jatkossa yhteistyössä, sekä omien palvelutarjoajien, 
että omien asiakkaiden kanssa. (Grönroos et al. 2007, s. 8.) Kokonaisuuden johta-
minen on avainasemassa onnistumisen kannalta, kun toimitetaan palvelukokonai-
suuksia asiakkaille. Tällöin merkittäviin rooleihin nousevat asiantuntijoiden kyvyk-
kyydet toimia asiakasrajapinnassa. ISO 9001:2015 -standardin prosessimainen toi-
mintamalli tehostaa asiakkaan vaatimusten toteutumista, jolloin asiakastyytyväi-
syys lisääntyy. Toisiinsa liittyvien prosessien muodostamien järjestelmien ymmär-
täminen ja johtaminen parantavat organisaation tehokkuutta sekä vaikuttavuutta ja 
auttavat organisaatiota saavuttamaan halutut tulokset. 
Grönroos et al. (2007, s. 90) mukaan laadunhallinnan kannalta ratkaisun toteutus 
on osa laajempaa prosessia, joka lähtee koko yrityksen toiminnasta (kuva 33). Yri-
tyksen johto tekee liiketoimintaa koskevat strategiset päätökset ja johtaa toimintaa 
liiketoimintastrategian mukaisesti. Ensimmäiseksi yrityksen ratkaisut ja tuotteet pi-
täisi määritellä sekä tuotteistaa ja kaupallistaa prosesseiksi. Tämä edellyttää asia-
kasviestin muutosta sekä palveluiden konseptien selkiyttämistä. Lisäksi se pakottaa 
yrityksen miettimään asiakkaiden liiketoimintaa ja miten se voisi tuottaa lisäarvoa 
tätä kautta asiakkaille. Tämä kaikki vaatii yrityksen ICT-palveluliiketoimintaan si-
toutuvalta henkilöstöltä oikeaa tietoa siitä, miten toiminta käytännössä pelaa ja 
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ovatko liiketoiminnan strategiset tavoitteet realistisia. Vuorovaikutus yrityksen joh-
don ja palvelutuotannon rajapinnan välillä pitää olla kunnossa, jotta tavoitteet saa-
daan ylhäältä jalkautettua alaspäin toimintaan ja vastaavasti alhaalta ylöspäin saa-
daan oikeaa tietoa toiminnasta. 

 
Kuva 33. Yrityksen strategia ja palvelutuotanto. 
Tärkeimmät lähteet uuden liiketoiminnan muutokselle laadunhallinnan näkökul-
masta ovat alihankkijat, asiakkaat ja muut sidosryhmät. Asiantuntijat ovat tekemi-
sissä monen sidosryhmän kanssa. Koko asiantuntijaorganisaatiolta edellytetään si-
dosryhmäkentän hallinnan kyvykkyyttä. Palveluliiketoiminnassa korostuu tarve 
yhteistyöhön ja kommunikaatioon eri organisaatiotasojen välillä, mitä edellytetään 
kussakin organisaatiossa sisäisesti, mutta myös organisaatiorajojen yli (Grönroos et 
al. 2007, s. 59). 
Tutkimustyön ohella on määritetty kohdeyrityksen johtamisen käytäntöjä. Kes-
keistä on jatkaa laatukäsikirjan kehitystyötä täsmentämällä laadunhallintaan liitty-
vät tavoitteet ja tehtävät sekä eri vaiheiden tuotokset. Systemaattinen toiminta hyö-
dyttää koko organisaation: tuotteistamista, sisäistä kommunikointia, kouluttamista, 
asiantuntijatyötä sekä tarvittavien kompetenssien määritystä. Tällä helpotetaan 
myös palveluiden myyntiä. Asiakkaiden on kuvattujen prosessien kautta helpompi 
ymmärtää, miten palvelu toimii, sekä miten eri tehtäviä sekä laatua hallitaan. Pal-
veluyrityksellä tarkoitetaan, ettei yritys toimita asiakkailleen ainoastaan resursseja, 
esimerkiksi fyysisiä tuotteita, vaan yritys pyrkii tarjoamaan asiakkailleen arvon 
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tuottamista tukevia prosesseja, jotka yhdessä asiakkaiden ja asiakkaiden resurssien 
kanssa parantavat asiakkaiden prosesseja entisestään (Grönroos et al. 2007, s. 32). 

7.3 Jatkotoimenpiteet 
Jatkotoimenpiteiksi jäivät haasteet, joita ei tämän tutkimuksen aikana saatu ratkais-
tua. Tämän diplomityön pohjalta voidaan päätellä, että jatkotutkimuksissa voisi täs-
mentää ja validoida empiirisen tutkimuksen tuloksia yksityiskohtaisemmilla haas-
tatteluilla kyselyyn vastanneiden kesken ottaen huomioon eri paikkakuntien eroa-
vaisuudet. Lisäksi kannattaisi tehdä analyysi liiketoimintaan kohdistuvista tarpeista 
ja niiden vaikutuksista yrityksen toimintaan. Analyysin pohjalta voisi tehdä laskel-
mia potentiaalisista hyödyistä ja mahdollisista uusista tulovirroista. 
Laadunhallinta on jatkuvaa toimintaa, jonka onnistumisella vaikutetaan moniin eri 
toimintoihin ja prosesseihin. Laadunhallinnan onnistumisen kannalta on tärkeää 
prosessien jatkuva kehittäminen. Jotta laadunhallinnan toimintaa voidaan kehittää, 
niin sitä täytyy mitata. Suorituskyvyn mittaus on prosessi, minkä tarkoituksena on 
selvittää tai määrittää haluttuja tunnuslukuja käyttäen tietyn liiketoiminnallisen te-
kijän tilaa (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 11). Jatkokehityksen keskeisenä tekijänä 
on toiminnan seuranta, koska kehitykselle mahdollistetaan haluttu suunta toimin-
nan arvioiminen mittaamalla. Koska tässä tutkimuksessa ei oteta kantaa laadunhal-
linnan toimivuuden mittaamiseen, niin sitä voisi myöhemmin tutkia. Suorituskyvyn 
mittaaminen on ohjaus- ja johtamistyökalu ja sitä voidaan soveltaa hyvin asiantun-
tijaorganisaatioon (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 12). 
Laadunhallinnan käyttöönoton etenemistä voitaisiin tutkia pidemmällä tähtäimellä. 
Esimerkiksi palvelun kehittämisen näkökulmasta voitaisiin pyrkiä keräämään pal-
velusta asiakaspalautteita tai mittaamalla asiakastyytyväisyyttä. Tämä tutkimus on 
kuitenkin mahdollista vasta sitten, kun laadunhallintajärjestelmä on ollut käytössä 
tuotteistetussa palvelussa riittävän pitkään, että asiakastyytyväisyyttä voidaan ky-
seisestä palvelusta kysyä.  
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LIITE 2. Kysymysten jaottelu 
 
Vastaajien taustatiedot 

1. Vastaajan ikä 
2. Vastaajan työkokemus ICT-alalta vuosina 
3. Vastaajan työkokemus vuosina yrityksessä 
4. Vastaajan rooli yrityksessä 

 
Perustoimintojen tuki. Tarvitaan palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja niiden 
siirtämiseen asiakkaille. 

11. Onko eri palveluiden toimintaohjeet selkeät? 
12. Millaisia toimintaohjeita kaipaisit? 
17. Mitä kautta saat parhaiten tietoa, kun tarvitsen ohjeita työn suoritta-

miseen liittyen? 
22. Miten mielestäsi eri toimipaikkojen toiminta saadaan yhdenmu-

kaiseksi? 
28. Asennuksen toimintamallin selkeys mielestäsi myytävissä palve-

luissa 
29. Onko mielestäsi palveluita tuotteistettu riittävästi? 
32. Miten mielestäsi oman vastuualueesi johtaminen toimii? 
35. Onko työohjeistuksissa puutteita yksikössänne? 
36. Miten kehittäisit työpaikkasi työohjeistusta? 
37. Löydätkö viimeisimmät toimintaohjeet helposti? 
38. Mistä löydät toimintaohjeet? 
39. Mikä olisi mielestäsi sopiva paikka toimintaohjeille? 

 
Työyhteisön tapa toimia. Työyhteisössä vallitsevat normit ja menettelytavat sekä 
perehdytys. 
 10. Omat kokemukset työnjohdosta 

13. Miten perehdytys toimii työpaikallasi? 
14. Onko perehdytyksessä puutteita yksikössänne? 
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15. Muutostilanteissa perehdytystä tulee saada myös talossa kauemmin 
työskennelleiden. Saatko tarpeeksi tietoa työmenetelmien tai töiden 
muuttuessa? 

16. Miten kehittäisit työpaikkasi perehdytystä? 
30. Onko sinulle käyty läpi prosessi kuvauksia ja ohjeita? 
31. Kenen tulisi mielestäsi osallistua palvelujen prosessien kuvaami-

seen? 
40. Miten hyvin mielestäsi on ohjeistettu töiden kirjaukset järjestel-

mään? 
41. Onko kehitys ajatuksia töiden kirjauksista järjestelmään? 
42. Töiden laskutusten tekemisen selkeys tekijälle? 
43. Miten hyvin mielestäsi toimii toimitus/laskutus prosessi nykyisin? 
44. Onko kehitys ajatuksia laskutukseen liittyen? 

 
Tiedonkulku. Kerrotaan työyhteisön tapahtumista, sekä omalle väelle että ulko-
puolisille, painopiste siinä, mitä työyhteisössä tapahtuu; sisäinen tiedonkulku. 

18. Saatko tarpeeksi tietoa siitä, mitä työpaikallasi tapahtuu (esim. viik-
kopalaveri)? 

19. Miten työyhteisökokoukset toimivat tiedonkulun näkökulmasta? 
33. Mitä työpaikkasi teknisiä viestimiä voisi mielestäsi hyödyntää tie-

donkulun tehostamiseen? 
34. Millainen viestintä on mielestäsi tehokasta? 
45. Toimivatko nykyiset järjestelmät ylipäänsä mielestäsi työtä tuke-

vasti? 
 
Laadunhallinta. Eri osa-alueiden näkökulmat omassa organisaatiossa laadunhal-
lintaan. 

5. Tukevatko mielestäsi Marski Datan toiminta-ajatukset (missio), vi-
sio ja arvot laadunhallintaa? MISSIO: Tehdä kannattavaa liiketoi-
mintaa ja turvata asiakkaiden työrauha, VISIO: Marski Data on kas-
vava Itä-Suomen johtava ICT-palveluyritys ja ARVOT: asiakasläh-
töisyys • arvostus • laadukkuus • luotettavuus 



3/3 
 
 

 

7. Onko nykyinen Marski Datan organisaatio mielestäsi toimiva ICT-
palveluliiketoimintaan? 

8. Onko oman toimipisteesi organisaatio mielestäsi toimiva? 
9. Miten sujuvasti yhteistyö *toimii muiden toimipisteiden kanssa mie-

lestäsi? 
20. Reklamaation käsittely omassa toimipisteessä, valitse mielestäsi oi-

kein kuvaavat väittämät 
27. Tehdäänkö ratkaistuille poikkeamille (reklamaatioille) muulle hen-

kilöstölle tiedotuksia? 
46. Asiakaspalautteiden läpikäyminen yrityksessä? 

 
Laadunhallinnan kehittäminen. Keskittyy parantamaan kykyä täyttää laatuvaati-
mukset. 

6. Varmistetaanko asiakkaiden tyytyväisyys Marski Datan toiminnassa 
mielestäsi riittävästi? 

20. Laadunhallinta (ohjeet eri tilanteisiin) on ohjeistettu hyvin organi-
saatiossani 

21. Mitkä ovat laadunhallinnassa käytetyt tiedonkulun kanavat organi-
saatiossa? 

23. Kuka vastaa mielestäsi laadunhallinnasta organisaatiossasi? 
24. Kenelle laadunhallinnan kehittäminen kuuluu mielestäsi? 
25. Miten laadunhallintaa voitaisiin mielestäsi kehittää organisaatios-

sasi? 
47. Miten mielestäsi palveluita pitäisi kehittää? 

 
Avoin palaute työn tekemisen selkeyteen ja uusia ideoita toiminnan selkeyteen 

48.  Avoin palaute 
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Tässä laatukäsikirjassa on kuvattu Marski Data Oy:ssä toteutettavat laadunhallinta-
periaatteet sekä -toimintatavat. Näiden periaatteiden pohjalta luodaan ja ylläpide-
tään järjestelmää, jonka avulla Marski Data Oy hallitsee laatuun ja asiakastyytyväi-
syyteen kohdistuvat asiat.  

 
Marski Data Oy on vuonna 1984 perustettu toimisto- ja tietotekniikan kokonaisval-
taista palvelua tarjoava yritys. Yrityksellä on toimipisteet Joensuussa, Kuopiossa, 
Mikkelissä ja Savonlinnassa. Henkilöstömäärä on noin 60 ja se on jakaantunut 
myyntiin, huoltoon, IT-ylläpitoon ja hallintoon. Marski Data Oy konsernin liike-
vaihto tilikaudella 1.4.2015-31.3.2016 oli 11,7 MEUR. 
 
Vuoden 2013 alussa Marski Data Oy:n yhtiörakenne muuttui konserniyhtiöksi. Ole-
massa oleva yritys siirtyi taustalla toimivaksi hallinnolliseksi emoyhtiöksi ja nykyi-
sin Mikkelissä, Savonlinnassa, Joensuussa ja Kuopiossa ovat paikalliset tytäryhtiöt. 

 
Jatkossa koko konsernista ja sen yhtiöistä puhutaan nimellä ”Marski Data”. 

 
Yrityksen palvelukonseptiin kuuluvat kaikki toimistoinfran tukipalvelut. Liiketoi-
minta-alueet jakaantuvat toimistotekniikan järjestelmiin, it-ratkaisuihin sekä asiak-
kaiden toimistojärjestelmien ylläpitopalveluihin. Marski Datan yhteistyökumppa-
neina toimivat mm:  

 Canon Oy:n toimistotekniikan järjestelmät 
 DL:n ja HP:n tietotekniset ratkaisut 
 Microsoft:n ohjelmistot  
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 Wulff -toimistotarvikkeet 
 LifeSize -etäneuvotteluratkaisut 
 Winpos -kassaratkaisut. 

 
Laatukäsikirjassa on esitetty ISO 9001:2015 -standardin asettamat vaatimukset laa-
dunhallintajärjestelmälle. Käsikirja sisältää mm. Marski Datan laatupolitiikan, ta-
voitteet sekä vastuut järjestelmän toteutumiselle. Marski Datan laadunhallintajär-
jestelmä perustuu ISO 9001:2015 -standardiin ja kattaa koko Marski Datan liike-
toiminnan Mikkelin, Kuopion, Savonlinnan ja Joensuun toimipaikkojen osalta.  

 
Voimassa oleva laatukäsikirja on luettavissa Thereforesta (Yleiset/laatu).  

 
Marski Data haluaa laatia, toteuttaa ja ylläpitää jatkuvan parantamisen mallia, jonka 
tarkoituksena on hallita organisaation toimintaa siten, että se tukee asiakaslähtöistä 
ja laadukasta palvelua.  
 

 
Kuva 1. Demingin ympyrä PDCA-malli. 
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Kuvassa 1 on Demingin johtamisympyrä, joka havainnollistaa toimintojen jatkuvaa 
arviointia ja parantamista. Demingin PDCA-malli on pelkistänyt johtamisen nel-
jään vaiheeseen: Suunnitteluvaihe (Plan), toteuttaminen (Do), arviointi (Check) ja 
arvioinnin perusteella tapahtuva parantaminen (Act). Tämä malli on yleisesti hy-
väksytty johtamismalli. Ympyrän sulkeutuessa aloitetaan uusi suunnitteluvaihe ja 
uusi kierros. ISO-9000- laadunhallintajärjestelmässä sovelletaan jatkuvan paranta-
misen mallina Demingin ympyrää. Kuvassa 2 esitetään, miten standardin eri osiot 
ovat vahvasti linkittyneet ns. Demingin ympyrään (PDCA-malli, Plan, Do, Check, 
Act). Organisaatioon liittyvät riskit ja mahdollisuudet muodostavat jokaiselle orga-
nisaatiolle sen ainutlaatuisen toimintaympäristön. ISO 9001:2015 standardin koh-
dat voidaan esittää Demingin ympyrän (PDCA – malli) avulla ja suluissa oleva nu-
mero viittaa ISO 9001:2015 standardin eri kohtiin. 
 

 
Kuva 2. ISO 9001:2015 standardin kohdat 4-10 esitettynä PDCA-mallin mukai-
sesti. 
ISO 9001:2015 standardi rakentuu johdanto-osasta ja 10 osiosta. Standardin joh-
danto ja osat 1-3 ovat opastavia ja niitä ei tarvitse implementoida. Toisaalta osat 4-
10 ovat luonteeltaan vaatimuksia. Kuvassa 3 on esitettynä IS0 9001:2015 PDCA 
rakenne 4-10 ja ala-rakenteet tarkemmin avattuina. 
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Kuva 3. IS0 9001:2015 PDCA rakenne 4-10 ja alarakenteet. 
Marski Datan tavoitteena on: 

 Nostaa laadunhallinnan tasoa 
 Saavuttaa määritellyt laatutavoitteet 
 Täyttää sitovat velvoitteet. 

 
Yrityksellä on myös sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015, josta vastaa 
ympäristöpäällikkö. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muutokset edelliseen versioon:      



 
 

5 
 

 
 
Marski Data toteuttaa laadunhallintaa, jonka avulla voidaan todistetusti osoittaa yh-
tiön toiminnan täyttävän sille asetetut laatuvaatimukset.  
 
Yhtiön laadunhallintajärjestelmä perustuu standardin ISO 9001:2015 vaatimuksiin. 
Sen tarkoituksena on tukea yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista ja varmis-
taa toiminnan laatu asiakkaille. 
 
Tässä laatukäsikirjassa on määritelty ne laadunhallinnan toiminnot, joita sovelle-
taan yhtiön liiketoiminnassa. 
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Seuraavat viiteasiakirjat ovat välttämättömiä tämän asiakirjan soveltamiseksi. Päi-
vättyjen viittausten kohdalla sovelletaan vain mainittua painosta. Päiväämättömien 
viittausten kohdalla sovelletaan viimeisintä painosta (muutokset mukaan lukien). 
 
ISO 9000:2015, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary 
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Tässä asiakirjassa pätevät standardin ISO 9000 sisältämät termit ja määritelmät. 
Termi tuote voi tarkoittaa myös palvelua kaikissa tämän kansainvälisen standardin 
kohdissa. 
 
Tässä kappaleessa käydään läpi ja selvennetään ISO 9001:2015 standardissa ja laa-
tukäsikirjassa käytettäviä termejä.  
 
Hallintajärjestelmä 

 Joukko toisiinsa liittyviä tai vaikuttavia organisaation osatekijöitä, joilla 
määritellään politiikat ja tavoitteet sekä prosessit, joilla nämä tavoitteet saa-
vutetaan 

 
Laadunhallintajärjestelmä 

 Hallintajärjestelmä, joka on osa organisaation johtamisjärjestelmää ja jota 
käytetään laadunhallintaan, sitovien velvoitteiden täyttämiseen sekä riskien 
ja mahdollisuuksien käsittelyyn 

 
Laatupolitiikka 

 Organisaation ylimmän johdon esittämän laadunhallinnan tasoon liittyvä 
organisaation tarkoitus ja suunta 

 
 
 
 

Otsikko: 
 

MD-3 Termit ja määritelmät 

Versio: 1.0 Dokumentti 
luotu pvm: 

23.11.2016 

Hyväksyjä:  Hyväksytty pvm:  
Muokkaaja: Laatupäällikkö Muokattu pvm: 05.01.2017 
Standardin kohta: 3 Termit ja määritelmät 
Liitteet:       
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Organisaatio 
 Henkilö tai henkilöryhmä, jolla on omia toimintoja, joihin liittyy vastuita, 

valtuuksia ja vuorovaikutussuhteita ja joilla se pyrkii saavuttamaan tavoit-
teensa 

 
Ylin johto 

 Henkilö tai ryhmä, joka suuntaa ja ohjaa organisaatiota ylimmällä tasolla 
 
Sidosryhmä 

 Henkilö tai organisaatio, joka voi vaikuttaa johonkin päätökseen tai toimin-
taan tai joka voi olla tai voi kokea olevansa päätöksen tai toiminnan vaiku-
tuksen kohteena. Esim. sidosryhmät voivat olla esimerkiksi asiakkaita, yh-
teisöjä, toimittajia, viranomaisia, kansalaisjärjestöjä ja sijoittajia. 

 
Tavoite 

 Tulos, joka on tarkoitus saavuttaa. Tavoitteet voivat olla strategisia, taktisia 
tai operatiivisia. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi talouteen, terveyteen 
ja turvallisuuteen tai laatuun, ja ne voivat olla esimerkiksi strategian mää-
rittelyä, projektia, tuotetta, palvelua ja prosessia tai koko organisaatiota kos-
kevia. Tavoite voidaan ilmaista myös muilla tavoilla, kuten haluttuna tulok-
sena, tarkoituksen, toimintakriteerinä, kuten laatutavoitteena tai jollain 
muulla vastaavalla ilmauksella (esim. päämääränä). 

 
Laatutavoite 

 Organisaation asettama laatupolitiikan mukainen tavoite 
 
Vaatimus 

 Tarve tai odotus, joka on ilmaistu, yleisesti tiedossa oleva tai pakollinen. 
”yleisesti tiedossa oleva” tarkoittaa, että se on organisaation ja sidosryhmien 
tapa tai yleinen käytäntö. Tarve tai odotus voidaan ilmaista yksilöitynä vaa-
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timuksena esim. dokumentoidussa tiedossa. Muut kuin lakisääteiset vaati-
mukset muuttuvat pakollisiksi, kun organisaatio päättää toimia niiden mu-
kaisesti 

 
Sitovat velvoitteet 

 Lakisääteiset vaatimukset, joita organisaation on noudettava, ja muut vaati-
mukset, joita organisaation on noudatettava tai joita se päättää noudattaa 

 
Riski 

 Epävarmuuden vaikutus. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myöntei-
sessä kuin kielteisessä mielessä 

 
Riskit ja mahdollisuudet  

 Mahdolliset haitalliset vaikutukset (uhkat) ja mahdolliset hyödylliset vaiku-
tukset (mahdollisuudet) 

 
Dokumentoitu tieto 

 Tieto, jota organisaatiolla on tarve hallita ja ylläpitää, sekä tietoväline, joka 
tiedon sisältää. Dokumentoitu tieto voi olla missä tahansa tallennusmuo-
dossa ja millä tahansa tietovälineellä ja mistä tahansa lähteestä peräisin. Do-
kumentoitu tieto voi 

o käsitellä laadunhallintajärjestelmää ja siihen liittyviä prosesseja 
o olla organisaation toiminnassa tarvittavia dokumentteja (dokumen-

tointi) 
o olla näyttöä saavutetuista tuloksista (tallenteet) 

 
Ulkoistaa 

 Tehdä järjestely, jossa toinen organisaatio suorittaa osan organisaation toi-
minnoista tai prosesseista 
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Auditointi 
 Järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jolla hankitaan au-

ditointinäyttöä ja arvioidaan sitä objektiivisesti, jotta voidaan määrittää, 
missä määrin sovitut auditointikriteerit täyttyvät 

 
Johdon katselmus 

 Johdon määräajoin suorittama järjestelmällinen arviointi laadunhallintajär-
jestelmän soveltuvuudesta, riittävyydestä, vaikuttavuudesta ja tehokkuu-
desta laatupolitiikkaan ja laatutavoitteisiin nähden 

 
Jatkuva parantaminen 

 Toistuva toiminta, jolla suorituskykyä parannetaan 
 

Vaikuttavuus 
 Se, missä määrin suunnitellut toimenpiteet toteutetaan ja suunnitellut tulok-

set saavutetaan 
 
Indikaattori 

 Mitattavissa oleva kuvaus toimintojen, johtamisen tai olosuhteiden tilasta 
 

Suorituskyky 
 Mitattavissa oleva tulos (suorituskyky voi liittyä joko määrällisiin tai laa-

dullisiin havaintoihin) 
 

Käytetyt lyhenteet 
 SFS = Finnish Standards Association, Suomen Standardisoimisliitto 
 EN = European Standard, eurooppalainen standardi 
 ISO = International Organization for Standardization, kansainvälinen stan-

dardisoimisjärjestö 
 
 
Muutokset edelliseen versioon:      
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4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen 
Marski Datan liikeidea 
 
Liikeideamme on tarjota business to business -asiakkaille kokonaisvaltaista suun-
nittelu-, myynti-, asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelua toimisto- ja tietotekniikan 
järjestelmäratkaisuissa. Toimintamme pohjana on lähestyä asioita asiakkaan näkö-
kulmasta. 
 
”Tulosta ei tehdä, se syntyy sen seurauksena, että tekee asioita oikein.” 
 
Marski Datan johtoryhmä laatii vuosittain paikkakuntakohtaiset analyysit, joissa 
otetaan kantaa niin organisaation sisäisiin kuin ulkoiseen toimintaympäristöönkin 
liittyviä seikkoja. Näistä analyyseista koostetaan koko organisaatiota koskeva yh-
teenveto. Yrityskulttuuria ja työtyytyväisyyttä seurataan vuosittain sisäisen ja/tai 
ulkoisen auditoinnin avulla (esim. GPTW).  
 
 

Otsikko: MD-4 Organisaation toimintaympäristö 
Versio: 1.0 Dokumentti 

luotu pvm: 
23.11.2016 

Hyväksyjä:       Hyväksytty pvm:  
Muokkaaja: Laatupäällikkö Muokattu pvm: 05.01.2017 
Standardin 
kohta: 

4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristö ymmärtäminen 
4.2 Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen 
4.3 Laadunhallintajärjestelmän soveltamisalan määrittäminen 
4.4 Laadunhallintajärjestelmä ja sen prosessit 

Liitteet: MD-T1.4.1 Organisaatiokaavio 
MD-TL4.2 Laatuorganisaatiokaavio 
MD-TL4.3 Prosessikartta ja prosessikuvaukset 
MD-TL4.4 Prosessien omistajat 
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4.2 Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen 
Marski Datan tärkeimmät sidosryhmät: 

 Asiakkaat 
 Kumppanit 
 Tukkurit, palveluntarjoajat 
 Viranomaiset 
 Rahoittajat, rahoitusyhtiöt 
 Oppilaitokset. 

Sidosryhmien tarpeita ja odotuksia kartoitetaan seuraamalla: 
 Asiakastyytyväisyyttä 
 Asiakaspalautteita ja –vaatimuksia  
 Kumppaneiden asettamien tavoitteiden ja vaatimusten toteutumista 
 Toimialan kehityssuuntia 
 Lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimuksia ja muutoksia. 

 
4.3 Laadunhallintajärjestelmän soveltamisalan määrittäminen 

Laadunhallintajärjestelmä kattaa kaikki Marski Datan tuotteet ja palvelut sekä toi-
mipisteet. 
 

4.4 Laadunhallintajärjestelmä ja sen prosessit 
Marski Datan toiminta ja organisaatio perustuvat tunnistettuihin ja kuvattuihin pro-
sesseihin. 
 
Pääprosesseja ovat Myynti, Asiakkuudenhallinta, Toimitus ja Ylläpito. Myyntior-
ganisaatio huolehtii sekä myynnistä että asiakkuudenhallinnasta, toimituksista ja 
ylläpidosta huolehtivat IT- ja huolto omissa rooleissaan. Useista tukitoiminnoista, 
kuten talous, HR ja markkinointi huolehtii konsernin hallinto keskitetysti. Osana 
kaikkea toimintaa on sen jatkuva mittaaminen ja parantaminen. 
 
Marski Datan prosessikartta on kuvattu kuvassa 4. 
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Kuva 4. Marski Datan prosessikartta. 
 
Prosessikuvaukset (MD-TL4.3) ja prosessien omistajat (MD-TL4.4) ovat erillisinä 
liitteinä. Kuvausten yhteydessä on määritetty: 

 Prosessin lähtötiedot ja niiltä odotettavat tuotokset 
 Mittarit 
 Resurssit, vastuut ja valtuudet. 

 
Prosesseihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet on käsitelty kohdassa 6.1. 
Prosessien suorituskykyä ja kehittämistarpeita arvioidaan auditoinneissa ja johdon-
katselmuksissa. Prosessien yhteydessä syntyvä dokumentoitu tieto on kuvattu pro-
sessikuvauksissa ja se säilytetään joko Lemonsoftissa tai Thereforessa. 
 
 
 
 
 
 
 
Muutokset edelliseen versioon:      
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5.1 Johtajuus ja sitoutuminen (MD-TL5.1) 
Ylin johto 

 Johtoryhmä (MD-T1.4.1) 
 

Ylimmän johdon tehtävät ovat 
 Kantaa vastuu laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuudesta 
 Laatia laatupolitiikka ja asettaa laatutavoitteet ja että ne ovat yhdenmukaisia 

organisaation strategian ja toimintaympäristön kanssa 
 Varmistaa, että laadunhallintajärjestelmän vaatimukset yhdistetään organi-

saation liiketoimintaprosesseihin 
 Edistää prosessimaista toimintamallia ja riskiperusteista ajattelua 
 Varmistaa, että laadunhallintajärjestelmää varten tarvittavat resurssit ovat 

saatavilla 
 Viestiä siitä, miten tärkeää on, että laadunhallinta on vaikuttavaa ja että laa-

dunhallintajärjestelmää koskevia vaatimuksia noudatetaan 
 Varmistaa, että laadunhallintajärjestelmä saavuttaa halutut tulokset 

Otsikko: MD-5 Johtajuus 
Versio: 1.0 Dokumentti 

luotu pvm: 
23.11.2016 

Hyväksyjä:       Hyväksytty pvm:  
Muokkaaja: Laatupäällikkö Muokattu pvm: 05.01.2017 
Standardin kohta: 5.1 Johtajuus ja sitoutuminen 

5.2 Laatupolitiikka 
5.3 Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet 

Liitteet: MD-TL5.1 Johtajuus ja sitoutuminen 
MD-TL5.2 Johtajuus, laatupolitiikka 
MD-TL5.3 Laatupolitiikka, huoneentaulu  
MD-TL5.4 Johtajuus organisaation roolit, vastuut ja valtuu-
det 



 
 

15 
 

 Ohjata ihmisiä lisäämään laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta ja tuke-
malla heitä siinä 

 Edistää jatkuvaa parantamista 
 Tukea muiden johtoon kuuluvien johtajuutta heidän vastuualueillaan 
 Nimetä laatupäällikkö 
 Määrittää asiakkaiden sekä lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset  
 Valvoa, että em. vaatimuksia noudatetaan jatkuvasti 
 Tunnistaa ja käsitellä riskit ja mahdollisuudet, jotka voivat vaikuttaa tuot-

teiden ja palvelujen vaatimustenmukaisuuteen sekä asiakastyytyväisyyteen 
 Varmistaa, että asiakastyytyväisyyden lisääntyminen pysyy keskeisenä ta-

voitteena koko organisaatiossa. 
 

Esimiesten tehtävät ovat 
 Varmistaa, että asiakaskeskeisyyttä edistetään kaikkialla organisaatiossa. 

 
Laatupäällikön tehtävänkuvaan kuuluvat asiat 

 Huolehtia, että järjestelmä vastaa ISO 9001 –standardin vaatimuksia 
 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen 
 Raportoida ylimmälle johdolle laadunhallintajärjestelmästä ja tehdä paran-

nusehdotuksia 
 Ulkoinen ja sisäinen laatuviestintä 
 Prosessien tulosten kerääminen ja yhteenvetojen teko 
 Johdon katselmuksen materiaalin tuottaminen ja johdon katselmuksen jär-

jestäminen 
 Laatukoulutus 
 Sisäisten auditointien järjestäminen ja suorittaminen. 

 
Jokainen työntekijä 

 Sitoutuminen laadunhallintajärjestelmän vaatimusten täyttämiseen ja ym-
märrys siitä, millaisia seurauksia vaatimusten noudattamatta jättämisellä voi 
olla 
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 Sitoutuminen laadunhallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen 
 Paremman asiakastyytyväisyyden ja laatutavoitteiden saavuttaminen 
 Poikkeamien kirjaaminen ja ilmoittaminen esimiehelle ja laatupäällikölle 
 Tietoisuus yrityksen laatupolitiikasta ja olennaisista laatutavoitteista 
 Ymmärrys siitä, millainen vaikutus omalla työllä ja toiminnalla on laatuta-

voitteiden saavuttamiselle. 
 

5.2 Laatupolitiikka 
Laatupolitiikkamme pohjautuu Marski Datan arvoihin, jotka ovat: 

 Asiakaslähtöisyys 
 Arvostus 
 Laadukkuus 
 Luotettavuus. 

 
Marski Data noudattaa hyväksyttyä laatupolitiikkaa (MD-TL5.2). Jokainen taso ot-
taa vastuun omasta prosessistaan ja tuotteistaan. 
 
Varmistaaksemme asiakastyytyväisyyden ja sen kehityksen, toteutamme 
Marski Datassa seuraavia periaatteita: 

 Tuotamme korkealaatuisesti vakioidut ja tuotteistetut palvelut 
 Ylläpidämme ja kehitämme laadunhallintajärjestelmäämme, joka on suun-

niteltu toiminnan jatkuvaan parantamiseen 
 Parannamme henkilöstön ja yhteistyökumppaniemme laatutietoisuutta sekä 

kannustamme heitä jatkuvaan parantamiseen. 
 Tuotamme tietoa strategian ja tavoitteiden toteutumisesta 
 Noudatamme kaikessa toiminnassamme kansallista sekä kansainvälistä 

lainsäädäntöä, paikallisia viranomaisohjeita ja kumppaneiden asettamia laa-
tuvaatimuksia 

 Ylläpidämme läheisiä suhteita julkisen tahon edustajiin, ympäröivään yh-
teisöön ja muihin sidosryhmiin sekä viestimme avoimesti laadunhallintaan 
liittyvistä asioista. 
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Laatupolitiikasta viestiminen 
Voimassa oleva laatukäsikirja on luettavissa Thereforesta (Yleiset/laatu), ja näin 
ollen koko henkilöstön saatavilla.  Lisäksi laadunhallintaan liittyvistä asioista vies-
titään ja keskustellaan viikoittain koko yrityksen yhteisissä henkilöstöpalavereissa.  
 
Viestimme sidosryhmille laatupolitiikastamme (MD-TL5.3) ja muista laadunhal-
lintaan liittyvistä asioista tarvittaessa. Lisäksi lähetämme pyydettäessä laatukäsikir-
jan sidosryhmien edustajille. Viestinnästä vastaavat laatupäällikkö ja asiakasvas-
tuulliset myyjät. 
 

5.3 Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet 
Ylin johto varmistaa, että laadunhallintaan liittyvät vastuut ja valtuudet on määri-
telty, viestitty ja ymmärretty (MD-TL5.4).  
 
Laatupäällikkö vastaa siitä, että laadunhallintajärjestelmämme on tämän kansain-
välisen standardin vaatimusten mukainen. Lisäksi hän varmistaa, että laadunhallin-
tajärjestelmä säilyy eheänä kokonaisuutena, kun siihen suunnitellaan ja tehdään 
muutoksia. 
 
Kunkin prosessin omistaja nimetään ja hän vastaa siitä, että kyseinen prosessi tuot-
taa halutut tulokset. Prosessinomistaja raportoi johtoryhmälle prosessin suoritusky-
vystä ja parantamismahdollisuuksia. Mikäli prosessi ei tuota haluttuja tuloksia, joh-
toryhmä laatii suunnitelman ja aikataulun prosessin korjaamiseksi. 
 
Esimiehet vastaavat ja varmistavat, että asiakaskeskeisyyttä edistetään kaikkialla 
organisaatiossa. 
 
 
 
 
Muutokset edelliseen versioon:      
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6.1 Riskien ja mahdollisuuksien käsittely 
Organisaation ja sen toimintaympäristön sekä sidosryhmien tarpeiden ja vaatimus-
ten tunnistaminen suoritetaan kerran vuodessa erillisen työkalun avulla. Vaatimus-
ten ja tarpeiden tunnistamisesta ja siitä seuraavista toimenpiteistä vastaa ylin johto. 
Merkittävimmät kehittämistarpeet toimenpiteineen käsitellään ja hyväksytään joh-
don katselmuksessa sekä viestitään koko yritykselle johdon toimesta. 
 
Laadunhallintajärjestelmään vaikuttavat toimintaympäristön ja sidosryhmien tar-
peet ja vaatimukset on listattu taulukkoon MD-TL6.3. 
 
Samassa taulukossa tunnistetaan riskejä ja mahdollisuuksia, jotta voidaan 

a) Taata, että laadunhallintajärjestelmä voi saavuttaa halutut tulokset 
b) Vahvistaa toivottavia vaikutuksia 
c) Estää tai vähentää ei-toivottuja vaikutuksia 
d) Saada aikaan parannuksia. 

Otsikko: MD-6 Suunnittelu 
Versio: 1.0 Dokumentti 

luotu pvm: 
15.11.2016 

Hyväksyjä:       Hyväksytty pvm:  
Muokkaaja: Laatupäällikkö Muokattu pvm: 05.01.2017 
Standardin kohta: 6.1 Riskien ja mahdollisuuksien käsittely 

6.2 Laatutavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavien toi-
mien suunnittelu 
6.3 Muutosten suunnittelu  

Liitteet: MD-TL6.1 Kokonaiskuva laadunhallintajärjestelmän toi-
minnasta 
MD-TL6.2 Marski Datan toimintaympäristö 
MD-TL6.3 Toimintaympäristön ja sidosryhmien tarpeet ja 
vaatimukset 
MD-TL6.4 TTMAV-pohja 
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Marski Datan laatutavoitteet määritellään vuodeksi kerrallaan ja ne hyväksytään 
johdon katselmuksessa. Tavoitteet ja päämäärät perustuvat merkittäviin organisaa-
tion, toimintaympäristön ja sidosryhmien vaatimuksiin ja tarpeisiin. Päämäärien ja 
tavoitteiden toteutumista seurataan auditoinneilla ja johdonkatselmuksilla, sekä oh-
jataan koulutuksien avulla. 
 
6.2 Laatutavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavien toimien suunnittelu 
Marski Datan laatutavoitteet seuraavalle seurantajaksolle: 

1. Laadunhallintajärjestelmän käyttöönottaminen ISO 9001:2015 standardin 
mukaiseksi  

2. Henkilöstön kouluttaminen laadunhallintajärjestelmän mukaiseen toimin-
taan 

3. Sidosryhmille viestiminen 
4. Asiakastyytyväisyyden pysyminen vähintään entisellä tasolla. 

Laatutavoitteiden toteutumista suunnitellaan, resursoidaan ja seurataan johtoryh-
män työkalun TTMAV:in (MD-TL6.4) avulla. 
 

6.3 Muutosten suunnittelu 
Muutostarpeita luodataan viikkopalavereissa sekä johdonkatselmuksissa. Todettu 
muutostarve käsitellään johtoryhmässä, joka antaa tarvittavat resurssit. Muutok-
sesta on vastuussa prosessin omistaja. Laatupäällikkö valvoo, että yrityksessä käyn-
nistetään toimenpiteitä lainsäädännön ja muiden vaatimusten täyttämiseksi sekä 
huolehtii, että laadunhallintajärjestelmä säilyy eheänä kokonaisuutena. Lainsäädän-
nön muutokset käydään läpi johdonkatselmuksessa.  
 
 
 
 
Muutokset edelliseen versioon:      
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7.1 Resurssit 
Marski Datan johto vastaa siitä, että resurssit ovat riittävät ja määrittelee tehtävät ja 
valtuudet. Omien resurssien lisäksi Marski Datan käytössä on kumppaneiden re-
sursseja (esimerkiksi Canonin resursseja, mm. monitorijärjestelmä Canon-lait-
teille). 
 
Prosessinomistajat määrittävät prosessissa tarvittavat resurssit (henkilöt, järjestel-
mät, infrastruktuuri, toimintaympäristö, työsuojelu, kumppanit, rajapinnat) ja tuo-
vat mahdolliset puutteet johtoryhmän tietoon ja toimenpiteitä varten. Prosessin-
omistajat on määritelty taulukossa MD-TL4.4 Prosessien omistajat.  
 
Tietämystä kerätään sisäisistä lähteistä (kokemuksesta saatu tieto, epäonnistumi-
sista ja onnistuneista projekteista opitut asiat) mm. Yammeriin. Ulkoisia lähteitä 
ovat mm. asiakkaat, kumppanit, standardit, oppilaitokset, tapahtumat ja trendit. 
 

 MD-7 Tukitoiminnot 
Versio: 1.0 Dokumentti 

luotu pvm: 
15.11.2016 

Hyväksyjä:       Hyväksytty pvm:  
Muokkaaja: Laatupäällikkö Muokattu pvm: 05.01.2017 
Standardin kohta: 7.1 Resurssit 

7.2 Pätevyys 
7.3 Tietoisuus 
7.4 Viestintä 
7.5 Dokumentoitu tieto 

Liitteet: MD-TL4.4 Prosessien omistajat  
MD-TL7.1 Asiakirjojen ja tallenteiden hallinta 
MD-TL7.2 Tervetuloa taloon 
MD-TL7.3 Osaamismatriisi 
MD-TL7.4 Koulutusrekisteri 
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7.2 Pätevyys 
Kumppanit asettavat koulutus- ja osaamisvaatimukset tietyille tuotteille ja palve-
luille erilaisten sertifikaattien kautta. Suoritetuista koulutuksista, sertifikaateista ja 
pätevyyksistä on koostettu osaamismatriisi (MD-TL7.3) sekä koulutusrekisteri 
(MD-TL7.4) 
 
Työstä aiheutuvat merkittävät laadunhallintaan liittyvät näkökohdat on tunnistet-
tava. Niiden hoitoon annetaan lisäkoulutusta, jotta luotaisiin edellytykset vaikuttaa 
laatuasioihin. 
 
Koulutustarpeen tunnistaminen 
Koulutustarve tunnistetaan auditoinneissa, kumppanien kanssa käydyissä keskuste-
luissa sekä käymällä henkilöstön kanssa kehityskeskusteluja.  
Marski Data Oy:n laatupäällikkö on vastuussa koulutuksesta ja pätevyyden varmis-
tamisesta.  
 
Laatupäällikön tulee 

1. Tunnistaa koulutustarpeet 
2. Tuottaa materiaalit koulutuksiin 
3. Informoida johtoa koulutuksen tarpeesta  
4. Järjestää tarvittaessa koulutustilaisuuksia 
5. Pitää rekisteriä siitä, miten työntekijät osallistuvat koulutuksiin. 

 
Laatupäällikkö ovat vastuussa siitä, että uudet työntekijät perehdytetään laadunhal-
lintajärjestelmään. Prosessikohtaiset laatuasiat opettaa prosessin omistaja (esim. ta-
lous / HR).  
 
Koulutusrekisteri 
Laatukoulutuksista pidetään koulutusrekisteriä (MD-TL7.4), jossa ilmenee henki-
löstölle pidetyt koulutustilaisuudet, ajankohta ja ketkä ovat olleet koulutuksessa 
paikalla. Rekisteriin merkitään myös tiedotteet, joita on jaettu yrityksen ulkopuo-
lelle.  Rekisteriä on ylläpidettävä ja päivitettävä jatkuvasti. 
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7.3 Tietoisuus 
Laatupäällikön on huolehdittava, että jokainen yrityksen työntekijä ymmärtää ja on 
tietoinen seuraavista seikoista: 

1. Laatupolitiikan merkitys 
2. Laatutavoitteet ja päämäärät 
3. Laadunhallintajärjestelmän tärkeys 
4. Prosesseihin liittyvät menettelyohjeet 
5. Oman työn merkitys laatuun ja miten siihen voi toiminnallaan vaikuttaa. 
 

Jos jossain näistä havaitaan puutteita, on laatupäällikön järjestettävä asiasta koulu-
tusta sopimaksi katsomallaan tavalla. 
 

7.4 Viestintä 
Laatupäällikkö vastaa yrityksen ulkoisesta ja sisäisestä laatuviestinnästä.  
 
Ulkoinen laatuviestintä 
Alla mainitut laadunhallintajärjestelmään liittyvät dokumentit ovat tarvittaessa saa-
tavilla  
Dokumentti Saatavuus 
Laatupolitiikka  Printtinä tai tiedostona yrityksen laatu-

päälliköltä tai konserninjohtajalta pyydet-
täessä 

Laatukäsikirja  Pyydettäessä laatupäälliköltä tai konser-
ninjohtajalta 

ISO 9001 –sertifikaatti (sitten 
kun järjestelmä on sertifioitu) 
 

 Internet-sivuilla www.marskidata.fi 
 Kopio laatupäälliköltä tai konserninjohta-

jalta pyydettäessä 
 Marski Datan tiloissa 

Asiakasmateriaalit, esim. proses-
sikuvaukset  

 Tarvittaessa tarjouksen liitteenä 
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Muut dokumentit ovat julkisia harkinnanvaraisesti tapauskohtaisesti. Luovutuk-
sesta on aina neuvoteltava konserninjohtajan ja/tai laatupäällikön kanssa. 
 
Palautteet, reklamaatiot, tiedustelut, aloitteet 
Kaikki yritykseen tulleet palautteet, reklamaatiot, tiedustelut ja aloitteet on säilöt-
tävä. Saadut palautteet kirjataan intraan (MS Sharepointin päälle rakennettu intra-
netti Lokki) ja ne käsitellään viikkopalavereissa. Reklamaatiot kirjataan There-
foreen ja käsitellään (MD-TL10.1) mukaisesti. Tiedustelut ja aloitteet kirjataan 
intraan. Laatupäällikkö on vastuussa niihin vastaamisessa, johdolle tiedottamisesta 
sekä mahdollisten toimenpiteiden käynnistämisestä.  
 
Sisäinen laatuviestintä 
Sisäisen viestinnän avulla pidetään yllä ja kehitetään laadunhallintajärjestelmää. Si-
säinen viestintä on johdon ja työntekijöiden välistä kahdensuuntaista vuorovaiku-
tusta, jonka avulla huolehditaan tehokkaasta tiedonkulusta koko yrityksessä. Työn-
tekijöillä on aina mahdollista kertoa laadunhallintajärjestelmään liittyvistä asioista 
tai parannusehdotuksista suullisesti tai kirjallisesti laatupäällikölle. Laadunhallinta-
järjestelmään liittyvä sisäinen viestintä tapahtuu pääosin seuraavin keinoin 

1. Tarpeen vaatiessa järjestetään yrityksen laatuun liittyviä palavereja laatu-
päällikön tai prosessin omistajien vetäminä 

2. Pienemmät asiat voidaan käsitellä viikkopalaverien yhteydessä 
3. Sähköpostitiedotteet 
4. Intran laatuasiat sivu. 
 

7.5. Dokumentoitu tieto 
Laadunhallintajärjestelmä dokumentoidaan laatukäsikirjaan ja sen liitteisiin sekä 
toiminta- ohjeisiin. Dokumentit ja tallenteet ovat arkistoituja asiakirjoja tai tietoko-
neella olevia tekstitiedostoja, taulukoita tai graafisia esityksiä, jotka voidaan tarvit-
taessa tulostaa. Kaikki laatukäsikirjaa koskevat dokumentit ja tallenteet on koottu 
liitteeksi MD-TL7.1 Asiakirjojen ja tallenteiden hallinta. Laatukäsikirjan ylläpi-
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dosta vastaa laatupäällikkö ja toimintaohjeiden ylläpidosta ja dokumentoinnista liit-
teineen vastaa pääasiassa prosessin omistaja. Dokumentit hyväksyvät laatupääl-
likkö. Dokumentit säilytetään Thereforessa.  
 
Dokumentoinnin toteutus 
Marski Datan laatukäsikirjassa on jokaisen kappaleen alussa oheinen informaa-
tiokenttä, josta näkyvät kappaleen otsikko, alaotsikko, numero, hyväksyjä, muok-
kaaja, liitteet sekä standardinkohta johon kappale liittyy. 
 

 
 
Kappaleiden numerointi 
Kappaleiden numeroinnin edessä käytetään kaksikirjaiminen yritystunnus. Marski 
Datan yritystunnus on MD. Tämän mukaisesti kappaleet nimetään seuraavasti: 
MD-1 Soveltamisala; MD-2 Velvoittavat viittaukset jne. 
 
Versioiden numerointi 
Thereforeen tallennettuja dokumentteja ei erikseen versio numeroida. Therefore 
säilyttää kaikki voimaolleet versio ja ne ovat tarkasteltavissa jälkikäteen. Viimeisin 
voimassa oleva versio on käsikirjan liitteinä. Laatupäällikkö valvoo asiakirjojen to-
denmukaisuutta ja puuttuu havaittuihin epäkohtiin välittömästi sekä raportoi niistä 
tarvittaessa johdolle. 
 
 
 

Kappaleen numero ja yläotsikko

Hyväksytty pvm:Hyväksyjä:

Dokumentti luotu 
pvm:

Versio:

Liitteet:
Standardin kohta:

Muokattu pvm:Muokkaaja:

Kappaleen numero ja otsikkoOtsikko
Kappaleen numero ja yläotsikko

Hyväksytty pvm:Hyväksyjä:

Dokumentti luotu 
pvm:

Versio:

Liitteet:
Standardin kohta:

Muokattu pvm:Muokkaaja:

Kappaleen numero ja otsikkoOtsikko
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Tallenteiden numerointi 
Tallenteet numeroidaan aina sen kappaleen mukaan, johon se liittyy. Tallenteen nu-
meron edessä käytetään tunnusta T sekä kaksikirjaimista yritystunnusta. Doku-
menttiin liittyvät tallenteet mainitaan kappaleen informaatiokentän kohdassa Liit-
teet. Jos johonkin dokumenttiin liittyy useampi tallenne, ne erotellaan toisistaan vii-
valla ja numerolla. Liitteet ovat nähtävillä paperiversioissa käsikirjan lopussa ja tie-
dostoversioina Thereforessa. Esim. Marski Data Oy:n dokumenttiin 6.4 TTMAV-
pohja liittyvä tallenne numeroidaan seuraavasti:  

 MD-TL6.4 TTMAV-pohja 
 MD-TL6.4 (versionumero) Tallenteen nimi 

 
Jos kyseessä olevaan kappaleeseen liittyy useampi tallenne, niiden numeroinnit me-
nisivät seuraavasti: 

 MD-TL6.4 (versio 1) Tallenteen a nimi 
 MD-TL6.4 (versio 2) Tallenteen b nimi 
 MD-TL6.4 (versio 3) Tallenteen c nimi 

 
Viimeisin versio aukeaa Thereforessa automaattisesti. 
 
Tallenteet voidaan erottaa myös toimipisteittäin laittamalla yritystunnuksen jälkeen 
kirjaimen M (Mikkeli) tai S (Savonlinna). Mikäli tallenteessa ei ole yritystunnuksen 
jälkeen kirjainta, se koskee koko yritystä. Toimipisteittäin tapahtuva erittely nume-
roitaisiin esim. seuraavasti:  

 MDM-TL6.4 (versio) Tallenteen nimi, joka koskee vain Mikkelin toimipis-
tettä 

 MDS-TL6.4 (versio) Tallenteen nimi, joka koskee vain Savonlinnan toimi-
pistettä 

 MDJ-TL6.4 (versio) Tallenteen nimi, joka koskee vain Joensuun toimipis-
tettä 

 MDK-TL6.4 (versio) Tallenteen nimi, joka koskee vain Kuopion toimipis-
tettä 
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Dokumenttien hyväksyntä 
Dokumentin muokkaajat ja hyväksyjä on esitetty liitteessä MD-TL7.1 muokkaaja / 
hyväksyjä kentissä. Dokumenttia saa muokata ja hyväksyä vain ne henkilöt, joiden 
nimet on kirjattu kenttään.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muutokset edelliseen versioon:      
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8.1 Toiminnan suunnittelu ja ohjaus (MD-TL8.1) 
Marski Datan prosessit on kuvattu kohdassa 4.4. Johtoryhmä vastaa toiminnan 
suunnittelusta (MD-TL8.2 Johdon lukujärjestys) ja ohjauksesta sekä määrittää pro-
sessien kriteerit (MD-TL8.3 Toiminnan mittarit). Toimintaa suunnitellaan strate-
gialähtöisesti ja hallitaan vakiintuneilla työkaluilla prosessinomistajien kautta. 
 

Otsikko: MD-8 Toiminta 
Versio: 1.0 Dokumentti 

luotu pvm: 
15.11.2016 

Hyväksyjä:       Hyväksytty pvm:  
Muokkaaja: Laatupäällikkö Muokattu pvm: 05.01.2017 
Standardin kohta: 8.1 Toiminnan suunnittelu ja ohjaus 

8.2 Tuotteita ja palveluita koskevat vaatimukset 
8.3 Tuotteiden ja palvelujen suunnittelu ja kehittäminen 
8.4 Ulkoistettujen prosessien ja ulkoisesti tuotettujen tuottei-
den ja palvelujen ohjaus 
8.5 Tuotanto ja palvelujen tuottaminen 
8.6 Tuotteiden ja palveluiden luovutus 
8.7 Poikkeavien tuotosten ohjaus 
 

Liitteet: MD-TL8.1 Toiminnan suunnittelu ja ohjaus 
MD-TL8.2 Johdon lukujärjestys 
MD-TL8.3 Toiminnan mittarit  
MD-TL8.4 Käyttöoikeuslista 
MD-TL8.5 Palvelukortit 
MD-TL8.6 Asiakkuudenhoitomalli 
MDM-TL8.7 CBC-sertifikaatti, Mikkeli 
MDS-TL8.7 CBC-sertifikaatti, Savonlinna 
MDJ-TL8.7 CBC-sertifikaatti, Joensuu 
MDK-TL8.7 CBC-sertifikaatti, Kuopio 
MD-TL8.8 Toimituksen hyväksyminen 
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8.2 Tuotteita ja palveluita koskevat vaatimukset 
Viestintä asiakkaan kanssa 
Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä tiedon kulku on kuvattu prosessikuvauksissa 
(MD-TL4.3 Prosessikuvaukset). Asiakkaan kanssa käyty kirjeenvaihto (tiedustelut, 
sähköpostit, dokumentit ym.) säilytetään Thereforessa, jossa tallennettuja doku-
mentteja ei erikseen versio numeroida. Therefore säilyttää kaikki voimaolleet ver-
sio ja ne ovat tarkasteltavissa jälkikäteen. 
 
Asiakkailta saatu palaute kirjataan Yammeriin. Reklamaatioiden hoitomalli on ku-
vattu luvussa 10.2. 
 
Asiakkaiden dokumentaatio säilytetään Thereforessa.  
 
Henkilömuutosten yhteydessä asiakasta informoidaan, jotta asiakas voi omista jär-
jestelmistään poistaa tarpeettomat käyttöoikeudet. (MD-TL8.4 Lista käyttöoikeuk-
sista eri yrityksissä) 
 
Tuotteisiin ja palveluihin liittyvien vaatimusten määrittäminen 
Palveluista on laadittu palvelukortit (MD-TL8.5 Palvelukortit), ja näistä puolestaan 
erilliset tarkemmat palvelukuvaukset. Mikäli asiakkaalla on tuotteistetusta palve-
lusta poikkeavia vaatimuksia, vaatimukset kirjataan sopimuksen erityisehdoiksi ja 
käydään läpi palvelua tuottavan tiimin kanssa. 
 
Tuotteisiin ja palveluihin liittyvien vaatimusten katselmointi 
Vaatimusten katselmointia tehdään tarjouksen ja sopimuksen tekovaiheessa. Hal-
linto selvittää uuden asiakkaan luottokelpoisuuden ja myöntää mahdolliset erityiset 
maksuehdot ennen sopimusvaihetta.  
 
Tuotteita ja palveluita koskevien vaatimusten muutokset 
Asiakkaiden kanssa käydään asiakasluokituksen (MD-TL8.6 Asiakkuudenhoito-
malli) mukaisia määräajoin toteutettavia tilannekatsauksia, joissa tarkistetaan pal-
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veluiden sopivuus asiakkaan tarpeeseen sekä selvitetään asiakastyytyväisyys. Jat-
kuvissa sopimuksissa asiakkaan luottotiedot tarkistetaan säännöllisin väliajoin. 
Asiakasanalyysit suoritetaan Pro ja Premium asiakkuuksiin säännöllisin väliajoin. 

8.3 Tuotteiden ja palvelujen suunnittelu ja kehittäminen 
Yleistä 
Asiakastarve määrittelee Marski Datan palvelut. Yhtiön liiketoimintasuunnitel-
massa arvioidaan toiminnan riskejä ja mahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti. Uusien 
palveluiden suunnittelu tai merkittävät muutokset yhtiön tuotteisiin edellyttävät 
asiakastarpeiden ja -vaatimusten muuttamisen suunnittelun tuloksiksi. Tulosten yh-
teydessä määritellään lain asettamat ja viranomaisvaatimukset, suorituskyky- ja 
luotettavuusvaatimukset sekä huollettavuus- ja turvallisuusvaatimukset. 
 
Suunnittelun ja kehittämisen prosessilla voidaan varmistaa, että suunnittelu toteu-
tetaan valvotusti keräämällä vaatimukset ja tuottamalla tarvittavat tulokset. Suun-
nittelutiedoille tehdään tarvittavat katselmukset, todennukset ja kelpuuttaminen. 
Suunnittelun muutokset huomioidaan palvelun kannalta kokonaisvaltaisesti.  
 
Suunnittelun hallinnan tarkoituksena on varmistaa, että asetetut vaatimukset täyttä-
vät tuotteen ominaisuudet. Suunnittelun ja kehittämisen prosessin avulla voidaan 
varmistua siitä, että suunnittelu toteutetaan valvotusti keräämällä vaatimukset ja 
tuottamalla tarvittavat tulokset. Suunnittelutiedoille tehdään tarvittavat katselmuk-
set ja todennukset ominaisuuksien ja vaatimusten selvittämiseksi sekä käyttöönot-
tamiseksi palvelun kehittämisessä.  
 
Palvelun kelpuuttaminen konkretisoi suunnittelu- ja kehittämistyön käytännön to-
teutuksella, jossa testauksen suorittamisella ja hyväksynnällä voidaan todeta tuo-
toksen olevan tuotantovalmis. Suunnittelun yhteydessä esiin tulevat muutokset, ku-
ten ominaisuuden parantaminen tai uudet kehitysehdotukset, toteutetaan hallitusti.  
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Kehittämisen suunnittelu 
Marski Datan johto määrittelee tutkimus- ja kehityshankkeiden aloittamisen, kun 
palvelun toteutus on todennäköistä tai kun on tehty päätös tuoda uusi palvelu mark-
kinoille. Päätös tehdään ilmoittamalla henkilöille, jotka aloittavat suunnittelun.  
Suunnitteludokumentit tallennetaan Thereforeen niin, että ne ovat vapaasti saata-
villa asianosaisille henkilöille. Suunnittelusta luodaan alustava aikataulu, jota päi-
vitetään tarvittaessa ja jaetaan henkilöstölle ja tarvittaessa muille sidosryhmille.  
 
Suunnittelun ja kehittämisen lähtötiedot 
Suunnittelun lähtötiedot määrittelevät palvelun vaatimukset, jotka palvelun tulee 
täyttää sen valmistuessa. Suunnittelusta vastaava henkilö kerää kaikki tiedot liittyen 
palvelun vaatimuksiin.  
 
Kerättäviä tietoja ovat edellä mainittujen lisäksi sisäiset vaatimukset, kuten kapasi-
teetti ja kyvykkyydet, inhimilliset tekijät, toiminnalliset vaatimukset, käytettävät 
spesifikaatiot, standardit ja aikaisemmat tutkimustulokset. Suunnittelun lähtötiedot 
tallennetaan Thereforeen. 
 
Suunnittelun ja kehittämisen hallintakeinot 
Johtoryhmä päättää tarjottavista palveluista. Palvelusta vastaavat henkilöt voivat 
antaa asiakkailta saatua palautetta ja kehittämisehdotuksia Lemonsoftin kautta.  
 
Suunnittelun ja kehittämisen tulokset 
Suunnittelun tuloksena saadaan palvelukortti, palvelukuvaukset, työohjeet ja muita 
vastaavia asiakirjoja. Tuloksien tulee vastata lähtötietojen vaatimuksia.  Johto-
ryhmä katselmoi suunnittelun tulokset. Katselmoinnin katsotaan olevan valmis sil-
loin, kun nämä tuloksiin liittyvät tiedot on tallennettu Thereforeen. 
 
Suunnittelun katselmointi ja todentaminen tehdään sekä palvelun suunnittelijan toi-
mesta, jossa tarkastetaan työn oikeellisuus ja vaatimuksen mukaisuus. Todentami-
sen toteutuminen edellyttää, että kaikki lähtötietojen asettamat vaatimukset näkyvät 
suunnittelun tulostavoitteissa. Katselmoinnin ja todentamisen tulokset käsitellään 
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välittömästi tarkastuksien yhteydessä. Suunnittelu jatkuu niin kauan, kunnes kaikki 
lähtövaatimukset täyttyvät palvelussa.  
Suunnittelun kelpuutuksessa verrataan suunnittelun vaatimuksia ja tietoja valmii-
seen palveluun. Vertailu tehdään pilottitoteutuksen kautta. 
 
Suunnittelun ja kehittämisen muutokset 
Suunnittelun muutoksen hallinta toteutetaan tekemällä muutospyynnöt kirjallisesti. 
Johtoryhmä arvioi muutospyynnön vaikuttavuuden ja hyväksyy tai hylkää ehdotuk-
sen joko osittain tai kokonaan.  
 
Mikäli muutospyyntö hyväksytään, sen vaikutukset arvioidaan ja tarvittaessa lisä-
tään suunnittelun lähtötietoihin ja tulosvaatimuksiin. Jos muutospyyntö hylätään, 
sille tulee esittää asianmukaiset perustelut.  
 
Suunnittelutietojen ylläpito toteutetaan dokumentoidulle tiedolle määritettyjen vaa-
timusten mukaisesti. Suunnitellut muutokset ja niiden vaikutus kokonaissuunnitte-
luun varmistetaan edellä kuvattuina katselmoinnin, todentamisen ja kelpuutuksen 
toimenpiteinä samoin kuin aikaisemmat versiot palvelusta. 
 

8.4 Ulkoistettujen prosessien ja ulkoisesti tuotettujen tuotteiden ja palvelujen 
ohjaus 

Marski Data tuottaa valtaosan palveluistaan omin resurssein. Logistiikkapalvelut 
ostetaan ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Palveluntarve määrittää palveluntarjo-
ajan (esim. asiakkaan toimitilat sijaitsevat kerroksissa, jolloin raskaiden lähetysten 
perille vientiin tarvitaan erityistä kalustoa). Ensisijaisesti käytetään ennalta tunnet-
tuja ja hyväksi havaittuja yhteistyökumppaneita. 
 
Valtakunnallisissa toimituksissa hyödynnetään Canon Business Center –ketjua, 
jolla on ennalta sovitut toimintaperiaatteet. Canon Oy sertifioi CBC-ketjun jäsenet 
(sertifikaatit MDM-TL8.7, MDS-TL8.7, MDJ-TL8.7 ja MDK-TL8.7) sekä mittaa 
ja seuraa CBC-ketjun jäsenten toimintaa ja suorituskykyä. 
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8.5 Tuotanto ja palvelujen tuottaminen 
Tuotannon ja palveluiden tuottamisen ohjaus 
Marski Datalla on tehty palvelukortit ja palvelukuvaukset, joiden avulla tuotteiste-
tut palvelut tuotetaan. Ei-tuotteistetuista palveluista laaditaan asiakaskohtainen do-
kumentaatio, jonka avulla palvelu tuotetaan. (liitteet: MD-TL7.2 Tervetuloa taloon 
/ MD-TL8.5 Palvelukortit) 
 
Tunnistettavuus ja jäljitettävyys 
Asiakkaan kanssa laadittu sopimus on tallennettu Thereforeen. Jokaisesta asiak-
kaalle tehdystä toimenpiteestä laaditaan dokumentaatio Lemonsoftiin, jolloin toi-
menpiteet, ajankäyttö ja tekijä voidaan jäljittää myöhemmin. 
 
Asiakkaiden tai ulkoisten toimittajien omaisuus 
Asiakkaalle tuotettavat palvelut tuotetaan pääasiassa asiakkaan tai rahoitusyhtiön 
omistuksessa olevan laiteympäristöön. Mikäli palvelua tuotettaessa huomataan, että 
asiakkaan laiteympäristössä on teknisiä ongelmia (vika, kapasiteetin loppuminen, 
ohjelmiston vanheneminen tms.), asiakasta informoidaan asiasta. Asiakkaan valin-
nasta sekä laite- ja ohjelmistoympäristöstä riippuen vika voidaan joko korjata itse, 
myydä asiakkaalle uusi tuote tai palvelu tai tilata palvelu alihankkijalta tai kump-
panilta. 
 
Marski Datan hallussa on myös asiakkaan aineetonta omaisuutta, mm. käyttäjätun-
nuksia ja salasanoja eri järjestelmiin. Näitä hallinnoidaan Thereforessa (MD-
TL8.4). Mahdolliset asiakkaasta (esim. palvelun supistaminen ja käyttöoikeuksien 
poisto) tai Marski Datasta (henkilöstövaihdos) lähtöisin olevat muutokset saadaan 
hallinnoitua tietoturvallisesti.  
Ohjeistus asiakkaalle, kuinka toimitaan (esim. sähköposti). 
 
Säilytys 
Palvelun aikana syntyvä dokumentaatio säilytetään joko Thereforessa tai Lemon-
softissa. 
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Toimituksen jälkeiset toiminnot 
Palvelusopimus määrittelee toimituksen jälkeiset toiminnot (esim. kiintolevyn kä-
sittely). 
 
Asiakastyytyväisyyskysely valitulle asiakasryhmälle toteutetaan vuosittain, jonka 
kautta saadaan kerättyä palautetta palvelun toimivuudesta sekä kehittämisehdotuk-
sia. 
 
Muutosten hallinta 
Palvelun kestäessä asiakkaan kanssa käydään asiakkuudenhoitomallin (MD-TL8.6 
Asiakkuudenhoitomalli) mukaisia neuvotteluita määräajoin. Tällöin kartoitetaan 
yhdessä mahdolliset muutostarpeet palveluun. Marski Data ei muuta palvelusopi-
muksen sisältöä yksipuolisesti, vaan tekee asiakkaalle muutosehdotuksen, jonka 
asiakas hyväksyy tai hylkää. 
 

8.6 Tuotteiden ja palveluiden luovutus 
Kun palvelunkuvauksen sisältämät toimenpiteet on tehty, asentaja kirjaa Lemon-
softiin työn tehdyksi ja laskutusvalmiiksi. Asiakkaalta otetaan kirjallinen hyväk-
syntä (MD-TL8.8) yli 10 000 € kokoisissa caseissa ja esim. tiedonhallinnan projek-
teissa.  
 

8.7 Poikkeavien tuotosten ohjaus 
Mikäli palvelua tuotettaessa huomataan, että tuotannossa on ongelma, työ keskey-
tetään ja otetaan yhteys esimieheen. Asiantuntija kuvaa tilanteen esimiehelle ja ker-
too, millaiseen lopputulokseen jatkaminen johtaisi. Esimies päättää jatkotoimista ja 
asiakasta informoidaan tarvittaessa. 
 
 
 
 
Muutokset edelliseen versioon:      
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9.1 Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi 

Yleistä 
Marski Datassa seurattavat mittarit on lueteltu liitteessä MD-TL8.3. 
 
Asiakastyytyväisyys 
Marski Datan arvona on asiakaslähtöisyys, jonka avulla halutaan varmistaa asia-
kastyytyväisyys ja asiakkaiden sitoutuminen. Asiakastyytyväisyyttä mitataan vuo-
sittain aina tietylle kohderyhmälle kohdistettuna. Yrityksen tärkein asiakastyyty-
väisyyden mittari on nettosuosittelijoiden määrä. 
 
Analysointi ja arviointi 
Kaikkia mittareita ja mittaustuloksia seurataan ja arvioidaan kuukausittain johto-
ryhmän kokouksissa. Mikäli tarvitaan korjaavia toimenpiteitä, ne suunnitellaan, re-
sursoidaan, aikataulutetaan ja seurataan TTMAV-työkalun avulla (MD-TL6.4). 
 

Otsikko: MD-9 Suorituskyvyn arviointi 
Versio: 1.0 Dokumentti 

luotu pvm: 
15.11.2016 

Hyväksyjä:       Hyväksytty pvm:  
Muokkaaja: Laatupäällikkö Muokattu pvm: 05.01.2017 
Standardin kohta: 9.1 Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi 

9.2 Sisäinen auditointi 
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Liitteet: MD-TL9.1 Sisäinen auditointi xx.xx.2017 
MD-TL9.2 Johdon katselmuksen pöytäkirja xx.xx.2017 
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9.2 Sisäinen auditointi 
Sisäisten auditointien järjestelyistä ja dokumentoinnista vastaa laatupäällikkö. Si-
säisten auditointien avulla Marski Data pyrkii tunnistamaan järjestelmän mahdolli-
set puutteet ja laadunhallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen. Auditoinnin tu-
lee olla mahdollisimman objektiivinen. 
 
Sisäinen auditointi sisältää neljä osa-aluetta: 

1. auditointiohjelman laatiminen 
2. yksittäisen auditoinnin aikataulun ja sisällön suunnittelun 
3. auditoinnin toteuttamisen 
4. auditointiraportin tekemisen. 

 
Sisäinen auditointi järjestetään kerran vuodessa laatupäällikön määrittelemänä 
ajankohtana. Sisäisessä auditoinnissa on käytävä läpi seuraavat asiat: 

1. Laadunhallintajärjestelmän vastaavuus voimassaolevan ISO 9001-standar-
din kanssa 

2. Laatukäsikirjan ajantasaisuus 
3. Laadunhallintajärjestelmään kuuluvat tallenteet ja niiden ajantasaisuus 
4. Tarkistetaan, että yrityksessä todella toimitaan, kuten laadunhallintajärjes-

telmässä on määritelty 
5. Tarkistetaan tunnuslukujen mittaukset ja niiden osoittama kehityssuunta 
6. Tarkistetaan tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden tila 
7. Käydään läpi johdon katselmuksen asiakirjat ja se onko sen mukaisiin toi-

menpiteisiin ryhdytty. 
 
Sisäisen auditoinnin suorittaa laatupäällikkö. Sisäisistä auditoinneista pidetään pöy-
täkirjaa (MD-TL9.1) ja tulokset dokumentoidaan liitteen MD-TL7.1. Asiakirjojen 
ja tallenteiden hallinta mukaisesti.  
 
Mikäli sisäisessä auditoinnissa havaitaan poikkeamia, toimitaan kappaleen 10 mu-
kaisesti. 
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Ulkoinen auditointi 
Ulkoisessa auditoinnissa tehdään otanta tarkasteltavista kohteista. Siinä ei pyritä 
tarkastamaan jokaista yksityiskohtaa, vaan luomaan kuva laadunhallintajärjestel-
män toimivuudesta ja jatkuvan parantamisen toteuttamisesta valittujen tarkastus-
kohteiden perusteella. 
 
Ulkoisen auditoinnin suorittaa toiminnoista riippumaton asiantuntija. Marski Da-
tassa ulkoinen auditointi suoritetaan SGS Fimko Oy:n toimesta kerran vuodessa. 
(MD-TL9.3 Sertifikaatti) 
 

9.3 Johdon katselmus 
Johdon katselmus päättää laadunhallintajärjestelmän yhden toteutumiskierroksen ja 
aloittaa samalla uuden. 
 
Marski Datan johdon katselmus järjestetään kerran vuodessa, uuden seurantajakson 
alussa. Johdon katselmuksen kutsuu koolle laatupäällikkö, joka valmistelee aineis-
ton katselmusta varten. Hänen tulee jakaa tarpeellinen aineisto luettavaksi katsel-
mukseen osallistuville hyvissä ajoin.  
 
Laatupäällikkö huolehtii, että katselmuksessa käydään läpi seuraavat asiat: 

a) Aiempien johdon katselmusten vuoksi käynnistettyjen toimenpiteiden ti-
lanne 

b) Muutokset seuraaviin: 
1. Laadunhallintajärjestelmän kannalta olennaiset ulkoiset ja sisäiset 

asiat 
2. Sidosryhmien tarpeet ja odotukset, mukaan lukien sitovat velvoitteet 
3. Merkittävät laatunäkökohdat 
4. Riskit ja mahdollisuudet 

c) Tietoja laadunhallintajärjestelmän suorituskyvystä, mukaan lukien seuraa-
vista kehityssuunnista: 

1. Asiakastyytyväisyys ja palaute olennaisilta sidosryhmiltä 
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2. Organisaation tavoitteiden saavuttamisen taso 
3. Prosessien suorituskyky ja tuotteiden ja palveluiden vaatimustenmu-

kaisuus 
4. Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet 
5. Seurannan ja mittauksen tulokset 
6. Auditointien tulokset 
7. Ulkoisten toimittajien suorituskyky 

d) Resurssien riittävyys 
e) riskien ja mahdollisuuksien käsittelytoimenpiteiden vaikuttavuus (ks. kohta 

6.1) 
f) parantamismahdollisuudet. 

 
Johdon katselmuksen tulokset 
Johdon katselmuksen tuloksiin on sisällytettävä seuraavat tiedot: 
 Johtopäätökset laadunhallintajärjestelmän jatkuvasta soveltuvuudesta, tarkoi-

tuksenmukaisuudesta ja vaikuttavuudesta 
 Jatkuvan parantamisen mahdollisuuksiin liittyvät päätökset 
 Päätökset, jotka liittyvät tarpeisiin muuttaa laadunhallintajärjestelmää, mukaan 

lukien resurssitarpeet 
 Tarvittavat toimenpiteet, jos laatutavoitteita ei ole saavutettu 
 Mahdolliset organisaation strategiaan kohdistuvat seuraukset. 
 
Johdon katselmuksista pidetään pöytäkirjaa (MD-TL9.2) ja tulokset dokumentoi-
daan liitteen MD-TL7.1 Asiakirjojen ja tallenteiden hallinta mukaisesti.  
 
 
 
 
 
 
 
Muutokset edelliseen versioon:      
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10.1 Yleistä 
Laadun mittaamisen, analysoinnin ja parantamisen suunnittelusta vastaavat laatu-
päällikkö yhdessä johtoryhmän kanssa. Muu henkilöstö voi osallistua laadun suun-
nitteluun antamalla ehdotuksiaan vastuuhenkilöille. Tavoitteena on kehittää erilai-
sia laadun mittareita, joiden avulla tuotettujen palveluiden laatua voidaan parantaa 
ja kilpailukykyä lisätä. Laadun parantaminen on jatkuvaa ja saa uusia elementtejä 
menetelmien, laitteiden ja yleisen teknologian kehittymisen myötä. 
 

10.2 Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet 
Marski Datan toiminta poikkeamatilanteessa 
Marski Datassa dokumentoidaan seuraavat poikkeamat: 

1. Reklamaatiot (MD-TL10.1) 
2. Tilanteet, joissa toiminta ei täytä lainsäädännön, ISO 9001-standardin tai 

kumppaneiden asettamia vaatimuksia tai muita vaatimuksia.  
3. Läheltä piti tilanteet, joilla toteutuessaan olisi ollut huomattava vaikutus 

asiakastyytyväisyyteen 
4. Tilanteet, joissa laadunhallintajärjestelmää ei toteuteta sillä tavalla kuin on 

ilmoitettu (esim. toimitaan toisin kuin käsikirjassa on kirjattu tai jokin toi-
menpide on jäänyt tekemättä). 
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Poikkeaman sattuessa laatupäällikkö tai hänen edustajansa käynnistää poikkeama-
tilanne -prosessin. Prosessin tavoitteena on:  

1. määrittää tutkittava poikkeama sekä siihen johtaneet syyt 
2. pohtia ratkaisua tilanteeseen 
3. selvittää poikkeamasta aiheutuvat laatuvaikutukset sekä minimoida niitä 

mahdollisuuksien mukaan 
4. suunnitella ja toteuttaa korjaavat sekä ehkäisevät toimenpiteet suhteessa ta-

pahtuneeseen poikkeamaan.  
 
Asiakasreklamaatiot käsitellään heti ja vastine annetaan viivytyksettä. Reklamaa-
tion käsittelyyn osallistuvat vastuuhenkilöt. Reklamaatiot käsitellään myös johdon 
katselmuksessa.  Muissa poikkeamatapauksissa prosessi käynnistetään kahden vii-
kon kuluessa poikkeaman havaitsemisesta.  
 
Laatupäällikkö raportoi johdolle poikkeamatilanteista. Myös kumppaneiden laatu-
päälliköille raportoidaan silloin, kun poikkeama liittyy 

1. Kumppaniin (esimerkiksi sen laitteisiin, palveluihin tai sen asettamiin vaa-
timuksiin) 

2. Yritys ei pysty täyttämään lainsäädännön tai standardin asettamia vaatimuk-
sia. 

 
Laatupäällikkö täyttää jokaisesta poikkeamasta raportin (MD-TL10.2), jossa kerro-
taan tapahtuma, sen syyt, mahdolliset suoritetut ja suoritettavat mittaukset, korjaa-
vat ja ehkäisevät toimenpiteet sekä toimenpiteiden aikataulu. Raportteja säilytetään 
vähintään kolmen vuoden ajan.  
 
Kun toimenpiteet on saatu päätökseen, laatupäällikkö arvioi niiden onnistuneisuu-
den ja johtoryhmä hyväksyy ne suoritetuiksi. Toimenpiteistä aiheutuneet muutokset 
kirjataan laatukäsikirjaan ja muutokset otetaan käsittelyyn välittömästi tai seuraa-
van johdonkatselmuksen yhteydessä.  
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Poikkeama kumppanin toiminnassa 
Mikäli kumppanin toiminnassa tapahtuu poikkeama, joka vaikuttaa myös Marski 
Datan toimintaan, kumppani on velvollinen ilmoittamaan tapahtuneesta ja sen ai-
heuttamista toimenpiteistä Marski Datalle.  
 

10.3 Jatkuva parantaminen 
Marski Datassa parannetaan laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta seuraamalla 
aktiivisesti sen toteuttamistoimenpiteitä. Seurannassa käytetään hyväksi yhtiön 
määrittämää laatupolitiikkaa ja asetettuja laatutavoitteita, tehtyjen auditointien tu-
loksia, saatavilla olevien tietojen analysointia sekä poikkeamakäsittelyn osoittamia 
korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä, joita tarkastellaan johdon katselmuksen yh-
teydessä. Parantamiseksi tehtävät toimenpiteet ja tulokset kirjataan johdon katsel-
muksen pöytäkirjaan. 
 
Laatutasoa parannetaan menetelmiä ja osaamista kehittämällä sekä palveluiden vir-
heettömyyttä mittaamalla. Tekemisen tehokkuutta parannetaan menetelmiä kehit-
tämällä ja hyödyntämällä teknologian tuomia mahdollisuuksia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muutokset edelliseen versioon:      


