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1

Johdanto

Nykyaikainen asiakas ei enää tyydy vain ostamaan tuotteita ja palveluita yrityksiltä. Asiakkaat
vaativat tuotteilta ja palveluilta heidän tarpeisiinsa räätälöityjä ratkaisuja ja näiden ratkaisuiden
tulee täyttää tai ylittää myös asiakkaiden laatuvaatimukset. Laatuvaatimusten täyttäminen ei
kuitenkaan vielä riitä kaikille. Laadun lisäksi asiakkaat ovat alkaneet kiinnittää huomiota myös
tuotteiden ja palveluiden ympäristöystävällisyyteen. Usein ympäristöystävällisyyttä tarkastellaan
tuotteiden ja palveluiden lisäksi myös itse yrityksen toiminnan kannalta. Mikäli yritys ei kykene
vakuuttamaan asiakastaan ympäristötoimintansa vaikuttavuudesta, voi asiakas siirtyä kilpailevan
yrityksen asiakkaaksi, mikäli kyseinen yritys täyttää asiakkaan tarpeet paremmin.
Varsinkin pk-yritykselle asiakkaan menettäminen kilpailijalle voi olla merkittävä takaisku sen
toiminnan kannalta. Tästä syystä pk-yritysten on tehtävä töitä sen eteen, jotta ne kykenisivät
täyttämään sekä laatu- että ympäristövaatimukset, jotka niiden asiakkaat ovat niille asettaneet.
Tässä tilanteessa avuksi voidaan ottaa ISO –standardit, joiden tehtävä on asettaa vaatimukset
yrityksen toiminnalle, joita noudattamalla yritys voi pitää huolen siitä, että se kykenee
tuottamaan tasalaatuisia sekä ympäristöystävällisiä tuotteita. Hankkimalla sertifikaatin näiden
standardien noudattamisesta, voi yritys tuoda näkyviin toimintansa tason laadun sekä
ympäristöystävällisyyden suhteen ja näin erottua edukseen asiakkaiden silmissä.

1.1

Teknosafe ja työn tausta

Diplomityön kohdeyrityksenä on palosuojelun sekä työturvallisuuden pk-yritys Teknosafe.
Teknosafe on perustettu vuonna 1981 ja se erikoistuu palo- ja työturvallisuuteen. Vuoteen 2005
asti se operoi nimellä Imatran Sammutinhuolto Oy, mutta yritys päätti vaihtaa nimeään
laajentuneen

tuote-

sekä

palveluvalikoimansa

ansiosta.

Yrityksen

toiminta

kattaa

työturvallisuustuotteiden myynnin sekä huollon ja palokaluston. Tämän lisäksi yritys suorittaa
kuljetettavien kaasusäiliöiden määräaikaishuoltoja ja –tarkastuksia sekä koulutuspalveluita.
Liikevaihtoa yrityksellä oli vuonna 2017 noin 3 miljoonaa euroa ja se työllistää 10 henkilöä
(Teknosafe Oy).
Yrityksen tavoitteena on jatkuva kehitys sekä onnistuneet asiakaskokemukset ja näiden
tavoittelemisessa on apua tarjonnut ISO 9001 –laatustandardi, jonka yritys on jo aiemmin
sertifioinut. ISO 9001 -standardin uusin versio hyväksyttiin vuonna 2015 ja kaikkien
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sertifioitujen yritysten tulee päivittää toimintansa vastaamaan uutta versiota syksyyn 2018
mennessä. Teknosafen on siis myös päivitettävä toimintansa uuteen versioon sopivaksi. Samalla
yritys teki päätöksen kehittää toimintaansa myös ympäristön kannalta ja tavoitella sertifikaattia
myös ISO 14001 –standardin mukaan toimimisesta.
Yrityksellä on käytössään laadunhallintajärjestelmä, joka otettiin käyttöön alun perin siksi, että
alan toimijoilta edellytettiin ISO 9001-sertifikaatin hankkimista. Käyttöönoton alkumotiiveista
huolimatta on yritys ottanut laatujärjestelmän toimintatavat osaksi jokapäiväistä toimintaansa,
eikä pidä standardin vaatimuksia vain ylimääräisenä toimintana oman toimintansa lisäksi. Tämä
lähtökohta auttaa huomattavasti lähdettäessä kehittämään toimintajärjestelmää. Yrityksen johdon
lisäksi sen työntekijät ovat perillä laatujärjestelmän tarkoituksesta ja ovat kiinnostuneita
yrityksen toiminnasta ja sen kehittämisestä. Näiden seikkojen ansiosta työssä kyettiin
keskittymään järjestelmien kehittämiseen ja standardien vaatimusten täyttämiseen sen sijaan, että
aikaa olisi mennyt johdon tai työntekijöiden vakuuttamiseen siitä, miksi järjestelmä tulisi
rakentaa standardin mukaiseksi ja että siitä olisi yritykselle hyötyä.
Tarpeen toimintajärjestelmänsä päivittämiselle yritys sai siitä, kun ISO 9001 standardi
päivitettiin nykyiseen versioonsa vuonna 2015 ja mikäli yritys haluaisi säilyttää sertifikaattinsa
olisi sen päivitettävä järjestelmänsä vuoden 2015 standardin mukaiseksi. Siirtymäaikaa oli
yrityksille annettu päivityksen yhteydessä kolme vuotta, joten järjestelmän tulisi olla päivitetty
vuoden 2018 syksyllä. Tämän lisäksi laadunhallintajärjestelmä oli luotu samaan aikaan 30:lle
yritykselle sopivaksi, joten osa järjestelmässä kuvatuista prosesseista ei sopinut yrityksen
toimintaan

ja

osa

sen

ydintoiminnoista

puuttui

järjestelmästä.

Yritys

halusi

laadunhallintajärjestelmän, joka olisi kehitetty juuri sitä ja sen toimintaa varten, joten se päätti
irtautua luodusta järjestelmästä.
Hyötyä yritykselle päivittämisestä olisi sertifikaatin avulla erottuminen niistä yrityksistä, joilla
sitä ei ole. Sertifikaatin nähtyään nykyiset ja mahdolliset tulevat asiakkaat voivat luottaa siihen,
että yritys tarjoaa tietyn tasoista laatua tuotteissaan ja palveluissaan. Se on osoitus siitä, että
yritys on nähnyt vaivaa tuottaakseen mahdollisimman laadukkaan palvelun tai tuotteen
asiakkaalle.
Laatujärjestelmän päivittämisen ohella yritys näki tarpeen sisällyttää toimintajärjestelmäänsä
myös ISO 14001-standardin mukaisen toiminnan. Nykyaikaiselle yritykselle on tärkeää kantaa
oma ympäristövastuunsa ja yritys päätti siksi lähteä tavoittelemaan myös ympäristösertifikaattia.
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Yritys voi sertifikaatin avulla erottautua edukseen kilpailijoista varsinkin yhdistäessään sen
laatusertifikaattiin. Imagon paranemisen lisäksi yritys osoittaa kantavansa ympäristövastuunsa
omalta osaltaan ja kiinnittävänsä huomiota myös sidosryhmiensä ympäristövastuuseen.
Vuoden 2015 uudistuksen myötä ISO 9001 ja ISO 14001 -standardit uudistettiin ja niille luotiin
uusi Annex SL-rakenne, jolloin standardien rakenne on käytännössä sama. Standardit eroavat
toisistaan vain siinä, että ISO 9001 korostaa laatua ja ISO 14001 ympäristöä. Tästä syystä oli
mahdollista

luoda

toimintajärjestelmä,

joka

kattaa

sekä

laadunhallinta-

että

ympäristöjärjestelmät. Tällä kyettiin myös välttämään turhaa työtä, kuten kahden eri käsikirjan ja
eri toimintaohjeiden luominen. Järjestelmät integroitiin keskenään ja tuloksena saatiin luotua
prosesseja,

jotka

tuottavat

haluttua

laatua,

mutta

ovat

myös

mahdollisimman

ympäristöystävällisiä.

1.2

Työn tavoitteet

Diplomityön tavoitteena on kehittää Teknosafen toimintaa siten, että se täyttää laatustandardi
ISO 9001:n ja ympäristöstandardi ISO 14001:n vaatimukset ja näin saada yritykselle sertifikaatit
kunkin standardin noudattamisesta. Molemmista standardeista käyttöön otetaan vuoden 2015
julkaistut versiot. Tarkoituksena on hyödyntää jo olemassa olevaa laatujärjestelmää niiltä osin,
kun se toteuttaa uuden standardin vaatimukset.
Diplomityön aihetta määriteltäessä todettiin yrityksen nykyisen kilpailutilanteen kannalta
järkeväksi sisällyttää työhön laatujärjestelmän päivittämisen lisäksi myös ympäristöstandardin
ISO

14001

mukaisten

toimintatapojen

suunnittelu,

käyttöönotto

sekä

sertifiointi.

Ympäristöstandardin sisällyttäminen työhön oli mahdollista jo olemassa olevan laatujärjestelmän
ansiosta, sillä koko järjestelmää ei tarvitse luoda tyhjästä. Toimintajärjestelmään kuuluu myös
työturvallisuusaiheita, mutta varsinaista sertifikaattia ei tämän tiimoilta päätetty sisällyttää
työhön.
Tärkeä osa toiminnan kehittämistä on luoda yksi toimintajärjestelmä, joka pitää sisällään sekä
laatu- että ympäristöjärjestelmät. Toimintaa pyritään kehittämään ISO –standardien sekä muun
aiheeseen liittyvän kirjallisuuden avulla. Tämän jälkeen annetaan mahdollisimman tarkka kuvaus
siitä, miten ja millä keinoin sertifikaatteja lähdettiin tavoittelemaan. Työ keskittyy kuvaamaan
laatu- ja ympäristöasioiden merkitystä ja vaikutuksia pk-yrityksen näkökulmasta. Työssä
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esitellään

myös

ISO

–standardien

pääperiaatteet.

Näin

kyetään

varmistamaan

työn

tarkoituksenmukaisuus sekä soveltuvuus.
Diplomityön toissijainen tavoite on olla eräänlainen toimintaohje niille pk-yrityksille, jotka ovat
harkinneet toimintansa kehittämistä ISO –standardien mukaiseksi. Työssä pyritään kuvaamaan
koko kehitysprosessi mahdollisimman tarkasti, jotta työn lukijalle muodostuu kuva siitä, mitä
odottaa ja mitä ottaa huomioon vastaavanlaiseen projektiin lähdettäessä. Työn teoriaosuuteen on
koottu tutkimustuloksia standardienmukaisen toiminnan hyödyistä sekä haasteista päätöksenteon
tueksi. Itse standardien tekstejä työhön ei ole sisällytetty, sillä ne ovat saatavissa Suomen
Standardisoimisliitto SFS ry:ltä. Työn empiirisessä osuudessa kuitenkin käydään läpi, kuinka
standardien vaatimukset täytettiin kohdeyrityksessä. Oheiseen taulukkoon 1 on vielä selvyyden
vuoksi koottu työn keskeisimmät tavoitteet tärkeysjärjestyksessä.
Taulukko 1: Diplomityön keskeisimmät tavoitteet

Tavoitteen luokka

Tavoite

Päätavoite 1

Kehitetään Teknosafe Oy:n toimintaa siten, että
voidaan saavuttaa laatu- sekä
ympäristösertifikaatit

Päätavoite 2

Integroidaan laatu- ja ympäristöjärjestelmä
yhdeksi toimintajärjestelmäksi

Oheistavoite

Työn toimiminen opasteena muille yrityksille
lähdettäessä sertifiointiprosessiin

1.3

Tutkimuksen toteutus

Työ toteutettiin pääasiallisesti yhteistyössä Teknosafen toimitusjohtajan Anna Helmisen kanssa.
Palavereja pidettiin mahdollisuuksien mukaan niin usein, kuin oli mahdollista. Palaverit alkoivat
yritykseen sekä sen laatujärjestelmään tutustumisella, josta edettiin ISO –standardien
tulkitsemiseen. Tämän jälkeen käytiin yrityksen laatujärjestelmä läpi yrityksen koko henkilöstön
kanssa, jolloin järjestelmään korjattiin puutteita, jotka työntekijät olivat havainneet omissa
työtehtävissään.
Tämän jälkeen alettiin muodostaa yrityksen laatu- ja ympäristökäsikirjaa. Tavoitteena oli saada
molemmat järjestelmät integroitua siten, että käyttöön tarvittaisiin vain yksi selkeä käsikirja, joka
ei olisi liian pitkä. Tässä vaiheessa alettiin käydä läpi molempia standardeja luku kerrallaan. Kun
luvussa esitetyt vaatimukset oli täytetty, siirryttiin seuraavaan lukuun aina loppuun sakka.
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Diplomityön teoriaosuutta alettiin kirjoittaa jo ennen kehityspalaverien alkamista ja se
viimeisteltiin

ennen

kehitysprosessin

loppua.

Teoriasta

saatua

tietoa

hyödynnettiin

kehityspalavereissa ja näin varmistettiin parhaiden käytänteiden käyttö. Työn aikana pysyttiin
asetetussa aikataulussa, vaikka välillä palavereiden väliin jäi pitkiäkin aikajaksoja. Kuvassa 1 on
kuvattuna diplomityön suunniteltu aikataulu.

Kuva 1: Diplomityön aikataulu
Laatu- ja ympäristökäsikirjan valmistuttua käytiin sen sisältö läpi yrityksen työntekijöiden
kanssa. Näin voitiin varmistua siitä, että työntekijöillä oli mahdollisuus vaikuttaa käsikirjaan
sekä sisäistää sen vaatimukset ennen auditointeja.
Tämän jälkeen pidettiin yrityksessä sisäinen auditointi. Auditointiin luotiin mahdollisimman
hyvin palveleva lomake sekä kysymyssarja, jonka avulla yrityksen toimintaa kyettiin
arvioimaan. Tämän lisäksi luotiin myös johdon katselmukselle oma lomake, jota kyettiin
käyttämään apuna johdon katselmuksissa. Sisäisen auditoinnin jälkeen suoritettiin yrityksessä
ulkoinen auditointi, jonka suoritti ulkopuolinen organisaatio. Ulkoinen auditointi suoritettiin
ulkoisen sertifiointiorganisaation ja yrityksen toimitusjohtajan välillä.
Kehityspalavereissa saatiin aikaiseksi suuri joukko kehitysprojekteja sekä ideoita, joita ei kyetty
työn aikana aloittamaan. Nämä projektit ja ideat tulivat osaksi yrityksen jatkuvaa kehitystä ja ne
tullaan toteuttamaan tulevaisuudessa.

1.4

Raportin rakenne

Diplomityön teoriaosuus on jaettu kolmeen osaan. Kahdessa ensimmäisessä luvussa käsitellään
erikseen laatu- sekä ympäristöasioita pk-yrityksissä ja kolmannessa luvussa keskitytään näiden
kahden yhdistämiseen eli integroimiseen. Viimeinen luku on tärkeä myös siksi, että järjestelmien
integrointi on yksi työn keskeisimmistä tavoitteista.
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Laatua käsittelevässä luvussa kuvataan ensimmäiseksi laatua yleisellä tasolla. Tämän jälkeen
kerrotaan laatujärjestelmistä sekä menestyvän yrityksen piirteistä laatujärjestelmän kannalta.
Tämän jälkeen kuvataan laatujärjestelmistä aiheutuvia hyötyjä sekä haasteita pk-yritysten
näkökulmasta.

Viimeiseksi

kuvataan

lyhyesti

laatustandardi

ISO

9001:n

keskeisiä

ominaisuuksia.
Ympäristöasioita käsittelevässä luvussa käsitellään ensimmäiseksi yritysvastuuta ja mitä se
yritykselle tarkoittaa. Tämän jälkeen keskitytään kuvaamaan ympäristöjärjestelmiä sekä pkyritysten roolia ympäristönsuojelussa. Samalla kuvataan menestyvän ympäristöjärjestelmän
piirteitä. Tämän jälkeen kuvataan ympäristöjärjestelmistä aiheutuvia hyötyjä sekä haasteita pkyritykselle, jonka jälkeen esitellään lyhyesti ympäristöstandardi ISO 14001.
Neljännessä luvussa keskitytään kahden edellisissä luvuissa kuvatun järjestelmän yhdistämiseen.
Aluksi kuvataan integroidun järjestelmän piirteitä sekä ominaisuuksia, jonka jälkeen kuvataan
integroinnista saavutettavia hyötyjä sekä mahdollisia haasteita. Näitä teorialukuja hyödynnetään
toiminnan kehittämisessä sertifioinnin onnistumisen takaamiseksi.
Empiirisessä osuudessa keskitytään kuvaamaan kehitysprosessi, joka käytiin läpi, jotta
Teknosafe voisi saavuttaa tavoitellut sertifikaatit. Luvussa käydään läpi vaiheet toimintaan sekä
olemassa olevan laatujärjestelmän tutustumisen kautta käsikirjan muodostamiseen, sisäiseen
auditointiin sekä lopulta ulkoiseen auditointiin.
Lopuksi käydään läpi saadut tulokset ja peilataan niiden toteutumista teoriaan. Päätelmissä
otetaan huomioon Teknosafen näkökulman lisäksi myös se, mitä tulokset voivat tarkoittaa
muiden pk-yritysten kannalta, jotka aikovat kehittää toimintaansa standardien vaatimukset
täyttäväksi. Näin voidaan varmistaa, että työn kaikki tavoitteet saadaan täytettyä.
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2

Laatu

Tässä luvussa esitellään laatua, sen erilaisia piirteitä sekä sen merkitystä. Aluksi keskitytään
määrittämään laadun merkitystä yrityksen toiminnassa ja pyritään kuvaamaan sen eri
elementtejä. Tämän jälkeen siirrytään kuvaamaan laatujärjestelmiä, joiden avulla yrityksen on
mahdollista hallita laatuaan. Samalla käydään läpi tekijöitä, jotka vaikuttavat laatujärjestelmän
menestymiseen.
Seuraavaksi keskitytään laatuun pk-yrityksen näkökulmasta sekä laadusta saataviin hyötyihin.
Tämän lisäksi käydään läpi niitä haasteita, joita yritys voi kokea pyrkiessään kehittämään
laadukasta toimintaansa. Lopuksi luvussa esitellään työn kannalta oleellinen ISO 9001 –
standardi ja sen perusperiaatteet. Luvun lopuksi käydään myös läpi sertifiointiprosessi. Koska
sertifiointiprosessi on sama molemmille standardeille, ei tätä prosessia ole kuvattu uudelleen
luvussa kolme.

2.1

Laadun merkitys yrityksessä

Laadulla nähdään olevan monta erilaista tulkintaa näkökulmista riippuen. Yleisesti laatu
määritellään asiakkaiden tarpeisiin vastaamisena mahdollisimman tehokkaalla ja taloudellisesti
kannattavalla tavalla yrityksen näkökulmasta. Laatu sisältää myös tarpeen jatkuvaan
suoritustason kohottamiseen heti, kun kehitys vain sen mahdollistaa. Impulsseja tähän
kehittämiseen nousee innovaatioista, markkinoiden sekä yhteiskunnan muutoksista ja
kilpailijoiden toiminnasta. Näiden seurauksena kohdistetaan laadulle täysin uusia vaatimuksia
(Lecklin 2006, s. 18).
Laatu on aina pitänyt sisällään sen olettamuksen, että virheitä ei tehdä. Asiat on tarkoitus tehdä
oikein joka kerta ensiyrittämällä. Toisaalta vaikka tuote voi yrityksen mielestä olla täydellinen,
voi se asiakkaan mielestä olla ylilaatua, sillä asiakas ei ole valmis maksamaan sellaisista
ominaisuuksista, joita hän ei tarvitse. Mikäli yritys saavuttaa kilpailuetua laadulla, ei asiakkaan
odotukset ylittävä laatu ole ylilaatua (Lecklin 2006, s. 18-19).
Nykyisin laatuajattelu alkaa sidosryhmistä, varsinkin asiakkaista. Laatua tavoitellaan vertaamalla
sitä asiakkaiden tarpeisiin, odotuksiin sekä vaatimuksiin. Yrityksen toiminnan koetaan olevan
laadukasta, mikäli asiakas on saamiinsa tuotteisiin tyytyväinen. Virheettömät tuotteet sekä
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toiminnan tehokkuus eivät sellaisinaan varmista korkeaa laatua, vaan laadun edellytyksenä toimii
asiakkaan näkemys. Enää ei ole mahdollista varmistaa yrityksen menestystä pelkästään
perinteisten valmistusprosessien kautta, joissa tuotteiden lopputarkastus on ainoa prosessi, joka
vastaa tuotteiden puutteellisuuden huomioimisesta (Lecklin 2006, s. 18; Mendes 2013, s.
89). Kuvassa 2 on havainnollistettu kokonaisvaltaisen laadunhallinnan osatekijät.

Kuva 2: Kokonaisvaltainen laadunhallinta (Lecklin 2006, s. 19)
Laadun merkitys yrityksille kasvaa koko ajan. Yritykset joutuvat jossain vaiheessa toimintaansa
niiden koosta riippumatta miettimään, mitä laatu tarkoittaa yritykselle. Pienissä yrityksissä
laadun kehittämiseen on yleensä käytetty suhteellisen vähän huomiota. Tähän syynä ovat yleensä
niukat talous- ja henkilöstöresurssit sekä se, että kehittäminen on yleensä vain johtajan vastuulla
(Turjanmaa 2005, s. 13).
Laatu

integroituu

yhä

enemmän

yrityksien

toimintaan

vähentäen

tarvetta

erillisille

laatuyksiköille. Yksilötasolla monitaitoisuutta arvostetaan. Näin työntekijä voi itse vaikuttaa
sekä tuotteen että prosessin kehittämiseen. Jotta skenaario voisi toteutua, pitää työntekijälle antaa
vastuuta ja valtuuksia. Samalla prosessiajattelun merkitys kasvaa. Yhdistämällä toiminnot
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toimittajista asiakkaisiin yhdeksi prosessiketjuksi, voidaan kokonaisuutta hahmottaa selkeämmin
ja huomiota kiinnittää olennaisiin seikkoihin (Lecklin 2006, s. 21).
Laadun jääminen ulkoiseksi asiaksi johdolle ja henkilöstölle on mahdollista siinä tapauksessa,
jos laatu kuitataan vain laatujärjestelmällä. Tämä on mahdollista varsinkin silloin, jos järjestelmä
on ulkopuolisen tahon tekemä. Laadun saamiseksi yrityksen toiminnan osaksi on omaksuttava
laadun oppimisen prosessi. Osassa yrityksiä laatu ollaan opittu, mutta se on vaikea saada osaksi
yrityksen varsinaista toimintaa (Turjanmaa 2005, s.14).
Yhä useammassa tutkimuksessa korostetaan laadun parantamisen tärkeyttä organisaation koosta
riippumatta. Laadun on havaittu olevan yksi tärkeimmistä menestystekijöistä yrityksen
menestyksen kannalta. Organisaatio voi osoittaa kilpailukykyä vain silloin, kun se kykenee
kannattavasti vastaamaan kilpailijoitaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin (Mendes 2013, s. 89).
Hyvä laatu tarkoittaa virheettömiä tuotteita ja matalia laatukustannuksia ja näiden johdosta
kustannustehokkuutta. Kate ja kannattavuus hyötyvät tästä positiivisesti. Laatu täyttää
asiakkaiden toiveet ja kasvattaa asiakastyytyväisyyttä. Tyytyväinen asiakas on yleensä lojaali
yritykselle sekä viestivät yrityksestä positiivisesti muille. Näin yrityksen asema markkinoilla
vahvistuu. Tämä antaa yritykselle myös mahdollisuuden myydä tuotteitaan paremmalla katteella
(Lecklin 2006, s. 24).
Laadukas toiminta parantaa yrityksen kannattavuutta. Kun kannattavuus yhdistetään laatuun, saa
yritys mahdollisuuden pitkän tähtäimen toimintaan. Samalla yrityksen on helpompi saavuttaa
seuraavia tavoitteita:


Valituilla markkinoilla kilpailuedun saaminen



Markkinajohtajuus



Kohonnut yrityskuva



Nopeutunut ympäristömuutoksiin reagointi



Joustavuus muutoksissa ja niiden läpiviennissä



Motivoitunut ja osallistuva henkilöstö



Hyvä maine työnantajana sekä yhteiskunnan jäsenenä. (Lecklin 2006, s. 24-25)

Jotta laatu voi viedä yrityksen menestykseen, on se tuotava koko yrityksen tietoon alkaen
perusarvoista. Nämä perusarvot ovat ne perimmäiset asiat, jotka muodostavat perustan koko
yrityksen toiminnalle. Ne eivät muutu, vaikka yrityksen ympäristö muuttuisi. Ne heijastavat
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perustajien maailmankatsomusta ja ne liittyvät usein liiketoimintaan liittyviin asioihin, joita
pidetään tärkeänä. On tärkeää, että nämä perusarvot avataan ja viestitään koko henkilöstölle
(Lecklin 2006, s. 35-36).
Yrityksen johdon pitää miettiä huolellisesti, miksi yritys haluaa kehittää laatuaan.
Laatutoiminnalle tulee asettaa tavoitteet ja millä aikavälillä niitä halutaan saavuttaa. Tällaisia
tavoitteita voivat olla esimerkiksi suorituskyvyn tai asiakastyytyväisyyden nostaminen.
Laatutoiminnan aloittamiseen liittyy myös joitakin riskejä. Nämä tulisi tunnistaa ennalta. Moni
laatuprojekti on epäonnistunut useimmiten valvonnan tai johdon asenteiden kehnon tilan takia
(Lecklin 2006, s. 51-52).
Sidosryhmien odotusten täyttäminen ajaa yrityksen kokonaisvaltaista suorituskykyä eteenpäin.
Tärkeää on muodostaa prosessit koko organisaatiossa siten, että ne korostavat sidosryhmien
tarpeita, jotta voidaan varmistua siitä, että kaikki työskentelevät samojen tavoitteiden eteen.
Näistä tarpeista voidaan korostaa niitä, jotka vastaavat parhaiten yrityksen visiota ja joissa on
suurimmat mahdollisuudet parantamiselle (Mendes 2013, s. 89).
Laatuyrityksen tunnistaa seuraavista piirteistä:


Asiakassuuntautuneisuus



Toiminnan päämäärätietoisuus ja johtajuus



Henkilöstön osallistuminen ja kehittäminen



Tuloshakuisuus



Tosiasioiden ja prosessien perusteella tehtävä johtaminen



Yhteistyökumppanuuksien parantaminen



Yhteiskuntavastuu



Jatkuvasti parantava toiminta. (Lecklin 2006, s. 26-28)

Laatuyrityksen on oltava joustava ja nopea liikkeissään. Yrityksen hierarkia on matala ja suurin
osa henkilöstöstä työskentelee tiimeissä. Tiimit asettavat itselleen tavoitteet, jakavat työtehtävät
ja vastaavat itse laadusta ja tuloksista. Organisaatio muovautuu oleellisimpien prosessien
pohjalta ja nämä prosessit on nopeutettu sekä virtaviivaistettu. Asiakassitoutuneisuuden- ja
keskeisyyden tulisi vaikuttaa koko organisaatiossa. Heikkojen signaalien ja muutostarpeiden
tunnistamiseksi tulisi organisaation olla valmistautunut ottamaan huomioon sidosryhmien
vaatimukset.

Yritys

tekee

yhteistyötä

yhteiskunnan

laatukustannusten välttämiseksi (Lecklin 2006, s. 21-22).

kanssa

hukkainvestointien

ja
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Laatuyrityksen kriittisillä menestystekijöillä tarkoitetaan niitä tekijöitä, jotka voivat osaltaan
vaikuttaa yrityksen toiminnan tulokseen. Ne ovat tekijöitä, jotka määrittävät liiketoiminnan
onnistumisen. Niiden tulisi vastata yrityksen visiota ja kaikkien työntekijöiden tulisi hyväksyä ja
sitoutua niihin. Näitä kriittisiä menestystekijöitä ovat:


Ammattitaitoinen henkilöstö



Matalat tuotantokustannukset



Ripeä tuotekehityssykli



Hyvä asiakastyytyväisyys



Toimivat markkinointikanavat



Alihankkijat, jotka ovat toimitusvarmoja



Kilpailukykyiset palvelut ja tuotteet



Ympäristöystävällinen tapa toimia. (Lecklin 2006, s. 23)

Nämä tekijät voivat vaihdella eri yksiköillä sekä ajan mittaan koko yrityksessä. (Lecklin 2006, s.
24)

2.2

Laatujärjestelmä

Laadunhallintajärjestelmä (englanniksi Quality Management System, QMS) tarkoittaa tapaa,
jolla yritys ohjaa ja kontrolloi niitä toimintoja, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti niihin
tuloksiin, joihin laadunhallintajärjestelmällä pyritään. Karkealla tasolla siihen kuuluvat yrityksen
rakenne suunnittelun, prosessien, resurssien ja dokumentoidun informaation kanssa, joita
käytetään

laatutavoitteen

saavuttamiseen.

Näitä

voivat

olla

esimerkiksi

asiakkaiden

laatuvaatimusten täyttäminen tai yrityksen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen (ISO/TC176
2016, s. 11).
Laadunhallintajärjestelmät perustuvat ajatukselle, jonka mukaan laadun parantaminen on jatkuva
tila. Se toteutuu prosessien kehittämisenä siten, että ne kykenevät tuottamaan yhdenmukaisia
tuotteita ja palveluita, joiden tarkoituksena on täyttää tai ylittää asiakkaiden odotukset.
Onnistuminen laadun kehittämisessä vaatii pitkäaikaista ajatusmallien muuttamista organisaation
toiminnan muutosten kautta. Laadunhallinta ei keskity vain tuotteiden ja palveluiden
kehittämiseen, vaan myös sen prosessien parantamiseen. Näin mahdollistetaan asiakkaiden ja
sidosryhmien tyytyväisyyden sekä koko organisaation työpanoksen ja vastuun korostaminen
(Mendes 2013, s. 89).

12

Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto on strateginen päätös, joka auttaa organisaatiota
parantamaan sen suorituskykyä ja luomaan pohjan sen toimintojen jatkuvalle kehittämiselle.
Moni organisaatio ottaa laadunhallintajärjestelmän käyttöön siksi, että sen asiakkaat haluavat
varmistua siitä, että organisaation tarjoamat tuotteet tai palvelut vastaavat asiakkaan tarpeita.
Näiden asiakkaiden tarpeisiin on laadunhallintajärjestelmän mukaisesti valmistavan yrityksen
helppo vastata luotettavasti. Laadunhallintajärjestelmä ei yksinään välttämättä johda prosessien
paranemiseen, eikä se ratkaise kaikkia ongelmia. Se on keino, jonka avulla voidaan saada
systemaattinen lähestymistapa yrityksen tavoitteiden täyttämiseen, joka puolestaan pitäisi johtaa
parannuksiin. ISO 9001 sisältää vaatimukset edistymiselle (ISO/TC176 2016, s. 13).
Laadunhallintajärjestelmän ei tulisi johtaa liialliseen byrokratiaan, paperityöhön tai organisaation
joustamattomuuteen. Tästä seurauksena voi olla motivaation laskua ja turhautumista sekä
negatiivisen asenteen kohoaminen laatuasioita kohtaan. Järjestelmän ei tulisi myöskään olla
rahallinen taakka. Yrityksen johdon tulisi suhtautua ISO 9001:n käyttöönottoon samalla tavalla,
kuin mihin tahansa muuhun investointiin. Käytetyn ajan ja rahan tulisi jossain vaiheessa palata
takaisin yritykselle parantuneiden prosessien ja kaupaksi käyvien tuotteiden sekä tuottavuuden
lisääntymisen ja kasvun kautta. Jokaisella yrityksellä on olemassa johtamisjärjestelmä ja
laadunhallintajärjestelmä tulisi rakentaa tämän järjestelmän päälle (ISO/TC176 2016, s. 9, 11-12;
Lecklin 2006, s. 33; Sainis et al. 2017, s. 308).
Laadun hinta ja sen minimointi ovat yksi tärkeimmistä seikoista, jotka organisaation tulee ottaa
huomioon, mikäli se haluaa parantaa kilpailukykyään. Laadun hinta on otettava huomioon
organisaation kustannusanalyysissä. Laadun hinta voidaan jakaa neljään eri osaan:


Ennaltaehkäisyn hinta



Arvioinnin hinta



Sisäisen epäonnistumisen hinta



Ulkoisen epäonnistumisen hinta. (Sainis et al. 2017, s. 310)

Laadunhallinnan hinta on osa yrityksen strategista suunnittelua. Se voi olla vaikea mitata, mutta
sen määrää ei voi jättää huomiotta. Kulut tulisi pystyä kattamaan laadunhallintajärjestelmän
tuomista hyödyistä. Tämä kuitenkin pitäisi olla mahdollista, sillä laadunhallinnan on todettu
parantavan yrityksen operationaalista ja rahallista suorituskykyä (Sainis et al. 2017, s. 310).
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Tutkimuksissa on todettu, että ISO-sertifikaatin saaneet pk-yritykset ovat tuottavampia, kuin ne,
joilla sertifikaattia ei ole. Eräs selitys tälle voi olla näiden yritysten kyky rakentaa
kokonaisvaltaisempia

toimintajärjestelmiä.

Päätöksenteolla

järjestelmän

käyttöönoton

alkuvaiheessa on suuri vaikutus näiden toteutumiseen (Sainis et al. 2017, s. 308).
On monia tapoja, joiden avulla pk-yritys voi implementoida laadunhallintajärjestelmänsä.
Yritysten ja organisaatioiden erilaisuudesta riippumatta seuraavat askeleet pätevät niihin
kaikkiin. Onnistuneeseen implementaatioon suositellaan seuraavia askeleita:


Johdon aktivoiminen



Ydinprosessien tunnistaminen ja toiminnot, jotka tarvitaan laatutavoitteiden
saavuttamiseksi



Implementoi ja ohjaa laadunhallintajärjestelmää ja sen prosesseja



Rakenna ISO 9001-standardiin pohjautuva laadunhallintajärjestelmä



Implementoi järjestelmä, kouluta työntekijät ja varmista prosessien tehokas toiminta



Johda laadunhallintajärjestelmää



Tarvittaessa hanki kolmannen osapuolen myöntämä sertifikaatti tai julkista, että
organisaatiosi toimii standardin mukaisesti. (ISO/TC176 2016, s. 173-174)

Pk-yrityksen johdon osallistuminen laadun kehittämiseen on isossa osassa kehittämisen
onnistumisessa. Jotta organisaatiota voidaan kontrolloida onnistuneesti, on sitä tarpeen ohjata
systemaattisesti ja läpinäkyvästi. Menestystä voidaan saavuttaa johtamisjärjestelmällä, joka
korostaa toiminnan jatkuvaa kehittämistä samalla ottaen huomioon oleellisten sidosryhmien
tarpeet ja odotukset. Laadun johtaminen on jaettu seitsemään eri periaatteeseen:


Asiakaskeskeisyys



Johtajuus



Ihmisten osallistuminen



Prosessilähtöinen ajattelu



Parantaminen



Todisteisiin pohjautuva päätöksenteko



Suhteiden hoitaminen. (SFS-EN ISO 9001 2015, s. 6; ISO/TC 176 2016, s. 183-184;
Mendes 2013, s. 100)
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Kuvassa 3 on havainnollistettu johdon osallistumisen ulottuvuuksia laadun kehittämisessä.

Kuva 3: Johdon osallistuminen laadun kehittämisessä (Lecklin 2006, s. 59)
Johtamisjärjestelmä tarkoittaa rakennetta, jonka avulla johdon tavoitteet viedään läpi koko
organisaation systemaattisesti. Laadukkaalla johtamisella pyritään:


Järjestelmälliseen toiminnan valvontaan sekä ohjaukseen



Varmistamaan asiakastyytyväisyys



Varmistamaan palveluiden, tuotteiden sekä prosessien tasainen ja korkea laatu



Parantamaan työn tuottavuutta



Tukemaan henkilöstön työnohjausta ja koulutusta



Kehittämään innovatiivisia ratkaisuja sekä menetelmiä



Luomaan yhtenäisiä toimintatapoja



Dokumentoimaan käyttöön hyväksytyt toimintatavat. (Lecklin 2006, s. 29-30).

Nämä tavoitteet ovat tilanteesta riippuvaisia sekä yrityskohtaisia. Laatujärjestelmästä ei tule
tehdä erillistä tai liian raskasta. Tällöin järjestelmää ei välttämättä saada käytäntöön ollenkaan.
Liialliset yksityiskohdat eivät saa mennä järjestelmällisyyden edelle. Laadukkaan järjestelmän

15

rakenteeseen ei ole olemassa standardiohjetta, mutta järjestelmä tulee kuitenkin dokumentoida
(Lecklin 2006, s. 30).
Kaikkien tasojen johtajien tulisi lisätä yhtenäisyyttä siten, että kaikki organisaation työntekijät
osallistuvat sen laatutavoitteiden saavuttamiseen. Pätevät, rohkaistut sekä osallistuvat työntekijät
organisaation jokaisella tasolla ovat elintärkeitä organisaatiolle, jos se haluaa luoda asiakkailleen
laatua. Toistuvat, ennustettavat tulokset voidaan saavuttaa, kun toiminnot mielletään toisiinsa
liittyvinä prosesseina, jotka yhdessä muodostavat yhtenäisen järjestelmän. Menestyvät yritykset
pyrkivät jatkuvaan parantamiseen. Todisteisiin pohjautuvat päätökset useimmin johtavat
haluttuihin lopputuloksiin. Jatkuvan menestyksen saavuttamiseksi organisaation tulee hoitaa
suhteitaan olennaisiin sidosryhmiin, kuten toimittajiin (ISO/TC 176 2016, s. 183-184).
Laadunhallintajärjestelmän johtamiseen kuuluu:


Asiakastyytyväisyyteen keskittyminen



Järjestelmän toimintojen monitorointi sekä mittaaminen



Säännöllisten sisäisten auditointien järjestäminen



Jatkuvaan parantamiseen pyrkiminen



Excellence-mallien käyttöönoton harkitseminen prosesseissa. (ISO/TC 176 2016, s. 177)

Pienet ja vakaat sekä harkitut muutokset toimivat kaikista parhaiten organisaation toiminnassa.
Ne yleensä johtavat parannuksiin, joilla on pitkäkestoisia positiivisia vaikutuksia. Näiden
ohjeiden avulla organisaatio voi ottaa kaiken irti laadunhallintajärjestelmästään. Järjestelmän on
tarkoitus edesauttaa organisaation menestymistä, mainetta sekä kestävyyttä (ISO/TC 176 2016, s.
177-178).
Kun organisaatio on ottanut käyttöönsä laadunhallintajärjestelmän, ei sen ole pakko hankkia
itselleen sertifikaattia. Suurin osa pienistä yrityksistä kuitenkin sertifikaatin hankkii. Syy tähän
on siinä, että yrityksen on sen avulla helppo demonstroida nykyisille ja mahdollisille tuleville
asiakkailleen, että he tulevat saamaan tasalaatuisia, säännönmukaisia tuotteita ja palveluja
asioidessaan yrityksen kanssa (ISO/TC 176 2016, s. 179).

2.3

Laatujärjestelmän hyödyt ja haasteet pk-yrityksissä

Laadunhallinnan nähdään pitävän sisällään laatutyökalut- ja tekniikat, laatuprosessit,
laatukulttuurin sekä toiminnan arvioinnin. Nämä elementit on helpompi implementoida pk-
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yrityksissä. Tämä johtuu siitä, että pk-yritykset ovat joustavampia muutosten suhteen ja johdon
osallistuessa ne oppivat nopeammin suuriin yrityksiin verrattuna. Muutosten aikaansaaminen on
helpompaa, sillä omistaja ja johtaja ovat usein sama henkilö. Asioista päivittäin puhuminen
työntekijöiden kesken on myös helpompaa yrityksen koon vuoksi. Mikäli kuitenkin nämä
elementit otetaan käyttöön valvomatta niiden toimintaa, voivat niiden tuomat vaikutukset
kääntyä helposti negatiivisiksi. Pk-yritysten tulisikin luoda täysin omaan toimintaansa perustuva
järjestelmä, jota tuetaan laatutoimenpiteiden avulla (Sainis et al. 2017, s. 306-307; Mendes 2013,
s. 100; Turjanmaa 2005, s. 38).
Yrityksen toimitusjohtajan ymmärryksellä ISO 9001-standardista on vaikutusta siihen, kuinka
helposti yrityksessä lähdetään toteuttamaan laadunkehitysprojekteja. Tämä tarkoittaa sitä, että
organisaatio lähtee helpommin toteuttamaan esimerkiksi ISO 9000-standardien projekteja, mikäli
laadunhallinnasta on ensiksi otettu selvää. Yksi suurimpia esteitä laadun kehittämisen
epäonnistumiselle johtuu siitä, että toimitusjohtaja ei ymmärrä ISO 9000-standardin periaatteita
ja tarkoitusta. (Mendes 2013, s. 100).
Tutkimuksissa on todettu laadunhallinnan helpottavan yrityksien elämää, tekevän asioista
systemaattisempia, parantavan yrityksen tulosta, vähentävän tarvetta virheiden korjaamiselle
sekä vähentävän yleistä kaaosta yrityksessä. Vaikka laadunhallinnan nähdään tuovan
nimenomaan hyötyä pk-yrityksille, on järjestelmien käyttöönotossa silti esteensä. Yleensä pkyritysten

toimitusjohtajat

ovat

kiireisiä,

jolloin

vain

vähän

aikaa

jää

mahdollisen

implementaation suunnittelemiseen. Samalla johtajalta voi puuttua kokemusta laadun
johtamisesta. Joidenkin yritysten tapauksessa voi olla, että järjestelmän käyttöönotto olisi
työntekijöiden mielestä hyvä idea, mutta johto ei näe asiaa samalla tavalla. Usein pelkästään
negatiivisia seurauksia kokeneet yritykset ovat käyttäneet vääränlaisia työkaluja väärään aikaan.
Pk-yritysten tilanteessa usein ongelmana ovat kuitenkin ihmisresurssit. (O'Neill et al. 2016, s.
382, 385; Murphy & Leonard 2016, s. 1109, 1117; Turjanmaa 2005, s. 38).
Laadun vaihtelulla on todettu olevan vaikutusta organisaation toimintakykyyn varsinkin, kun
laatujärjestelmän käyttöönotosta on kulunut aikaa ja hintakilpailusta aiheutuneet erot alkavat
vaikuttaa. Laatujärjestelmän käyttöönotto voi tuoda organisaatiolle hyötyjä vähentyneiden
kulujen, vähentyneiden uudelleentyöstämisten, ajan ja materiaalien sekä kasvaneen tuottavuuden
muodossa. Tämän lisäksi järjestelmä voi hyödyttää myös yleisesti hukan vähenemisen kautta.
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Näin ollen voidaan ajatella laadun syntyvän totaalisen kurinalaisesta tavasta toimia ja tehdä
kauppaa (O'Neill et al. 2016, s. 388-389).
Yksi keino säilyttää yrityksen kilpailukyky on varmistaa laadun oppiminen yrityksen johdon ja
henkilöstön osalta. Näin voidaan oppia menneisyydestä ja pyrkiä kohti haluttua tulevaisuutta.
Mikäli tuottavuus, laatu ja oppiminen yhdistetään yrityksessä, on tuloksena laatuorganisaatio
(Turjanmaa 2005, s. 14).
Hyvämaineisen yrityksen on helpompi saada tuotteitaan kaupaksi, sen kanssa halutaan
muodostaa kumppanuuksia, ulkopuoliset ulkoistavat yritykselle mieluummin, siihen tahdotaan
sijoittaa ja työnantajana se on haluttava. Myös sidosryhmät luottavat enemmän hyvämaineiseen
yritykseen. Laatuun liittyvät asiakkaiden vaatimuksetkin ovat lisääntyneet. Tuotteiden tulee olla
hyvälaatuisia ja yrityksen toiminnan tulee kestää eettistä tarkastelua (Turjanmaa 2005, s. 13-14).
Johdon pitää olla valmis investoimaan voimavaroja ja aikaa laadun oppimiseen, mikäli se haluaa
tuloksellista laadun oppimista. Laadun kehittäminen on jatkuva prosessi, joka tarvitsee
parannuskeinojen ymmärtämistä sekä laadun arvostamista kaikilta yrityksessä toimijoilta
(Turjanmaa 2005, s. 37).
Laatua eivät takaa vain hyvä johtaminen, tekniikka tai prosessit. Sen taustalla toimivat aina
inhimilliset tekijät. Paras laadun tae on koulutettu, työhönsä harjaantunut sekä motivoitunut
henkilöstö. Yrityksen johdon on käsiteltävä henkilöstöä tärkeänä voimavarana. Mikäli muutoksia
suunnitellaan yhdessä, niiden läpivienti helpottuu huomattavasti (Lecklin 2006, s. 213).
Laadun uudistava oppiminen vaatii menestyäkseen henkilöstön oppimiseen orientoivaa hyvää
johtamista ja se on sopeutettava yrityksen strategiaan. Useimmiten pienille yrityksille aiheuttaa
vaikeuksia hallita tietämystä sekä osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Tähän syynä on
usein resurssien niukkuus ja se, että muutoksiin tulisi reagoida nopeasti. Tällöin tarvitaan luovaa
ja innovatiivista toimintaa. Pienillä yrityksillä rajoitteena toimii usein se, ettei uutta tietoa voi
hakea organisaation ulkopuolelta (Turjanmaa 2005, s. 74, 166).
On suositeltavaa, että yritys kysyy myös asiakkailtaan, haluaisivatko he yrityksen
laadunhallintajärjestelmään lisättävän jotain, josta olisi heille hyötyä. Ennen aloitusta tulisi
määrittää henkilöt sekä aikaresurssit, jotka ovat käytettävissä järjestelmän käyttöönotossa. Ennen
ulkopuolisen avun hankkimista pitää yrityksen tunnistaa ne piirteet, jotka tekevät
laadunhallintajärjestelmästä yritykselle sopivan. Käyttöönotossa tulee varoa geneerisiä
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ratkaisuja, jotka eivät kunnolla sovi yrityksen toimintaan. Yrityksen on myös hyvä tiedostaa
kaksi pääsyytä laadunhallintajärjestelmän käyttöönoton epäonnistumiselle:


Esimiehet ja johto eivät osallistu prosessiin



Työntekijät eivät osallistu aktiivisesti prosessiin. (ISO/TC176 2016, s. 16-17)

Pienissä yrityksissä myös seuraavat tekijät voivat hankaloittaa laatujärjestelmän onnistumista:


Liian pienet resurssit



Laadunhallintajärjestelmän luomisen ja ylläpitämisen kulut



Laadunhallintajärjestelmän ymmärtäminen ja käyttöönotto etenkin konseptien, kuten
organisaation kontekstin, organisaation tiedon, prosessiajattelun sekä riskilähtöisen
ajattelun kanssa. (ISO/TC176 2016, s. 9)

Monista esteistä huolimatta laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto on oikea päätös pkyritykselle. Riippumatta siitä, onko organisaatiollaan käytössä laadunhallintajärjestelmä
ulkoisten edellytysten täyttämiseksi vai täysin sisäisten tavoitteiden saavuttamiseksi,
laadunhallintajärjestelmällä on positiivisia vaikutuksia organisaation toimintaan. Yritykset ovat
huomanneet laadunhallintajärjestelmien parantavan niiden tuotteiden ja palveluiden laatua sekä
kilpailukykyä. Esimerkiksi laatujärjestelmä voi tuoda kuluja alaspäin, mikä puolestaan
mahdollistaa paremman suorituskyvyn hintojen kautta (O'Neill et al. 2016, s. 389; Murphy &
Leonard 2016, s. 1105)

2.4

ISO 9001

ISO 9001 on yksi tunnetuimmista ja laajimmin käytetyistä kansainvälisistä standardeista. Sitä
käytetään 183:ssa eri maassa ja sen tehtävä on antaa vaatimuksia laadunhallintajärjestelmille.
Organisaatiot implementoivat vaatimukset omaan toimintaansa osoittaakseen kykynsä tuottaa
tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita sekä asetettuja säännöksiä. Se on
suosituin standardi ISO 9000-sarjasta ja on joukon ainoa, jonka voi sertifioida. ISO 9001:n uusi
päivitetty versio julkaistiin syyskuussa 2015 (ISO/TC176 2016, s. 5; Medic et. al. 2016, s. 188).
ISO 9001:a käytetään saavuttamaan seuraavia tavoitteita:


Asiakastyytyväisyyden ja jatkuvan parantamisen viitekehyksen muodostaminen



Laadun takaaminen ulkoisissa toimittaja-asiakas -suhteissa



Laatuvaatimusten samankaltaistaminen eri toimintasektoreiden sisällä



Ulkoisten toimittajien määrittäminen
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Teknisen tuen tarjoaminen säätelyelimille



Viitekehyksen tarjoaminen kehitysmaiden organisaatioille globaaleissa toimitusketjuissa
toimimiseen



Kehitysmaiden talouskehityksen avustaminen



Hyvien johtamistapojen jakaminen



Palveluiden nousun rohkaiseminen. (ISO/TC176 2016, s. 5)

ISO 9001:n tarkoitus ei ole muuttaa sitä, miten yritystä johdetaan. Se vain kertoo, mitä pitää
tehdä ja yrityksen on itse päätettävä, miten sen toteuttaa. Kaikkien muutosten tulisi johtaa
yrityksen toiminnan kehitykseen (ISO/TC176 2016, s. 17).
ISO 9001:2015 käyttää prosessilähtöistä ajattelutapaa, PDCA-sykliä sekä riskilähtöistä
ajattelutapaa. Jotta pystyttäisiin muodostamaan prosesseja, jotka saavuttavat halutut tulokset, on
määritettävä mahdolliset riskit ja mahdollisuudet niihin liittyen. Tämän lisäksi on suunniteltava
toimenpiteet näiden huomioon ottamiseksi sekä integroida nämä toimenpiteet osaksi prosesseja
jo suunnitteluvaiheessa (ISO/TC176 2016, s.33).
Sertifikaattia

voidaan

pitää

muodollisena

tunnustuksena

muilta

yrityksen

toimivasta

laadunhallintajärjestelmästä. Vaikka sertifikaatti ei olekaan pakollinen hankinta ISO 9001
standardia käyttäville yrityksille, voivat jotkut asiakkaat sitä edellyttää. Sertifikaatin
hankintapäätökseen voivat vaikuttaa myös kilpailijat tai säätelevät vaatimukset. Saadakseen
sertifikaatin, on yrityksen täytettävä kaikki standardin asettamat vaatimukset ja hakea sen jälkeen
auditointia (ISO/TC176 2016, s. 19).
Ennen varsinaista sertifiointiprosessia tulisi uutta järjestelmää arvioida toiminnassa jokunen
kuukausi. Näin saadaan käsitys sen koko toiminnasta ja sitä voidaan tarvittaessa parantaa. Tässä
vaiheessa parannukset voivat auttaa sertifiointiprosessin yksinkertaistamisessa. Sertifiointi ei
toimi siten, että sertifioija kuuntelee, miten järjestelmän tulisi toimia, vaan sertifioija haluaa
nähdä, että järjestelmä on todella implementoitu käyttöön ja että se on toimiva. Toisin sanoen
sertifioija haluaa nähdä mitä on tapahtunut. Tähän kuuluu yleensä dokumentaation esitteleminen,
prosessien tutkiminen, henkilöstön haastatteleminen sekä muut toimenpiteet, jotta sertifioija voi
olla varma järjestelmän toimivuudesta (ISOTC/ 176 2016, s. 179).
Sertifiointi voi tapahtua joko kolmannen osapuolen tai organisaation asiakkaan toimesta. Asiakas
saattaa haluta sertifioida laadunhallintajärjestelmän varmistaakseen, että se täyttää juuri
asiakkaan edellytykset. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että järjestelmä olisi yhtä
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toimiva muille asiakkaille. Jotta sertifikaatti olisi kaikkien asiakkaiden tunnustama, tulee
sertifiointi suorittaa yhteistyössä kolmannen osapuolen sertifiointielimen kanssa. Tässä vaiheessa
tulisi kuitenkin varmistua siitä, että sertifiointiosapuolella on tarvittava pätevyys hoitaa
sertifiointi (ISO/TC 176 2016, s.180).
Kun organisaatio on valinnut itselleen sopivimman sertifioijaorganisaation, tulee sille lähettää
hakemus toimenpiteestä. Hakemus sisältää yleensä lyhyen esittely organisaatiosta sekä sen
tuotteista ja palveluista. Ennen varsinaista sertifiointitapahtumaa voi organisaatio haluta
varmistaa järjestelmänsä toimivuuden. Tähän se voi käyttää jonkun kolmannen osapuolen apua
(ISO/TC 176 2016, s. 180).
Itse sertifiointi koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa auditoija hankkii tietoa
järjestelmän laajuudesta, organisaation tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä säännöksistä,
tarvittavasta dokumentaatiosta, sijaintiin liittyvistä vaatimuksista, siitä, onko vähintään yksi
edellytetty sisäinen auditointi suoritettu, onko organisaatio valmis vaiheeseen kaksi. Viimeiseksi
sertifioija sallii toisen vaiheen suunnittelun aloittamisen. Mikäli ensimmäisessä vaiheessa esiin
nousee puutteita, kertoo sertifioija organisaatiolle niistä. Ongelmakohtien korjaaminen on
sallittua tässä vaiheessa (ISO/TC 176 2016, s. 180-181).
Toisessa vaiheessa yksi tai useampi henkilö arvioi organisaation toimintaa. Auditoija etsii
todisteita siitä, että standardin edellytykset todella täytetään ja että laadunhallintajärjestelmä on
täysin implementoitu ja toimiva. Puutteiden noustessa esiin, auditoija valmistelee raportin, johon
puutteet on kirjattu. Tämän lisäksi raportti sisältää ne vaatimukset, jotka ovat jääneet täyttämättä.
Tässä vaiheessa on tärkeää ymmärtää, mistä puutteet johtuvat, jotta niihin voidaan suorittaa
oikeat korjaavat toimenpiteet. Mikäli auditoinnissa havaitaan vakavia puutteita, voi se olla syy
sertifikaatin myöntämisen lykkäämiseen. Tässä vaiheessa organisaatiolta voidaan vaatia
suunnitelma puutteiden korjaamiseksi. Mikäli auditoinnissa havaitaan vain pieniä puutteita,
voidaan sertifikaatti myöntää, mutta organisaatio voi silti saada määräyksen korjaaviin
toimenpiteisiin tietyn ajan sisällä, joihin sen on otettava kantaa. Eräs tällainen vaadittava
toimenpide voi olla toimintasuunnitelman laatiminen puutteiden korjaamiseksi (ISO/TC 176
2016, s. 181).
Sertifikaatin myöntämisen jälkeen suoritetaan usein valvonta-auditointeja, joiden tarkoitus on
varmistaa, että organisaatio jatkaa ISO 9001-standardin mukaista toimintaa. Näitä tarkistuksia
suoritetaan yleensä kerran vuodessa. Normaali sertifiointisykli kestää kolme vuotta. Siihen
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sisältyy ensimmäinen auditointi sekä kaksi tarkistusauditointia kerran vuodessa. Näissä
tarkistavissa auditoinneissa järjestelmää ei käydä läpi yhtä tarkasti. Kolmen vuoden jälkeen
uudelleensertifiointi vaaditaan. Mikäli tarkistusauditoinneissa havaitaan puutteita, toimitaan
samalla tavalla, kuin alkuperäisessä auditoinnissa. Puutteisiin organisaation pitää näissäkin
reagoida niiden vakavuudesta riippuen (ISO/TC 176 2016, s. 181-182).
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3

Ympäristö

Tässä luvussa keskitytään kuvaamaan ympäristöasioita yrityksen arjessa. Aluksi käydään läpi
yritysten ympäristövastuuta. Tarkoituksena on avata sitä, miten ympäristö liittyy yritysten
arkipäivään. Tämän jälkeen käydään läpi ympäristöjärjestelmien eri piirteitä ja sitä, miten
järjestelmän avulla voidaan vaikuttaa yrityksen ympäristövaikutuksiin.
Seuraavaksi luvussa keskitytään ympäristöasioihin pk-yrityksen näkökulmasta. Ensiksi
tutustutaan pk-yritysten rooliin ympäristönsuojelun kannalta, sillä moni voi ajatella pienten
yritysten roolin olevan merkityksetön globaalissa mittakaavassa. Tämän jälkeen keskitytään
ympäristöjärjestelmien pk-yrityksille tuomiin hyötyihin ja mahdollisiin haasteisiin, joita yritys
voi kohdata kehittäessään toimintaansa vastuullisempaan suuntaan. Lopuksi luvussa esitellään
ympäristöstandardi ISO 14001 ja sen perusperiaatteet.

3.1

Ympäristövastuu

Ympäristöasiat ovat yhä enenevässä määrin osa yritysten jokapäiväistä toimintaympäristöä. Sekä
isot että pk-yritykset kohtaavat suuria kysymyksiä liittyen työntekijöiden terveyteen ja
turvallisuuteen, hiilidioksidipäästöihin sekä tuottamansa jätteen määrään ja laatuun. Yhä useampi
yritys käyttää resurssejaan huomioidakseen oman toimintansa ympäristövaikutukset. Tähän ovat
vaikuttaneet osaltaan kiristyvä lainsäädäntö, sidosryhmien kasvaneet vaatimukset sekä yritysten
omat strategiat. Lainsäädännöstä yritys saa pohjatason, joka sen tulee saavuttaa. Pidemmälle
asian vie se fakta, että ympäristöasiat voivat tuoda yritykselle kilpailuetuja. Näin ollen lain
asettamaa tasoa lähdetään aktiivisesti parantamaan (Pesonen et al. 2005, s. 9; Hörisch et al. 2015,
s. 765).
Ympäristövastuu tarkoittaa yksinkertaisesti organisaation toimintojen suunnittelua ja toteutusta
siten, että energiaa sekä raaka-aineita käytetään suunnitellusti sekä muodostuvien jätteiden määrä
pyritään pitämään minimissä. Tämä ympäristövastuu tulee määrittää koko toimintaketjussa
alkaen tuotekehityksestä aina kierrätykseen ja tehokkaaseen jätehuoltoon (Pohjola 2003, s. 16).
Yrityksen toiminnan saattaminen kestäväksi vaatii muutakin, kuin strategian kehittämistä. Nämä
strategiat

tulisi

implementoida

kestävää

kehitystä

tukeviksi

toiminnoiksi

yritykseen.

Implementointia helpottamaan on suunniteltu erilaisia työkaluja ja ne auttavat yrityksiä
saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita. Kun ympäristöasiat otetaan mukaan strategiseen
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päätöksentekoprosessiin,

yrityksen

ympäristöseikat

paranevat

niin

luonnon,

kuin

kustannustehokkuudenkin kannalta (Hörisch et al. 2015, s. 765-766; Pohjola 2003, s. 23).
Yritysvastuu on strategista, kun se otetaan huomioon liiketoimintastrategiaprosessissa
esimerkiksi tarkastelemalla yrityksen toimintaympäristöä tai laajentamalla sen riskikartoitusta
yritysvastuun keskeisistä osa-alueista katsottuna. Strategista yritysvastuu on lähtökohdiltaan
silloin, kun sitä hyödyntämällä on löydetty tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat kuluttajien sekä
asiakkaiden niille kohdistettuja odotuksia tällä alueella (Juutinen & Steiner 2010, s. 38-39).
Useita sidosryhmiä kiinnostavat usein yritysten toiminta ja ne haluavatkin ottaa kantaa yritysten
asioihin. Näin tapahtuu riippumatta siitä, kiinnostavatko sidosryhmien mielipiteet yrityksiä vai
ei. Perinteisesti yritykset ovat olleet kiinnostuneita vain tärkeimpien sidosryhmien eli omistajien
ja

asiakkaiden

mielipiteistä.

Tämän

lisäksi

kannattavuuden

lisääminen,

ympäristönhallintajärjestelmien käyttöönotto sekä kilpailukyvyn säilyttäminen yritykselle ovat
omalta osaltaan lisänneet tarvetta parantaa ympäristöseikkojen tasoa (Juutinen & Steiner 2010, s.
19; Pohjola 2003, s. 23-24).
Omistajat, henkilökunta ja johto muodostavat yrityksen sisäiset sidosryhmät. Kyseisten
sidosryhmien suhde yritykseen on kiinteä ja ne antavat omaa varallisuuttaan tai työpanostaan
yrityksen päämäärien saavuttamiseksi. Taloudellisilla eli liiketoimintasidosryhmillä on
taloudellinen suhde yritykseen. Toisin sanoen ne kuuluvat olennaisesti yrityksen liiketoimintaan.
Näihin kuuluvat esimerkiksi tavarantoimittajat sekä asiakkaat. Yhteiskunnallisilla sidosryhmillä
ei ole suoraa taloudellista kiinnostusta yrityksen toimintaa kohtaan. Nämä ryhmät ovat usein
kiinnostuneita yrityksen toiminnasta muista syistä. Näihin ryhmiin kuuluvat esimerkiksi
verottaja sekä media (Harmaala & Jallinoja 2012, s. 65-66).
Yrityksen erilaisilla sidosryhmillä on usein hyvin ristiriitaisia vaatimuksia yrityksen toimintaan
liittyen. Tästä syystä näihin kaikkiin on mahdotonta vastata. Siksi onkin tärkeää tunnistaa
olennaiset sidosryhmät. Avainryhmiä ovat ne tahot, joilla on suuri vaikutusvalta yrityksen
toimintaan ja ovat erityisen kiinnostuneita sen toiminnasta. Näiden ryhmien odotuksien
täyttäminen voi olla ratkaisevan tärkeää (Harmaala & Jallinoja 2012, s. 67-68). Kuvassa 4 on
havainnollistettu yritysvastuun eri osa-alueet sekä yrityksen sidosryhmiä.
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Kuva 4: Yritysvastuun eri osa-alueet ja sidosryhmät (Juutinen & Steiner 2010, s. 83)
Yrityksen tulisi tunnistaa kaikki sidosryhmät, joihin sen toiminta vaikuttaa tai mahdollisesti
vaikuttaa, sekä negatiivisesti että positiivisesti. Esimerkiksi johtajiin yrityksen menestyksellä tai
menestymättömyydellä on suora vaikutus, koska tuotto-odotukset joko toteutuvat tai jäävät
toteutumatta (Juutinen & Steiner 2010, s. 83).
Vain asiakkaiden ja omistajien mielipiteiden kuunteleminen johtaa usein hyvin kapea-alaiseen
ajatukseen yrityksen toimintaympäristöstä. Yritykset eivät kuitenkaan toimi yhteiskunnastaan ja
ympäristöstään eristyksissä. Yritys on osa yhteiskuntaa siitä huolimatta, kuunteleeko se muita
sidosryhmiä vai ei. Jotta tuotto-odotukset sekä tarvittavat määrät mahdollisuuksia kyettäisiin
turvaamaan, tulisi yrityksen olla selvillä myös muiden sidosryhmien vaatimuksista sekä
kontekstista, jossa se toimii (Juutinen & Steiner 2010, s. 19).
Vastuullisuuden sitominen yrityksen liiketoimintaan onnistuu vain, mikäli ylin johto yrityksessä
sitoutuu yritysvastuuseen. Sitoutumisella tarkoitetaan sitä, että johdon tulee tehdä päätös siitä
mitä

vastuullisuus

tarkoittaa

yrityksessä.

Tämän

jälkeen

se

tulee

määrittää

yritysvastuuohjelmassa, jotta jokainen ymmärtää roolinsa vastuullisuustyössä. Tämän jälkeen
vastuullisuus tulee pitää osana kokouksia ja sen noudattamista tulee kannustaa. Kyseessä ei ole

25

ohimenevä trendi, joten yritysvastuussa tulee toimia pitkällä tähtäimellä ja johdonmukaisesti.
(Koipijärvi & Kuvaja 2017, s. 45).
Yksi suurimmista haasteista yritysvastuun kehittämisessä sekä toteuttamisessa on idea koko
elinkaaren mittaisesta vastuusta. Koko arvoketjun tulisi toimia vastuullisesti aina tuotteiden tai
palveluiden sekä raaka-aineen tarjoajista tuotteen uusiokäyttöön tai hävittämiseen asti (Juutinen
& Steiner 2010, s. 141).
Yritys, joka kykenee reagoimaan toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutoksiin ensimmäisten
joukossa tulee pärjäämään, mikäli se pystyy liiketoiminnassaan hyödyntämään muuttuneita
olosuhteita. Yritysvastuuta ei voida ohittaa nykyaikaisessa liiketoiminnassa. Yritysvastuuta
välttelevä yritys ei kykene säilyttämään kilpailukykyään kauaa (Juutinen & Steiner 2010, s. 20).

3.2

Ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmän voi toteuttaa melkein kaikenlaisissa organisaatioissa, ja sen avulla
organisaatio voi kontrolloida toimintansa ympäristövaikutuksia. Järjestelmään sisältyvät
selvitykset yrityksen toimintojen sekä sen käyttämien tai valmistamien tuotteiden aiheuttamista
ja mahdollisista ympäristövaikutuksista. Kun nämä on selvitetty, suunnitellaan organisaation
toiminta siten, että niistä aiheutuu minimaalinen määrä ympäristöhaittoja. Yrityksen työntekijät
koulutetaan ehkäisemään ja vähentämään ympäristövaikutuksia omassa työssään (Pesonen et al.
2005, s. 11).
Yritys voi suorittaa ekologisesti ja sosiaalisesti hyviä tekoja tai tehdä lahjoituksia hyviin
tarkoituksiin. Tämä ei kuitenkaan riitä, mikäli samalla yrityksen tuotteet ja palvelut tai muu
toiminta aiheuttaa yhteiskunnalle tai yrityksen sidosryhmille haitallisia vaikutuksia esimerkiksi
ympäristöön liittyen. Mikäli yrityksen toimintoja ei ole laissa säädelty, on sen itse määritettävä,
mikä on sen toiminnan hyväksyttävä taso (Juutinen & Steiner 2010, s. 22).
Kaikkia yrityksen tuotteiden ja toiminnan aiheuttamia negatiivisia ympäristövaikutuksia ei voida
välttää tai vähentää heti järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Tästä syystä yrityksen tulee
sisällyttää järjestelmäänsä ympäristöpäämäärät. Nämä päämäärät tulee muodostaa yrityksen
ympäristövaikutusten perusteella. Ympäristöseikkojen käsitteleminen aloitetaan kaikista
merkittävimmistä

korjausta

vaativista

tekijöistä,

joista

merkityksettömämpiin tekijöihin (Pesonen et al. 2005, s. 11-12)

edetään

pienempiin

ja
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Haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen lisää ympäristönsuojelun tasoa yrityksessä.
Järjestelmä ei aseta mitään tiettyä tasoa, joka pitäisi saavuttaa, vaan yritys voi itse päättää
ympäristönsuojelunsa tason. Samoin yritys voi päättää, mitkä yrityksen toiminnot liitetään
järjestelmän piiriin. Järjestelmä kannattaa ottaa käyttöön ainakin niissä toimipisteissä tai
toiminnoissa, joilla on suurimmat ympäristövaikutukset. Järjestelmä kannattaa ottaa myös
käyttöön sellaisissa toiminnoissa, joissa sen käytöstä voidaan saada liiketoiminnallista hyötyä
esimerkiksi positiivisen imagon luomana kilpailuetuna tai vähentyneenä energiankulutuksena
(Pesonen et al. 2005, s. 12).
Ympäristöjärjestelmä ei toimi samanlaisena jokaisessa yrityksessä. Ympäristöjärjestelmä on
rakennettava kunkin yrityksen omiin tarpeisiin sen omat tarpeet ja ominaisuudet huomioiden
(Pesonen et al. 2005, s. 12).
Menestyksekäs ympäristöseikkojen hallinta vaatii yritykseltä seurantaa, ohjausta sekä
järjestelmällistä suunnittelua. Ympäristöjärjestelmiä käytetään ympäristöjohtamisen apuna, ja
näiden järjestelmien muodostamiseen tarjoaa ohjeita ISO 14001 –standardi (Pesonen et al. 2005,
s. 9).
Yrityksellä tulee olla näkemys siitä, kuinka kunnianhimoisesti se haluaa asettaa vastuullisen
toimintansa tason. Halutessaan olla edelläkävijä, yritys ottaa riskin, johon liittyy sekä positiivisia
että negatiivisia ulottuvuuksia. Positiivisia seurauksia tästä voivat olla kilpailuetu, oppiminen
ensimmäisenä, kiinnostava kuva työnantajana sekä korkeampi brändiarvo. Toisaalta yritys voi
joutua oppimaan asiat kantapään kautta, se voi joutua silmätikuksi esimerkiksi median silmissä
sekä joutuu toden näköisesti käyttämään enemmän rahaa vastuullisuustyöhön (Koipijärvi &
Kuvaja 2017, s. 46-47).
Niin kutsutut perässähiihtäjäyrityksetkin voivat kokea sekä positiivisia että negatiivisia
seurauksia. Niiden on helppo oppia edelläkävijöiden virheistä ja tästä syystä myös kustannukset
ovat matalammat. Tämän lisäksi ne voivat hyödyntää vain parhaita käytäntöjä. Toisaalta
perässähiihtäjät eivät saa niin suuria brändihyötyjä eivätkä myöskään erotu kilpailijoistaan
juurikaan (Koipijärvi & Kuvaja 2017, s. 46-47).
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3.3

Pk-yrityksen rooli ympäristönsuojelussa

Pk-yritysten rooli ei ole tärkeä vain taloudellisesti, vaan niillä on myös suuri vaikutus
ympäristöön. Tämän suuren vaikutuksen ja puutteellisen valvonnan johdosta on tärkeää, että pkyritykset voivat hallita paremmin ympäristövaikutuksiaan. Yksi näistä hallintakeinoista on ottaa
käyttöön ympäristöjärjestelmä (Zobel 2007, s. 152-153; Nurmi 2006, s. 136).
On helppoa ajatella, että suurilla yrityksillä on suurempi vastuu ympäristöön liittyvissä toimissa.
On kuitenkin otettava huomioon, että suurin osa yrityksistä on pk-yrityksiä. Näin ollen niiden
vaikutus kestävään kehitykseen on huomattava. PK-yritykset tarjoavat ekonomista tasapainoa ja
sosiaalista turvaa, mutta ovat myös vastuussa noin 70 prosentista globaalista saastuttamisesta
(Hörisch et al. 2015, s. 766).
Pk-yritykset eivät sitoudu ympäristöjärjestelmien käyttöön yhtä paljon, kuin suuret yritykset.
Tähän syynä voivat olla yrityksen koko, resurssien saatavuus sekä eri toimintojen erimuotoisuus.
Toisaalta suuret yritykset käyttävät enemmän virallisia hallintatyökaluja siinä, missä pk-yritykset
ottavat käyttöön epävirallisempia työkaluja. Tämän lisäksi suurilla yrityksillä on käytössään
enemmän resursseja ja niihin kohdistuu enemmän julkista painetta. Pk-yritysten pienempi
näkyvyys sekä vähemmät resurssit johtavat usein siihen, etteivät ne lähde toteuttamaan
ympäristöjärjestelmiä (Hörisch et al. 2015, s. 766-768).
Vaikka Pk-yrityksillä on vähemmän resursseja käytettävissään, voi niillä olla joitakin etuja
suuriin yrityksiin verrattuna. Näihin etuihin kuuluvat mahdollisuus koko organisaation kattavaan
ymmärrykseen

ympäristöjärjestelmästä,

yksinkertaisemmat

päätöksentekoprosessit

sekä

suurempi taipumus innovaatiolle (Hörisch et al. 2015, s.768).
Tietoa pidetään yrityksien tärkeimpänä resurssina, koska se voi virtaviivaistaa aineellisten
resurssien käyttöä ja näin parantaen yrityksen suorituskykyä ja innovaation tasoa. Tieto on
avainresurssi Pk-yrityksille, sillä sen avulla voidaan luoda kilpailullisia hyötyjä. Tieto on
keskeisessä osassa, kun halutaan innovoida ja parantaa suorituskykyä (Hörisch et al. 2015, s.
768).
Ympäristöjärjestelmän luominen vaatii yksityiskohtaista yrityksen toimintojen läpikäyntiä ja
lisää yrityksen omaa toimintaprosessien tuntemusta. Näin prosessien vahvuuksia ja puutteita
voidaan tunnistaa tehokkaammin. Yhteiset toimintatavat sekä niiden mittaus ja tarkkailu lisäävät
organisaation toimintavarmuutta. Ympäristövahinkojen ehkäisemisen lisäksi myös erilaisia
toimintaa häiritseviä tekijöitä voidaan ennaltaehkäistä. Kirjalliset työohjeet sekä niiden
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noudattaminen parantavat ympäristönsuojelun tason ohella toiminnan laatua (Pesonen et al.
2005, s. 13-14). ISO 14001:n mukaisen ympäristöjärjestelmän malli on kuvattu kuvassa 5.

Kuva 5: Ympäristöjärjestelmän pääelementit (Kippo-Edlund 2006, s. 120)
Ympäristönhallintajärjestelmän rakentaminen aloitetaan alkukartoituksella, jossa selvitetään
yrityksen voimakkaimmat ympäristövaikutukset. Näiden pohjalle rakennetaan myöhemmin
toimenpiteet. Yrityksen ei ole pakko hakea itselleen sertifikaattia vaan sen ympäristöjärjestelmä
voi toimia ilman sertifiointiakin (Harmaala & Jallinoja 2012, s. 108-109).
Ympäristönhallintajärjestelmä koostuu usein viidestä pääelementistä. Ympäristöpolitiikka
määrittää toiminnan suuntaviivat ja siitä pitäisi käydä ilmi sitoutuminen jatkuvaan
parantamiseen. Alkukartoituksessa ilmenneet olennaisimmat ympäristönäkökohdat tulee ottaa
huomioon järjestelmää suunniteltaessa. Näiden näkökohtien pohjalta määritetään tavoitteet ja
päämäärät

sekä luodaan

ympäristöjärjestelmä. Toteutusvaiheessa

päämääriä lähdetään

tavoittelemaan käytännössä luomalla tarpeelliset rakenteet, antamalla koulutusta sekä jakamalla
vastuutehtävät. Järjestelmää tulee myös arvioida ja mitata sekä korjata tarvittaessa. Järjestelmän
toteutukseen kuuluu myös dokumentointi ja sen valvonta (Harmaala & Jallinoja 2012, s. 109110).
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Järjestelmän toimintaa tulee myös auditoida eli tarkistaa sisäisesti tai ulkoisesti määräajoin.
Johdon katselmukset ovat tärkeä osa ympäristöjärjestelmän toimintaa. Näin yrityksen johto voi
varmistaa ympäristöpolitiikan toteutumisen (Harmaala & Jallinoja 2012, s. 110).
Ympäristöjohtamisen keskeisimmät teemat ovat toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten
identifiointi, kielteisten vaikutusten minimointi sekä ympäristöseikkojen hallinnan jatkuva
kehittäminen. Jotta ympäristöjärjestelmä onnistuttaisiin rakentamaan onnistuneesti, tulee
seuraavien edellytysten täyttyä:


Johdon sitoutuminen ympäristöjohtamiseen



Henkilöstön sitoutuminen ympäristöjärjestelmän muodostamiseen sekä sen toteutukseen
käytännön tasolla



Järjestelmä rakennetaan olemassa olevien käytäntöjen sekä toiminnan perusteella



Järjestelmä rakennetaan mahdollisimman käytännönläheiseksi yhdistämällä sen
toiminnot jo olemassa oleviin toimintoihin



Ympäristöjärjestelmän vaatimukset ja yrityksen käytäntö saatetaan yhteen



Järjestelmän luomiseen varataan tarpeeksi työaikaa



Yritys tiedottaa sisäisesti ympäristöjärjestelmän hyödyistä



Järjestelmän luomisessa ja toteutuksessa hyödynnetään vertailua muiden organisaatioiden
kanssa. (Kippo-Edlund 2006, s. 124-125)

Pk-yritysten keskeisimmät ympäristövastuuteot liittyvät resurssien ja energian käyttöön,
tuotevastuuseen, saastuttamiseen ja jätehuoltoon sekä liikenteen suunnitteluun. Ympäristövastuu
toteutuu pk-yrityksissä siis hyvin konkreettisella tasolla. Näissä toimissa on yrityksen
mahdollista säästää myös rahaa (Nurmi 2006, s. 138-139).

3.4

Ympäristöjärjestelmän hyödyt ja haasteet

Parantuneen ympäristönsuojelun tason lisäksi oikein rakennetulla ympäristöjärjestelmällä yritys
voi hyötyä myös muuten. Taloudellista hyötyä yritykselle muodostuu erilaisten päästöjen
ennaltaehkäisystä, joiden korjaaminen jälkikäteen tulee huomattavasti kalliimmaksi. Nämä
hyödyt näkyvät paitsi vähenevinä päästöinä, myös pienentyneinä kustannuksina yrityksen
kassavirrassa. Näihin kuuluvat esimerkiksi lämpö- ja sähköenergian käytön tehostaminen,
materiaalien parempi hyödyntäminen sekä alentuneet jätemaksut. Kustannussäästöjä voi syntyä
myös tehostuneen toiminnan ansiosta. Kaikkia tekijöitä ei voi estää, mutta ennaltaehkäisy
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minimoi mahdolliset kustannukset. (Pesonen et al. 2005, s. 13; Juutinen & Steiner 2010, s. 40;
Pohjola 2003, s. 28, 30; Harmaala & Jallinoja 2012, s. 59; Kippo-Edlund 2006, s. 119).
Ympäristöriskien ja -vahinkojen kartoitus sekä ehkäiseminen ovat vielä useissa yrityksissä
alkutaipaleella. Yleensä ympäristövaikutuksia on alettu ehkäisemään ennalta vasta sen jälkeen,
kun yritys on joutunut maksamaan sakkoja heikosta toiminnasta ympäristöseikkojen osalta.
Koulutuksesta, riskikartoituksesta sekä hallintajärjestelmän muodostamisesta aiheutuvat kulut
ovat todella pienet, kun niitä verrataan kustannuksiin, jotka aiheutuvat riskien toteutuessa
(Pohjola 2003, s. 31-32).
Ympäristöseikkojen laiminlyönti tai niitä kohtaan osoitettu välinpitämättömyys voi muodostua
kaupan esteeksi. Esimerkiksi tavarantoimittajat joutuvat usein vastaamaan asiakasyritysten
lähettämiin ympäristökyselyihin. Ympäristöseikkojen ohittaminen liiketoiminnan strategiassa voi
nopeasti romuttaa yrityksen kasvun (Pohjola 2003, s. 33-34; Harmaala & Jallinoja 2012, s. 60).
Sisäiset hyödyt, joita organisaatio voi odottaa ympäristöjärjestelmältään voidaan jakaa kolmeen
kategoriaan:


Organisaation hyödyt



Rahalliset hyödyt



Ihmisten hyödyt. (Hillary 2004, s. 563)

Organisaation hyötyihin lukeutuvat järjestelmien laadun kohoaminen, johtamisen laadun
paraneminen, koulutuksen tarjoaminen siellä, missä sitä ei aiemmin ollut saatavilla sekä
innovaatioon rohkaiseminen. Rahallisiin hyötyihin voidaan lukea kustannussäästöt. Ihmisten
hyötyihin voidaan lukea kommunikaatiokanavien, taitojen, tiedon sekä asenteiden kehittyminen.
Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa uusia vuorovaikutuksia työntekijöiden ja
johdon välille. Samalla organisaation moraali kehittyy, mikä on tärkeää pk-yrityksille. Toimiston
ympäristökuormituksen pienentäminen on helposti toteutettavissa ja siitä saadaan välitöntä
taloudellista säästöä. (Hillary 2004, s. 563; Asikainen 2006, s. 107; Nurmi 2006, s. 137).
Organisaation ympäristöjärjestelmästä saavuttamiin ulkoisiin hyötyihin voidaan lukea:


Liiketoiminnalliset hyödyt



Ympäristön hyödyt



Kommunikaation hyödyt. (Hillary 2004, s. 563-564)
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Liiketoiminnan tasolla tärkeimpiin hyötyihin lukeutuvat uusien kumppaneiden ja asiakkaiden
houkutteleminen sekä asiakkaiden vaatimusten täyttäminen. Nämä hyödyt liittyvät läheisesti
asiakkaaseen, joka on usein suurin syy ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon. Tämän kautta
voidaan alkaa kehittää kustannustehokkuutta kahdesta näkökulmasta, jotka ovat kustannusten
säästäminen sekä markkinoiden kasvattaminen (Hillary 2004, s. 564; Pohjola 2003, s. 28).
Liiketoiminnallisten hyötyjen lisäksi organisaatio hyötyy ympäristön kannalta paremmasta
suorituskyvystä,

lakipykälien

paremmasta

täyttämisestä

sekä

materiaali-

ja

energiatehokkuudesta. Eniten hyötyä voidaan nähdä vähentyneenä energiankulutuksena sekä
jätteiden minimointina. Näiden lisäksi organisaation imago sekä kommunikaatio sidosryhmien
kanssa paranevat. Imagon paranemisen nähdään olevan suurin hyöty ympäristöjärjestelmän
käyttöönotosta. Ympäristöpolitiikan muodostaminen ja siitä viestiminen sekä mahdollinen
ympäristösertifikaatti

toimivat

todisteena

siitä,

että

yritys

pitää

huolen

omasta

ympäristöystävällisestä toiminnastaan (Hillary 2004, s. 564; Pesonen et al. 2005, s. 13).
Vastuullisen yrittäjyyden tuomat hyödyt vaikuttavat pk-yrityksen kilpailukykyyn myös
seuraavasti:


Ennakoivan asenteen muodostuminen muutoksiin nähden ja systemaattisempi kuva
liiketoiminnasta



Ennakoivan asenteen muodostuminen globalisaatiota koskien ja sen mukana tulevien
haasteiden helpottunut ratkaiseminen



Heikkojen signaalien vahvistuminen sidosryhmiltä



Osaava henkilökunta sekä helpottunut rekrytointi



Verkostoituminen kasvattaa sosiaalista pääomaa



Työmotivaatio lisääntyy luottamuksen ja avoimuuden ansiosta



Riskienhallinnan paraneminen



Toiminnan oikeutuksen helpottunut varmistaminen



Brändäys ja profilointi esimerkiksi ympäristöystävällisyyteen liittyen tulee mahdolliseksi



Voi tuoda edelläkävijän statuksen, mahdollisuuksia erottua sekä hyvää mainetta
yritykselle



Aseman vahvistuminen alihankkijana tai arvoketjussa. (Nurmi 2006, s. 140; Juutinen &
Steiner 2010, s. 49)
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Yritysvastuun sisältäminen osaksi yrityksen strategiaa luo menestyviltä yrityksiltä nähtävää
bisnesketteryyttä. Tämän ketteryyden ytimessä toimivat kyky hyvään muutosten ennakointiin,
nopeaan muutosten implementointiin koko yrityksessä sekä kyky toistaa tämä prosessi yhä
uudelleen hyvien prosessien avulla (Juutinen & Steiner 2010, s. 51).
Työnantajaa valittaessa ratkaisevaksi perusteeksi voi työntekijällä nousta vastuullista
henkilöstöpolitiikkaa ja henkilökunnan kehittämistä koskevat seikat. Yritysvastuuta toteuttavalla
yrityksellä on etulyöntiasema tässä tilanteessa. Yritysvastuun rooli henkilöstön ja johdon
motivaation kannalta voi olla myös merkittävä. Henkilöstöllä on halu olla ylpeä työnantajastaan
(Juutinen & Steiner 2010, s. 41). Kuvaan 6 on kerätty hyötyjä, joita yritys voi saavuttaa
toteuttamalla yritysvastuutaan.

Kuva 6: Yritysvastuun toteuttamisesta saatavia hyötyjä (Juutinen & Steiner 2010, s. 40)
Ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa organisaatio voi kohdata myös negatiivisia tuloksia ja
nämä voidaan jakaa kolmeen kategoriaan:


Resurssit



Ei selkeitä palkintoja



Ympäristöjärjestelmän yllätykset. (Hillary 2004, s. 564)

Moni organisaatio on huomannut, että järjestelmän implementaatio voi vaatia luultua enemmän
kustannus-, aika- tai taitoresursseja. Joissakin tapauksessa järjestelmä ei ehkä täytä organisaation
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odotuksia. Organisaatiolla voi olla vaikeuksia sidosryhmien vaatimusten täyttämisen,
järjestelmän

integroitumisen

tai

aliarvioitujen

järjestelmän

vaatimusten

kanssa.

Tyytymättömyyttä voi tuoda esille myös sertifioinnin tai konsultaation hinta. On myös
mahdollista, että konsultaatio voi joltain osin olla yrityksen kannalta negatiivinen väärien
ohjeiden muodossa. Joissakin tapauksissa järjestelmän hyödyt eivät ilmene yhtä hyvin, kuin
toisissa (Hillary 2004, s. 564-565).
Usein kaikista suurin vaikeus ympäristöjärjestelmälle on henkilöstöresurssien puute varsinkin
pienissä yrityksissä. Tämä johtaa yleensä jatkuviin keskeytyksiin implementointivaiheessa.
Asiakkaat ovat suurin syy ympäristöjärjestelmien käyttöönotolle ja niillä on suurin vaikutus
järjestelmään kaikista sidosryhmistä (Hillary 2004, s. 568).
On kuitenkin tilanteita, joissa maksimaalinen voitto on tärkeintä ja muiden sidosryhmien tarpeet
ohitetaan tällä varjolla. Tämä voi kuitenkin hidastaa suunnittelua ja tuottaa sitä kautta lisää
kustannuksia. Näin käy varsinkin silloin, jos jokin oleellinen sidosryhmien tai markkinoiden
näkökulmasta on jätetty ottamatta huomioon. Mikäli näitä ei oteta ajoissa huomioon, muodostaa
se jarrun suunnitteluprosessille. Tässä tapauksessa osa riskeistä jää mahdollisesti huomaamatta ja
niistä voi koitua monenlaisia menetyksiä (Juutinen & Steiner 2010, s. 49).
Ympäristöjärjestelmän käyttöönotosta nousee organisaatiolle enemmän hyötyjä kuin haittoja. Pkyritykset kohtaavat ulkoisia ja sisäisiä esteitä ympäristöjärjestelmää käyttöönotettaessa. Näistä
sisäiset esteet ovat paljon vaikuttavampia. Mikäli organisaatiossa vallitsee skeptinen ilmapiiri
ympäristöjärjestelmää kohtaan, voi sen käyttöönotto epäonnistua jo alkuvaiheessa (Hillary 2004,
s. 567-568).
Kun yrityksen työntekijät otetaan mukaan ympäristöjärjestelmän kehittämiseen ja toimintaan,
voi se parantaa työssä viihtyvyyttä ja työilmapiiriä. Näin he saavat vaikuttaa omaan työhönsä,
mikä lisää tunnetta työntekijöiden arvostuksesta sekä työmotivaatiota. Tämän lisäksi vastuun
antaminen ympäristöasioissa lisäävät tunnetta siitä, että luottamus työntekijöihin on suuri.
Selkeästi

jaetut

toimintaohjeet

lisäävät

turvallisuuden

tunnetta

ja

yhteisesti

sovitut

tiedonjakotavat kohentavat työviihtyvyyttä ja turvallisuutta. Selkeä ympäristöinformaation
jakaminen selkeyttää myös muun informaation jakamista työntekijöiden välillä (Pesonen et al.
2005, s. 14; Harmaala & Jallinoja 2012, s. 59).
Kiireellä on suuri vaikutus järjestelmän luomiselle. Mikäli jokin asia ei suoranaisesti liity
työntekijän perustehtäviin, siihen paneutuminen voi tuntua vaativalta. Näin ollen, kun
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ympäristöasioissa on päätetty alkaa edetä, on tarkoituksenmukaisempaa tehdä vähän kerrallaan
huolellisesti, kuin paljon huolimattomasti. Suunnitteluun ja järjestelmän tuomiin muutoksiin on
varattava tarpeeksi aikaa, sillä muutokset voivat aiheuttaa muutosvastarintaa. Tätä vastarintaa
voidaan kuitenkin ehkäistä perustelemalla, opettelemalla sekä neuvomalla. Ympäristöohjelman
koosta riippumatta johdon sitoutuminen sekä ympäristöasioita edistävät koordinaattorit ovat
elintärkeitä järjestelmän onnistumisen kannalta (Asikainen 2006, s. 108-109).
Jotta ympäristöseikat tulisivat käytännössä ilmi yrityksen päätöksenteossa, strategisessa
johtamisessa sekä operatiivisessa toiminnassa, tulee henkilöstön olla motivoitunut sekä
sitoutunut toiminnan jatkuvaan ympäristöseikkojen parantamiseen. Jotta henkilöstö voi sitoutua
ympäristöseikkojen jatkuvaan kehittämiseen, tulee sillä olla kaikki tarvittavat taidot sekä tiedot
organisaation ympäristöasioista (Pohjola 2003, s. 42).
Markkinaosuuksien

kasvattamista

sekä

kustannussäästöjä

on

kuitenkin

turha

lähteä

tavoittelemaan ennen kuin yrityksessä on määritelty visio ympäristöseikkojen kehitykselle sekä
ympäristönäkökohtien merkitys liiketoimintastrategiassa on arvioitu (Pohjola 2003, s. 35).

3.5

ISO 14001

ISO 14000 on standardisarja, jonka on luonut kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO. Tämä
standardisarja käsittelee yritysten ympäristöseikkojen hallintaan liittyviä aiheita, kuten
ympäristöauditointeja ja -ympäristöjärjestelmiä. (Pohjola 2003, s. 64).
Standardit kehitettiin ja julkaistiin 1996 ja ne päivitettiin vuonna 2004. Standardi ei itsessään
aseta edellytyksiä ympäristönsuojelun tasolle, mutta tason tulee silti vastata määräysten ja lakien
asettamaa tasoa (Pesonen et al. 2005, s. 15).
Standardin tarkoitus on luoda viitekehys, jota yritykset voivat käyttää muuttuviin
ympäristöolosuhteisiin sekä ympäristönsuojeluun reagoimiseen. Tarkoituksena on löytää
tasapaino talouteen sekä yhteiskuntaan liittyvien vaatimusten välille (SFS-EN ISO 14001 2015,
s. 5).
ISO 14001 ei tarjoa tarkkoja ohjeita ympäristövaikutusten arvioinnista. Yritykset saavat itse
päättää, kuinka merkittävimmät ympäristövaikutukset erotellaan muista. Merkittävimmät
näkökulmat on kuitenkin perustellusti eroteltava muista, jotta se kykenee perustelemaan, miten
se arvioi näkökulmien tärkeyden (Pesonen et al. 2005, s. 24).
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Standardin vaatimusten täyttäminen ei kuitenkaan takaa vielä optimaalisia tuloksia. Standardin
kohdat voivat toimia eri tavalla eri ympäristöissä. Ympäristöjärjestelmän toiminta riippuu
jokaisen yrityksen omasta toimintaympäristöstä, velvoitteista, soveltamisalasta sekä toiminnan
luonteesta palveluiden ja tuotteiden ohella (SFS-EN ISO 14001 2015, s. 5-6).
Solmittaessa uusia liikesuhteita käytetään sertifikaatteja usein neuvotteluissa apuvälineenä
todentamaan yrityksen sitoutumista esimerkiksi laadun jatkuvaan parantamiseen. Tämä ei
kuitenkaan vielä kerro ympäristönsuojelun laadun tasosta, vaan ympäristöasioihin liittyvän
hallintajärjestelmän asianmukaisuudesta (Harmaala & Jallinoja 2012, s. 108).
Sertifikaatin saavuttamiseksi tulee yrityksellä olla käytössään ympäristöjärjestelmä, joka on ISO
14001 –standardin mukainen. Tämän lisäksi sertifioinnissa tulee käydä ilmi, että yritys todella
toimii järjestelmän mukaisesti. Sertifioinnin suorittaa erikoistunut sertifiointiorganisaatio, jonka
tehtävänä on käydä läpi yrityksen ympäristöjärjestelmä ja löytää sen heikkoudet sekä vahvuudet
(Pesonen et al. 2005, s. 79).
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4

ISO 9001:n ja ISO 14001:n integrointi

Tässä

luvussa

keskitytään

kahdessa

edellisessä

luvussa

kuvattujen

laatu-

ja

ympäristöjärjestelmien integroimiseen sekä siihen liittyvien hyötyjen sekä haasteiden
kuvaamiseen. Laatu- ja ympäristöjärjestelmän integrointi on yksi tämän diplomityön keskeisistä
tavoitteista, joten tästä syystä integraatioon on paneuduttu syvällisesti.
Luvun loppuun on kerätty ja yhdistetty teoriaosuudessa löydettyjä hyötyjä sekä haasteita
järjestelmistä sekä niiden integraatiosta. Näin voitiin verrata järjestelmien hyötyjen sekä
haasteiden samankaltaisuuksia koherentin lopputuloksen aikaansaamiseksi.

4.1

Integraatio

Jatkuvasti tiukentuva kilpailu markkinoilla sekä kasvava ympäristötietoisuus ovat saaneet
yritykset implementoimaan toimintaansa joko ISO 9001 tai ISO 14001-standardin. Tarve
molempien standardien implementoinnille samanaikaisesti on myös lisääntynyt. Molempien
standardien päivityksen myötä tehokkain vaihtoehto on integroida järjestelmät toisiinsa ja luoda
yksi toimintajärjestelmä. Standardien implementaatio samanaikaisesti tai toisen standardin
implementointi toisen päälle tarjoaa kuitenkin haasteita. Monimutkaisuuden kasvaessa
systemaattinen lähestymistapa on erittäin tärkeä. Edettäessä kunnianhimoisemmalle tasolle
integraatiossa, tulevat vastaan aiheet, kuten oppimisen kulttuurin luominen organisaatioon sekä
sidosryhmien osallistuminen ja jatkuva kehittäminen (9001Academy 2016, s. 3; Llonch et al.
2018, s. 319; Jorgensen et al. 2006, s. 714).
Kahden erillisen toimintajärjestelmän ylläpitäminen vaatii kaksinkertaisen määrän aikaa ja
resursseja. Esimerkiksi sisäisten auditointien määrä on kaksinkertainen ja samalla niihin liittyvän
dokumentaation määrä kasvaa samassa suhteessa. Joissakin tapauksissa eri standardien
implementoinnin on suorittanut eri henkilö. Tästä syystä eri standardit voivat olla eri tavalla
toteutettuja ja rakenteiltaan erilaisia. Samalla molempien standardien vaatimat dokumentaatiot
tuovat monimutkaisuutta jo valmiiksi monimutkaiseen järjestelmään. Kahdesta erillisestä
toimintajärjestelmästä saman yrityksen sisällä voi muodostua taakka yritykselle ja toiminnan
kehittämisen sijaan järjestelmät hidastavat sitä. Tästä syystä järjestelmää voidaan vältellä ja ne
implementoidaan vain näennäisesti (9001Academy 2016, s. 3).
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Perinteisesti yritykset ovat implementoineet toimintaansa erillisiä järjestelmiä. Joskus nämä
järjestelmät ovat olleet toistensa kanssa jopa ristiriidassa. Järjestelmien integroinnista voi olla
siis hyötyä yritykselle esimerkiksi kohonneen tehokkuuden ja vaikuttavuuden muodossa. Laatuja ympäristöjärjestelmien standardit ovatkin monelle yritykselle avain kehittymiseen ja
selviytymiseen. Nämä standardit voidaan implementoida yrityksen toimintaan samanaikaisesti
ilman turhaa toistoa (Simon & Honore Petnji Yaya 2012, s. 1028).
Integroitu toimintajärjestelmä puolestaan voi parhaimmillaan täyttää molempien standardien
vaatimukset ja ohjaa niiden toteutusta. ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien teksteissä on
huomattavissa selkeitä samankaltaisuuksia varsinkin uuden päivityksen myötä, kun molemmat
standardit noudattavat Annex SL –rakennetta. Yksi standardien päivittämisen tavoitteista oli
helpottaa niiden integrointia ja siitä syystä esimerkiksi standardien lukujen määrä on sama
(9001Academy 2016, s. 3).
Integraatioprosessin pääpiirteet ovat:


Strategia



Metodologia



Integraation taso



Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit



Hyödyt ja vaikeudet. (Llonch et al. 2018, s. 320)

Strategialla viitataan tässä tapauksessa siihen tapahtumaketjuun, jota organisaatio noudatti
implementoidessaan useampaa järjestelmää. Ympäristö- ja laatujärjestelmien integraation voi
suorittaa kolmella eri tavalla. Näissä tavoissa jompikumpi järjestelmistä otetaan käyttöön ennen
toista tai sitten ne otetaan käyttöön samanaikaisesti. Kaikista käytetyin tapa on ottaa käyttöön
ensin laatujärjestelmä ja sen jälkeen ympäristöjärjestelmä. Samanaikaisesti järjestelmiä on
integroitu vähiten, mutta näissä tapauksissa integraation taso on suurin (Llonch et al. 2018, s.
320).
Metodologialla viitataan niihin malleihin tai työkaluihin, joita organisaatio on käyttänyt
integraatiossa. Yleisesti integraatiota suositellaan tehtävän siten, että ensin järjestelmistä
integroidaan vastaavat yleiset elementit, jonka jälkeen jatketaan järjestelmien yksilöllisiin
vaatimuksiin (Llonch et al. 2018, s. 320-321).
Eri organisaatioilla voi olla erilaiset lähtökohdat lähdettäessä integroimaan järjestelmiä.
Implementointi voidaan olla tekemässä ensimmäistä kertaa, organisaatiolla voi olla jo käytössään
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yhden standardin mukaiset toimintatavat ja haluaa päivittää järjestelmäänsä ottamalla käyttöön
toisen standardin toimintatavat tai organisaatiolla voi jo olla käytössä molemmat toimintatavat ja
haluaa integroida ne. Tämän lisäksi organisaatio voi noudattaa vanhaa standardia ja haluaa
päivittää toimintatapansa uuden standardin mukaiseksi (9001Academy 2016, s. 5).
Järjestelmän toteuttamisen tulisi tapahtua systemaattisesti ja organisaation tulisi muodostaa
projektisuunnitelma, johon on sisällytetty tarvittavat aktiviteetit, resurssit, vastuut sekä aikataulu.
Tämä auttaa organisaatiota tunnistamaan se, mitä pitää tehdä, kuinka pitkään mikäkin toiminto
kestää ja kuka suorittaa nämä toiminnot tehokkaimmin. Vastuiden ja tehtävien jakaminen
helpottaa integrointia ja jotkut toiminnot voidaan suorittaa samanaikaisesti. Tämä puolestaan
nopeuttaa projektin toteutusta (9001Academy 2016, s. 6).
Paras tapa aloittaa projekti on muodostaa analyysi siitä, mitkä standardien kohdista on jo täytetty
ja mitä pitää tehdä, että voidaan täyttää loputkin standardin vaatimukset. Analyysi voi auttaa
selvittämään

standardin

ja

organisaation

toiminnan

välisiä

eroavuuksia

ja

ohjata

implementaatiota oikeaan suuntaan. Implementaation aikana suoritetut toimenpiteet voivat
vaihdella sen mukaan, millä tasolla organisaation toiminta on standardin suhteen. Tämä voi
tarkoittaa sitä, että:


On tarpeen implementoida uusien standardien vaatimukset



On mahdollista integroida implementoitujen standardien yhteiset vaatimukset



On tarpeen implementoida uusia standardeja



On tarpeen päivittää olemassa oleva standardi



On tarpeen implementoida molemmat standardit samanaikaisesti alusta lähtien.
(9001Academy 2016, s. 6)

Toimintajärjestelmän integraation kannalta yrityksen toimintaympäristöä tunnistettaessa on
otettava huomioon sekä laatua että ympäristöä koskevat seikat. Mikäli organisaatiolla on
olemassa oleva laatujärjestelmä, jonka pohjalta toimintaympäristö on määritetty, tulee tämä
määritetty toimintaympäristö laajentaa koskemaan myös ympäristön kannalta tärkeitä seikkoja.
Sama pätee määriteltäessä organisaatiolle tärkeitä sidosryhmiä (9001Academy 2016, s. 9).
Organisaatiossa voi olla erilliset laatu- ja ympäristöpolitiikat, mutta ne voi myös integroida.
Tärkeintä on se, että ne täyttävät standardien vaatimukset. Molempien tulee olla linjassa
organisaation tavoitteiden ja strategian kanssa sekä pyrkiä jatkuvaan parantamiseen. Standardien
vaatimukset poikkeavat siinä, että laatupolitiikan tulee sisältää sitoutuminen vaatimusten

39

täyttämiseen ja ympäristöpolitiikan sitoutuminen ympäristön suojelemiseen (9001Academy
2016, s. 9).
ISO 14001 on hieman tarkempi liittyen toimintasuunnitelmien tekoon ympäristöön liittyen.
Samoin tarkemmin standardissa otetaan huomioon ympäristönsuojeluun liittyvät lait. Tähän
sisältyy myös sidosryhmien odotusten huomioiminen. Organisaation prosesseihin tulee siis
sisällyttää toimet ympäristön suojelemiseksi (9001Academy 2016, s. 10).

4.2

Hyödyt ja haasteet

Integraation eri tasoista nähdään olevan erilaisia hyötyjä. Nämä hyödyt liittyvät pienentyneeseen
johtamisen taakkaan paremman koordinaation kautta, kilpailuedut sekä edistyminen kohti
organisaation vastuullista toimintaa liittyen kestävään kehitykseen (Jorgensen et al. 2006, s.
714).
Vastuu laadun, ympäristön sekä työterveyden yhdistämisestä on tärkeää organisaation
kilpailukyvylle sekä sen positiiviselle julkisuuskuvalle. Sertifioidut hallintajärjestelmät näistä
aiheista ovat osoitus vastuusta sekä kiinnostuksesta sidosryhmien tarpeista. Erilaisten
hallintajärjestelmien integroinnista voidaan odottaa hyötyjä dokumentaation pienenemisenä,
byrokratian vähenemisenä, ajan ja resurssien kustannussäästöinä sekä ulkoisten ja sisäisten
auditointien yksinkertaistumisena (Jorgensen et al. 2006, s. 714-716).
Päivityksen myötä standardit noudattavat Annex SL –rakennetta ja ovat sen ansiosta helpompi
integroida. Pääasiallinen hyöty tässä ratkaisussa on se, että samat standardien vaatimukset
löytyvät samoista luvuista (9001Academy 2016, s. 4). Taulukko 2 havainnollistaa standardien
Annex SL –rakennetta sekä niiden samankaltaisuuksia. Koska standardien vaatimukset löytyvät
luvuista 4-10, tullaan siinä käsittelemään vain niitä.
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Taulukko 2: ISO 9001:n ja ISO 14001:n vastaavuudet ja eroavaisuudet (9001Academy 2016,
s.4)

Standardien otsikot
ISO 9001
ISO 14001

Vastaavuudet ja eroavaisuudet

Vaatimukset ovat samat, ISO 9001 viittaa
4. Organisaation 4. Organisaation
laatuun siinä missä ISO 14001 viittaa
toimintaympäristö toimintaympäristö
ympäristöön.
5. Johtajuus

5. Johtajuus

6. Suunnittelu

6. Suunnittelu

7. Tukitoiminnot

7. Tukitoiminnot

8. Toiminta

8. Toiminta

9. Suorituskyvyn
arviointi

9. Suorituskyvyn
arviointi

10. Parantaminen 10. Parantaminen

Vaatimukset ovat samat politiikkoja lukuun
ottamatta.
Molemmat standardit vaativat tunnistamaan
riskit ja mahdollisuudet. Tämän lisäksi ISO
14001:llä on vaatimuksia ympäristönäkökohtiin
sekä lakien noudattamiseen liittyen.
Vaatimukset ovat muilta osin samat, ISO 9001
viittaa laatuun siinä missä ISO 14001 viittaa
ympäristöön.
Vaatimukset ovat samat.
Molemmat standardit edellyttävät toiminnan
kontrolloimista. ISO 14001 vaatii lisäksi
suunnitelmat hätätilanteiden varalle.
Vaatimukset ovat samat ISO 9001:n lisättyjä
vaatimuksia asiakastyytyväisyyden
mittaamiseen ja monitorointiin lukuun
ottamatta.
Vaatimukset ovat samat.

Vastaavuuksia standardeista löytyy paljon, sillä luvut 4,5,7,9 ja 10 ovat muutamia eroja lukuun
ottamatta samat. Kuten taulukossa 1 osoitettiin, standardeissa löytyvät edellytykset ovat osin
hyvin samanlaisia ja ne kyetään toteuttamaan yhdellä prosessilla tai dokumentilla. Mikäli näin ei
tehdä, alkaa aktiviteettien ja dokumentaation määrä kasvaa (9001Academy 2016, s. 8).
Hallintajärjestelmien integroinnista saatavia hyötyjä ovat kustannussäästöt, operatiiviset hyödyt,
organisaation parempi imago, parantunut asiakastyytyväisyys sekä kehittynyt työntekijöiden
motivaatio. Järjestelmien integrointiin kuuluu kuitenkin myös haasteita, jotka liittyvät
ihmisresursseihin ja tuen puutteeseen sekä ihmisten huoliin (Simon et al. 2012, s. 830).
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Integroidun toimintajärjestelmän suurimmat höydyt ovat:


Dokumentaation pienempi määrä



Sisäisen koheesion hyödyt



Aktiviteettien ja resurssien parempi koordinointi



Aktiviteettien integroidut työvirrat ilman päällekkäisiä toimintoja



Järjestelmän tehokkaampi käyttö



Järjestelmällinen informaatio tehokkaampiin johdon katselmuksiin. (9001Academy 2016,
s. 4, 14; Simon & Honore Petnji Yaya 2012, s. 1038; Simon et al. 2012, s. 841)

Integraatio tarjoaa mahdollisuuden arvioida olemassa olevia järjestelmiä ja mahdollisuuksia
kehittämiselle (9001Academy 2016, s. 6).
Tavanomaisten

prosessien

samankaltaisuudet

hallintajärjestelmässä

liittyvät

johdon

osallistumiseen, politiikan luomiseen, tavoitteiden asettamiseen, koulutukseen, auditointeihin,
dokumentaation

kontrollointiin,

poikkeavuuksien

kontrollointiin,

korjaaviin

ja

ennaltaehkäiseviin toimintoihin sekä johdon katselmuksiin. Näiden prosessien integroinnista
voidaan saavuttaa seuraavia hyötyjä:


Huomion kääntäminen toimintojen välisiin suhteisiin laadun, ympäristön sekä
työturvallisuuden kannalta



Tavoitteiden asettaminen koordinoidusti ja tasapainoisesti



Organisaatio ja sen vastuut on määritetty samassa paikassa. (Jorgensen et al. 2006, s.
716-717).

Integroidun toimintajärjestelmän suurin hyöty on siinä, että kaikkien hallintajärjestelmien
vaatimukset kyetään yhdistämään samaan prosessiin samanaikaisesti ja näin voidaan lisästä
organisaation tehokkuutta. Samalla riskinä on jonkin vaatimuksen nouseminen tärkeämmäksi,
kuin muiden järjestelmien vaatimukset. Toisaalta on mahdollista myös, että organisaation
laadun, ympäristön sekä työturvallisuuden tasot nousevat aikaisempaa korkeammalle.
Yleisimmät vaikeudet integraatiossa kuitenkin liittyvät resurssien puutteeseen (Jorgensen et al.
2006, s. 717; Llonch et al. 2018, s. 321).
Pk-yritykset kohtaavat monia esteitä toimintajärjestelmiä käyttöönotettaessa. Näitä esteitä voivat
olla kustannukset, kokemuksen puute tai yrityksen strategian huomioimatta jättäminen
implementointivaiheessa.

Integroidun

toimintajärjestelmän

implementointi

voi

olla

monimutkaista ja siksi pk-yritykset ottavat mieluummin käyttöönsä erillisiä järjestelmiä ilman
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integraatiota. Toisaalta integraatio voi sujua luontevasti pk-yrityksissä varsinkin, jos järjestelmää
valvoo sama henkilö. Tässä tilanteessa on kuitenkin otettava huomioon erilaiset prioriteetit.
Yleisesti laatujärjestelmän toiminnoilla on suuri vaikutus ympäristöjärjestelmän toimintoihin ja
näillä laatujärjestelmän toiminnoilla on suora vaikutus tuottavuuteen (Llonch et al. 2018, s. 322).
Integraation vaikeudet voidaan jakaa neljään suurempaan aihealueeseen:


Resurssien puute integraatioon



Standardien implementaation ja sertifioinnin vaikeudet



Organisaation sisäiset ongelmat



Ongelmat standardien parissa työskentelevien ihmisten kanssa. (Simon et al. 2012, s.
841)

Voidaan siis todeta, että ihmisten asenne sekä motivaatio ovat tärkeässä roolissa integraatiota
toteutettaessa. Organisaation tuleekin motivoida työntekijöitään, jotta toimintajärjestelmä
voidaan implementoida ja ottaa osaksi toimintastrategiaa. Korkea motivaatio vähentää sisäisiä
konflikteja ja parantaa ihmisten asenteita järjestelmän tuomia muutoksia kohtaan (Simon et al.
2012, s. 841-842).
Johdon osallistuminen on tärkeää ja sen tulisi motivoida koko organisaation työntekijöitä
järjestelmän oikeaoppiseen käyttöön sekä järjestelmän kehittämiseen. Samalla johdon tulisi
varmistaa vaadittavien resurssien saatavuus. Integroidun toimintajärjestelmän implementointi on
tehokas toimintatapa (Llonch et al. 2018, s. 330).
Mikäli organisaatio on integroinut toimintajärjestelmänsä kattamaan sekä ISO 9001:n että ISO
14001:n

vaatimukset,

on

sen

mahdollista

saavuttaa

suurimmat

hyödyt

standardin

käytäntövaiheessa. Toiminnan suunnittelu ja ohjaus onnistuvat samanaikaisesti, eivätkä vaadi
erillisiä resursseja. Tämä voi helpottaa myös prosessien ymmärtämistä, sillä työntekijät eivät saa
toimintaohjeita kahdelta erilliseltä järjestelmältä, vaan integroitu järjestelmä ohjaa organisaation
toimintaa yksillä ohjeilla. Tällä vältetään esimerkiksi joidenkin aktiviteettien suorittamista
turhaan kahteen kertaan (9001Academy 2016, s. 11).
On siis tärkeää huomioida molempien standardien vaatimukset, kun suunnitellaan prosessien
toimenpiteitä. Uuden prosessin luomista ISO 9001-standardin mukaisesti, on otettava huomioon
myös jokaisen prosessin ympäristövaikutukset. Näin prosessi etenee suunnitelmallisesti ja
mahdolliset unohdukset vältetään (9001Academy 2016, s. 11).
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Toimintajärjestelmän integrointi tekee järjestelmän implementoinnista hieman hankalampaa, kun
työntekijöiden pitää yhden standardin vaatimuksien sijaan ottaa huomioon kahdet vaatimukset.
Projektiin käytetty vaiva kuitenkin maksaa itsensä takaisin projektin lopussa. Onnistuneen
implementaatioprojektin avain on vaatimusten ja niiden täyttämiseen vaadittavien seikkojen
tunnistaminen. Pienillä resursseilla voidaan saavuttaa tehokkaita tuloksia (9001Academy 2016,
s. 14).
Järjestelmien samanaikainen implementaatio on mahdollista ja myös tehokkaampaa, kuin
järjestelmien käyttöönotto erikseen. Tässä tilanteessa tulee myös huomioida ero tilanteiden
välillä, joista toisessa integraatio tapahtuu ottamalla käyttöön kaksi järjestelmää samanaikaisesti
ja toisessa otetaan käyttöön integroidusti yksi järjestelmä. Jälkimmäinen tapa on näistä kahdesta
tehokkaampi (Llonch et al. 2018, s. 329).
Llonch et al. (2018, s. 329-330) toteaa artikkelissaan, että integroitu toimintajärjestelmän
implementointi on dynaaminen ja sopeutuva prosessi, joka kannattaa ottaa käyttöön
organisaatioissa.

Käyttöönoton

ansiosta

organisaatiot

kykenevät

sisäistämään

toimintajärjestelmän tehokkaammin ja näin myös saavuttamaan kustannussäästöjä. Pkyrityksissä työntekijöiden osallistuminen on resurssien saatavuutta tärkeämpää.
Jotta jatkuvan parantamisen tila voidaan saavuttaa ja päästä kiinni kilpailukyvyn lisääntymiseen
sekä liikkeeseen kohti kestävää kehitystä, tulee toimintajärjestelmän olla osana koko
organisaation toimintaa ja sidosryhmäsuhteita. Tällaisen toiminnan edellytyksiä ovat yhteinen
ymmärrys sisäisistä ja ulkoisista haasteista, oppiva organisaatio sekä vuorovaikutus
sidosryhmien kanssa (Jorgensen et al. 2006, s. 718).
Kunnianhimoiset integrointiprojektit usein tuottavat parhaimmat tulokset pyrittäessä jatkuvaan
toiminnan parantamiseen. Järjestelmien käyttöönotto ei aina automaattisesti tarkoita, että
kehitystä tapahtuu. Yhteinen ymmärrys sekä koko organisaatioon sitoutunut toimintajärjestelmä
ovat tärkeitä tekijöitä jatkuvan kehittämisen takaamisessa. Voimakas kulttuuri, joka rohkaisee
toimimaan organisaation kehittämistä tukevalla tavalla, on avaintekijä organisaation toiminnan
kehittämisessä. Kehittämisen tulisi siis olla osa organisaation omaa kulttuuria. Integraatio
liittyykin enemmän kulttuuriin sekä ihmisten oppimiseen ja geneerisiin prosesseihin (Jorgensen
et al. 2006, s. 718).
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Erilaisten järjestelmien integraatiota voidaan pitää yrityksen sisäisenä innovaationa. Innovaatio
kasvattaa asiakastyytyväisyyttä, sillä se maksimoi asiakkaan ostoksen arvon. Jotta yritykset
voivat täyttää asiakkaidensa odotukset on niiden oltava innovatiivisia ja hallittava eri
järjestelmiään tehokkaasti (Simon & Honore Petnji Yaya 2012, s. 1027).
On olemassa erilaisia strategioita, joilla järjestelmät voidaan integroida. Kaikista tavallisimmat
tavat ovat joko laatu- tai ympäristöjärjestelmän implementointi ensimmäisenä tai molempien
implementointi yhtäaikaisesti. Näihin voidaan vielä eritellä tapa, jossa järjestelmien yhteiset
piirteet implementoidaan ensin ja eroavat osat myöhemmin. Järjestelmien integraatiostrategia
koostuu yleensä kolmesta elementistä, jotka ovat:


Käytetyt metodit



Kilpailukyky implementaation aikana



Muutoksen vaikutus henkilökuntaan. (Bernardo et al. 2012, s. 293-294)

Saavuttaakseen asiakastyytyväisyyttä, on yritysten luotava organisaatioon ympäristö ja kulttuuri,
jonka

tavoitteena

on

asiakastyytyväisyyden

ja

–tarpeiden

vaaliminen.

Tästä

syystä

toimintajärjestelmät, jotka on suunnattu nimenomaan parantamaan asiakastyytyväisyyttä, ovat
yhä suuremmassa suosiossa (Simon & Honore Petnji Yaya 2012, s. 1027).
Vaikka standardointia ja innovaatiota pidetään toistensa vastakohtina, on monissa tapauksissa
todettu standardoinnin mahdollistavan innovaation tuomalla uuden ja olemassa olevan
teknologian, tuotteet, palvelut sekä prosessit yhteen (Simon & Honore Petnji Yaya 2012, s.
1028).

4.3

Hyötyjen ja haasteiden yhteenveto

Koska luvuissa 2-4 läpikäytyjä hyötyjä ja haittoja löytyy suuri määrä, on ne koottu oheisiin
taulukoihin 3 ja 4. Taulukoista voidaan havaita useita samankaltaisuuksia niin järjestelmien, kuin
niiden integraationkin välillä. Tästä voidaan vetää erilaisia johtopäätöksiä järjestelmien suhteen.
Järjestelmien ja niiden integraation hyötyjen ja haasteiden samankaltaisuudet on esitetty
taulukoissa rinnakkain niiden tulkitsemisen helpottamiseksi. Nämä samankaltaisuudet on myös
korostettu vihreällä värillä. Kustannustehokkuutta jokainen osa-alue tarjoaa eri tavoin, joten
nämä on kuvattu kustannustehokkuuden alle. Eriävät hyödyt ja haasteet on korostettu keltaisella
värillä.
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Taulukko 3: Järjestelmien ja niiden integraation hyödyt

Hyödyt
Laatu
Kilpailuetu
Kustannustehokkuus

Ympäristö
Kilpailuetu
Kustannustehokkuus

Integraatio
Kilpailuetu
Kustannustehokkuus

Virheiden määrän
väheneminen

Vähentynyt energiankulutus

Dokumentaation määrän
väheneminen

Uudelleentyöstämisten
määrän väheneminen

Taloudelliset säästöt

Sisäinen koheesio

Hukan väheneminen

Kustannusten ennaltaehkäisy

Parempi koordinointi

Imagon paraneminen
Bisnesketteryys
Nopea reagointi muutoksiin

Materiaali- ja
energiatehokkuus
Imagon paraneminen
Bisnesketteryys
Nopea reagointi muutoksiin

Järjestelmän tehokkaampi
käyttö
Imagon paraneminen

Yrityksen toiminnan parempi Yrityksen toiminnan parempi
ymmärtäminen
ymmärtäminen

Yrityksen toiminnan parempi
ymmärtäminen

Osaava & motivoitunut
henkilöstö

Osaava & motivoitunut
henkilöstö

Osaava & motivoitunut
henkilöstö

Johtamisen laadun
paraneminen

Johtamisen laadun
paraneminen

Johtamisen laadun
paraneminen

Asiakastyytyväisyyden
kohentaminen

Ympäristövaikutusten
kontrollointi

Järjestelmien ristiriitojen
ehkäiseminen

Kannattavuuden kohentaminen Kiinnostava työnantaja

Molempien standardien
vaatimusten täyttäminen

Yrityksen arkipäivän
helpottaminen

Koulutuksen tarjoaminen

Vähentynyt johtamisen tarve

Tuloksen paraneminen

Kommunikaation ja asenteiden
kehittäminen

Byrokratian väheneminen

Helpottunut kumppanuuksien
solmiminen

Heikkojen signaalien
vahvistuminen

Tasapainotetut tavoitteet

Työturvallisuuden parantaminen

Mahdollinen laatu- ja
ympäristöasioiden tilan
koheneminen

Tehostunut riskienhallinta

Integroitu järjestelmä ei vaadi
erillisiä resursseja
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Taulukosta voidaan huomata, että järjestelmillä ja niiden integraatiolla on hyvin paljon
samankaltaisia hyötyjä. Näin ollen esimerkiksi kustannustehokkuutta voi ilmetä kolmella eri
tavalla järjestelmien integraation myötä. Yritys hyötyy sekä laatu- että ympäristöjärjestelmien
tuomista kustannussäästöistä ja näiden lisäksi kahden erillisen järjestelmän kustannuksia voidaan
tuoda alas integraatiolla.

Taulukko 4: Järjestelmien ja niiden integraation haasteet

Haasteet
Laatu
Resurssien riittävyys
Aika
Henkilöstöresurssit
Taloudelliset resurssit
Työntekijöiden motivointi
Skeptiset asenteet
Johdon negatiivinen asenne
Liian raskas järjestelmä
Järjestelmän ymmärtäminen

Ympäristö
Resurssien riittävyys
Aika
Henkilöstöresurssit
Taloudelliset resurssit
Työntekijöiden motivointi
Skeptiset asenteet
Johdon negatiivinen asenne
Liian raskas järjestelmä
Järjestelmän ymmärtäminen

Integraatio
Resurssien riittävyys
Aika
Henkilöstöresurssit
Taloudelliset resurssit
Työntekijöiden motivointi
Skeptiset asenteet
Johdon negatiivinen asenne
Liian raskas järjestelmä
Järjestelmän ymmärtäminen

Ylläpidon kulut

Sidosryhmien ristiriitaiset
vaatimukset

Monimutkaisuuden
kasvaminen

Kokemuksen puute

Sidosryhmien määrittäminen

Koko elinkaaren
ympäristövaikutusten
määrittäminen
Sidosryhmien määrittäminen
Selkeiden palkintojen
puuttuminen

Sertifioinnin vaikeutuminen
Yksien vaatimusten sijaan
kahdet

Taulukosta 4 voidaan myös havaita järjestelmien ja niiden integraation olevan myös haasteidensa
osalta hyvin samankaltaisia. Tästä voidaan päätellä järjestelmien olevan pohjimmiltaan hyvin
samankaltaisia, vaikka ne erikoistuvat eri asiayhteyksiin. Järjestelmien samankaltaisuuksista
johtuen nämä samat piirteet ovat myös havaittavissa järjestelmien integraatiossa.
Taulukoiden perusteella voidaan järjestelmistä ja niiden integraatiosta saatavien hyötyjen nähdä
liittyvän yhteisesti kilpailuetuun, kustannustehokkuuteen, imagon paranemiseen, yrityksen
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toiminnan parempaan ymmärtämiseen, henkilöstön osaamiseen ja motivointiin sekä johdon
laadun paranemiseen. Järjestelmien haasteissa vastaavat teemat ovat resurssien riittävyys,
työntekijöiden motivointi, skeptiset asenteet, johdon negatiivinen asenne, järjestelmän raskaus
sekä järjestelmän ymmärtäminen.
Useista vastaavista piirteistä johtuen olisi taulukoista pääteltävissä, että pk-yrityksen kannattaa
implementoida toimintaansa sekä laatu- että ympäristöjärjestelmä ja integroida ne yhdeksi
toimintajärjestelmäksi. Vaikka jokaiseen osa-alueeseen sisältyy haasteita ja riskejä, on
vastaavien hyötyjen määrä suurempi.
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5

Sertifikaattien tavoittelu

Tässä luvussa käydään läpi prosessi, jonka tuloksena saatiin aikaiseksi yrityksen laatu- ja
ympäristökäsikirja. Luvussa keskitytään ensin alkuvaiheeseen ennen käsikirjan luomista, jonka
jälkeen standardin vaatimuksia käydään läpi luku kerrallaan. Lopuksi kuvataan työntekijöiden
koulutus uuteen toimintajärjestelmään, sekä sisäinen ja ulkoinen auditointi.
Oheisessa kuvassa 7 on esitettynä karkealla tasolla projektin aikataulu kohdeyrityksen
näkökulmasta. Kuvan on tarkoitus antaa karkea käsitys siitä, kuinka pitkään kukin toimenpide
kehitysprojektissa kesti.

Kuva 7: Projektin aikataulu Teknosafen näkökulmasta
Kuvaa tulkittaessa on kuitenkin muistettava, että Teknosafella oli jo olemassa oleva
laadunhallintajärjestelmä, joka osaltaan nopeutti projektin etenemistä. Projektin kesto voi
vaihdella eri tavoin eri yrityksillä.

5.1
Työ

Toimintaan tutustuminen ja prosessien tunnistaminen
aloitettiin

tutustumalla

yrityksen

toimintaan

ja

olemassa

olevaan

laadunhallintajärjestelmään. Koska yrityksen ydinprosessit oli osaksi kuvattu jo edellisessä
laatukäsikirjassa, oli näiden prosessien sisäistäminen suhteellisen helppoa. Samaan aikaan
tutustuttiin uusiin vuoden 2015 järjestelmiin. Tässä vaiheessa huomattiin, että tekstit ovat
huonosti saatavilla kirjastoista tai internetistä, joten yritys osti standardit SFS:n internetsivuilta.
Dokumentit eivät olleet ilmaisia, joten yrityksen piti punnita hintaa verrattuna sertifikaateista
saatuihin hyötyihin ja teki ostopäätöksen pohdinnan seurauksena. Kuten teoriaosuudessa tuotiin
esille, tulee sertifiointia kohdella kuin mitä tahansa muuta investointia, josta rahat tullaan
saamaan takaisin pidemmällä aikavälillä.
Jotta järjestelmät kyettäisiin integroimaan mahdollisimman tehokkaasti, luotiin erillisistä
teksteistä

yksi

dokumentti,

johon

sisällytettiin

molemmat

standardit

sisältöjen

numerojärjestyksessä. Tästä seurasi, ettei dokumentteja tarvinnut käsitellä erikseen ja molemmat
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standardit kyettiin käsittelemään samanaikaisesti yksi aihealue kerrallaan. Näin kyettiin
kehittämään

toimintajärjestelmä,

johon

laatu-

ja

ympäristöjärjestelmä

oli

integroitu

teoriaosuuden ohjeiden mukaisesti.
Standardeihin ja yrityksen toimintaan tutustumisen jälkeen pidettiin yrityksen tiloissa päivän
mittainen palaveri, johon kutsuttiin kaikki yrityksen työntekijät. Tarkoituksena oli käydä läpi
olemassa oleva laatukäsikirja ja kartoittaa, kuinka hyvin se vastasi yrityksen nykyistä toimintaa.
Näin saatiin yrityksen henkilöstö osaksi järjestelmän kehittämistä, jotta he kokisivat voivansa
vaikuttaa toiminnallaan omaan työhönsä sekä päätöksentekoon.
Palavereissa todettiin, että laatukäsikirjan ja toimintajärjestelmän päivittäminen oli hyvin
ajankohtaista. Laatukäsikirjassa esitetyt prosessit käytiin läpi ja sen pohjalta luotiin yrityksen
toimintaa paremmin kuvaavat prosessikuvaukset. Kuvauksien tarkoituksena oli kuvata jokaisen
yrityksen ydinprosessin eri vaiheet. Päivän päätteeksi yrityksen ydinprosessit oli kuvattu
työvaiheittain ja niistä tehtiin ensimmäinen versio, joka annettiin henkilöstölle tarkasteltavaksi
siten, että kuka vain pystyi tekemään kuvauksiin tarpeellisia muutoksia.
Tämän jälkeen hyödynnettiin ISO-standardien korostamaa prosessiajattelua. Prosessiajattelussa
yrityksen toiminta pyritään näkemään prosesseina, joilla on tietyt edellytykset toimiakseen ja
tietyt tulokset, joita niiltä odotetaan. Tämän tuloksena edellisessä vaiheessa luotuja
prosessikuvauksia alettiin kehittää. Tuloksena prosessien edelle luotiin kohdat, joissa otettiin
kantaa prosessien edellytyksiin sekä impulsseihin, jotka laittavat prosessit liikkeelle. Esimerkiksi
myynnissä prosessin aloittava impulssi tulee asiakkaan tilauksen muodossa.
Prosessikuvauksiin itse toimintaohjeiden jälkeen lisättiin prosessin odotukset ja asiakas.
Prosessin odotukset tarkoittavat sitä, mitä prosessista odotetaan saatavan ulos tai mitä sen
oletetaan tuottavan. Prosessin asiakkaalla voidaan loppukäyttäjän lisäksi tarkoittaa myös
yrityksen omaa sisäistä prosessia. Esimerkiksi huoltoprosessi voi olla myynnin asiakas, jolloin
huoltoprosessi alkaa, kun asiakas ostaa huollon yritykseltä. Samalla näiden kahden toiminnon
väliset vaikutukset on helpompi hahmottaa.
Prosessiin liittyvien toimintojen lisäksi kuvaukseen lisättiin prosessien ympäristönäkökulma,
jossa otettiin kantaa ympäristövaikutuksiin luettelemalla toimia, joiden mukaan toimimalla
negatiiviset ympäristövaikutukset saataisiin pidettyä minimissä. Näin järjestelmiin saatiin
sisäänrakennettua ympäristöstandardin vaatimusten mukaiset toiminnot riskeille, jotka oltiin
määritetty kullekin ydinprosessille.
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ISO-standardit korostavat myös riskilähtöistä ajattelua, joten jokaiseen prosessiin lisättiin myös
mahdolliset riskit ja mahdollisuudet, joita niihin kuului. Tällaisia riskejä ja mahdollisuuksia
voivat olla myynnissä esimerkiksi asiakkaan tyytymättömyys tai vaihtoehtoisesti mahdollisuus
lisämyyntiin. Samalla kyettiin vastaamaan standardien kohtaan 6, joka edellyttää riskien
kartoitusta ja niiden hallitsemiseksi tarkoitettujen toimintojen kehittämistä.
Tässä vaiheessa ei vielä oltu aloitettu standardien läpikäymistä numerojärjestyksessä, vaan
toimittu niiden ohjeiden mukaan, jotka oli esitetty standardeissa ennen varsinaisia edellyttäviä
osioita. Tämä kuitenkin antoi hyvän kuvan yrityksen toiminnoista, joiden mukaan standardien
kohtia oli helppo lähteä täyttämään. Tästä eteenpäin alettiin laatu- ja ympäristöjärjestelmää
kehittää standardien mukaan kohdasta neljä eteenpäin. Molemmissa standardeissa kohdat
yhdestä kolmeen ovat ohjeellisia ja kohdasta neljä eteenpäin standardit sisältävät edellytyksiä,
jotka on täytettävä sertifikaatin saamiseksi.
Itse standardit on jaettu PDCA-syklin mukaan. Standardien kohdat neljästä seitsemään kuuluvat
P-osioon, joka tarkoittaa suunnittelua. Kohta kahdeksan kuuluu osioon D, joka tarkoittaa
tekemistä. Kohta yhdeksän kuuluu osioon C, ja tarkoittaa mittaamista ja tarkistamista.
Viimeinen, kymmenes kohta kuuluu osioon A, joka tarkoittaa parantamista. Yhdessä nämä neljä
muodostavat PDCA-syklin, joka perustuu jatkuvaan parantamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että
kun syklissä ollaan päästy viimeiseen, eli A-kohtaan, tulee se aloittaa taas alusta. Tämän takia
sitä kutsutaan sykliksi. Samalla periaatteella toimii myös toimintajärjestelmä, jota on tarkoitus
parantaa aina ja jatkuvasti. PDCA-syklin avulla ei saavuteta tiettyä päämäärää, vaan se on
vallitseva kehittämisen tila, jossa yritys kehittää toimintaansa jatkuvasti. Kun tähän otetaan
mukaan vielä ISO-standardit, saadaan aikaiseksi kehittämisen kierre, jonka keskiössä on
asiakastyytyväisyyteen tähtäävä suunnitelmallinen toiminta, joka kehittyy jatkuvasti. PDCAsykli on esitetty kuvassa 8.
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Kuva 8: PDCA-sykli (SFS-EN ISO 9001 2015, s. 7)

5.2

Standardien lukujen 4-10 vaatimusten täyttäminen

Kuten teoriaosuudessa osoitettiin, on yrityksen kannalta tehokkaampaa muodostaa kahden eri
järjestelmän sijaan yksi integroitu järjestelmä. Tämä ajatus pyrittiin pitämään läsnä myös työn
tässä osuudessa. Laatu- ja ympäristöstandardien poikkeavat vaatimukset käsitellään erikseen,
mutta niistä luotiin yhtenäinen kokonaisuus käytön helpottamiseksi.
Tästä eteenpäin lähdettiin järjestelmää kehittämään yksi PDCA-syklin kohta kerrallaan.
Ensimmäiseksi keskityttiin siis toiminnan suunnittelemiseen, syklin P-osioon, johon kuuluivat
kohdat neljästä seitsemään.

Organisaation toimintaympäristö (4)
Ensimmäiseksi

tehtäväksi

yritykselle

muodostui

standardin

kohdan

neljä

mukainen

toimintaympäristön määrittäminen. Toimintaympäristön määrittäminen pitäisi toimia koko
toimintajärjestelmän pohjana ja prosessit tulisi muodostaa niitä silmällä pitäen. Tässä
tapauksessa kuitenkin prosessit oli jo määritetty. Tässä standardin kohdassa apuvälineenä
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käytettiin

SWOT-analyysiä

ja

se

todettiin

hyväksi

keinoksi

kartoittaa

yrityksen

toimintaympäristöä ja sidosryhmien tarpeita.
Kyseisessä standardin kohdassa yritykselle voi tuottaa hankaluuksia määrittää relevantit
sidosryhmät ja toimintaympäristöt. Pk-yrityksen tapauksessa olennaisia ulkoisia ja sisäisiä
tekijöitä sekä sidosryhmiä voi alkaa muodostua liikaakin, mikäli aletaan tavoitella sidosryhmiä
vain tämän kohdan täyttämiseksi. Kohdassa on kuitenkin tarkoituksena löytää vain ne olennaiset
ryhmät ja tekijät, jotka oikeasti vaikuttavat yrityksen kykyyn tuottaa haluttuja tuotteita ja
palveluita. Samoin ympäristöjärjestelmän kannalta tulisi määrittää ja ottaa huomioon ne
sidosryhmät ja seikat, joihin yritys voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Joissakin tapauksissa pkyrityksen mahdollinen ympäristövastuu voi olla suhteellisen pieni varsinkin, jos kyseessä on
yksinkertaista toimintaa harjoittava yritys.
Kohdeyrityksen tapauksessa olennaisten sidosryhmien lista jäikin suhteellisen lyhyeksi. Sen
toiminta oli luonteeltaan myös sellaista, että ympäristön kannalta suuriin toimiin ei voitu alkaa.
Yrityksen prosesseissa kuitenkin otettiin huomioon kaikki ne seikat, joihin se voi toiminnallaan
vaikuttaa ja järjestelmä rakennettiin tältä pohjalta. Tähän kohtaan on standardin mukaan
yhdistettävä myös yrityksen tuotteet ja palvelut, joten jos yritys on lähtenyt liikkeelle prosessien
kuvaamisella, on sen huolehdittava, että nämä kaikki tulevat yhdistetyksi kokonaisuudeksi.
Kohdassa neljä viitataan myös riskien ja mahdollisuuksien kartoittamiseen, joten on pidettävä
huolta, että nämä tulee otettua huomioon sidosryhmien, toimintaympäristön sekä tuotteiden ja
palveluiden näkökulmasta.
Ympäristöstandardi

on

sisällöltään

sama

tässä

kohdassa

laatustandardin

kanssa.

Ympäristöstandardissa korostetaan sitä, että yritys muodostaa ylätason käsityksen niistä
sidosryhmistä ja toimintaympäristöstä, joihin se voi vaikuttaa. Tässä kohdassa on huomioon
otettava myös ympäristöön liittyvät lait, jotka omalta osaltaan ohjaavat yrityksen toimintaa.
Tarkoituksena ei siis ole muodostaa todella kattavaa sidosryhmävalikoimaa, vaan yrityksen
kannalta olennaisten tekijöiden ryhmä. Ympäristöjärjestelmän voi siis rakentaa suhteellisen
joustavasti, kunhan yritys pitää huolta siitä, että sitoumuksista pidetään kiinni.
Kuten teoriaosuudessa kerrottiin, menestyvä yritys ottaa huomioon sidosryhmiensä tarpeet ja
muodostaa tärkeimmät toimintonsa niiden perusteella. Eri sidosryhmien tarpeet otettiin
huomioon niin strategisella kuin toiminnallisellakin tasolla prosesseissa. Yritys on koko ajan
hereillä asiakkailtaan sekä markkinoilta tulevien viestien varalta ja pyrkii selvittämään
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sidosryhmiensä tarpeet ja reagoimaan niihin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Näin se
varmistaa kilpailukykynsä markkinoilla.

Johtajuus (5)
Standardin kohdassa viisi käsitellään johtajuutta. Kohdasta ei saatu itse laatukäsikirjaan
kirjoitettua paljoa, sillä moni edellytyksistä kyettiin toteuttamaan vain käytännössä. Tähän
kuuluivat säännölliset palaverit työntekijöiden kanssa, joiden asialistalla olivat laatu- ja
ympäristöasiat ja niiden mahdolliset kehitysehdotukset. Näissä palavereissa kyettiin toteuttamaan
suurin osa standardien vaatimuksista. Laatukäsikirjaan kirjoitettiin politiikka, jossa yrityksen
johto sitoutuu noudattamaan laatu- ja ympäristöpolitiikkaansa. Tähän politiikkaan kuului jatkuva
kehittäminen ja standardien edellytysten mukaan toimiminen sekä asiakastyytyväisyyden jatkuva
lisääminen, joten tarpeelliset kohdat standardin suhteen tuli täytettyä tällä sitoumuksella.
Standardi sisälsi myös edellytyksen määrittää yrityksen roolit, vastuut ja valtuudet. Tähän
kohtaan vastattiin luomalla yritykselle vastuumatriisi, jossa näkyi jokainen tarpeellinen prosessi
ja se henkilö, joka oli prosessin toiminnasta vastuussa. Yrityksen toiminnassa saattoi yksi
henkilö suorittaa useampaa prosessia samanaikaisesti, joten prosessien vastuisiin ei määritetty
ketään tiettyä henkilöä, ellei sellaista löytynyt. Jokainen oli vastuussa siitä prosessista, jota oli
parhaillaan suorittamassa ja tämä kirjattiin vastuumatriisiin.

Suunnittelu (6)
Standardien kohdassa kuusi tuli ottaa kantaa riskeihin ja mahdollisuuksiin, jotka liittyivät
kohdassa neljä määritettyihin sidosryhmiin, yrityksen toimintaympäristöön sekä sen tuotteisiin ja
palveluihin. Kun riskit ja mahdollisuudet oli kartoitettu, tuli yrityksen myös suunnitella
toimenpiteet näiden riskien ja mahdollisuuksien varalle. Nämä toimenpiteet tuli yhdistää
toimintajärjestelmän toimintoihin. Koska prosessien riskeihin ja mahdollisuuksiin oli otettu
kantaa

jo

niiden

kuvausvaiheessa,

yhdistettiin

sidosryhmien

ja

toimintaympäristön

määrittämisessä kartoitetut riskit niihin. Ne riskit, joita ydinprosessien kuvaukset eivät pitäneet
sisällään otettiin huomioon SWOT-analyysissä ja erilliset toimenpiteet niiden käsittelemiseksi
määritettiin. Koska suurin osa yrityksen toiminnasta oli rakennettu riskejä ehkäiseviksi, nähtiin
näiden toimenpiteiden vaikuttavuus riskien hallinnan osalta riittäväksi.
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Ympäristöstandardi lisää tässä kohdassa velvoitteen ottaa huomioon ne ympäristönäkökohdat,
joihin yritys voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Yrityksen ei siis välttämättä tarvitse lähteä
hakemaan ympäristöystävällistä toimintaa yrityksen oman toiminnan ulkopuolelta, vaan se voi
keskittyä oman toimintansa ympäristöystävällisyyteen. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi
ostotoiminnassa varmistamalla, että yritys käyttää vain ympäristösertifioituja toimittajia.
Sitovilla velvoitteilla tässä tapauksessa tarkoitetaan lakeja ja niitä lupauksia, jotka yritys on
antanut ottaessaan käyttöön ympäristöjärjestelmänsä. Yrityksen ei ole pakko noudattaa
sidosryhmiltä tulleita vaatimuksia, mutta mikäli se päättää näin tehdä, tulee näistä lupauksista
sitovia velvoitteita. Tämän lisäksi standardi vaatii ottamaan huomioon mahdolliset hätätilanteet,
joilla voi olla ympäristövaikutuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi tulipalo työpaikalla.
Kohdeyrityksen tapauksessa toiminnot, joihin yritys kykeni omalla toiminnallaan vaikuttamaan,
liittyivät pakkausmateriaalien kierrättämiseen, toimiston energian- ja vedenkulutukseen sekä
laitteiden sääntöjenmukaiseen käytöstä poistamiseen. Tämän lisäksi se kykeni vähentämään
toimistossaan käytetyn paperin määrää ja varmistamaan jätteiden oikeellisen kierrätyksen.
Toimiston ulkopuolella otettiin huomioon mahdollisuus vähentää ajamisesta johtuvia päästöjä
sekä päivittää yrityksen kalustoa ympäristöystävällisempiin malleihin, kun päivittäminen oli
ajankohtaista. Yritys käsittelee paineen alaisia kaasuja, joten näiden varalle kehiteltiin
varotoimenpiteet hätätilanteita silmällä pitäen. Kuten teoriaosuudessa todettiin, pitäisi näistä
seikoista muodostuneet säästöt kyetä näkemään suhteellisen nopeasti.
Kohdassa kuusi velvoitetaan vielä asettamaan toimintajärjestelmälle tavoitteet, joita kyetään
mittaamaan ja tätä kautta myös kontrolloimaan. Yrityksessä asetettiin ydinprosesseille mittarit,
joita alettiin seurata ja joiden perusteella johtoryhmä ohjaa yrityksen toimintaa. Mittarit luotiin
mittaamaan toimintajärjestelmän laatua ja ympäristöystävällisyyttä. Tämän lisäksi tavoitteista
tiedotettiin työntekijöille säännöllisin väliajoin palavereissa.
Palaverien ohjelmaan sisältyi aina laatu- ja ympäristöasiat sekä niiden kehittäminen, joten
tavoitteiden

uudistaminen

hoitui

näissä

palavereissa

ongelmitta.

Palavereissa

saadut

kehitysehdotukset otettiin johtoryhmän käsittelyyn ja näin yritys pystyi varmistumaan siitä, että
toiminnan muutokset tultaisiin toteuttamaan siten, että ne yhä sopivat toimintajärjestelmään.
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi oli sisäänrakennettu yrityksen prosesseihin, joten
erillisiä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiselle ei luotu. Tässäkin kohdassa tuli ottaa
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huomioon, että mittareiden tulee olla toiminnan kannalta oleellisia, eikä niitä tulisi ottaa käyttöön
liiaksi. Tämä vain lisäisi turhan työn määrää eikä enää palvelisi tarkoitusta.

Tukitoiminnot (7)
Standardien kohta seitsemän käsittelee tukitoimintoja ja resursseja. Standardi velvoittaa yritystä
pitämään huolta siitä, että sillä on käytössään tarvittavat ihmiset, infrastruktuuri sekä
toimintaympäristö. Kohdeyrityksellä nämä olivat valmiiksi olemassa, joten kohta ei vaatinut
erityisiä toimenpiteitä. Yrityksen toimintaan liittyy mittalaitteita ja mittausten tuloksia, joten
mittausten tuloksista ja jäljitettävyydestä pidettiin huolta laittamalla saadut tulokset yrityksen
tietojärjestelmään. Yrityksen tekemistä töistä jäi aina merkintä sen tietojärjestelmään, joten sillä
oli aina mahdollisuus päästä käsiksi työtehtävistä saatuun tietoon. Tämän lisäksi yrityksellä oli jo
luodut prosessikuvaukset, joihin se pystyi tarvittaessa palaamaan.
Työntekijöidensä pätevyyden yritys varmisti työntekijöiden koulutuksilla sekä palavereilla,
joissa työntekijöitä informoitiin laatu- sekä ympäristötavoitteista ja muista työn piirteistä.
Yritykselle luotiin myös erillinen toimintaohje, johon kirjattiin prosessien tarkat toimenpiteet,
joita jokapäiväisessä työssä tulisi noudattaa. Samalla työntekijöitä rohkaistiin toiminnan
kehittämistä edistävään ajattelumalliin. Mikäli työntekijälle tulisi idea toiminnan kehittämiseksi,
voisi hän tehdä ideasta aloitteen, jonka johtoryhmä palaverissaan kävisi läpi. Näin varmistettiin,
että yritys toimii teoriaosuudessa esitettyjen toimintatapojen mukaisesti. Motivoitunut henkilöstö
on avainasemassa yrityksen toimintakyvyn kannalta.
Tässä vaiheessa kävi ilmi, että monet standardien kohdista ovat keskenään kutakuinkin
samanlaisia ja samoja aiheita tulee standardin edetessä vastaan. Tämä toisaalta estää turhaa työtä,
mutta rohkaisee myös ajattelemaan standardin kohtia eri suunnista. Esimerkiksi standardin
kohdassa seitsemän edellytetään laatupolitiikan viestimistä työntekijöille. Tämä sama edellytys
oli otettu jo huomioon kohdassa viisi. Teksti ei ole täysin sama, mutta yrityksen tapauksessa
tämä ei aiheuttanut lisätoimia. Standardin kohtien samankaltaisuus myös edesauttaa luomaan
yhtenäisen toimintajärjestelmän.
Kohdassa seitsemän edellytetään myös viestinnän suunnittelua. Yritys päätti hoitaa sisäisen
viestintänsä säännöllisillä palavereilla ja ulkoisen tiedottamalla tarpeen vaatiessa muutoksista
oleellisille sidosryhmille. Ulkoiseen viestintään sisällytettiin myös markkinointisuunnitelma.
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Laatukäsikirja

tultaisiin

jakamaan

suurimpien

asiakkaiden

kanssa

esimerkiksi

neuvottelutilanteissa ja pyydettäessä muiden asiakkaiden kanssa.
Oleelliset tiedot yritys kykeni dokumentoimaan tietojärjestelmänsä kautta. Tiedot suoritetuista
työtehtävistä tallentuivat yrityksen tietojärjestelmään ja yrityksen laatukäsikirja sekä muut
toimintaohjeet oli tallennettu sen verkkolevyille salasanan taakse. Yritys otti laatukäsikirjassa
käyttöönsä myös versiopäivityksen, jolloin pysyttiin tietoisina mahdollisista muutoksista tähän
dokumenttiin. Yrityksen kannalta siis kaikki oleellinen tieto tallentui jollain tavalla yrityksen
käyttöön tarkastelua varten.

Toiminta (8)
Luvussa kahdeksan siirrytään PDCA-syklin osioon D eli tekeminen. Tämä tarkoittaa sitä, että
yrityksen on toteutettava ja vietävä käytäntöön kaikki se, mitä on suunnitellut standardin
edellisissä luvuissa. Kaikille näille prosesseille tulee määrittää vaatimukset ja kriteerit sekä
keinot, joilla prosesseja hallitaan. Tämän lisäksi prosesseista tulee säilyttää tarkoituksenmukaista
dokumentaatiota.
Prosessien määrittäminen sekä niihin liittyvien riskien sekä mahdollisuuksien tunnistamista on
edellytetty jo standardin luvuissa neljä ja kuusi. Näiltä osin standardien vaatimukset oli siis jo
täytetty aiemmin. Viestintään sekä eri sidosryhmien vaatimukset tuotteita ja palveluita kohtaan
oli myös määritetty. Tässä kohtaa otettiin erityisesti huomioon niitä tarpeita ja odotuksia, joita
sidosryhmille oli määritetty luvun neljä mukaisesti.
Tärkeää oli myös ottaa huomioon poikkeustilat sekä niihin reagointi esimerkiksi sopimuksiin,
asiakkaisiin tai tuotteisiin liittyvissä muutostilanteissa. Käsikirjaan kirjattiin ohjeet kunkin osaalueen muutoksiin liittyvät ohjeistukset, jotta työntekijät voisivat reagoida ennalta määrätyllä
tavalla ja virheiltä vältyttäisiin. Ympäristöstandardi lisää tähän kohtaan velvoitteen
hätätilanteissa noudatettavien prosessien ylläpitoon. Nämä toimenpiteet oli määritetty erikseen ja
lisätty

käsikirjaan.

Pelastussuunnitelmaa

testattiin

myös

aika-ajoin

sen

toimivuuden

varmistamiseksi. Näin työntekijöiden työssä viihtyvyys lisääntyy turvallisuuden lisääntymisen
kautta ja samalla työntekijöiden motiivi kasvaa.
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Seuraavaksi luvussa velvoitettiin määrittämään toimenpiteet yrityksen tuotekehityksen varalle,
jotta voitaisiin varmistua siitä, että uudetkin tuotteet sekä palvelut täyttävät edelleen kaikki
vaatimukset. Teknosafella ei ole varsinaista tuotekehitystä toiminnassaan, joten tämä kohta
jätettiin toimintajärjestelmän ulkopuolelle.
Standardi vaatii yritystä ottamaan myös kantaa yrityksen ulkoistettujen prosessien sekä ulkoisesti
tuotettujen tuotteiden ja palveluiden laatuun ja ympäristöystävällisyyteen. Kohdeyrityksellä ei
ole ulkoistettuja prosesseja, mutta sillä on ulkoisia tavarantoimittajia. Olemassa olevien
toimittajien sopivuus yhteistyökumppaneiksi oli määritetty jo aiemmin. Näiden toimittajien
laatua ja suorituskykyä seurattiin säännöllisin väliajoin. Uusien toimittajien valitsemisen
apuvälineeksi luotiin tietyt parametrit, jotka niiden olisi täytettävä, jotta yritykset voisivat tehdä
yhteistyötä. Tähän kuului esimerkiksi yrityksen luottotietojen sekä vastuullisen toiminnan
tarkastaminen.
Pätevän henkilöstön sekä tarkoitustenmukaisten tuotantotilojen lisäksi velvoittaa standardi
yritystä merkitsemään tuotoksensa siten, että ne voidaan jäljittää tuotannon missä vaiheessa
tahansa.

Teknosafella

oli

jo

entuudestaan

käytössä

järjestelmä,

jolla

esimerkiksi

sammutuslaitteisto kyetään erottelemaan toisistaan. Tähän sisältyy standardissa myös velvoite
asiakkaiden tai ulkoisten toimijoiden omaisuuden säilyttämisestä. Tästä kirjattiin erikseen ohjeet
yrityksen käsikirjaan.
Seuraavaksi standardissa keskitytään toimitustenjälkeisiin toimintoihin. Tähän kuuluvat
esimerkiksi jälkitoimitukset, viallisten tuotteiden käsittely sekä asiakaspalaute. Käsikirjaan
kirjattiin erillinen luku reklamaatiotilanteisiin, jotta vastaavissa tilanteissa osattaisiin toimia
oikein. Standardin vaatimusten mukaan yrityksen prosessit suunniteltiin nimenomaan tällaisia
riskejä ehkäiseväksi.

Suorituskyvyn arviointi (9)
Tämän jälkeen standardissa edettiin lukuun yhdeksän, joka vastaa PDCA -syklin kohtaa C,
toiminnan mittaaminen. Standardi velvoittaa määrittämään mitä, milloin ja miten kussakin
tilanteessa mitataan. Teoriaosuuden ohjeiden mukaisesti näiden mittarien tulisi tukea yrityksen
strategisia tavoitteita sekä asiakkaiden tarpeita, jotta ne voisivat palvella yrityksen kehitystä sekä
asiakastyytyväisyyttä. Kohdeyritys määrittikin sekä laatu- että ympäristöseikkojen kannalta
oleelliset mittarit ja näistä mittareista saatua dataa päätettiin analysoida osana johdon
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katselmuksia. Osaan mittareista tehtiin kuitenkin poikkeuksia. Esimerkiksi mikäli asiakkailta
saataisiin palaute, joka vaatii yrityksen toiminnan muuttamista, tulisi tähän puuttua hetimmiten.
Osana järjestelmän kehittämistä sekä ylläpitoa toimivat sisäiset auditoinnit. Standardi velvoittaa
yritystä pitämään toimintajärjestelmälle säännöllisin väliajoin auditointeja. Näille auditoinneille
tuli määrittää aikataulu sekä menetelmät, vastuut, vaatimukset ja raportointimetodit. Yritykselle
luotiinkin kalenteri, josta sen henkilöstö kykeni näkemään tulevat auditoinnit sekä muut sen
toiminnan kannalta merkittävät tapahtumat helposti. Tämä lisää entisestään kommunikaatiota
sekä tiedon välittymistä yrityksen sisällä. Itse auditointeja varten luotiin kirjallisuuden
perusteella Teknosafelle sisäisen auditoinnin lomakkeet, joita kyettiin käyttämään apuna
auditoinneissa. Lomakkeet pitivät sisällään avoimia sekä numeroarvosanoilla arvioitavia
kysymyksiä järjestelmien toiminnasta. Kuvassa 9 on kuvattu auditointien vaikutusta
toimintajärjestelmän tehokkuuteen.

Kuva 9: Auditointien vaikutus toimitanjärjestelmän tehokkuuteen (Lecklin 2006, s. 74)
Kuva 9 osoittaa mainiosti toimintajärjestelmien luonteen. Niihin kiinnitetään aluksi paljon
huomiota, mutta ajan kuluessa ne alkavat jäädä arkipäiväisten asioiden varjoon. Auditoinneilla
järjestelmä kumminkin palautetaan kaikkien mieleen ja toteutetuilla kehitysprojekteilla saadaan
järjestelmän kokonaistehokkuutta vietyä aikaista korkeammalle tasolle. Tämän jälkeen kuvio
alkaa toistaa itseään järjestelmän tehokkuuden kasvaessa auditointi kerrallaan.
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Sisäisten auditointien ohella yhtä tärkeänä osana toimintaan liittyvät johdon katselmukset. Tässä
johto arvioi yrityksen sekä toimintajärjestelmän toimintaa säännöllisin väliajoin ja päättää
mahdollisista muutoksista. Standardi velvoittaa johdon katselmuksiin liitettävän teemoja, kuten
edellisten aloitettujen toimenpiteiden tila, asiakastyytyväisyys tai poikkeamat. Näiden
katselmusten perusteella tuli tehdä päätöksiä yrityksen suunnasta ja kehitystarpeista. Myös
johdon katselmuksia varten luotiin omat lomakkeensa ja näin sekä auditointien että johdon
katselmuksien tulokset kyettiin dokumentoimaan standardien vaatimalla tavalla.
Oleellinen osa standardien vaatimuksia ovat ensimmäisten katselmuksien sekä auditointien
lisäksi niiden toistuva suorittaminen. Standardit edellyttävät, että sekä auditointeja että johdon
katselmuksia varten luodaan suunnitelmat sekä aikataulut, joita yrityksen tulee noudattaa. Näin
voidaan entisestään korostaa jatkuvan kehittämisen periaatetta.
Diplomityössä erikseen kuvattujen auditointien jälkeen tulee yritystä auditoida säännöllisin
väliajoin, jotta voidaan varmistua toimintajärjestelmän toimivuudesta. Samalla yritys pysyy
tietoisena mahdollisista muista kehitysprojekteista sekä niiden tilasta. Myös ulkoinen auditointi
tehdään uudelleen joka kolmas vuosi standardien täyttämisen varmistamiseksi.

Parantaminen (10)
Standardien viimeinen luku vastaa PDCA -syklin viimeistä osiota A, toimi. Tässä vaiheessa
auditoinneista sekä katselmuksista nousseet kehitysehdotukset vietiin käytäntöön. Yrityksen
tulisi pyrkiä täyttämään yhä paremmin asiakkaiden vaatimukset ja ehkäistä ennalta ei-toivottuja
vaikutuksia. Tämä standardin kohta täytetään kohdeyrityksessä kehityspalaverien muodossa,
johon osallistuvat niin työntekijät, kuin johtokin. Näin voitiin varmistaa, että kaikista
muutoksista ollaan tietoisia koko yrityksen tasolla. Johto kykenee näin osoittamaan
sitoutumistaan

toimintajärjestelmään

ja

sen

kehittämiseen

näin

luoden

parhaimmat

mahdollisuudet järjestelmän onnistumiselle.
Työntekijät voisivat vaikuttaa omilla ideoillaan yrityksen toimintaan, sillä yritykseen luotiin
aloitejärjestelmä, jonka avulla työntekijät voivat tuoda esille omia kehitysehdotuksiaan. Näitä
ehdotuksia käytäisiin läpi kehityspalavereissa. Samalla standardin viimeinen vaatimus jatkuvasta
parantamisesta pystyttäisiin toteuttamaan.
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5.3
Kun

Auditoinnit ja sertifiointi
standardien

kaikki

kohdat

katsottiin

olevan

täytetyt,

luotiin

laatu-

ja

ympäristöjärjestelmäkirjan ensimmäinen versio. Tämä versio välitettiin ulkoisen auditoinnin
suorittavalle osapuolelle palautteen saamista varten. Käsikirjasta löytyi korjaamisen kohteita,
jotka otettiin käsittelyyn välittömästi ja kohdat korjattiin auditoijan antamien ohjeiden
perusteella.
Kun

vaadittavat

korjaukset

käsikirjaan

oli

tehty,

pidettiin

yrityksen

henkilöstölle

koulutustilaisuus, jossa käsikirja käytäisiin läpi. Valmistunut käsikirja annettiin kullekin
työntekijälle ennen koulutusta tutustumista varten, jotta työntekijät itsekin voisivat valmistautua
koulutusta varten. Tarkoituksena oli saada jokaisen tietoon kaikki muutokset, joita järjestelmä
tulisi tuomaan työhön ja vastata mahdollisiin kysymyksiin. Näin saatiin myös yrityksen
ympäristö- ja laatupolitiikka kaikille työntekijöille tietoon standardien vaatimusten mukaisesti.
Koulutuksen

aloitti

yrityksen

toimitusjohtaja.

Näin

osoitettiin

johdon

sitoutuminen

toimintajärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen. Koulutuksen aikana selvisi, että työntekijöillä
oli jo voimassa olevan laatujärjestelmän ansiosta hyvä käsitys siitä, miten toiminta pitäisi
suorittaa päivittäisellä tasolla laadun osalta. Ympäristöasiat luonnollisesti koettiin uutena asiana.
Koulutus sai aikaan keskustelua työntekijöiden kesken ja herätti jo kehitysehdotuksia toimintaan
liittyen. Tämän perusteella voidaan katsoa koulutuksen onnistuneen.
Koulutuksen lopuksi pidettiin työntekijöille vielä vapaamuotoinen haastattelu, jossa heillä oli
mahdollisuus kertoa kokemuksiaan ja mielipiteitään laatu- ja ympäristöjärjestelmistä.
Järjestelmien nähtiin olevan toiminnan kannalta hyödyllisiä, sillä ne antavat tietyt raamit, joiden
mukaan päivittäinen toiminta tulee suorittaa. Tämän lisäksi laatu- ja ympäristökäsikirjan
olemassaolo

nähtiin

hyödylliseksi

apuvälineeksi

varsinkin,

kun

sitä

hyödynnetään

kehityspalavereissa. Työntekijät näkivät, että käsikirja herättää ajatuksia ja tarjoaa tukea
päätöksentekoon.
Järjestelmän nähtiin myös laajentavan ymmärrystä yrityksen toiminnasta. Näin ollen se tarjoaa
enemmän mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle. Tästä syystä voidaan todeta, että
toimintajärjestelmän käyttöönotto on ollut Teknosafen tapauksessa menestyksekäs.
Sisäinen auditointi kyettiin järjestämään päivää ennen varsinaista ulkopuolista auditointia.
Auditoinnin aiheeksi oli päätetty toimintajärjestelmän vastaavuus uusimpiin standardeihin
nähden, joten tässä tapauksessa varmistettiin, että molempien standardien vaatimukset oli otettu
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huomioon ja täytetty. Apuna käytettiin myös tulevan ulkoisen auditoinnin ohjelmaa, joten
sertifioinnin kannalta tärkeimmät teemat saatiin käytyä läpi huolellisesti.
Sisäiselle auditoinnille oltiin myös aikaisemmin luotu aikataulu, jota tästä eteenpäin yritys lähtisi
toteuttamaan. Auditointeja tultaisiin toteuttamaan kaksi kertaa vuodessa. Jatkuvan kehittämisen
hengen mukaan seuraavan sisäisen auditoinnin ohjelmaan sisällytettiin suoritetun auditoinnin
perusteella aloitettujen kehitysprojektien valmistumisen arvioiminen.
Auditointisuunnitelma luotiin vuodelle 2020 asti. Auditointien aiheet pyrittiin suunnittelemaan
mahdollisimman hyvin yrityksen tarpeita palveleviksi. Ohjelmiin on kuitenkin mahdollista tehdä
muutoksia, mikäli esiin nousee aiheita, jotka vaativan nopeaa reagointia.
Auditoinnissa apuvälineenä käytettiin luotuja sisäisen auditoinnin lomakkeita. Standardien
vaatimusten täyttämisen lisäksi auditoinnissa käytiin kevyesti läpi kysymyssarjat, joiden avulla
yrityksen on mahdollista arvioida omaa toimintaansa perusteellisesti. Syvällisemmin
kysymyksiin yrityksen kannattaa paneutua tulevaisuudessa, kun sen järjestelmä on kokenut
ensimmäisiä kehitysaskeleita.
Päivän lopuksi haastateltiin vielä toimitusjohtajaa ja hänen kokemuksiaan laatu- ja
ympäristöjärjestelmistä sekä niiden eri piirteistä nimenomaan Teknosafen kannalta. Yrityksellä
oli ollut laatusertifikaatti toiminnassaan läsnä 15 vuotta, joten sen vaikutuksista kyettiin
löytämään myös pitkän aikavälin tuloksia. Ympäristöjärjestelmä yritykselle luotiin tämän työn
aikana, joten pitkän aikavälin kokemuksia tästä ei luonnollisesti voitu saada. Tämän sijaan
pohdittiin järjestelmän mahdollisuuksia.
Laatujärjestelmän hyödyt toimintaan olivat suhteellisen selkeät. Toimitusjohtaja näki, että
järjestelmän käyttöönotto on selkeyttänyt toimintaa, yhdenmukaistanut toimintatapoja sekä
asettanut toiminnan laadulle minimitason. Laatujärjestelmästä on ollut yritykselle myös selkeää
rahallista hyötyä. Tämä oli nähtävissä esimerkiksi vanhoista reklamaatioista. Laatujärjestelmän
käyttöönotosta oli tässä esimerkkitapauksessa merkittävä rahallinen hyöty.
Toimitusjohtaja oli samaa mieltä kirjallisuuden kanssa siitä, että pienen yrityksen
vaikutusmahdollisuudet ympäristön kannalta ovat suhteellisen pienet. Ympäristöön vaikuttavat
toimet olivat myös Teknosafen osalta hyvin konkreettiset. Toimitusjohtaja näki tulevaisuuden
hyötynä

järjestelmälle

sen

mahdollisuuden

vaikuttaa

esimerkiksi

yrityksen

kaluston

päivittämiseen ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon. Järjestelmän tulisi kuitenkin ensin olla
käytössä ja kehittyä.
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Hyödyksi

järjestelmälle

laskettiin

myös

sen

integroituminen

arkipäivän

toimintaan

laatujärjestelmän tavoin. Näin yritys voisi saada siitä eniten irti. Tämän lisäksi todettiin, että
ympäristömittareiden tulisi olla konkreettisia, realistisia sekä toteutettavissa. Näin ne motivoivat
järjestelmän tehokkaampaan käyttöön. Näin myös henkilöstön motivointi ympäristöasioiden
hoitamiseen on helpompaa.
Edellytyksenä toimivalle järjestelmälle toimitusjohtaja pitääkin ennen kaikkea osallistuvaa
henkilöstöä. Teknosafen tapauksessa järjestelmän implementointi on ollut alusta asti helppoa
pienen henkilöstömäärän ansiosta. Kun järjestelmä on ollut hyvin käytössä uusia työntekijöitä
rekrytoidessa, on järjestelmä automaattisesti tullut osaksi uuden työntekijän työtä.
Suurimmiksi

haasteiksi

vastaavissa

toimintajärjestelmäprojekteissa

toimitusjohtaja

näki

henkilöstö- sekä aikaresurssit. Varsinkin järjestelmien alkuvaihe vaatii paljon ylläpitoa ja
suunnittelemista. Näiden huomioimatta jättäminen jättää myös järjestelmän helposti vain
toiminnan ulkopuoliseksi taakaksi. Järjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon tulee siis aina varata
tarpeeksi resursseja. Järjestelmän kanssa toimiminen vaatii jatkuvaa työtä.
Sisäistä auditointia seuraavana päivänä suoritettiin ulkoinen auditointi, jonka tuloksena yritys
voisi saavuttaa laatu- ja ympäristösertifikaatit. Auditoinnissa noudatettiin ennalta määritettyä
aikataulua ja aikatauluun sisällytetyt aiheet käytiin läpi. Auditoinnin ollessa ensimmäinen uusien
standardien aikana, käytiin suurin osa auditoinnista ulkoisen auditoijan ja yrityksen
toimitusjohtajan välillä.
Auditoinnin aikana ei auditoija löytänyt yrityksen toiminnasta vakavia tai lieviä poikkeamia
kummankaan standardin osalta. Yrityksen toiminnan katsottiin olevan hyvällä pohjalla ja sen
toiminnasta jäi auditoijalle positiivinen kuva kokonaisuutena. Erikoismaininnan yritys sai siitä,
että se kehittää toimintaansa yhdessä henkilöstönsä kanssa. Joitakin kehitysehdotuksia
auditoinnista kuitenkin jäi yritykselle tulevaisuutta varten. Koska auditoinnissa ei kirjattu yhtään
lievää tai vakavaa poikkeamaa, myönnettiin Teknosafelle ISO 9001:2015 sekä ISO 14001:2015
–sertifikaatit.
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6

Tulokset ja niiden arviointi

Tässä luvussa keskitytään käymään läpi diplomityön tuloksia sekä niiden pohjalta tehtyjä
päätelmiä. Työn toissijaisena tavoitteena on olla toimintaohje muille yrityksille, joten osio on
pyritty rakentamaan tätä tavoitetta tukien.
Ensimmäiseksi luvussa käydään läpi saatuja tuloksia sekä niiden merkitystä kohdeyrityksen
kannalta. Tähän sisältyvät saavutetut tavoitteet sekä yrityksen omat näkemykset järjestelmien
hyödyistä sekä haasteista. Tämän jälkeen tuloksia pohditaan muiden pk-yritysten kannalta. Näin
voidaan varmistaa työn palvelevuus myös muille yrityksille, jotka ovat aikeissa kehittää
toimintaansa laatu- ja ympäristöjärjestelmien avulla.

6.1

Tulokset ja niiden arviointi Teknosafen kannalta

Kuten teoriaosuudessa todettiin, voi toimintajärjestelmän kehittäminen pk-yrityksissä olla aika
ajoin hidasta, sillä kehitykseen osallistuvilla henkilöillä on kehitystyön lisäksi hoidettavanaan
myös jokapäiväiset normaalit työtehtävänsä. Tässäkin tapauksessa kehitystyön parissa
työskenteli yrityksen toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan arki oli jo valmiiksi kiireistä, joten välillä
yhteisten palaverien aikatauluja jouduttiin muokkaamaan. Tästä syystä projektin loppua kohti
kiireen määrä kasvoi. Yhteensä projektiin käytettiin noin puoli vuotta. Tämä vahvistaa väitteen
siitä, että muutos voi olla hidasta pk-yrityksissä.

Laatuun liittyvät hyödyt ja haasteet
Teknosafen tapauksessa laatujärjestelmän päivitys oli jäänyt pk-yritykselle tyypillisen aika- sekä
henkilöstöresurssipulan takia päivityksen takarajan kannalta myöhäiseen vaiheeseen. Tästä
syystä yritys päätyikin hankkimaan henkilöstöresurssin ulkopuolelta diplomityön muodossa.
Toimintajärjestelmän kehittämisessä motivaationa toimi yhä parempi asiakkaiden tarpeiden
täyttäminen ja tällä oli vaikutuksia myös yrityksen toimintaan. Yritys koki järjestelmän tuovan
toimintaansa yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta. Yrityksen toiminnassa kyettiin helposti
oikomaan mutkia ja tämä johti erilaiseen työn laatuun eri työntekijöillä. Kun laatujärjestelmä oli
otettu käyttöön, tuli toiminnasta yhdenmukaisempaa ja sen kautta toiminnalle saatiin
muodostettua

selkäranka,

jonka

mukaan

kaikki

työntekijät

toimivat

päivittäisissä
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työtehtävissään. Tähän tiivistyy koko toimintajärjestelmän idea. Sen ei ole tarkoitus olla vain
sarja toimintoja normaaleiden työtehtävien lisäksi, vaan sen on tarkoitus olla yritykselle
hyödyksi ja kehittää yrityksen toimintaa tehokkaampaan ja laadukkaampaan suuntaan.
Yrityksessä pyrittiin muodostamaan positiivinen ilmapiiri toimintajärjestelmän ympärille, jotta
siitä ei tulisi ylimääräistä taakkaa työntekijöille. Työntekijät olivat jo valmiiksi valmiita
kehittämään yrityksen toimintaa, joten tämä ei vaatinut yritykseltä ylimääräisiä ponnisteluja.
Tämän lisäksi palavereissa työntekijät itse totesivat, että yrityksen toiminta kaipaisi hieman
tarkkuutta ja jämäkkyyttä. Tähän uusi toimintajärjestelmä sopi erittäin hyvin.
Toimintajärjestelmän käyttöönotto yrityksessä oli tästä syystä miellyttävä prosessi, sillä koko
yrityksen henkilökunta oli valmis sitoutumaan järjestelmään ja he olivat myös valmiita
kehittämään sitä omilla ideoillaan. Tästä voidaan päätellä, että mikäli yritys ei tosissaan olisi
ollut valmis sitoutumaan toimintajärjestelmään, olisi prosessi ollut huomattavasti raskaampi, eikä
järjestelmästä olisi saatu kaikkea mahdollista hyötyä irti yrityksen käyttöön. Siitä olisi toden
näköisesti tullut vain ylimääräinen järjestelmä sen sijaan, että se olisi integroitu yrityksen
jokapäiväiseen toimintaan.
Yrityksen laatutavoitteet johdettiin asiakastyytyväisyydestä sekä yrityksen politiikasta luoda
asiakkailleen paras mahdollinen asiakastyytyväisyys. Koska toimitusjohtaja itse oli mukana koko
järjestelmän kehittämisen ajan, pystyttiin projektia ohjaamaan oikeaan suuntaan jatkuvasti. Näin
varmistuttiin siitä, että järjestelmä tulisi palvelemaan yrityksen toimintaa sekä laatutavoitteita ja
ennen kaikkea kehittämään asiakastyytyväisyyttä.
Koska yrityksen toimintaa ohjasivat asiakassuuntautuneisuus, toiminnan määrätietoisuus,
henkilöstön osallistuminen sekä jatkuvasti parantava toiminta, alkoi se täyttää ansiokkaasti
laatuyrityksen tunnusmerkkejä. Kuten vastaavien kehitysprojektien alussa on tyypillistä,
sovellettiin toimintajärjestelmään yleisiä tavoitteita, jotka jo projektin aikana alkoivat muodostua
paremmin yrityksen omia tarpeita vastaavaksi. Yritykselle jäi kehitysprojekteja, joita se voi alkaa
toteuttaa edellisten valmistuttua näin noudattaen jatkuvan parantamisen periaatetta.
Toimintajärjestelmää rakennettaessa pidettiin huolta siitä, että siitä ei muodostuisi yritykselle
taakkaa byrokratian tai joustamattomuuden muodossa. Käsikirja toteutettiin siten, että se on
helppo päivittää ja prosessit muodostettiin siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin työn
suorittamista samalla korostaen laatua sekä ympäristöä.

65

Projektia toteutettaessa noudatettiin askeleita, jotka teoriaosuudessa määritettiin. Liian suuria
muutoksia ei kerralla alettu toteuttamaan, sillä pienet muutokset kyettiin viemään onnistuneesti
loppuun asti hätiköidyn toiminnan sijasta. Näin järjestelmän rakentaminen onnistui tehokkaasti
ja sen implementointi kyettiin hoitamaan ilman ongelmia. Samalla pidettiin huolta siitä, että
laadun johtamisen periaatteet täytettiin. Myös muiden on hyvä noudattaa näitä askelia, jotta
onnistunut implementointi saadaan toteutumaan.
Koska yritys oli aiemmin sertifioinut laatujärjestelmänsä ja sen toimitusjohtajalla oli
aikaisempaa kokemusta ISO 9001 -standardista, olivat mahdollisuudet projektin onnistumiselle
suuret. Aikaisemmasta kokemuksesta ja vakiintuneista työtavoista oli hyötyä koko projektin
aikana. Toimitusjohtajan ymmärryksellä standardien toiminnasta on suuri vaikutus standardien
implementoinnin onnistumiseen, joten tarpeellisesta paneutumisesta aiheeseen ennen varsinaisen
projektin aloittamista on pidettävä huolta. Kun yrityksen johto ymmärtää standardit ja niiden
vaatimukset, on nämä helpompi saattaa työntekijöille. Näin voidaan varmistaa koko
organisaation oppimiskyvyn maksimointi.
Toiminnan yhdenmukaistamisen ja laadun minimitason asettamisen kaltaisten hyötyjen
perusteella kyettiin myös todistamaan, että laatujärjestelmästä on yritykselle rahallista hyötyä.
Tämä toteutuu muun muassa reklamaatioihin reagoinnin sekä toiminnan selkeytymisen kautta.

Ympäristöön liittyvät hyödyt ja haasteet
Teknosafen ympäristövastuu aloitettiin ottamalla sen kaikissa prosesseissa huomioon niiden
ympäristövaikutukset. Tämän lisäksi yritysten toimitilojen energian- ja vedenkulutukseen alettiin
kiinnittää huomiota.
Ympäristövastuuseen sisällytettiin vain sellaisia asioita, joihin yritys itse voi toiminnallaan
vaikuttaa. Näin saatiin rakennettua hyvin käytännönläheinen konkreettisia tuloksia tarjoava
järjestelmä. Kuten teoriaosuudessakin tuotiin esille, pk-yrityksen ympäristövaikutukset ovat
usein hyvin konkreettisia.
Yrityksen kaikkiin ympäristövaikutuksiin ei voitu vaikuttaa heti. Tästä syystä yritykselle
määritettiin päämääriä esimerkiksi mittaristoon. Tämän lisäksi kaluston vaihtuessa otetaan
yrityksessä

huomioon myös

hybridiajoneuvot.

ympäristöystävällisemmät vaihtoehdot,

kuten esimerkiksi
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Ympäristöjärjestelmän rakentamiseen kuuluvat askeleet ovat kutakuinkin samat, kuin
laatujärjestelmällä. Johdon osallistuminen rakennusvaiheessa on tärkeää. Tässä tilanteessa
ympäristöjärjestelmän vaatimukset sisällytettiin prosesseihin sen jälkeen, kun ne oli ensin
muodostettu laatujärjestelmän pohjalta. Teknosafen tapauksessa ympäristöteot toteutuivat hyvin
konkreettisella tasolla. Tätä tulosta tukee myös teoriaosuus.
Teknosafe päätti sisältää toimintajärjestelmäänsä ympäristösertifikaatin, sillä tarve täyttää yhä
paremmin asiakkaiden tarpeet antoi alkusysäyksen ympäristösertifikaatin tavoittelemiselle.
Tämän lisäksi nähtiin, että sertifikaatti ympäristöjärjestelmästä voi auttaa yritystä erottumaan
kilpailijoistaan markkinoilla. Tämän lisäksi ympäristöasioiden laiminlyöminen voi joissakin
tapauksissa muodostua kaupan esteeksi.
Ympäristökeskeisemmän ajattelutavan ansiosta yritysten on helpompi täyttää esimerkiksi lakien
asettamat vaatimukset ja näin välttyä esimerkiksi ympäristövahingoista aiheutuneista kuluista.
Mahdollisuus on saada säästöjä myös tehokkaammasta materiaalien hyödyntämisestä
esimerkiksi valmistuksessa. Teknosafen tapauksessa toimistosta löydettiin useita kohteita, joita
alettiin projektin ansiosta mitata.
Järjestelmän

kehittyessä

tulee

siitä

olemaan

hyötyä

Teknosafelle

esimerkiksi

ympäristöystävällisempien kalusto- tai toimittajavalintojen muodossa. Järjestelmän tulee
kuitenkin ennen tätä integroitua ja muovautua Teknosafen toimintaan pidemmällä aikavälillä.
Järjestelmän kehittämisessä tulevat auttamaan realistiset ja tavoitettavissa olevat tavoitteet.

Integraation hyödyt ja haasteet
Laatu- ja ympäristöjärjestelmien integroimisen ansiosta kyettiin ympäristöjärjestelmän osat
liittämään osaksi jo olemassa olevaa laatujärjestelmää. Kuten teoriaosuudessa mainittiin, oli
järjestelmien integroiminen välillä vaikeaa ja vaati voimavaroja toteutuakseen. Järjestelmien
integroinnista saatavat hyödyt olivat kuitenkin helposti havaittavissa. Kahden erillisen
järjestelmän sijasta yrityksellä oli käytössään yksi järjestelmä, joka otti huomioon sekä laatu- että
ympäristöseikat.

Dokumentaation määrä kyettiin myös minimoimaan. Näin esimerkiksi materiaalin päivittäminen
kyettiin toteuttamaan kevyesti. Näin järjestelmän ylläpitokaan ei vaadi kaksinkertaisia resursseja.
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Esimerkiksi auditointeja oli tarpeen pitää vain yksi eivätkä järjestelmät integraation ansiosta
voineet olla toistensa kanssa ristiriidassa. Näin ollen voidaan olettaa, että samat tulokset ovat
saavutettavissa myös muissa yrityksissä.
Järjestelmien integrointiprosessi suoritettiin teoriaosuuden suosittelemalla tavalla. Ensiksi
selvitettiin ne kohdat, jotka standardeista oli jo täytetty ja edettiin siitä eteenpäin täyttämään
loppuja vaatimuksia. Tätä prosessia helpotti huomattavasti standardien sama rakenne ja osittain
vastaavat vaatimukset. Näin ollen toisen standardin vaatimuksen täyttämällä voitiin saada
täytettyä myös toisen vaatimukset kyseisestä luvusta. Yksi tärkeimmistä eroavaisuuksista
standardeissa liittyy sidosryhmien määrittämiseen ja tähän tulee kiinnittää erityisesti huomiota.
Integraation ansiosta myös yrityksen laatu- ja ympäristöpolitiikka kyettiin kommunikoimaan
selkeästi yhtenä kokonaisuutena. Tämä toteutui myös prosesseja suunniteltaessa. Kun prosessia
luotiin laadun näkökulmasta, yhdistettiin siihen samalla myös ympäristönäkökulma. Näin myös
ajatuksen tasolla laatu ja ympäristö opittiin yhdistämään. Koska integrointi suoritettiin
yhteistyössä yrityksen toimitusjohtajan kanssa, on koko toimintajärjestelmä saman ihmisen
hallittavissa.
Integraatiossa kohdattiin vaikeuksia molempien standardien vaatimusten täyttämisen kanssa.
Tasapainottelu kaksien vaatimusten välillä vaati oman aikansa, jotta kaikki vaatimukset
saataisiin täytettyä. Tämän lisäksi aikaresurssista oli pulaa varsinkin työn lopussa.
Oheiseen taulukkoon 5 on kuvattu haasteet, joita Teknosafe on kohdannut järjestelmän kanssa.
Taulukossa on otettu huomioon haastattelujen sekä työn aikana toteutetun havainnoinnin
perusteella ilmenneet tekijät.
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Taulukko 5: Teknosafen kohtaamat haasteet integroidun järjestelmän parissa

Haasteet
Resurssien riittävyys
Aika
Henkilöstöresurssit
Järjestelmän ymmärtäminen
Monimutkaisuuden
kasvaminen
Sidosryhmien määrittäminen
Sertifioinnin vaikeutuminen
Yhden standardin
vaatimusten sijaan kahdet
vaatimukset

Taulukosta voidaan nähdä toteutuneet haasteet järjestelmän osalta. Osallistuvan ja motivoituneen
henkilöstön ansiosta suuri osa taulukossa 4 esitetyistä ongelmista kyettiin kuitenkin välttämään.
Taulukosta voidaan kuitenkin päätellä myös, että Teknosafen kohdalla toteutuneet haasteet ovat
myös hyvin todennäköisiä muiden yritysten kohdalla.
Yritykselle jäi myös tulevaisuutta varten toteutettavia kehitysprojekteja jatkuvan parantamisen
hengen mukaan. Yksi palavereista alkanut kehitysprojekti oli uuden tietojärjestelmän luominen
yritykselle. Sitä ei voitu sisällyttää työhön, mutta sen käyttöä ja toteutusta suunniteltiin osana
työn aikana tapahtuneita palavereita. Järjestelmän avulla yritys kykenisi keräämään nopeaa ja
helppolukuista palautetta asiakkailtaan.
Koska Teknosafen johto ja työntekijät kokevat toimintajärjestelmänsä positiivisena asiana, voi
yritys päästä muihinkin teoriaosuudessa esitettyihin hyötyihin. Näihin kuuluvat muun muassa
ympäristöystävällisempi toiminta sekä kustannussäästöt sen kautta.
Oheiseen taulukkoon 6 on kuvattu ja korostettu ne hyödyt, jotka oli kyetty saavuttamaan
projektin tässä vaiheessa. Pidemmän aikavälin tuomia hyötyjä ei luonnollisesti vielä tässä
vaiheessa kyetty todentamaan. Hyötyjen kirjaamisessa otettiin huomioon haastatteluista sekä
työn aikana tehdystä havainnoinnista saadut tekijät.
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Taulukko 6: Teknosafen saavuttamat hyödyt integroidusta toimintajärjestelmästä

Hyödyt
Kilpailuetu
Kustannustehokkuus
Virheiden määrän
väheneminen
Dokumentaation määrän
väheneminen
Järjestelmän tehokkaampi
käyttö
Imagon paraneminen
Osaava & motivoitunut
henkilöstö
Ympäristövaikutusten
kontrollointi
Järjestelmien ristiriitojen
ehkäiseminen
Molempien standardien
vaatimusten täyttäminen
Kommunikaation ja
asenteiden kehittäminen
Byrokratian väheneminen
Työturvallisuuden
parantaminen
Tehostunut riskienhallinta
Integroitu järjestelmä ei vaadi
erillisiä resursseja

Taulukkoon 6 on koottu ne hyödyt, joita diplomityön lopussa on kyetty havaitsemaan.
Järjestelmän kehittyessä myös muut hyödyt ovat tavoitettavissa. Tämä kuuluu osaksi
järjestelmien normaalia

kehityskaarta.

Näitä tuloksia edesauttavat

sekä johdon että

työntekijöiden sitoutuminen järjestelmään, sen ylläpitoon sekä sen kehittämiseen. Näin
Teknosafe kykenee jatkuvasti kehittämään asiakastyytyväisyyttään ja näin ollen kasvamaan
kannattavasti.
Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että mikäli yritys haluaa saada mahdollisimman
paljon hyötyä toimintajärjestelmästä, tulee sen aktivoida koko henkilöstönsä järjestelmän
ylläpitoon ja kehittämiseen. Ilman koko organisaation sitoutumista ei toimintajärjestelmä voi
toimia halutulla tavalla.
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6.2

Tulosten arviointi muiden pk-yritysten kannalta

Lähdettäessä luomaan ja rakentamaan laatu- tai ympäristöjärjestelmää tulee yrityksen punnita,
onko sillä tarpeeksi henkilöstö- ja aikaresursseja vastaavan prosessin suorittamiseen. Huomioida
tulisi myös jo olemassa olevat työtaakat projektiin osallistuvilla henkilöillä, jotta
ylikuormituksilta voidaan välttyä.
On tärkeää huomioida, että yritysten tulisi muokata järjestelmät niiden omien tarpeiden
mukaisesti, jotta niistä voitaisiin hyötyä eniten. Toimintajärjestelmille on luonnollista kehittyä ja
näin on myös tarkoitus jatkuvassa parantamisessa. Järjestelmää rakennettaessa olisikin hyvä
muistaa, että sen on tarkoitus tukea toimintaa eikä tehdä siitä entistä raskaampaa.
Tavoitteet tulisi johtaa asiakastyytyväisyydestä sekä yrityksen omasta strategista. Yrityksen
johdon tulee olla läsnä järjestelmissä, jotta järjestelmä etenee jatkuvasti oikeaan suuntaan. Näin
se palvelee parhaiten yrityksen omia tarpeita.
On tärkeää, että yrityksen toimitusjohtajalla on selkeä ymmärrys toimintajärjestelmästä. Ilman
riittävää ymmärrystä, voi järjestelmästä tulla toimimaton taakka yritykselle. Näin järjestelmä ja
sen piirteet on myös helpompi saattaa työntekijöiden tietoon. Oppimiskyvyn maksimointi
yrityksessä on hyvä tapa varmistaa järjestelmän jatkuva kehittyminen.
Onnistuneen toimintajärjestelmän taustalla toimivat yrityksen työntekijät. Kun työntekijöille
annetaan vastuuta ja valtuuksia toiminnan kehittämisessä, on kehitysprojekteilla suurempi
todennäköisyys

onnistua

halutulla

tavalla.

Yrityksen

toiminta

on

kokonaisvaltaisesti

tehokkaampaa työntekijöiden osallistuessa myös toiminnan kehittämiseen.
Pk-yrityksillä on käytössään se etu, että viestintää henkilöstön välillä tapahtuu päivittäin. Tästä
tulisikin ottaa kaikki hyöty irti erilaisen datan viestimisessä. Näin voidaan saavuttaa isoa yritystä
ketterämpi organisaatio, joka on nopea reagoimaan muutoksiin ja muutokset kyetään viemään
organisaation läpi nopeasti.
Kun yrityksen sidosryhmiksi tunnistettaan muutkin, kuin omistajat ja asiakkaat, on sillä
mahdollisuudet hyödyntää näiden sidosryhmien toiveita ja mahdollisesti lisätä kilpailukykyään
markkinoilla. Näin yritys kykenee kantamaan oman yritysvastuunsa.
Useiden

samankaltaisuuksien

ja

säännönmukaisuuksien

johdosta

kyettiin

menestyvän

toimintajärjestelmän piirteet yhdistämään kahdeksaan tärkeimpään tekijään. Nämä tekijät on
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esitetty kuvassa 10. Onnistuneeseen järjestelmään liittyy myös muita tekijöitä, mutta kuvaan
kootut tekijät pätevät aina tilanteesta riippumatta ja ovat siksi katsottu olevan tärkeimmät.

Kuva 10: Menestyvän toimintajärjestelmän osatekijät

Laatujärjestelmän kautta voi yritys saada toimintaansa johdonmukaisuutta ja selkeyttä. Kun
toiminta

suoritetaan

järjestelmän

ohjeiden

mukaan,

kykenee

yritys

saavuttamaan

kustannustehokkuutta sekä hukan eliminointia. Tärkeää on kuitenkin, että työntekijät saadaan
mukaan toteuttamaan laatujärjestelmää ja toimimaan sen mukaisesti.
Arkipäiväisissä tehtävissä voi esiin nousta myös monia kehitysehdotuksia, joten on tärkeää, että
työntekijät osallistuvat myös järjestelmän kehittämiseen. Näin ollen positiivisen ilmapiirin
luominen järjestelmien ympärille on elinehto järjestelmän kehittymiselle. Mikäli yrityksen
henkilöstö ei osallistu järjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen, on sen toteuttaminen käytännössä
mahdotonta. Kun henkilöstö saadaan motivoitua mukaan järjestelmään, on sen implementointi
sekä kehittäminen paljon kevyempää yritykselle.
Asiakastyytyväisyyden maksimoimiseksi tulee laatutavoitteet johtaa asiakkaiden tarpeista
noudattaen kuitenkin yrityksen omaa filosofiaa ja strategiaa. Näin se kykenee muodostamaan
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järjestelmän, joka tukee yrityksen toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Toiminnan
määrätietoisuuden sekä henkilöstön osallistuminen varmistavat, että yritys täyttää laadukkaan
toimijan tunnusmerkit.
Järjestelmää toteutettaessa tulee muistaa, että pienet, oikein alusta loppuun asti viedyt muutokset
edesauttavat toiminnan kehittämistä enemmän, kuin suuret huolimattomasti toteutetut muutokset.
Näin kyetään varmistamaan kehittämisen oikea suunta sekä järjestelmän toimivuus.
Ympäristöasioiden liittäminen osaksi yrityksen toimintaa saa yrityksen työntekijät ajattelemaan
työprosessejaan eri kantilta. Näin myös ymmärrys koko yrityksen toiminnasta ja sisäisistä
vaikutussuhteista paranee. Tällä voi olla positiivinen vaikutus yrityksen tehokkuuteen.
Järjestelmissä olevat virheet tulevat myös helpommin näkyviin, mikäli niiden etsintään osallistuu
useampi työntekijä.
Laatu- ja ympäristöjärjestelmän rakentamisen vaiheet ovat hyvin samankaltaiset. Johdon
osallistuminen rakennusvaiheessa on erittäin tärkeää järjestelmän onnistumisen kannalta.
Ympäristöjärjestelmä tulisi rakentaa mahdollisimman käytännönläheiseksi, jotta se ei jäisi
järjestelmän ulkopuoliseksi asiaksi.
Yritysten tulisi asettaa itselleen tavoitteet ympäristösuojelun suhteen. Tämän lisäksi niiden
toimintojen ja prosessien ympäristövaikutukset tulee kartoittaa. Näin järjestelmä etenee
tavoiteltuun suuntaan. Tässäkin on otettava huomioon, että järjestelmät toimivat kullekin
yritykselle

eri

tavalla

ja

järjestelmä

tulee

rakentaa

kullekin

yritykselle

sopivaksi.

Ympäristötavoitteiden tulee kuitenkin olla realistisia ja toteutettavissa tarkoituksenmukaisuuden
varmistamiseksi.
Ympäristöasioiden laiminlyönti saattaa joissakin tapauksissa toimia esteenä kaupalle. Tästäkin
syystä on yritykselle hyödyllistä ottaa käyttöön ympäristöjärjestelmä. Ympäristöystävällisemmän
toiminnan lisäksi yritykselle tuo hyötyä myös se, että järjestelmä sertifioidaan. Sertifikaatti voi
auttaa yritystä erottumaan markkinoilla kilpailijoistaan, joilla ei sertifikaattia ole.
Ympäristöjärjestelmästä saatavat hyödyt vastaavat jokseenkin laatujärjestelmästä saatavia
hyötyjä. Yrityksen toiminta sekä johtaminen tehostuvat ja tämän kautta on mahdollista saavuttaa
rahallista hyötyä. Järjestelmän ansiosta myös työntekijöiden tiedon sekä asenteiden kehittyminen
on mahdollista. Ympäristöjärjestelmästä saataviin hyötyihin voidaan lisätä kuitenkin esimerkiksi
jätekulujen pieneneminen. Myös toimiston tehokkaammasta toiminnasta kertyvät säästöt ovat
helposti havaittavissa.
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Kuten laatujärjestelmien kanssa, on ympäristöjärjestelmien luomisessa epäonnistumisen riski.
Suurin riski tässäkin tapauksessa liittyy henkilöstö- ja aikaresursseihin. Joillekin yrityksille
ympäristöjärjestelmästä saatavat hyödyt voivat myös olla liian vähäiset. Ympäristöjärjestelmän
puuttuminen voi kuitenkin hidastaa yrityksen toimintaa siinä tilanteessa, jos asiakkaan
vaatimuksiin ei kyetä vastaamaan. Tässä tilanteessa yrityksen toimintaa hidastaa asiakkaalle
parhaimman ratkaisun keksiminen.
Kun yritys varaa tarpeeksi resursseja järjestelmien integrointiin, säästää se resursseja
myöhemmässä vaiheessa. Integroitu toimintajärjestelmä on selkeämpi koko yrityksen
henkilöstön ymmärtämisen kannalta eikä vaadi ylimääräisiä ponnistuksia johdon osalta. Hyötyä
integroimisesta kyetään havaitsemaan myös järjestelmän tehokkaampana hyödyntämisenä. Tämä
ilmenee myös siinä, että päällekkäisten samankaltaisten toimintojen mahdollisuus eliminoidaan.
Lisäksi esimerkiksi auditointien määrä voidaan puolittaa, sillä yksi auditointi riittää käymään
läpi niin laatu- kuin ympäristöjärjestelmän asiat.
Integraatiolla on myös vaikutusta järjestelmän kommunikointiin ja ymmärtämiseen. Kun
järjestelmät integroidaan, tulevat molempien järjestelmien vaatimukset ja politiikat yhdistettyä
samaan kehykseen, eikä niitä tarvitse viestiä erikseen.
Integraatiossa voidaan kohdata vaikeuksia molempien standardien vaatimusten täyttämisen
kanssa. Tasapainottelu kaksien vaatimusten välillä vaati oman aikansa, jotta kaikki vaatimukset
saataisiin täytettyä.
Järjestelmien rakentamiseen kuuluvien askeleiden samankaltaisuuden vuoksi on suositeltavaa,
että yritys implementoi toimintaansa sekä laatu- että ympäristöjärjestelmän. Näin se voi saada
hyödyt molemmista järjestelmistä ja kantaa samalla vastuunsa hyvänä yrityskansalaisena. Tämän
lisäksi työn tulokset osoittavat, että mikäli yritys haluaa itselleen sekä laatu- että
ympäristöjärjestelmän, on nämä järjestelmät kannattavaa integroida.
Yritysten tulee kuitenkin muistaa varata aina vastaavissa projekteissa tarpeeksi resursseja niin
järjestelmän luomiseen, kuin sen ylläpitoonkin. Henkilöstön sitoutuminen on järjestelmän
onnistumisen kannalta elintärkeää ja henkilöstöä tuleekin motivoida järjestelmän toteuttamiseen
sekä ymmärtämiseen. Näin yrityksen on kohentuneen asiakastyytyväisyyden ja tehokkaamman
toiminnan lisäksi mahdollisuus päästä myös rahallisiin hyötyihin.

74

7

Yhteenveto

Diplomityön tavoitteena oli kehittää Teknosafe Oy:n toimintaa siten, että se kykenisi
saavuttamaan ISO 9001:n ja ISO 14001:n mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit. Näiden
sertifikaattien

saavuttamiseksi

muodostui

työn

toiseksi

tavoitteeksi

luoda

integroitu

toimintajärjestelmä, joka sisältäisi sekä laatu- että ympäristöjärjestelmän. Sertifikaattien
tavoitteluprosessin kuvaamisen ansiosta työssä saavutettiin myös sen oheistavoite, jonka mukaan
työ voisi toimia oheistuksena muille pk-yrityksille, jotka haluavat alkaa toteuttaa laatu- ja
ympäristöjärjestelmiä toiminnassaan.
Sertifikaattien saavuttamiseksi tulee yritysten seurata ISO –standardien asettamia edellytyksiä ja
vaatimuksia ja täyttää ne. Standardien tekstejä ei kuitenkaan sisällytetty työhön, vaan
tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi teoriaosuudessa keskityttiin avaamaan laatu- ja
ympäristöjärjestelmien sekä niiden integraation erilaisia piirteitä sekä kaikkien näiden hyötyjä ja
haasteita.
Teoriaosuus jaettiin kolmeen osaan, joista ensimmäinen käsitteli laatua ja sen merkitystä
yrityksen arjessa. Toisessa osiossa keskityttiin kuvaamaan ympäristöasioita yritysten arjessa sekä
sitä, miten yritykset voivat toteuttaa vastuullista toimintaa omassa toiminnassaan. Kolmannessa
osiossa kuvattiin laatu- ja ympäristöjärjestelmien integraatiota sekä sen eri piirteitä. Teoriaosuus
on toteutettu pk-yritysten näkökulmasta, sillä diplomityön kohdeyritys on myös pk-yritys. Näin
teoriaosuus palvelee työn tarkoitusta tarkoituksenmukaisesti.
Laatua käsittelevässä luvussa tutustuttiin ensin laadun merkitykseen yrityksen toiminnassa.
Tämän jälkeen käsiteltiin laatujärjestelmiä, niiden luomista sekä toimivan järjestelmän ja
menestyvän yrityksen tunnusmerkkejä. Tämän jälkeen kuvattiin laatujärjestelmän tarjoamia
hyötyjä sekä haasteita pk-yritykselle. Lopuksi luvussa esiteltiin lyhyesti laatustandardi ISO 9001
ja sen ominaisuuksia.
Ympäristöasioita käsittelevä luku aloitettiin kuvaamalla yritysvastuuta, sekä sitä, miten yritykset
voivat toteuttaa vastuullista toimintaa. Tämän jälkeen kuvattiin toimivan ympäristöjärjestelmän
piirteitä sekä pk-yritysten roolia ympäristöasioissa. Tämän jälkeen keskityttiin kuvaamaan
ympäristöjärjestelmän tuomia hyötyjä sekä haasteita pk-yritykselle. Luku päätettiin kuvaamalla
ympäristöstandardi ISO 14001:n ominaisuuksia.
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Viimeisessä teorialuvussa esiteltiin laatu- ja ympäristöjärjestelmien integraatiota sekä ISO
9001:n ja ISO 14001:n samankaltaisuuksia. Tämän jälkeen kuvattiin järjestelmien integraation
tuomia hyötyjä sekä haasteita. Luvun loppuun kerättiin kaikki teoriaosuudessa havaitut hyödyt
sekä haasteet pk-yrityksen kannalta taulukkoon selkeyttämään sekä korostamaan keskeisiä
havaintoja.
Näitä

teorialukuja

hyödynnettiin

standarditekstien

ohella

toiminnan

kehittämisessä.

Teoriaosuuden jälkeen aloitettiin empiirinen osuus kuvaamalla kaikki ne toimenpiteet, joita työn
aikana suoritettiin sertifikaattien saavuttamiseksi. Näin työ antoi mahdollisimman realistisen
kuvan niistä toimenpiteistä, joita tulee ottaa huomioon lähdettäessä tavoittelemaan sertifikaatteja.
Osioon sisällytettiin myös sekä työntekijöiden että yrityksen toimitusjohtajan mietteitä laatu- ja
ympäristöjärjestelmistä Teknosafen kannalta.
Halu palvella asiakkaita paremmin toimi motivaationa sertifikaattien tavoittelulle. Teknosafella
oli jo käytössään oma laadunhallintajärjestelmä, joka osaltaan helpotti työn suorittamista. Tämän
ansiosta kyettiin työhön sisällyttämään myös ympäristösertifikaatin tavoittelu. Näin oleelliseksi
osaksi

työtä

muodostui

myös

näiden

kahden

järjestelmän

integrointi

yhdeksi

toimintajärjestelmäksi.
Sertifikaattien tavoitteluun sisältyneiden työvaiheiden jälkeen esitettiin työn tuloksia ja pohdittiin
niiden merkitystä. Lukuun kerättiin teoriaosuudessa määritetyt järjestelmien hyödyt ja haasteet ja
vertailtiin niitä Teknosafen tapauksessa toteutuneeseen skenaarioon. Tämän jälkeen kyettiin
tekemään johtopäätöksiä sen suhteen, miten tulokset voisivat toteutua muissa pk-yrityksissä.
Osiossa yhdistettiin tämän jälkeen teoriaosuudessa määritettyjä sekä Teknosafen tapauksessa
toteutuneita piirteitä ja koottiin päätelmät siitä, mitä vastaavassa tilanteessa oleva pk-yritys voi
odottaa ja mitä sen tulee tehdä onnistuakseen järjestelmien luomisessa ja käyttöönotossa.
Teoriaosuuden aikana todettiin laatu- ja ympäristöjärjestelmien sekä niiden integraation tuomien
hyötyjen ja haasteiden olevan useilta osin hyvin samankaltaisia. Nämä vastaavat tekijät kyettiin
keräämään yhteen ja luomaan niiden perusteella menestyvän järjestelmän tunnusmerkit. Näitä
tunnusmerkkejä täyttämällä kykenee yritys luomaan menestyksekkään toimintajärjestelmän.
Työn

merkittävimmät

tulokset

olivat

Teknosafen

toiminnan

kehittäminen

laatu-

ja

ympäristösertifikaattien saavuttamiseksi sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmien tuomien hyötyjen
sekä haasteiden määrittäminen ja yhdistäminen pk-yritysten näkökulmasta kuvattuna. Näiden
lisäksi

voidaan

työn

tulokseksi

laskea

myös

varsinaisten

sertifikaattien

onnistunut
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saavuttaminen. Mikäli pk-yritys haluaa tavoitella laatu- ja ympäristöstandardia, voi se saada
tarvitsemaansa apua päätöksentekoon diplomityöstä.
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