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Conformité Européenne, EU direktiivien mukaisuustodistus
current Good Manufacturing Practice, FDA:n määrittelemä
hyvän valmistustavan ohjeistus
Good Documentation Practices, hyvä dokumentointitapa
Design Qualification, suunnittelun validointi
Federal Communications Commission, Yhdysvaltain
telehallintovirasto
Food and Drug Administration, Yhdysvaltain elintarvike- ja
lääkevirasto
Installation Qualification, asennuksen validointi
New Product Introduction, Medisize Oy:n osasto jonka
vastuulla on uuden tuotteen kehittäminen tuotantokelpoiseksi
ja -kykyiseksi
Non Recurring Engineering, uuden tuotteen kehitystyö
Out Of Specification, ominaisuus ei ole spesifikaation
mukainen
Operational Qualification, toimivuuden validointi
Planned Deviation, poikkeuslupa
poikkeuslupa
Phillips Medisize Swizerland, PM Sveitsin tehdas
Phillips Medisize Czech, PM Tsekin tehdas
Phillips Medisize Finland, PM suomen tehdas
Phillips Medisize Letterkenny, PM Letterkennyn tehdas
Irlannissa
Phillips Medisize Netherland, PM Hollannin tehdas
Phillips Medisize Sligo PM Sligon tehdas Irlannissa
Performance Qualification, tuotantokyvyn validointi
Quality Assurance Agreement, ylimmän tason laadun
varmistussopimus
Standard Operation Procedure, sisäinen toimintaohje
Theory Of Constrains, kapeikko- tai pullonkaula-ajattelu
Toyota Production System, Toyotan tuotantojärjestelmä
Total Quality Management, kokonaisvaltainen laadunhallinta
Validation Master Plan, validoinnin ylimmän tason
suunnitelma
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1. JOHDANTO
1.1. Työn tausta

Uuden lääketeollisuuden tuotteen kehittäminen ideasta tuotteeksi vaatii pitkän
ja valvotun kehitysprosessin. Vaiheita ovat; tuotteen kehitys, työkalujen ja
kokoonpanolinjojen valmistaminen, mittavälineiden kehitys sekä valmistus ja
kaikkien valmistuksessa käytettävien prosessien ja työkalujen validointi
(Lincoln, 2010). Työnjako asiakkaan kanssa määrittää projektin vastuualueet.
Medisizen projekteissa tavanomainen jako on, että asiakas vastaa tuotteeseen
liittyvistä osa-alueista. Vastuita ovat tuotekehitys (tuotteen suunnittelu,
tuotevaatimukset, testaus) ja viranomaishyväksynnät (kliiniset testit, FDA
(Food and Drug Administration), CE (Conformité Européenne), FCC (Federal
Communications Commission) hyväksynnät. Medisize Oy vastaa tavallisesti
tuotteen kokoonpanolinjojen ja työkalujen valmistuksesta. Lisäksi vastuuseen
kuuluvat linjojen ja työkalujen validointi sekä itse tuotteen valmistus (Kuva 1).

Kuva 1 Karkea tehtävänjako tyypillisessä tuoteprojektissa

Medisizen yleiset toimintaprosessit ovat virallisesti ohjeistettuja (SOP eli
Standard Operation Procedure) ja valvottuja (FDA 21 CFR 820 osa 40, 2019).
Ohjeiden

ja

protokollien

voimassa

olevaa

versiota

säilytetään

johtamisjärjestelmässä (SOP 1.1). Ajantasaisuutta valvotaan ja dokumentteja

9

päivitetään tarvittaessa. Toimintaprosessien lisäksi kaikki valmistettavaan
tuotteeseen liittyvät dokumentit esimerkiksi tuotespesifikaatiot, piirustukset,
laatusopimukset

ovat

valvottuja

ja

virallinen

versio

on

arkistoitu

johtamisjärjestelmään SOP 1.1 (FDA 21 CFR 820 osa 40, 2019).
Sopimusvalmistuksessa asiakas saattaa vaatia noudattamaan omia protokollia
esimerkiksi validoinnissa. Silloin luodaan tälle asiakkaalle oma virallinen ja
valvottu validointiprotokolla, joka saattaa poiketa Medisize Oy:n omasta
yleisprotokollasta.
Valmistuksessa

käytettävät

komponentit,

laadunvalvontamenetelmät,

tuotantolaitteet, tuotantomenetelmät ja -aineet validoidaan FDA vaatimusten
mukaisesti (Veselov jne, 2012). Samoin protokollien ja suunnitelmien on
täytettävä FDA:n cGMP ja GDP (Good Documentation Practices) vaatimukset
ja suositukset (FDA 21 CFR 820, 2019).
Tuoteprojektit ovat pitkiä ja yleensä monimutkaisia. Aika ideasta myynnin
aloitukseen on tyypillisesti n. 3-6 vuotta. Tuotteiden elinkaari on tyypillisesti
pitkä, jopa 20 vuotta. Erilaisia valvottuja ohjeita, suunnitelmia, protokollia,
spesifikaatioita tehdään paljon. Virallisista ohjeista ja spesifikaatioista ei saa
poiketa, koska tällöin saattaa pahimmassa tapauksessa loppukäyttäjän terveys
tai jopa henki olla uhattuna. Silloin tällöin tulee tilanteita, että virallisesta
ohjeesta voidaan poiketa, ilman että koituu haittaa. Ehdotettu poikkeama on
tutkittava tarkasti ja tehtävä virallinen riskikartoitus (SOP 00007). Halutaan
esimerkiksi

edetä

validointiprosessissa

eritavalla

kuin

hyväksytyn

suunnitelman mukaan on sallittua tai vapauttaa tuotteen alikoonpano seuraavan
kokoonpanovaiheen käyttöön ennen testitulosten valmistumista. Poikkeavalla
toiminnalla ei saa aiheuttaa potilasturvallisuuden vaarantumista. Poikkeavan
toiminnan sallittuja riskejä voi olla liiketaloudellinen riski tai mahdollinen
lisätyö. Huomattavaa on, että potilasturvallisuuden vaarantavaa poikkeusta ei
saa hyväksyä (SOP 00007).
Poikkeavan toiminnan tekee mahdolliseksi FDA:n cGMP:n (current Good
Manufacturing Practice) mukainen ohjeistus lääkelaitteiden valmistukselle. 21
CFR 820 määrittelee laatujärjestelmän, jossa on kuvattu poikkeuslupamenettely
(FDA 21 CFR 820, 2019). Menettelyn periaatteena on, että sallitaan hallittu
jousto virallisiin ohjeisiin (SOP), prosesseihin, spesifikaatioon tai protokollaan
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siten, että tuotteen laatu ja potilasturvallisuus säilyy. Poikkeaman riskit ja
vaikutukset arvioidaan etukäteen ennen luvan hyväksyntää ja toteutusta (GMP).
Virallisia ohjeita, spesifikaatioita, toimintaa ja tapahtumia on paljon, siksi on
todennäköistä että myös poikkeamia esiintyy. Poikkeusluvista aiheutuvaa
ylimääräistä työtä tai kustannuksia ei ole aiemmin Medisize Oy:ssä tutkittu.
Koska kaikki ylimääräinen tekeminen aiheuttaa kustannusten nousua ja kuluttaa
resursseja

on

aiheellista

selvittää

kustannusten

suuruusluokka

sekä

laskennallinen resurssitarve. Poikkeuslupaprosessia sovelletaan yleisesti ottaen
kaikkiin validoinnin alaisiin toimintoihin, dokumentteihin tai laitteisiin.
Projektivaihetta ohjaavat useat projektin viralliset dokumentit. Tavoitteena on
sopia ennalta toimintatavat ja että toimitaan FDA vaatimusten mukaisesti.
Virallisia dokumentteja tai ohjeita ovat esimerkiksi:

-

QAA yleinen laatusopimus asiakkaan ja toimittajan välillä

-

Validointisuunnitelmat (mittausmenetelmät, työkalut, kokoonpanolinja)

-

Validointiprotokollat

kaikille

prosesseille

(valmistuslaitteet,

mittamenetelmät)
-

VMP (Validation Master Plan) määrittää validoinnin periaatteet yleisellä
tasolla)

-

Tuotepiirustukset ja spesifikaatiot

-

Tuotannon toimintaohjeet

-

cGMP current good manufacturing practice (FDA 21 CFR 820, 2019)

-

Medisize Oy:n SOP:t

Poikkeuslupia tehdään Medisizellä paljon ja niitä valvotaan mutta kustannusten
seurantaa ei ole tehty. Selvitystyö on tarpeellinen sekä kustannustietoisuuden
lisäämiseksi että toiminnan laadun kehittämiseksi.

1.2. Tavoitteet ja rajaus

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää saavutetaanko Medisize Oy:n säädellyissä
lääkelaiteprojekteissa poikkeuslupien hakemisella hyötyä. Lisäksi tutkittiin
minkä suuruisia kustannuksia syntyy eli määritettiin yhden poikkeusluvan
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hinta. Vertailukohtana tutkimuksessa oli periaate, jonka mukaan kohdattu puute
tai epäkohta korjataan heti eikä poikkeuslupaa tarvita. Korjauksen jälkeen
projekti voi edetä normaalisti ilman poikkeuslupaa. Saatuja tietoja halutaan
käyttää perusteluna joko puoltamaan tai estämään poikkeusluvan kirjoitusta.
Tutkimus antaa tietoa yrityksen johdolle, kuinka validointiprosessia voidaan
tehostaa. Tulosten perusteella on mahdollista luoda projektin johdolle ohjeita ja
suosituksia poikkeuslupakäytännön suhteen.
Tutkimuksessa ei otettu kantaa kerrannaisvaikutuksiin. Vaikutuksia syntyy
myös asiakkaalle eli lääkelaiteprojektin toiselle osapuolelle. Vaikutukset
asiakkaan kustannuksiin ja resurssivaikutuksiin jätettiin tämän tutkimuksen
ulkopuolella. Myös poikkeusluvalla lisätty tuotanto- tai tarkastusprosessi, jonka
asiakas maksaa tuotehinnassa on rajattu pois kustannustarkasteluista, koska
tarkoituksenmukainen kustannusten allokointi on jo tehty.
1.3. Tutkimuskysymykset

Poikkeuslupakäytäntö on kontrolloitu prosessi, jota voidaan käyttää, kun
halutaan

tietoisesti

ja

hallitusti

poiketa

jostain

aiemmin

sovitusta.

Soveltamisalaan sisältyy lähes mikä tahansa valvotun sopimuksen poikkeus,
kun halutaan kontrolloida luvan käyttöä ja seurauksia.
Lääkelaiteteollisuudessa sopimuksia ja spesifikaatiota on paljon ja siksi
todennäköisuus kasvaa tarpeeseen poiketa aiemmin sovitusta. Varsinkin
monimutkaisissa

tuoteprojekteissa

validointivaihe

on

ongelmallinen.

Esimerkiksi aiemmin tehty ja hyväksytty validointisuunnitelma, validoinnin
hyväksynnät tai puuttuva spesifikaatio muodostaa helposti viivettä, jota projekti
ei voi sallia.
Yrityksen johtoa kiinnostaa resurssiasiat (kohdentaminen, määrä ja käytön
tehokkuus) sekä projektityön kustannukset. Siksi päätutkimuskysymykseksi
haluttiin asetettaa: Mitä hyötyä tai haittaa on poikkeuslupien käyttämisellä NPI
(New Product Introduction) vaiheessa? Poikkeuslupa mielletään oikotieksi,
jolla voidaan validoinnin kiemuroita oikoa ja aikatauluongelmia ratkaista.
Poikkeuslupa ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa lopullisesti. Poikkeuslupa vain
siirtää ongelmaa eteenpäin. Puutteet täytyy loppujen lopuksi korjata ja
tekemättä

jätetyt

työt

tehtävä.

Tutkimuksella

on

mielenkiintoisia
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jatkokysymyksiä: Kuinka suuri kustannus poikkeusluvasta syntyy ja kuinka
laajalle Medisizen toiminnassa vaikutukset yltävät. Vastaamalla näihin
kysymyksiin voidaan poikkeuslupien käyttöä järkeistää ja samalla pienentää
niistä aiheutuvia haittoja.
1.4. Tutkimusmetodit

Tutkimuksen taustoittamiseksi tehtiin poikkeuslupiin ja validointiin liittyvää
kirjallisuustutkimusta.

Teoreettisen

tutkimuksen

lisäksi

selvitettiin

kvantitatiivisella tutkimuksella Medisizen poikkeuslupien kustannuksia sekä
käytettiin kvalitatiivista menetelmää projektihenkilöstön poikkeuslupiin
liittyvän hiljaisen tiedon kartoittamiseksi.
LUT-yliopiston Finna järjestelmää käytettiin kirjallisuustutkimusta tehtäessä.
Tutkimuksen kuluessa selvisi, että tätä tutkimusta vastaavia raportteja tai
selvityksiä ei ole julkaistu. Syynä saattaa olla, että tutkimusongelma koskee
hyvin pientä joukkoa tiedeyhteisössä. Mahdollisesti tietoja ei voi yleistää tai että
tutkimusaihe ei ole tiedeyhteisöä kiinnostava. Kirjallisuudesta löytyi kuitenkin
hyödyllistä

muuta

tietoa

taustoittamaan

lääkelaitevalmistuksen

ongelmakenttää.
Ensimmäinen empiirinen tutkimus oli tyypiltään kvantitatiivinen tutkimus.
Virallinen rekisteri on suojattu muutoksilta. Muutokset, joita tutkimus vaatii,
eivät ole mahdollisia. Rekisteristä tehtyä suojaamatonta kopiota pystyttiin
jalostamaan niin, että tietoa kertyneistä kustannuksista ja käytetyistä
resursseista voitiin löytää. Rekisteristä irrotetussa kopiossa oli tiedot karkeasti
3,5 vuoden ajalta. Kauemmaksi menneisyyteen ei ollut tarvetta mennä, koska
rekisterin rakenne muuttui 03.02.2015 ja aiemmat tiedot eivät olisi olleet
vertailukelpoisia tai yhdistettävissä. Tutkimuksen kohteena olleena ajanjaksona
oli tehty yhteensä 1234 poikkeuslupaa ja tietomassa katsottiin olevan riittävä
antamaan luotettavan tulokset. Jokaiselle rekisteröidylle poikkeusluvalle
arvioitiin aiheutuneet tehtävät, allokointi ja kesto (Taulukko 1). Luvussa 4.2.1
esitetään lisäksi alkuperäinen laajempi tehtäväallokointi (Taulukko 4), joka
varsinaisessa poikkeuslupien työtuntien allokoinnissa tarkentui käsittämään
vain 22 erilaista tehtävää (Taulukko 1) alla.

13

Taulukko 1 Poikkeusluvista syntyneet 22 tehtävää

NPI Projekti

NPI Projektin
laatu

Tuotannon
laatu

Tuotanto

Investoinnit

Hyväksynnän
odotusaika

Uusien ohjeiden
tai protokollan
koulutus

Hankala
eränvapautus

Lisätarkastus

Uusi laite

Kaksinkertainen Kaksinkertainen
työ
työ

Lisävalvonta

Henkilöstön
koulutus
Lisätyö

Projektin
johtotehtäviä

Uuden
poikkeusluvan
kirjoitus

Uuden
poikkeusluvan
kirjoitus

Kokouksia

Poikkeusluvan
sulkeminen

Poikkeusluvan Hyväksynnän
sulkeminen
odotusaika

Uusien ohjeiden
koulutus

Lisäraportointi

Uusien
ohjeiden
kirjoitus

Uusien ohjeiden
kirjoitus
Tutkimus- tai
raportointitehtävä

Toinen

empiirinen

osa

suoritettiin

kyselytutkimuksena.

Tutkimuksen

suunnitteluvaiheessa oletettiin että poikkeuslupakäytännön oletettu hyöty ja
käyttö perustuvat asenteisiin tai oletuksiin. Kvalitatiivisen tutkimuksen
päämääränä oli kartoittaa projekti- ja tuotantohenkilöstön kirjoittamattomia
”sääntöjä” ja asenteita liittyen poikkeuslupiin. Kvalitatiivinen tutkimus
suoritettiin

kirjallisena

kyselytutkimuksena

kaksisivuisella

kysymyslomakkeella (Liite 2). Kaksi ensimmäistä kysymystä kartoitti
perustietoa vastaajasta (asema ja projekti jossa työskentelee). Seuraavat 16
kvalitatiivista ja 13 resurssitarvetta arvioivaa kvantitatiivista kysymystä
selvittivät poikkeuslupien vaikutuksia eritavoin. Lomakkeessa oli myös tilaa
vapaalle palautteelle (Liite 2). Ennen lomakkeiden jakoa ja kyselyn aloittamista
kysymyslomakkeen tarkasti ja täytti laatutoiminnon projektipäällikkö. Testaus
suoritettiin kenraaliharjoituksena, jotta vältyttäisiin väärinymmärryksiltä. Oli
tärkeää, että vastaajat ymmärsivät kysymykset oikein eikä kyselyä tarvinnut
toistaa. Jos kysymyksiin olisi jäänyt tulkinnan varaa, olisi tulosten purku ollut
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vaikeaa

tai

tulosten

vertailu

olisi

vaikeaa.

Lomakkeet

toimitettiin

vastausohjeineen 44:lle NPI Projektin, NPI laadun, tuotannon ja tuotannon
laadun osastoille ennalta valikoiduille henkilöille. Vastauksia haluttiin
ryhmältä, joille poikkeusluvat ovat tuttuja ja jokapäiväisiä työkaluja.
Vastaaminen oli vapaaehtoista ja vastausprosentiksi muodostui 20/44 ≅ 45 %.
Vastausaikaa annettiin 4 viikkoa.

1.5. Tutkimuksen toteutus

Tutkimustieto kerättiin empiirisesti yrityksen sisältä. Kvantitatiivinen ja
kvalitatiivinen tieto saatiin hyödyntämällä käytössä olevaa luparekisteriä ja
suorittamalla kyselytutkimus lupien käsittelyyn osallistuvilla.
Yrityksessä ylläpidetystä poikkeusluparekisteristä saatiin tiedot tehdyistä
poikkeusluvista ajalta 03.02.2015 - 03.08.2018. Rekisterin käyttötarkoitus on
seurata avoinna olevien lupien määrää, voimassaoloa (laatutavoite) sekä
varmistaa, että kaikki luvat tulee aikanaan suljettua. Koska kyseessä on elävä
dokumentti, tutkimusta varten talletettiin rekisteristä kopio päivämäärällä
15.08.2018.

Tutkimuksen

aikana

rekisterikopioon

tehtiin

lisäyksiä

kustannusten ja resurssien käytön laskemiseksi. Luettelon kopioon lisättiin
sarakkeita kustannuserittelyn ja laskennan suorittamista varten. Poikkeusluvista
aiheutuvien kustannusten laskemiseksi jokaisen luetteloon merkityn luvan
resursointi ja työtunnit arvioitiin erikseen. Yhteensä 1234 lupaa analysoitiin,
(Kuva 5).
Resurssivaikutusten

tutkiminen

aloitettiin

kvalitatiivisella

kalanruoto

analyysilla (Ishikawa, 1986) (Kuva 2). Kalanruotoajatus käännettiin
päinvastaiseksi. Lähtökohdaksi asetettiin poikkeuslupa ja ”ruotoihin” kuvattiin
Medisizen toiminnot tai osastot. Siten saatiin selville mitä kohderyhmiä
poikkeuslupa koskettaa. Tiedon perusteella muotoiltiin ja kohdennettiin
kyselytutkimuksen aihealueet ja varsinaiset kysymykset. Samalla kalanruoto
muodosti

kehyksen

vaikutusten

laajuutta

ja

syntyviä

kustannuksia

selvitettäessä. Kaikki mahdolliset Medisizen kohderyhmät otettiin huomioon
tutkimuksessa vaikka vaikutus olisikin pieni. Kyselytutkimuksen vastausten
purku toi esiin eroja vaikutuksissa eri kohderyhmiin. Loppuarvioinnissa on
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painotettu vaikutusta ensisijaisesti resursointiin. Vaikutukset kustannuksiin tai
aikatauluun tulevat seurannaisvaikutuksina. Lopulliseen analyysiin valittiin
resurssivaikutuksen kannalta merkityksellisimmät kohderyhmät.

Kuva 2 Käänteinen kalanruoto poikkeuslupa käsittelystä, mukaillen Ishikawa

Edellytettiin, että vastaajien täytyi työnsä puolesta käsitellä poikkeuslupia tai
olla toimenpiteiden vaikutusten piirissä. Tutkimuksesta rajattiin pois tuotannon
operaattoritason työntekijät vaikka monet toimet vaativat operaattoritason
toimia kuten laatutarkastuksia tai esimerkiksi odotusaikaa. Operaattorin
vaikutusmahdollisuus poikkeuslupiin on rajallinen ja valitun tutkimusjoukon
arvioitiin antavan riittävästi tietoa vaikutuksista. Tutkimuksen kannalta ei ollut
oleellista tietää vastaajan henkilöllisyyttä siksi vastaukset sai antaa
anonyymisti. Vastausajan päätyttyä kaikki kerätty tieto koottiin yhteen
taulukkoon vastausten purkamisen ja kvantifioimisen helpottamiseksi. Tietojen
koonti tehtiin järjestämällä kaikkien vastaajien vastaukset kysymys kerrallaan
samalle sivulle, jolloin kysymyskohtaiset yhteenvedot voitiin tehdä. Lisäksi
mahdollistui vastausten kategorisointi esimerkiksi kyllä ja ei vastauksiksi.
Samaa mieltä olevien vastaajien määrät voitiin laskea ja tarkastella tuloksia
tilastollisesti.
1.6. Raportin rakenne

Raportissa

käsitellään

kyselytutkimuksen

ensin

tulokset.

kahden

poikkeusluparekisterin

Kvantitatiivinen

tutkimus

ja
eli

poikkeusluparekisteristä saatu numeerinen tieto puretaan ja havainnollistetaan
aineistoon sopivalla tavalla. Selvitetään tiivistetysti tiedot 1234 poikkeusluvasta
ja poikkeuslupien käsittelyyn käytetty työmäärä. Kvantitatiiviseen osuuteen
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kuuluu myös syntyneiden kustannusten selvityksen tulokset. Kvalitatiivisen
tutkimuksen eli tässä työssä tehdyn kyselytutkimuksen tulokset puretaan
kvantitatiivisen osuuden jälkeen. Luvussa 4.5 puretaan 29 kysymyksen
vastaukset valtaosin kvantitatiiviseen muotoon. Kyselytutkimuksen tulosten
jälkeen

selvitetään

poikkeusluvan

vaikutus

validointiaikatauluun.

Poikkeusluvan käyttö validointiaikataulun on yleinen keino estää työn
pysähtyminen ja hyväksyntöjen odotteluvaiheeseen kuluvan ajan minimointi.
Esimerkin avulla pyritään näyttämään hyöty ja/tai mahdolliset riskit. Lopuksi
arvioidaan tutkimuksen tulokset ja tehdään selvitys jatkotoimenpiteistä.

2. POIKKEUSLUPIEN

VAIKUTUKSISTA

JA

KÄYTÄNNÖISTÄ

LÄÄKELAITETEOLLISUUDESSA

Samanlaista, eli sellaista tutkimusta, jossa poikkeuslupien vaikutuksia olisi
selvitetty yleisesti tai tapaustutkimuksena, ei ole etsinnän perusteella julkisesti
saatavilla. Etsintää tehtiin useilla kirjallisuus- ja artikkelihauilla. Hakusanoilla
kuten medical, industry, device, manufacturing, MPM, deviation, planned,
design development, lean in medical device, lääkelaite, validointi, shotcut
project schedule, theory of short cuts speeding, FDA, cGMP, validation,
automated manufacturing, GAMP, automation ja valmistus löydettiin
artikkeleita mutta ei samanlaista tutkimusta poikkeuslupien vaikutuksista.
Löydetyt artikkelit käsittelivät esimerkiksi laatuvirheitä (deviation) tai
tarkastelivat muutoksen ja poikkeuslupien määritelmiä.

Suomalaista

lääkelaitevalmistusta on vähän ja samanlaista suomalaista tutkimusta on siksi
vähän. Tätä tutkimusta vastaavaa tutkimusta on saatettu tehdä yrityksissä mutta
tietoa ei ole julkaistu tai ole laajasti saatavilla. Poikkeuslupakäytännöistä
sinänsä on kirjoitettu mm. Peter Smith kiinnittää huomiota yleiseen väärään
tapaan käyttää poikkeuslupaa pieniin muutoksiin. Poikkeuslupia käytetään
silloin virheellisesti muutoksenhallinnan asemesta (Smith, 2012). Esimerkiksi
valmistettavan tuotteen piirustuksessa olevaa mitan toleranssia ei haluta korjata
muutosprosessin kankeuden tai työteliäisyyden vuoksi. Poikkeuslupaprosessi
on yleensä yksinkertaisempi kuin varsinainen muutos ja lisäksi poikkeuslupa on
helppo perua. WHO määrittelee poikkeuslupien ja muutoksien eron niin että
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poikkeuslupa on kertaluontoinen ja satunnainen, kun taas muutos on pysyvä
(WHO, 2019).
Poikkeuslupakäytännöissä Medisize Oy:ssä noudatetaan Phillips-Medisizen
Euroopan tehtaiden yhteistä Phillips Medisize SOP 00007 Control of
Nonconforming events, kappaleen 9:n toimintaohjetta. Toimintaohje koskee
kuutta Euroopan alueella toimivaa tehdasta (PMCH Sveitsi, PMCZ Tsekki,
PMNL Hollanti, PMFI Suomi, PMSL Sligo Irlanti ja PMLK Letterkenny
Irlanti). Ohje perustuu ISO standardiin 13485:2016, FDA 21 CFR Part 820 ja
asiakassopimuksien vaatimuksiin.
Lääkelaite- tai lääkeprojektien johtamisen optimoinnista FDA säännellyssä
ympäristössä on kirjoitettu useita artikkeleita. Aiheesta ovat kirjoittaneet mm.
(Davis, 2012; Anderson, 2011; Schmidt, 2013) todeten optimoinnin olevan
mahdollista huolimatta siitä, että joitain FDA valvottuja tehtäviä ei voi muuttaa.
Lääkinnällisten tuotteiden tuotekehitysvaiheessa toimitaan usein samaan tapaan
kuin muunlaisten tuotteiden vastaavassa vaiheessa (Montalvan-Rodriguez,
2015). Muutoksien teko hidastuu ja hankaloituu, kun valmistuslinjojen ja
valmistuslaitteiden validoinnin tilaa aletaan valvoa. Nopeita muutoksia
tuotekehitysmielessä ei voi tehdä. Validoinnin status on palautettava muutoksen
jälkeen ennalleen. Usein se tarkoittaa uudelleen validointia.
Toyota Production System (TPS) eli Lean ajattelu pyrkii turhan työn, hukan
poistamiseen

tuotantoketjussa

ja

muodostamaan

arvoa

tuottavista

valmistusvaiheista ns. arvoketju (Anderson, 2011). Arvoa tuottamattomat
vaiheet karsitaan pois, jolloin valmistusaika ja kustannukset minimoituvat.
Lääketeollisuudessa joudutaan suorittamaan usein tehtäviä jotka eivät
näennäisesti tuota muuta kuin kulua eli tuotteen jalostusarvo ei kasva. Näitä
viranomaisvaatimusten vuoksi tehtäviä vaiheita ei voida poistaa vaikka Lean
ajattelu niin edellyttäisi. Mutta lääkelaiteteollisuudessa tuottamattomia vaiheita
voidaan karsia samalla tavalla kuin muillakin aloilla. Poikkeuslupaprosessi ei
ole pakollinen ja lisäksi prosessi ei usein tuota arvoa. Lean tuotekehityksessä
tai tuotannossa poikkeuslupaa ei sallita vaan tehtävät on hoidettava niin, että
luville

ei

ole

tarvetta.

Vastaavasti

tuotantoprosessin

parantamisesta

säännellyssä ympäristössä on myös tehty tutkimusta. Usein ajatellaan että nopea
tuotanto tuottaa huolimatonta ja huonoa laatua. Aiheesta ovat kirjoittaneet
esimerkiksi (Brown, 2008; Delisle, 2010). Brown yhdistää useampia laadun
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kehitystyökaluja kuten (Total Quality Management eli TQM ja 6-sigmaajattelun) tuotannon kehitykseen (Lean ja Theory Of Constrains eli TOC) niin,
että

lopputuloksena

sekä

laatu

että

tuottavuus

paranevat.

Säädelty

lääkelaiteteollisuus on luonteeltaan harkitsevaa. Kaiken tekemisen on oltava
varmistettua ja riskit kartoitettuja. Ala panostaa laatuun ja vahvaan
dokumentointiin. Näiden vaatimusten takia tuotantoprosessit ovat hitaita. On
luonnollista ajatella, että lääkelaitevalmistuksen nopeutus ei ole mahdollista
laadun huonontumatta (Brown, 2008; Delisle, 2010)..

Kuva 3 Jatkuvan parantamisen työkalujen kohdealueet ja vaikutus (Brown, 2008)

Ottamalla huomioon säädösten vaatimukset ja tuotannon tehostamisteoriat
voidaan toimiva molempia hyödyttävä lopputulos löytää. Yksi tärkeimmistä
onnistumisen edellytyksistä on johdon ja asiakkaan tuki (Anderson K. 2011).
Alihankintasuhteessa

olevalla

toimittajalla

ei

ole

yksinään

suuria

mahdollisuuksia onnistua turhien toimintojen karsimisessa. Kun tavoitteena on
lyhentää markkinoille pääsyyn käytettävää aikaa, kaikkien osapuolien on
osallistuttava kehittämiseen. Poikkeuslupien tarpeen luo koko organisaatio tai
organisaatiot.
Thirumalai on tutkinut lääkelaitetuotteiden takaisinkutsujen kautta syitä
lääkelaiteteollisuuden ongelmiin. Tutkimuksessa päädyttiin lopputulokseen,
että paljon takaisin kutsuja on tavallisesti yrityksillä, jotka hallitsevat laajaa
tuotevalikoimaa. Vastaavasti vähiten takaisinkutsuja on yrityksillä, joilla on
vain muutama tuote valikoimassaan (Thirumalai, 2011). Lääketeollisuuden
alihankkijana Medisize näkee usean tasoisia ja tapaisia asiakkaita, joilla
tuotteiden määrä vaihtelee mutta myös tavat hoitaa projekteja vaihtelee. Totta
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on, että suuren tuoteperheen omaava ei voi keskittyä jokaiseen tuotteeseen
samalla tavalla kuin vain yhtä tuotetta valmistava. Toisaalta myös taito
suunnitella tuotteita on erilainen ja parempi taito on nyt asiakkaalla, joka hoitaa
useita tuoteprojekteja. On selvää, että kokenut valmistaja työskentelee
vaivattomimmin kokeneen tuotesuunnittelijan kanssa. Vaivattomuus ja
asioiden

molemmin

puolinen

ymmärtäminen

ehdottomasti

vähentää

tarvittavien poikkeuslupien määrää.

3. POIKKEUSLUPATUTKIMUS MEDISIZE OY:SSÄ

Tutkimus tehtiin Phillips-Medisizen Kontiolahden yksikössä Medisize Oy:ssä,
joka valmistaa lääkelaitteita lääketeollisuuden suurille ja pienille yrityksille.
Koch Industries:n tytäryhtiö Molex LCC omistaa Phillips-Medisizen kokonaan
(Kuva 4). Phillips-Medisizen 24 tehtaassa työskentelee 5600 henkeä valmistaen
tuotteita puolustusteollisuudelle, autoteollisuudelle, kuluttajatuotteita ja
lääkelaitteita (PHILLIPS-MEDISIZE, 2018). Medisize Oy:ssä työskentelee
Kontiolahdella n. 500 henkeä. Kontiolahdella Medisize Oy:ssä valmistettavat
tuotteet ovat lääkeannostelijoita, apuvälineitä tai diagnostiikkatuotteita.

Kuva 4 Medisizen asema Koch Industries organisaatiossa
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Valmistettavien tuotteiden käyttäjinä ovat kuluttajat tai lääkintätoimen
ammattilaiset.
Tutkimus keskittyi selvittämään vastaukset tutkimuskysymyksiin yrityksen
sisältä. Tulosten pohjalta esitetään suosituksia
toimintatapojen

muuttamiseksi

poikkeuslupien

ja ideoita

yrityksen

suhteen.

Tutkimus

poikkeusluvista palvelee näin suurempaa kokonaisuutta; Medisizen toimintojen
tehostamista ja rationalisoimista.
Yrityksessä on tietoa poikkeusluvista ja niiden vaikutuksista mutta tieto on
hajallaan. Määrällistä tietoa kategorisoituna edustaa poikkeusluparekisteri.
Rekisteri palvelee valvonnallista käyttöä ja ei sellaisenaan tarjoa tutkimuksen
kannalta hyödyllistä tietoa. Rekisteriä voitiin tutkimusmielessä jalostaa niin,
että jokaisen luvan aiheuttaman työn kuormittavuus voitiin laskea ja allokoida
yrityksen eri osastoille. Näin saatiin hyödyllinen tietolähde määrälliselle eli
kvantitatiiviselle

tutkimukselle.

Poikkeusluparekisteri

on

perustettu

taulukkolaskentaohjelmaan, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet analysointiin.
Kaikkea tietoa ei löytynyt rekisteristä ja siksi oli etsittävä muualtakin.
Laadullisen tiedon lähteenä oli henkilöstö, joka joutuu työssään anomaan
poikkeuslupia ja tekemään luvissa vaadittuja toimenpiteitä. Tätä tietoa kerättiin
kyselytutkimuksella. Valitut Medisizen edustajat vastasivat kysymyksiin
omasta näkökulmastaan. Oletettavasti tutkimusjoukon henkilöt kokevat
poikkeuslupa-asioita eritavalla ja vastausten koostaminen yhteen olisi vaikeaa.
Kyselytutkimuksen kysymysten yksiselitteisyys haluttiin varmistaa etukäteen,
että vältytään jälkeenpäin tapahtuvilta tarkennuksilta. Kyselytutkimuksen
purku automatisoitiin niin, että tulokset olivat selkeästi tulkittavissa.
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4. POIKKEUSLUPAREKISTERIN

JA

KYSELYTUTKIMUKSEN

TULOKSET
4.1. Tutkimuksen kohteet

Tiedon lähteinä tutkimuksessa olivat Medisize Oy:n poikkeusluparekisteri ja
päivittäin poikkeuslupien hyvät ja huonot puolet kohtaava henkilöstö.
Tiedonkeräämiseksi

henkilöstöltä

järjestettiin

kyselytutkimus.

Kysymyslomakkeet toimitettiin sähköpostin välityksellä. Vastaukset sai
palauttaa joko yhteiselle verkkolevylle tai sähköpostilla tutkijalle. Vastaajat
olivat henkilöitä, jotka tuntevat hyvin Medisizen poikkeuslupakäytännön.
4.2. Poikkeusluparekisterin analyysi ja laskelmat

Poikkeusluparekisterin avulla pidetään kirjaa kaikista tehdyistä poikkeusluvista
ja saadaan jokaisella luvalle yksilöllinen poikkeuslupanumero. Varsinaisten
poikkeuslupien sisältöä ei tässä tutkimuksessa tutkittu. Rekisterin tutkimiseksi
talletettiin kopio 15.08.2018 silloisesta käytössä olleesta rekisteristä RR_4.0303118_Poikkeuslupaluettelo 15.08 edited, katso näyte rekisteristä (Kuva 5).

Kuva 5 näyte muokatusta poikkeusluparekisteristä

Tutkimusrekisteristä suodatettiin pois perutut, asiakkaisiin liittymättömät ja
samaan rekisteriin kirjatut erityyppiset luvat (Taulukko 2).
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Taulukko 2 Poikkeuslupaluettelon suodattimet

Suodatetut
poikkeusluvat
Non customer related
Concession
Cancelled

Sarake
Customer
Planned/Concession
Comments

Poikkeusluvat

luovat

kustannuksia

Medisize

Oy:n

eri

toiminnoissa.

Vaikutuksien arviointia vaikeutti lupien hyväksyntäkäytäntöjen projekti- ja
asiakaskohtaisuus.

Poikkeuslupahyväksyntöjä

käsittelyn

tehokkuus

eri

asiakkaiden projektiryhmissä vaihtelee. Hankaluutta kustannusten arviointiin
toi lisäksi se, että aiheutettuun työmäärään ja ulottuvuuteen vaikutti kulloinen
virallinen ohjeistus ja asiakkaan oma laatujärjestelmä. cGMP ohjeistus antaa
periaatteelliset ohjeet esimerkiksi validoinnin toteutukseen mutta jokainen
yritys luo sisäiset tarkemmat ohjeet itse. Lisäksi käytetty terminologia ei ole
usein yhteneviä asiakkaan ja toimittajan välillä.
Tutkimuksessa tarkasteltiin poikkeuslupien aiheuttamia työmääriä Medisizen
keskeisimmille toiminnoille: tuotanto-, tuotannon laatu-, NPI Projekti- ja NPI
Projektin

laatuosastoille.

Tutkimuksessa

ei

tarkasteltu

tuotannon

ostotoimintoja, talous-, varastotoimintoja eikä kiinteistön huoltotoimintoja.
Pois jätettyjen toimintojen osuus poikkeuslupien aiheuttamasta työmäärästä oli
marginaalinen.
4.2.1.

Poikkeuslupien seurausvaikutukset

Poikkeuslupien aiheuttamien seurausten ja toimijoiden yhteys selviää oheisesta
taulukosta (Taulukko 3). Suurin osa näistä seurauksista voitiin arvioida tehtyinä
tunteina jokaisen luvan kohdalla erikseen. Poikkeuslupaluettelossa olevien
lupien tuntikeräystä ei ole aikanaan tehty ja siksi työmäärä jouduttiin
selvittämään

jokaiselle

poikkeusluvalle

erikseen.

Selvitys

tehtiin

mahdollisimman tarkaksi siten, että erityyppisten lupien mahdolliset seuraukset
eli työtehtävät luetteloitiin (Taulukko 4 ja Taulukko 5) jokaisen Medisizen
poikkeuslupiin osallistuvan osaston osalta. Kun jokainen 1234 lupaa arvotettiin
aiheuttamansa työmäärän suhteen, voitiin laskea riittävän tarkka tuntimäärä
pelkän summittaisen arvion sijaan. Arviot kunkin tehtävän työmäärästä tunteina
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perustuivat tutkijan kokemustietoon ja kyselytutkimuksesta kerättyihin tietoihin
poikkeuslupien työllistävyysestä.

Ulkopuolinen konsultointi
NRE (Non Recurring
Engineering)

Investoinnit, takaisinmaksu

Tuotannon laatuosasto

Tuotanto

NPI Projektin laatuosasto

NPI Projekti

Taulukko 3 Toimintojen ja seurauksien väliset suhteet

Tuotannon aloituksen myöhästyminen
Projektille aiheutuu viivästys
myöhemmässä vaiheessa
Henkilöstön lisäys tarpeellinen
Ylimääräinen investointi tarvitaan
Projektin laatudokumentaatioon on
tehtävä muutoksia
Ohjeita, koulutusta, päivityksiä
laatudokumentaatioon
Konsultaatio
Poikkeusluparekisteriin merkittyjen poikkeuslupien arvottamisen valmistuttua
nähtiin, että osaa alkuperäisen arvion mukaisista tehtävistä ei käytetty
tuntilaskelmissa ollenkaan. Pois jääneitä tehtäviä ei siis joko tehdä ollenkaan tai
niiden esiintyminen on satunnaista.
Taulukoihin (Taulukko 4) ja (Taulukko 5) on merkitty lihavoituna ne lisätyötä
kuvaavat tehtävät, joita tutkimusmateriaalissa olevat 1234 poikkeuslupaa
aiheuttivat rekisterin arvoituksessa.
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Taulukko 4 Poikkeusluvista aiheutuvat tehtävät Projektin ja Tuotannon toiminnoissa

Poikkeusluvista syntyvät lisätyöt: NPI Projekti-, NPI Laatu- ja
Tuotanto-osastoissa
NPI Projekti
– Odotusaika

NPI Projektin laatuosasto
– Uusien ohjeiden tai
protokollan koulutus
– Kaksinkertainen työ

Tuotanto
– Lajittelu

– Kaksinkertainen
työ
– Lisähenkilökunta
– Lisähenkilökunta
– Henkilöstön koulutus – Väliaikaisen laitteen
validointi
– Projektin
– Uuden poikkeusluvan
johtotehtäviä
kirjoitus

– Lisätarkastus

– Kokouksia

– Ylityö

– Uusien ohjeiden
koulutus
– Uuden
poikkeusluvan kirjoitus
– Poikkeusluvan
sulkeminen
– Uusien ohjeiden
kirjoitus
– Tutkimus- tai
raportointitehtävä

– Poikkeusluvan
sulkeminen
– Lisääntynyt
raportointi

– Hävikki
– Tuotannon pysäytys
– Henkilöstön
koulutus

– Poikkeava
vuorojärjestely
– Hidas tuotanto
– Korkeat
henkilöstökulut
– Lisätyö
– Odotusaika
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Taulukko 5 Poikkeusluvista aiheutuvat tehtävät Tuotannon laatu-, Johto- ja Henkilöstön
hallintatoiminnoissa

Poikkeusluvista syntyvät lisätyöt: Tuotannon laatuosastossa,
Yrityksen johdossa ja Henkilöstöhallinnossa
Tuotannon laatuosasto
– Hankala
eränvapautus
– Lisääntynyt
valvonta
– Ylityö
– Uuden laitteen
validointi
– Uuden
poikkeusluvan
kirjoitus

Investoinnit,
takaisinmaksu
– Uusi laite

Ulkopuolinen
konsultointi NRE
– Rekrytointityö
– Koulutus
– Palkat

– Poikkeusluvan
sulkeminen
– Uusien ohjeiden
kirjoitus
Alkuperäinen, tässä tutkimuksessa tehty, esioletus poikkeuslupien vaikutuksista
oli laajempi kuin poikkeusluparekisterin arvotuksen mukaan. Rekisterin
arvotuksessa selvitettiin jokainen poikkeuslupa erillisenä tapauksena ja siten
arviointi helpottui ja tarkentui. Näin saatu tieto vaikutuksista on lähempänä
todellista kuin pelkkä ylimalkainen arvio.
4.2.2.

Rekisteristä lasketut työtunnit – Tuotanto ja tuotannon laatu

Poikkeuslupa aiheuttaa tuotannolle kustannuksia, kun lupa joudutaan hakemaan
esimerkiksi tuotannon aloituksen jälkeen. Poikkeuslupa, joka on haettu
projektivaiheessa ja jonka korjaavien toimenpiteiden suorittaminen viivästyy
tuotannonaloittamisen jälkeen, aiheuttaa myös kustannuksia tuotantoon.
Asiakas saattaa kieltäytyä hyväksymästä toleranssimuutosta mutta suostuu
hyväksymään mittapoikkeaman poikkeusluvalla. Tuotanto joutuu järjestämään
lisätarkastuksia ja palkkaamaan operaattoreita tekemään poikkeuslupien ehtona
olevaa lisätyötä, esimerkiksi tarkastusta. Lisätöiden koulutus ja ylläpito kuuluu
poikkeuslupaprosesseissa tällöin tuotannon tehtäviin.
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Toisinaan tuotanto itse hakee poikkeuslupaa. Tällöin tuotannon johto osallistuu
poikkeuslupaprosessiin, ehdottamalla, arvioimalla ja osaltaan hyväksymällä
poikkeuslupia. Poikkeavaa toimintaa ei saa aloittaa ennen luvan hyväksyntää ja
pahimmassa tapauksessa tuotanto on pysäytettävä. Odotusajan pituutta oli
vaikea arvioida tarkasti pelkkien poikkeuslupatietojen avulla. Verrattuna NPI
projektiin tuotannon odotusaika kertautuu helposti suuremmaksi, koska usea
henkilö joutuu odottamaan samanaikaisesti. Laskelman mukaan odotusaika oli
suurin poikkeuslupien aiheuttama tuotannon resursseja kuluttava tehtävä,
yhteensä 6406 tuntia. Tuotantotoimihenkilöresursseja laskettiin kulutetun
poikkeuslupaprosessiin kaikkiaan 13116 tuntia (Taulukko 6).

Taulukko 6 Tuotantotoimihenkilöstön kuormitus poikkeuslupa prosessissa

Tuotanto

Lisätarkastaminen
791 h

Kouluttaminen
1575 h

Lisätyö
4344 h

Odotusaika
6406 h

Poikkeusluvat aiheuttavat tuotannon laatuhenkilöstölle useita tehtäviä.
Laatuosasto avaa ja sulkee poikkeuslupia, kouluttaa ja tekee uusia ohjeita
(esimerkiksi

lisätarkastusohje).

Lääkelaitetuotannossa

kaikki

toiminta

noudattaa valvottuja ohjeita ja kaikki tehty työ on kirjattava ylös eränvapautus
dokumentointiin. Tuotteiden valmistuksessa tehtävät työt, tarkastukset,
mittaukset ja muut tehtävät, jotka vaikuttavat lopputuotteeseen, ovat
ohjeistettuja. Toisin sanoen jos tehtävälle ei ole hyväksyttyä ohjetta sitä ei voi
myöskään suorittaa.

Poikkeusluvan ehtona voi olla esimerkiksi, että

hyväksytään vain tietynlaiset virheet. Tällöin on valmisteltava, hyväksytettävä
ja koulutettava uusi tarkastusohje. Lupien voimassaoloa on valvottava ja
tarpeen vaatiessa, esimerkiksi luvan erääntyessä, on haettava asiakkaalta
jatkoaikaa. Lopuksi jokainen valmistuserä ja lopputuote on vapautettava eli
hyväksyttävä. Poikkeuslupien vuoksi valmistuserän vapautuksen työmäärä
lisääntyy paperityön monimutkaistuessa. Eriä vapauttaessa varmistetaan, että
poikkeamalle on voimassa oleva, hyväksytty lupa. Tieto luvasta lisätään
vapautusdokumentteihin. Poikkeustapauksissa tuotantoa joudutaan valvomaan
tarkemmin niin, että kaikki tapahtuu sovitusti ja ohjeiden mukaan. Tuotannon
laatuhenkilöstön resursseja käytettiin poikkeuslupaprosessiin 14965 tuntia (
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Taulukko

7).

Poikkeuslupien

dokumentointi

aiheuttaa

suurimman

kuormituksen (PL avaus ja -sulku). Laatuhenkilöstö vastaa siitä, että
dokumentaatio on Medisizen Poikkeustapaus SOP 00007:n vaaditulla tasolla
Poikkeuslupien aiheuttamien lisätöiden laskelmissa ei huomioitu tuotannon
operaattoritasolle aiheutuvia työtunteja. Yleensä tuotannon henkilömäärää
sopeutetaan kulloisenkin tarpeen mukaan kustannustehokkuuden vuoksi.
Kustannusten noususta huolimatta aina ei ole mahdollista tai järkevää irtisanoa
henkilöstöä lyhyen odotusajan vuoksi. Silloinkin työnjohto koettaa löytää työtä
jotta jouten oloa olisi mahdollisimman vähän. Arviointia hankaloitti
poikkeuslupien tapauskohtaisuus. Katteettoman työn määrä voi olla erilainen
riippuen tehtaan työkuormituksesta. Jos tehtaalla on kiiretilanne ja tekemistä on
enemmän kuin kapasiteettia voi jonkun poikkeuslupaa koskevan työvaiheen
odotustilanne olla jopa helpotus.

Taulukko 7 Tuotannon laadun kuormitus poikkeuslupaprosessissa

Monimutkainen
PL:n Ohjeiden
PL:n
erävapautus
Lisävalvonta avaus
teko
sulkeminen
Tuotannon
laatu

3451 h

3005 h

3912 h

714 h

3883 h

Yhteensä tuotannossa on 3,5 vuoden aikana tehty 28081h työtä poikkeuslupien
vuoksi (Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.). Luonnollisesti osa
poikkeusluvista on hyödyttänyt tuotantoa poistamalla tuotantokatkoja.

Taulukko 8 Poikkeuslupien aiheuttama resurssitarve

Kuormittavuus

Tuotanto
(toimihenkilöt)
2 henkeä
17 %

Tuotannon
laatu
2,2 henkeä
9%

Esimerkiksi jos hyväksyjän allekirjoituksen puuttumisen vuoksi uhkaa
tuotannon pysähtyminen, on laadittu poikkeuslupa auttanut. Toisaalta taas osa
poikkeusluvista tehdään syistä joiden syntyyn tuotanto ei ole voinut vaikuttaa.
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Syntyviä kuluja ei yleensä voida laskuttaa vaan valmistuksen ylimääräiset kulut
tai syntyvä hävikki jää tuotannon maksettavaksi.

4.2.3.

Rekisteristä lasketut työtunnit – NPI Projekti

NPI Projektit hakevat poikkeuslupia projektivaiheen aikana ennen tuotannon
aloitusta. Tyypillisesti lupia haetaan tai sovitaan tehtäväksi tuotantolaitteistojen
validoinnin aikana. Asiakkaan kanssa neuvotellaan lähes poikkeuksetta ennen
luvan kirjoitusta tai hyväksyntää. Suuremmissa projekteissa neuvotteluihin
käytetty aika korostuu useiden viikoittaisten kokousten takia. Samaa asiaa
saatetaan käsitellä usean kerran projektihenkilöstön kanssa.
Jos suunnitellulla poikkeamalla ei ole vaikutusta asiakkaaseen tai tuotteeseen
voidaan kirjoittaa sisäinen poikkeuslupa. Poikkeama voi tällöin koskea
esimerkiksi yrityksen sisäistä ohjetta. Poikkeaman käsittely on muutoin sama
mutta asiakashyväksyntää ei tarvita.
Riskianalyysit saattavat vaatia NPI projektin tekemiä verifiointitutkimuksia
ennen kuin poikkeuslupa voidaan myöntää. Joskus poikkeuslupa ei auta kuten
on ajateltu ja tuotteet joudutaan romuttamaan. Validoinnin aikana haettu
poikkeuslupa saattaa nopeuttaa aikataulua mutta epäonnistuessaan validointityö
joudutaan usein tekemään uudelleen. Esimerkiksi ylitetty vaihe (esimerkiksi:
edellisen OQ – Operation Qualification vaiheen poikkeamien korjaus)
validoinnissa voi johtaa siihen, että korjaukset validointeineen joudutaan
myöhemmin toistamaan. Uusinta tehdään tällöin pakon sanelemana. Uusia
toiminta- tai työohjeita on luotava ja annettava ohjeiden koulutus.
Poikkeusluvalla haettu muutos toimintaan aiheuttaa vastaavat tehtävän kuin
tuotannon laatuosasto tekee. Usein koulutus- ja ohjeiden luontitehtävään
osallistuu

projektipäällikkö

ja

laatuinsinööri.

Projektivaiheen

aikana

poikkeusluvilla on suuri vaikutus aikatauluun ja resursointikustannuksiin.
Poikkeuslupia ei hinnoitella vaikka niitä käytetään melko vapaasti
validointiaikataulussa pysymiseen.
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Projektin johto

Kokouksia

Ohjeiden
koulutus

Ohjeiden teko

Tutkimus tai
raportointia

PL:n avaus

Kaksinkertainen
työ

Odotusaika työn
viivästymisen
vuoksi

Taulukko 9 Projektin tekemät lisätunnit

1545 h

1743 h

584 h

245 h

800 h

462 h

908 h

362 h

Medisize Oy:n NPI projektit tekivät 3,5 vuoden aikana 6 649h tuntia lisätyötä
(Taulukko 9). Taulukossa näkyy tuntien jakautuminen erilaisten tehtävien
kesken. Työtunneiltaan suurimmaksi kohoaa poikkeuslupien aiheuttamat
sisäiset- ja asiakaspalaverit. Tyypillisesti poikkeuslupaneuvotteluihin osallistuu
2-4 henkeä projektista. Vastuu tehtävistä on jaettu NPI laatuosaston kanssa.
Ohjeiden koulutus ja luonti on jaettu tehtävä NPI laatu toiminnon kanssa.
Projektin johto tekee työstä n 30 % ja NPI Laatu 70 %. Samoin jaettu tehtävä
on ”Odotusaika” siinä jako on 50 % / 50 %.
Projektien monimutkaistuessa ja kiireen lisääntyessä poikkeuslupien tarve
lisääntyy, koska yleensä tarvittavat resurssit on arvioitu väärin tai
keskimääräisen tarpeen mukaan. Jos hyväksyntöjä joudutaan odottamaan
(katselmointi vie paljon aikaa ja resursseja) tulee kehitykseen seisahduksia ja
tarve aloittaa seuraava vaihe voimistuu. Uuden projektin validointivaiheen
vaikutus

näkyy

tarkasteltaessa

kahden

Medisizen

suuren

asiakkaan

validointivaiheen aikana haettuja poikkeuslupia (Kuva 10) tässä raportissa
jäljempänä,

luvussa

4.2.8.

Laskennallisesti

kuusi

prosenttia

koko

projektihenkilöstöstä eli 0,99 henkeä käyttää aikansa poikkeuslupien kanssa
työskentelyyn.

Medisize

Oy

työllistää

17

henkeä

NPI

projektien

johtotehtävissä.
4.2.4.

Rekisteristä lasketut työtunnit – NPI Laatu

Projektin laatuosasto osallistuu poikkeuslupiin kirjoittamalla, hyväksymällä ja
toimeenpanemalla yhteistyössä muiden ryhmien kanssa. Kuten edellisessä
luvussa kerrottiin, NPI projektin laatuhenkilöstö osallistuu poikkeuslupien
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aiheuttamien uusien toiminta- tai työohjeiden tekoon ja kouluttamiseen NPI
Projektin

johdon

kanssa.

Lisäksi

poikkeusluparekisterin

ylläpito

on

laatuosaston vastuulla. Poikkeuslupien hyväksymisvastuu kuuluu myös
laatuosastolle. On varmistettava, että poikkeamasta ei aiheudu vaaraa
loppukäyttäjälle. Tuotteen laatu varmistetaan joko lisätarkastuksin tai testein.
Riskien noustessa liian korkealle voidaan poikkeuslupa jättää hyväksymättä ja
hylätä poikkeava tuote tai toimintatapa.

Uusien ohjeiden
tai protokollan
koulutus

Lisäraportointi

Kaksinkertainen
työ

PL:n avaus

PL:n sulkeminen

Ohjeiden
koulutus

Ohjeiden teko

Odotusaika työn
viivästymisen
vuoksi

Taulukko 10 Projektin laadun tekemät lisätunnit

353 h

829 h

592 h

1077 h

1355 h

1362 h

573 h

362 h

Poikkeusluvat aiheuttavat NPI projektin laatutoiminnolle lähes vastaavia
lisätöitä kuin tuotannon laadullekin. Tutkimusjakson aikana NPI laatuosasto
teki yhteensä 6 503 h lisätyötä (Taulukko 10), joka vastaa 0,97 hengen
työpanosta. Koska 9 henkeä työskentelee projektien laatuosastoissa menetetty
työpanos vastaa 10 % koko vahvuudesta. Ohjeiden teko ja koulutustehtävät
ovat jaettuja NPI projektin johdon kanssa. NPI Laatu kantaa tehtävien
päävastuun 70 % ja johto avustaa 30 % osuudella. Tehtävistä suurin on lupien
vaatimien uusien ohjeiden koulutus esimerkiksi tuotannolle. Yleensä koulutus
on annettava tehtaalla kaikille kolmelle vuorolle.
4.2.5.

Poikkeuslupien aiheuttamat tehtävät

Kun tuotanto hakee poikkeuslupaa ja useimmiten asiakkaalta on luvan
saamisella kiire. On esimerkiksi havaittu purse valmistetuissa komponenteissa.
Purse ylittää yleisen toleranssivaatimuksen (0,05) kohdassa jolla ei ole
toiminnallista merkitystä. Toisin sanoen spesifikaatio-ongelman aiheuttaa
vähäinen

vika.

Ominaisuus

on

kuitenkin

määritetty

asiakkaan

tuotepiirustuksessa jota asiakas hallinnoi. Tällöin asiakkaan, joka vastaa
tuotteen suunnittelusta ja on tuotteen laillinen valmistaja (legal manufacturer)
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voi myöntää luvan poikkeamaan. Luvan harkinta ja muut viiveajat aiheuttavat
odotusaikaa tuotannolle. Valmistusta ei kannata jatkaa riskillä jos mahdollinen
taloudellinen vahinko on liian suuri. Tuotannon odotusaika (Kuva 6) muodostaa
16 % (6 430 h) kaikista tunneista eli suurimman ryhmän poikkeuslupien
aiheuttamista töistä. Seuraavaksi yleisin aiheutettu työ on tuotanto-osastolle
aiheutettu

lisätyö.

Poikkeusluvalla

saatetaan

määrätä

lisätarkastuksia.

Esimerkiksi purseen korkeuden mittaus on suoritettava kaikille komponenteille
(100 % tarkastus) tai tarkastus tehdään AQL perusteisesti (Acceptable Quality
Limit).

Kuva 6 Pareto-kuvaaja aiheutetuista tehtävistä

Tuotannon tekemä poikkeuslupien kirjoittaminen ja sulkeminen ovat
työmäärältään seuraavaksi suurimpia (3. ja 4.). Poikkeusluvassa on määritettävä
tarkasti useita asioita.
-

Perustiedot; tuote, asiakas, hakija, päiväys, voimassaoloaika jne.

-

Poikkeaman syy, mikä ominaisuus tai protokolla poikkeaa sovitusta

-

Mistä

piirustuksesta,

protokollasta,

suunnitelmasta

sopimuksesta poiketaan
-

Kuinka varmistutaan, että poikkeama ei aiheuta ongelmia

-

Suunnitelma kuinka poikkeamasta päästään eroon

tai

muusta
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Lisäksi

lupahakemus

on

esiteltävä

asiakkaalle

hyväksyttäväksi.

Poikkeuksellisesti poikkeaman ollessa vähäinen, lupa voidaan myöntää
sisäisesti.
4.2.6.

Rekisteristä lasketut kustannukset

Kustannuksien laskemiseksi on määritettävä henkilön työn tuntihinta.
Yrityksen palkkakustannus vaihtelee henkilöittäin. Tässä tutkimuksessa
käytetään yksinkertaistettuja tuntihintoja. Kustannukset on laskettu käyttäen
keskimääräistä tuntipalkkaa johon on lisätty työnantajan maksamat sivukulut.
Käytettyjen resurssien määrä sen sijaan on yksiselitteinen.
Sen lisäksi että kustannus henkilöä kohden vaihtelee, voidaan kustannuksia
tarkastella myös eri näkökohdista. Voidaan ajatella, että poikkeuslupaan
käytetty tunti on kulua, jonka työnantaja maksaa saamatta rahalleen katetta.
Toisaalta jos tunti olisi käytetty tuottavaan työhön eikä poikkeuslupaan on
menetetty myyntiä katteellisella hinnalla.

-

työnhinta eli hinta jonka yritys maksaa palkatessaan henkilön työhön

-

työn myyntihinta eli hinta jonka asiakas maksaa ostaessaan projektityötä
tai tuotantotyötä (tuotteen valmistusta)

Tässä

kustannustarkastelussa

lasketaan

kustannuksia

eri

suunnilta

tarkasteltuina. Lisäksi on huomattava, että tarkastellaan vain suoria
henkilökustannuksia. Epäsuorien kuten esimerkiksi resurssipula, koneiden
käyntiasteen

huononeminen,

korkean

poikkeuslupamäärän

aiheuttama

laatumaineen huononeminen kustannusta ei tässä huomioida. Epäsuorat
kustannukset ovat kuitenkin todellisia ja siinä mielessä huomioon otettavia, kun
suunnitellaan poikkeusluvan hakemista.
Ensin tarkastellaan työnantajan suoria kuluja (Taulukko 11). Kustannuksia on
kertynyt 1,07 miljoonaa euroa poikkeusluparekisterin seuranta-aikana. Summa
vastaa 6 henkilön työpanosta seuranta-aikana.
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Taulukko 11 Poikkeusluvista aiheutuneet palkkakustannukset 3,5 vuoden aikana

Allokointi
Tuotanto
Tuotannon laatu
Projektin johto
Projektin laatu

3,5 v.
palkkakustannus
255 024,2 €
290 975,7 €
265 145,3 €
259 323,1 €

Yhteensä

1 070 468,4 €

Vastaa
työpanosta
2 henkilöä
2 henkilöä
1 henkilöä
1 henkilöä

Laskelmassa
käytetty
tuntikustannus
19,4
19,4
39,9
39,9

6 henkilöä

Toisaalta samaa työtuntien määrää voidaan kuvastaa menetettynä työn tai
projektituntien myyntinä. Työmäärä olisi voitu käyttää uusien tai olemassa
olevien projektien hyödyksi. Poikkeuslupien käsittelyyn käytetyt tunnit olisi
voitu myydä asiakkaalle ja saada katteellisena yrityksen kassaan. Alla
taulukossa (Taulukko 12) lupien käsittelyyn käytetyt tunnit muutettu
vastaamaan menetetyn myynnin summaa. Hinnoittelu on erilainen riippuen
tehtävästä. Menetetyn myynnin suhde on laskettu vertaamalla viimeistä julkista
Medisize Oy:n liikevaihtoa menetettyyn projektimyyntiin.

Medisize Oy:n liikevaihto vuosina 2015 - 2018 (Kallio R, 2019)
2015 90 milj. eur
2016 80,8 milj. eur
2017 79,7 milj. eur
2018 80 milj. eur (arvio)

Taulukko 12 Projektimyynnin menetys

Kustannus laskettuna
menetettynä myyntinä
Tuotanto
Tuotannon laatu
Projektin johto
Projektin laatu
Yhteensä
Suhteutettuna liikevaihtoon
Liikevaihto 2015 - 2018
Tarkastelujakso 03.02.2015 - 03.08.2018
Laskennallinen keskimääräinen liikevaihto
tarkastelujaksolla
Menetetty myynti 3,5v. liikevaihdosta

85 €/h
85 €/h
115 €/h
115 €/h

1 114 860,0 €
1 272 025,0 €
764 635,0 €
747 845,0 €
3 899 365,0 €
330 500 000,0 €
3,5 vuotta
289 373 626,4 €
~ 1,3 %
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Poikkeuslupia voidaan arvottaa kustannuksina. Silloin suhteutus on tehtävä
esimerkiksi liikevoittoon nähden. Medisize Oy:n liikevoitto (Kallio R, 2019) oli
34,9 % (2015), 15,3 % (2016), 14,9 % (2017) ja 15 % (2018 arvio). Ilman
poikkeuslupien hoidon aiheuttamaa kustannusta liikevoitto olisi ollut vastaavaa
määrää suurempi.
4.2.7.

Poikkeusluvan keskimääräinen kustannus

Poikkeuslupien

keskimääräinen

kustannus

laskettuna

yhdellä

tuntikustannuksella (35 € /h) on 1093€. Kaikki poikkeusluvat on asetettu
kuvaajan x-akselille kalleimmasta halvimpaan (Kuva 7). Punainen käyrä kuvaa
kumulatiivista suhteellista osuutta kokonaiskustannuksesta. Nähdään, että
kustannusta kuvaava histogrammi on verrattain laakea siitä syystä, että
valtaosalla kustannus on sama.

Kuva 7 Yksittäisten poikkeuslupien kustannukset (35€/h)

4.2.8.

Poikkeuslupien määrä

Poikkeuslupia haetaan projektin erivaiheissa eri syistä. Lisäksi poikkeuslupien
määrä vaihtelee projektin edetessä. Tuotekehitysvaiheessa muutokset, kokeilut
tai testit tehdään validoinnin ulkopuolella eikä poikkeuslupia yleensä tarvita.
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Virallisia projektikohtaisia ohjeita eikä viranomaisvalvonnan alaisia toimintoja
vielä ole. Näin yleensä pyritäänkin tekemään, koska muutosten teko on
nopeampaa. Validointivaiheessa toimintaa rajoittaa lukkoon lyödyt protokollat,
muutoksen hallinta, pakolliset asiakashyväksynnät. Todennäköinen tarve
poikkeuslupiin alkaa kasvaa. Tarvetta lisää aikataulupaine kiristyvät
laatuvaatimukset.

Kuva 8 Poikkeuslupien määrät 2015 – 2018

Poikkeuslupaluetteloon merkittyjen uusien lupien vuosittainen määrä on
vaihdellut 2015 – 2018 aikana (Kuva 8). Vuosien vertailun tekee hankalaksi se,
että luettelon ensimmäinen 2015 (03.02.2015 – 31.12.2015) ja viimeinen 2018
(01.01.2018 – 03.08.2018) eivät ole kokonaisia. Korjaamalla vuosien 2015 ja
2018 kokonaismääriä vastaamaan koko vuoden määrää, voidaan neljän
kokonaisen vuoden poikkeuslupien kokonaismääriä verrata suuntaa-antavasti
(Kuva 8). Vuosien puuttuvat osat on merkitty kaavioon punaisella. Korjaukset
on laskettu seuraavilla kaavoilla (kts. alla):

Kaava 1 Vuoden 2015 PL kokonaismäärä korjattuna keskimääräisellä PL määrällä
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Kaava 2 Vuoden 2018 PL kokonaismäärä korjattuna keskimääräisellä PL määrällä

Joissa laskettavan vuoden keskimääräinen poikkeuslupien määrä saadaan
puuttuvan vuoden osan suhteesta olemassa olevaan osaan. Kun syntyneellä
kertoimella jaetaan kyseiselle vuodelle kirjatut poikkeusluvat, saadaan
tulokseksi keskimääräinen arvio poikkeuslupien määrästä.
Vuosi 2017 eroaa selvästi keskimääräisistä 2015 ja 2018 vuosista. Vuoden 2017
tilastoa tarkastellaan erikseen ja selvitetään miksi kahtena vuotena oli
huomattavan paljon poikkeuslupia. Kun vuoden 2017 poikkeusluvat eritellään
asiakkaittain (Kuva 9) kaksi asiakasta G ja H erottuvat muista selkeästi.

Kuva 9 Vuoden 2017 poikkeusluvat asiakkaittain

Asiakas G:n poikkeuslupien suuri määrä selittyy uuden projektin työkalujen ja
kokoonpanolinjojen validoinnin ajoittumisella vuoteen 2017. SoloM projektin
16 muottityökalun ja 8 kokoonpanolinjan validointi suoritettiin pääsääntöisesti
vuonna 2017. Asiakas H:lla oli useampia projekteja vuonna 2017 eri vaiheissa.
Kun tarkastellaan laajemmin asiakkaiden G ja H kaikkia vuosien 2015–2018
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poikkeuslupia nähdään, että H:n poikkeuslupatilasto oli myös vuonna 2016
korkea (Kuva 10).

Kuva 10 Asiakas H:n ja G:n seurantajakson aikaiset poikkeuslupien määrät

Asiakas H:n korkean poikkeuslupien määrän selittää tuotannon tarve saada
uusia komponentteja kokoonpanotuotantoon mutta asiakas ei ollut ehtinyt
hyväksyä validointivaiheita ja mittatuloksia virallisesti. Medisizellä tiedettiin,
että mitoissa ei ollut ongelmia, puuttui ainoastaan virallinen hyväksyntä.
Vuoden 2017 jälkeen ongelmasta on päästy eroon validoinnin valmistuttua ja
kehittämällä asiakas H:n hyväksyntäprosessia. Asiakas H:n tapauksessa 346 kpl
vuosien 2016 - 2017 460 kplkok poikkeusluvista haettiin syyn ”Komponentit
vapautetaan tuotannon käyttöön ennen mittatulosten valmistumista”

perusteella.

Asiakkaan koosta riippumatta yleisimmät poikkeuslupiin johtavat syyt ovat
samanlaisia. Esimerkeiksi nostetut kaksi asiakasta ovat suuria projekteiltaan ja
vaikutukseltaan ja siksi erottuvat muista.
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4.2.9.

Poikkeuslupakategoriat

Kun kaikki poikkeusluparekisterin 16 syytä järjestetään yleisyytensä suhteen
voi nähdä, että syiden suhde lupien määrään noudattaa Pareton 80/20 sääntöä:
~ 12,5 % poikkeamasyistä muodostaa ~ 85 % poikkeuslupien kokonaismäärästä
(Taulukko 13).

Selvästi yleisin syykategoria eli 71 % luvista on poikkeama hyväksytystä
prosessista. Prosessilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi tuotanto-, validointi-,
tarkastus- tai hyväksyntäprosesseja. Vaikka eri prosessien poikkeamia kirjautuu
saman syyn alle, on kaikkien vakavuus kuitenkin sama; poikkeama jonkin
tehtävän sovitusta ohjeesta tai protokollasta. Seuraavaksi yleisin poikkeusluvan
hakemisen syy on, että poiketaan yrityksen sisäisestä toimintaohjeesta SOP:sta.
Sisäisiä ohjeita on useita käsittäen yleisiä toimintoja kuten mittauslaitteiden
validointia,

tarkastusohjeita,

omien

tuotantolaitteiden

validointia,

tuotantotilojen kontrollointia jne. Kolmanneksi yleisin kategoria on poikkeavan
tuotteen vapauttaminen. Tuotteessa voi olla esimerkiksi fyysisen mitan
toleranssin ylitys, visuaalinen virhe tai toimintatestin tulos ei ole hyväksytyissä
rajoissa.
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Taulukko 13 Syykategoriat yleisyysjärjestyksessä (RR_4.03-03118_Poikkeuslupaluettelo)

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

DEVIATION FROM APPROVED PROCESS
882
DEVIATION FROM INTERNAL DOCUMENT
109
RELEASE PRODUCT WHICH IS OUT OF SPECIFICATION
54
1-3 kategoriat yhteensä 1044 kpl eli 85 % kaikista
poikkeusluparekisterin luvista
1044
SORTING OF BATCH(ES)
51
TO USE RAW MATERIAL PRIOR TO RECEIPT OF INCOMING
TEST RESULTS
40
DEVIATION FROM ORDER AMOUNT
26
TO RELEASE PRODUCT CURRENTLY UNDER VALIDATION
17
POSTPONE CALIBRATION
14
DEVIATION FROM UQMS DOCUMENT
10
POSTPONE VENDOR AUDIT
8
TO USE MORE COMPONENT BATCHES THAN SPECIFICATION
ALLOWES
7
TO RELEASE PRODUCT TO THE CUSTOMER PRIOR TO RECEIPT
OF TEST RESULTS
6
DEVIATE FROM HYGIENE RULES
4
POSTPONE MACHINE/MOULD PREVENTIVE MAINTANANCE
3
POSTPONE INTERNAL AUDIT
2
POSTPONE CLEANING
1
Kaikki yhteensä
1234

Syykategorioita tarkasteltaessa ajansuhteen havaittiin, että vuosi 2017 oli
poikkeuksellinen vuosi, joka näkyy kaikkien asiakkaiden poikkeuslupien
määrässä. Jokaista asiakasta erikseen tarkasteltaessa näkyy piikki vuodessa
2017 kategorian ”poikkeama hyväksytystä prosessista” kohdalla. Kuvassa
(Kuva 11) on esitetty kolmiulotteisesti kaikki poikkeusluvat eriteltyinä 11
yleisimpään syykategoriaan vuosittain. Vuoden 2017 piikkiä selittää edellä
kerrottu kahden asiakkaan uusien projektien käynnistys ja laatupäällikön
mukaan samaan aikaan tapahtunut muutos sisäisissä toimintatavoissa.
Toimintaa kehittämällä saatiin poikkeuslupien rakenteellinen määrä laskuun.
Poikkeuslupakategorioiden

yleisyys

pysyy

samanlaisena

asiakkaasta

riippumatta. Asiakaskunta muodostuu saman tyyppisistä lääketeollisuuden
yrityksistä. Asiakaskuntaan mahdollisesti liittyvän muun kuin lääketeollisuutta
edustavan tuotteiden tuotannon poikkeuslupakategoriat ovat todennäköisesti
painottuneet eritavalla.
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Kuva 11 Poikkeusluvat 11 yleisintä kategoriaa vuosilta 2015 -2018

4.3. Kyselytutkimus

Poikkeuslupia tehdään useista eri syistä. Herkkyys poikkeusluvan tarpeeseen
voi johtua esimerkiksi muutoshaluttomuudesta. Vaihtelua aiheuttavat asiakkaat
(eri laatujärjestelmät ja tavat), tuotekategoria (erituotteilla on erilaiset
vaatimukset) ja lisäksi erilaiset projektiryhmät. Poikkeusluparekisteristä ei
saatu tietoa syistä miksi joudutaan tilanteeseen, että on kirjoitettava
poikkeuslupa. Tätä tietoa on henkilöillä, jotka osallistuvat projektityöhön tai
tuotteiden valmistukseen ja ovat lähellä asiakasta. Tieto on tästä syystä
hajautunut Medisizen eri osastoille. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli koota
tietoa kaikilta poikkeuslupien kanssa työskenteleviltä osastoilta. Kirjallista
tietoa ei ole, joten kerätty tieto on luokiteltava ns. hiljaiseksi tiedoksi.
Kokemukset poikkeusluvista ovat mahdollisesti erilaisia Medisizen projekti-,
laatu- ja tuotanto-osastoissa tai eri projekteissa. Tämän vuoksi lomake sisälsi
kohdan

johon

tuli

syöttää

asiakas

/

projekti

ja

oma

osastotaso.
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Kyselytutkimuksen tavoitteena oli myös saada yhteinen tai enemmistön
näkemys poikkeuslupien vaikutuksista ja että mahdollisia parannusehdotuksia
tulisi esiin.

4.4. Kyselytutkimuksen luotettavuustarkastelu

Tämän kyselytutkimuksen luotettavuutta arvioidaan luottamusvälillä jonka
laskemiseksi johdetaan otoskoon kaavasta (Kaava 3) luottamusväli eli ”z”.
Oletetaan jakauma normaalisti jakautuneeksi ja asetetaan p = 0,5, koska ei ole
aiempaa tutkimustulosta.

Kaava 3 Otoskoko n (mukaillen Cochran W., 1977)

Kaava 4 z- arvon laskeminen

Sijoitettuna z-arvon kaavaan (Kaava 4)
n = otoskoko (20)
p = arvio vastausten jakaumasta (koska ei ole aiempaa tutkimusta = > 0,5)
(Cochran W, 1977)
e = virhemarginaali (0,12)
N = tutkittava joukko (44)
 z = 1,44 eli kohta (standardi normaalijakauman z-arvo taulukosta) tulee
0,9265 (Kuva 12 standardi normaalijakauma)
 koska P(-z(0,9265) ≤ Z ≤ z(0,9265)) => P = 0,92652 = 0,86 = 86 %
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0,86
0,07

0,07
1,44

-1,44

Kuva 12 standardi normaalijakauma

Kyselyn luotettavuus ei ole yleisesti vaadittavalla tasolla. Yleisesti
luottamusväli 95 % ja virhemarginaali 5 %. Vaikka kyselyn tulos
todennäköisesti ei edusta kaikilta osin koko tutkittavan joukon mielipiteitä
voidaan todeta, että kyselyn tulokset olivat hyödyllisiä tapaustutkimukselle.
Useaan kysymykseen, joissa vastausvaihtoehtoja on vain kaksi, saatiin selkeä
koko joukkoa kuvaava tulos. Vastaavasti muutama kysymys jakoi mielipiteet
tasan.
Kuten edellä kerrottiin kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 20 henkeä.
Lomakkeen sai halutessaan palauttaa anonyymisti. Tutkimuksen kannalta ei
ollut tarpeellista tietää vastaajien henkilöllisyyttä. Vastaushalukkuuden
toivottiin myös nousevan nimettömyyden vuoksi. Vastauksia saatiin kaikista
poikkeuslupia käsittelevistä henkilöstöryhmistä (Taulukko 14).

Taulukko 14 Kyselytutkimuksen vastaajat henkilöstöryhmittäin

Vastauksia
Kohdejoukko
Vastausprosentti

Laatu
7

Projekti
9

Tuotanto
4

21
33 %

13
69 %

10
40 %

Yhteensä
20
44
45 %

Kyselylomakkeiden tiedot koottiin eri lomakkeilta analysointia varten. Siirtoon
käytettiin

tarkoitusta

varten

tehtyä

makro-ohjelmaa.

Litteroinnin

helpottamiseksi tekstivastaukset koottiin samaan taulukkoon (Liite 3).
Taulukkoon lisättiin sivuja tulosten litterointia ja arviointia varten (Kuva 13).
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Kuva 13 Kyselytutkimuksen virtauskaavio

4.5. Kyselytutkimuksen tulosten purku

Kysymyksiin saadut vastaukset on seuraavaksi purettu niin, että vastausten
alkuperäinen ajatus ei saa muuttua. Tulokset esitellään kysymyaiheittain ja vain
muutamissa

kohdissa

yhdistäen

pääkysymys

ja

alakysymys.

Kysymyspositionumero viittaa kysymys- ja vastauslomakkeen (liite 2)
kysymysten järjestysnumeroihin.
4.5.1.

Yleisiä kysymyksiä poikkeusluvista

Ensimmäisillä kysymyksillä selvitettiin vastaajien ymmärrystä poikkeusluvista
ja niiden käytön perusteita. Lääketeollisuudessa on yleistä, että sekoitetaan
muutos ja poikkeuslupa (Smith, 2012) . FDA:n mukaan oikea käsitys näistä
kahdesta termistä on, että muutos on pysyvä ja poikkeuslupa lyhytaikainen tai
kertaluontoinen poikkeama vaatimuksista (FDA 21 CFR 820, 2019).
Kysymyksessä 1 haluttiin vastaajan kertovan miksi hänen mielestään
poikkeuslupia haetaan. Selvitettiin vastaajan ymmärrystä poikkeuslupien
oikeasta käyttötavasta. Vastaajien oli myös arvioitava mahdollisuutta selvitä
ilman poikkeuslupia. Poikkeuslupatapauksissa saattaa muukin toimintatapa olla
mahdollinen ja siksi vastaajilta pyydettiin ideoita miten poikkeusluvan voisi
välttää.
Yleisin syy poikkeusluvan hakuun vastanneiden mielestä oli halu poiketa FDA
suosituksiin perustuvasta Medisizen SOP:sta. Vastaajat ilmoittivat 18 aihetta
poikkeusluville. Vastauksissa 39 % poikkeuslupien aiheista linkittyy tavalla tai
toisella Medisizen SOP:n tai FDA:n suosituksiin. Seuraavaksi useimmin
linkitys kohdistuu kireään aikatauluun. Projektilla tai tuotannolla on kiire mutta
järjestelmä vaatii, esimerkiksi validointivaiheen hyväksynnän asiakkaalla
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ennen seuraavan vaiheen aloitusta. Aikataulussa pysymiseksi halutaan edetä
seuraavaan

vaiheeseen

ennen

hyväksyntää.

Tämä

on

mahdollista

poikkeusluvalla mutta vaatii lisätyötä ja tekee työstä hankalampaa. Sanalliset
vastaukset on koottu yhteen (Taulukko 15). Jokainen poikkeusluvan hakemisen
aihe on linkitetty joko spesifikaatioon, kiireiseen aikatauluun, Medisizen
sisäisiin ohjeisiin tai FDA:n vaatimuksiin.

Taulukko 15 Poikkeuslupien syyt

SOP
Poikkeusluvan aihe
Spesifikaatio Aikataulu Ohjeet (FDA)
1
Ostokomponenttien vapautus
1
Ostokomponentit ei speksissä
1
Tuotteiden vapautus vaikka ei speksissä
1
1
Validoidusta prosessista poiketaan
Projektin etenemiseksi tilanteessa jossa
1
1
"laillista" tapaa ei ole
1
Poiketaan validoidusta menetelmästä
1
1
Poiketaan validoidusta protokollasta
1
1
Poiketaan validoidusta ohjeesta
1
1
Poiketaan suunnitellusta
1
Halutaan jouduttaa tuotantoa
Ongelman ratkaisu vie liikaa aikaa ja
1
tuotantoa on jatkettava
Kun käsissä on ongelma johon ei ole
1
nopeaa ratkaisua
Prosessit huonosti ohjeistettuja ->
1
1
haetaan varmuuden vuoksi
Joustamattomuus, haetaan lupa
1
koeajolle
1
Aikataulupaine
Turhan tiukka speksaaminen -> PL
1
automaatti
1
1
Speksien muuttaminen hidasta
Asiakkaan pyynnöstä validoinnissa
1
1
käytetty poikkeava menettely
1
Kuvitellun aikasäästön vuoksi
Tuotteiden toimittaminen ennen
1
1
validoinnin valmistumista
4
9
5
11
14 %
32 %
18 % 39 %
18 eri syytä

Taulukkoon on merkitty aiheen linkitysketjun viimeisin syy. Esimerkiksi jos
aikataulu

on

viimeisin

niin

välillisinä

syinä

voi

olla

kömpelö

validointisuunnitelma, joka on tehty liian yksityiskohtaisesti ottamatta
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huomioon muuttuvaa ympäristöä. Välillisenä syynä voi olla myös resurssipula
asiakkaalla tai Medisizellä, joka viivästyttää hyvin edennyttä validointia.

Seuraavaksi kysyttiin mahdollisuuksista selvitä ilman poikkeuslupaa. Kysymys
oli jälleen avoin eli sai vastata vapaasti eikä vaihtoehtoja ollut annettu.
Saatuja vastauksia tarkasteltaessa huomattiin, että luokiteltaessa vastaukset
yksinkertaisesti ”kyllä” ja ”ei” muotoon, tulos oli lähes tasan vastaajien kesken
(Taulukko 16).

Taulukko 16 Vastaukset kysymykseen voidaanko selvitä ilman poikkeuslupaa

ei
kyllä

Osto
1
1

Tuotekehitys Tuotanto
2
3
3
3
5
6

Laatu
4
2
6

Validointi
0
1
1

53 %
47 %
19

Varsinaisista sanallisista vastauksista näkyy, että halua selviytyä ilman
poikkeuslupia on selvästi enemmän mutta vaihtoehtoja muunlaisesta
toimintatavasta

on

vähän.

Asiakas

saattaa

kieltäytyä

spesifikaation

muuttamisesta tai ohjeen muuttaminen. Oikea muutos koetaan hankalammaksi
kuin poikkeuslupa. Vastaajien mukaan tekemällä asiat kerralla oikein vähentäisi
poikkeuslupien tarvetta. Hankalaa poikkeuslupaprosessia ei silloin tarvittaisi
vastaajat toteavat. Oikealla tekemisellä vastaajat viittasivat kaikkiin projektin
tai tuotannon osa-alueisiin.
Lopuksi kysyttiin (kysymys 3, liite 2) käytännönideoita siitä, kuinka
poikkeuslupia voidaan vähentää. Nämä ehdotukset on järjestetty taulukkoon
vasemmalle ja vastuulliset toiminnot sarakkeisiin oikealle (Taulukko 17).
Erilaisia ideoita tuli useita ja ne kohdistuivat eri osastoihin. Jaettaessa ideat
vastuullisille osastoille, parannustehtäviä tulee lähes yhtä paljon kaikille
poikkeuslupiin

osastoille.

Medisizellä

tuotekehityksen

vastuulla

on

projektiaikataulut tai spesifikaatioiden päivitys asiakkaan suuntaan, siksi
kehitysideastakin vastaisi tuotekehitys. Taulukkoon on merkitty lihavoituna
ideat joita ehdotti enemmän kuin yksi vastaaja.
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Taulukko 17 Kyselytutkimuksesta kerätyt kehitysideat

Kehittämisestä vastaava
toiminto

Kehitysideoita PL vähentämiseksi

Väljempi aikataulu
Parempi projektin suunnittelu
Korjaamalla ongelmat ajoissa
Investointien oikea kohdistaminen
Investointien oikea ajoitus
Asiakasvaatimusten päivitys
Protokollien kirjoittaminen niin, että
sallitaan nykyistä suurempi variaatio
toteutuksessa
Teollistamisen suunnittelu aiempien projektien
perusteella
Speksit ja vaatimukset selvät heti alkuun,
että koneet ja laitteet on vaatimusten
mukaisia
Koneiden ja laitteiden oikea-aikainen
debuggaus, ei tehdä debuggausta
validointivaiheessa
Prosessien ja speksien kehitys
Materiaalivarasto suuremmaksi
Aikataulusyy ei olisi hyväksyttävä peruste
Asiakkaan vaatiessa poikkeavaa toimintaa ->
PL asiakkaalta
Laitteiden ja prosessien iteroinnille resursseja
Poikkeusluvan tekemisen sijaan korjataan
vika/ongelma heti
Parempi kommunikaatio
asiakasrajapinnassa
Tuotantolaitteiden (linjat & muotit)
laaduntuottokyky tuotevaatimusten ja -speksien
mukaan
Poikkeuslupamenettelyn käynnistämiselle
johdon lupa
Ei tuotantoa ennen validoinnin loppuun
viemistä
Yhteensä
Osuus

Oikea

ennakointi

(investoinnit),

Tuotekehitys
1
1

tehtävien

Laatu

Tuotanto
1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
11
37 %

8
27 %

tekeminen

11
37 %

oikea-aikaisesti

(spesifikaatiot), lähtötietojen oikeellisuus (protokollat, asiakasvaatimukset)
korostuvat vastauksissa.
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4.5.2.

Poikkeuslupien edut ja haitat

Lomakkeen kysymyksellä 4 haluttiin ensin kartoittaa poikkeuslupien hyviä
puolia. Koska vastaajat ovat useita projekteja nähneitä kokeneita ammattilaisia,
vastauksilla on paljon arvoa.

Kuva 14 Kyselytutkimuksen poikkeuslupien positiivisista vaikutuksista

Selkeästi suurin hyöty vastaajien mielestä poikkeuslupakäytännössä oli
saavutettava parempi validointiaikataulu (Kuva 14). Yhteensä kymmenen
vastaajan mielestä edustaen osto-, tuotanto-, tuotekehitys- ja laatuosastoja,
poikkeusluvilla voidaan validoinnin aikatauluun. Ilman poikkeuslupaa aikaa
kuluu esimerkiksi hyväksyntöjen odotteluun asiakkaalta tai aikaa vievän
tarkastuksen tuloksien odotteluun. Poikkeuslupaa käyttämällä voidaan tuotanto
tai validointi pitää käynnissä samalla, kun odotetaan hyväksyntää tai
testituloksia. Seuraavaksi eniten vastaajat näkivät poikkeusluvan tuovan hyötyä
tilanteisiin, joissa tuote ei täytä määritettyä spesifikaatiota tai jos spesifikaatio
on

tarpeettoman

vaativa.

Tuotteelle

on

toisinaan

määritetty

pieni

valmistustoleranssi ominaisuuden kriittisyyden ja korkean laatuvaatimuksen
vuoksi. Valmistus on silloin usein hankalaa tai saanto heikkenee (< 95 %).
Pienelle toleranssille voi olla hyvä peruste. Taustalla olevan syyn vuoksi
toleranssia ei voi muuttaa tai muutosprosessi on kallis. Kallista muutosprosessia
ei ehkä kannata aloittaa poikkeusluvista eroon pääsemiseksi.
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Vastaajien mielestä poikkeusluvista on myös haittaa (Kysymys 5). Kymmenen
vastaajaa kuudestatoista näkee, että poikkeusluvan huonoin vaikutus on
ongelman ratkaisun lykkääntyminen tai poisjääminen. Jos poikkeamalle on
annettu liian suuri myönnytys, esimerkiksi luvan pitkä voimassaoloaika,
poistuu tarve korjata asia tai tuote nopeasti. Asia saattaa hautautua muiden
tehtävien alle. Tärkeän validointivaiheen ohitus aiheuttaa paljon lisätyötä tai tarkastusta. Lopulta ongelman korjaus voi olla jopa mahdotonta tuotannon
aikataulupaineen vuoksi. Kommenteissa korostui myös, että poikkeuslupa on
liian helppo tapa ratkaista ongelmia. Väärin käytetty lupa usein kostautuu
aikanaan tavalla tai toisella.

4.5.3.

Poikkeuslupien vaikutus laatuun

Kysymykset kuusi ja seitsemän liittyivät samaan aiheeseen poikkeuslupien
vaikutukseen yleiseen laatuun. Kysymyksellä kuusi pyydettiin suoravastaus
kysymykseen vaikuttaako poikkeuslupa laatuun. Seuraava eli seitsemäs
kysymys pyysi vastaajaa tarkentamaan vastaustaan kysymällä miksi
(poikkeuslupa vaikuttaa laatuun).
Viisi vastaajaa kuudesta vastasi, että poikkeusluvilla laatu ei voi parantua
(Taulukko 18). Ainoastaan jos ongelman huomaaminen poikkeusluvan kautta
johtaa korjaaviin toimenpiteisiin, laadun paraneminen on mahdollista.

Taulukko 18 Parannetaanko poikkeusluvilla laatua

ei
kyllä
Summat

Osto
1
1

Tuotekehitys
4
1
5

tuotanto
4
1
5

Laatu
5
1
6

Validointi
1
1

83 %
17 %
100 %

Yleensä poikkeusluvan takana on ongelma, toiminnallinen tai tuotteeseen
liittyvä, mutta pelkkä lupa poiketa ei lähtökohtaisesti sisällä korjaavia
toimenpiteitä. Poikkeuslupa saattaa toimia epäsuorasti laadun puolesta
kiinnittämällä huomiota asioihin joita korjaamalla saataisiin parannuksia
aikaan. Laatu syntyy oikeasta toiminnasta jota tukee oikea spesifikaatio ja
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ohjeet. Jos näistä poiketaan, niin silloin ei alkuperäistä laatutasoa saavuteta.
Laatutaso voi olla riittävä mutta ei parempi.

4.5.4.

Poikkeuslupien vaikutus tuotteen laatuun

Tuotteen laatu ei saa muuttua huonommaksi jos käytetään poikkeuslupaa (FDA
21 CFR 820, 2019). Kysymyksellä 8 selvitettiin vastaajien näkemystä
poikkeuslupien vaikutuksesta tuotteen laatuun. Vastaajien oli arvioitava PL:n
(poikkeusluvan) vaikutus lääkelaitteen laatuun yleensä. Muutos voi olla
positiivinen, neutraali tai negatiivinen.
PL:n laatuun vaikuttaminen on sinänsä vakavaa, koska tuotteen laatu ja
spesifikaatio on rakennettava niin, että poikkeuslupia ei tarvita. Jos vastaajan
mukaan poikkeuslupa vaikuttaa tuotteen laatuun niin voi olla kyse siitä, että
alkuperäinen spesifikaation mukaista laatua pitääkin parantaa. Mahdollisesti
tuote ei ole valmistettavissa tai että työvaihe tai -menetelmä ei ole riittävän
laadukas toimiakseen asianmukaisesti ilman poikkeuslupaa.

Taulukko 19 Vaikuttaako poikkeuslupien käyttö tuotteen laatuun

Osto
ei
kyllä
Summat

1
1

Tuotekehitys
6
6

Tuotanto
1
3
4

Laatu
6
6

Validointi
1
1

6%
94 %
100 %

Vastausten perusteella poikkeusluvat vaikuttavat tuotteen laatuun. Vastauksista
ei selkeästi käy ilmi tarkoitetaanko parannusta tai heikennystä (Taulukko 19).
Lähtökohtaisesti poikkeusluvan myöntämisen ehtona on, että laatu ei suoraan
heikkene. Mutta seurausvaikutuksien vuoksi nähdään, että vaikutus voi olla
molempiin suuntiin. Vastauksissa kysymykseen 9 arvioitiin sitä milloin
poikkeusluvan vaikutus voi olla positiivinen. Negatiivinen vaikutus kysyttiin
vastauslomakkeen kysymyksellä 10. Molemmat kysymykset olivat avoimia
kysymyksiä eikä vastaajille annettu vastausvaihtoehtoja.
Vastaajien mielestä positiivista on huomion kiinnittyminen ongelmaan, kun
joudutaan hakemaan poikkeuslupa, motivoi juurisyyn etsimiseen ja saattaa
johtaa ongelman ratkaisuun. Lisäksi toisinaan tuotanto tai toiminta keskeytyy,
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koska asiakkaan määrittämä speksi saattaa olla väärä tai liian vaativa, silloin
poikkeusluvalla voidaan jatkaa nopeammin hankalasta tilanteesta eteenpäin
(Taulukko 20).

Taulukko 20 Kuinka moni vastaaja näkee että poikkeuslupa vaikuttaa positiivisesti

Tuotekehitys Tuotanto Laatu
Liian kireä
aikataulu
Sopimaton speksi
Juurisyyn etsintä
johtaa laadun
parannukseen
Summat

1

1

22 %

1

2

33 %

2

1

1

44 %

4

2

3

100 %

Vastausten perusteella poikkeusluvan ehtoina pitäisi olla, että ongelma
korjataan

riittävän

voimassaoloajan

jälkeen.

Pelkkä

voimassaoloajan

jatkaminen ei riitä. Jollei näin tapahdu, tapaus siirtyy joukkoon jossa
poikkeusluvan vaikutus on ollut negatiivinen.

Poikkeusluvilla voi siis olla negatiivinen vaikutus. Vaikutus voi rakentua usean
eri mekanismin kautta. Kyselytutkimuksen vastauksissa negatiivisesta
vaikutuksesta (kysymys 10, Liite 2) nousee esiin kolme poikkeuslupiin liittyvää
tehtävää jotka epäonnistuvat (Taulukko 21).

Poikkeusluvan alkuperäinen

tarkoitus ei kokonaan toteudu ja saatetaan muodostaa ongelma, joka vaarantaa
potilasturvallisuuden.

Taulukko 21 Poikkeuslupa voi johtaa negatiiviseen tulokseen

Syy epäonnistumiseen

Syytä kannatti

a. Riskit arvioidaan liian pieniksi

6

b. Aiheutetut kustannukset aliarvioidaan

2

c. Huomio keskittyy epäolennaiseen

6

Arvioidaan kolmen epäonnistuneen tehtävän vaikutuksia tuotteen laatuun.
a. Poikkeusluvan myöntäminen väärinperustein (epäonnistunut riskikartoitus)
tietämättä seurauksia voi johtaa huonoon lopputulokseen. Asiantuntijoiden
taidosta riippuu kuinka hyvin ja oikein poikkeusluvan riskit arvioidaan.
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Arviointiin on käytettävä sitä enemmän aikaa mitä merkittävämmästä
poikkeamasta on kyse. Ongelmallinen mittapoikkeama vähäpätöisessä
kohdassa voi olla merkki jostain muusta vakavammasta ongelmasta.
Esimerkiksi ruiskuvaletun muovituotteen mitan yllättävä muuttuminen on
yleensä merkki ruiskuvaluprosessin muuttumisesta. Tällöin olisi käytettävä
esitutkinnassa tilastollisen seurannan analyysiä, että selviää muuttuiko
samalla jokin muukin mitta. Huomion keskittyessä vähäpätöiseen mittaan
saatetaan hyväksyä vakava tuotepoikkeama ilman riskien arviointia.
b. Poikkeusluvista

koituvia

kustannuksia

ei

yleensä

arvioida

luvan

myöntämisvaiheessa tai niille ei anneta painoarvoa. Lisääntyvä kustannus
saattaa johtua ehdoksi asetetusta lisätyöstä tai tarkastuksesta. Henkilökunta
kuitenkin tekee arvoa lisäämätöntä työtä sen sijaan, että panos käytettäisiin
suunniteltuun työhön.
c. Varsinaisen ongelman ratkaisu jätetään myöhemmäksi tai kokonaan
tekemättä. Sopeudutaan poikkeavaan tuoteominaisuuteen ja edetään
esimerkiksi tuotantoon asti poikkeusluvalla. Tuotteen suunnitteluvastuussa
oleva osasto ei tee muutosta piirustukseen ja ongelmasta tulee pysyvä.

4.5.5.

Poikkeuslupakäytännön vaikutus auditoinneissa

Kysymyksillä 11 ja 12 tiedusteltiin, minkälaisia ongelmia tai kustannuksia
syntyy auditoinneissa. Medisiellä laatujärjestelmä- tai toimittaja-auditointeja
tekevät asiakkaat, FDA ja viranomaistahot. Haastavimpia ovat FDA:n tekemät
auditoinnit, joissa dokumenttien etsimiseen ja selvittämiseen on varattu vain
lyhyt aika. Aikarajoituksen perusteluna on, että dokumentit pitää olla helposti
löydettävissä ja dokumentoinnin on oltava järjestyksessä.
Kyselytutkimuksessa vastaajat arvioivat ensin aiheutuuko auditoinneissa
ongelmia vai eivätkö poikkeusluvat aiheuta mitään hankaluutta (kysymys 11).
Vastauksen sai antaa vapaaseen tekstikenttään mutta tulokset on pelkistetty joko
tai vastauksiksi (Taulukko 22). Jatkokysymykseen (12) ”miksi ongelmia
aiheutuu” sai vastata jos vastaajan mielestä ongelmia on esiintynyt. Kysymys
oli jälleen avoin eli vastauksen sai antaa vapaaseen tekstikenttään.
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Auditointitilanne on sellaisenaan haastava tilanne. Vastaajien mielestä
poikkeuslupa aiheuttaa lisäkysymyksiä joihin on joskus vaikea löytää nopeasti
yksiselitteinen

vastaus.

Poikkeusluvat

ovat

erityistilanteen

vaatimia

paikkapaloja laatutiedostoissa. On olemassa ohjeet kuinka poikkeuslupa
prosessi etenee. Jokainen tuote ja asiakas ovat erilaisia. Asiakkaan
hyväksyntäprosessit ovat erilaisia ja saattavat jopa muuttua projektin aikana.
Auditointiviranomainen olettaa, että ongelmia ei ole ja siksi papereiden
etsiskely ei tuota hyvää auditointi tulosta.

Taulukko 22 Poikkeuslupien vaikutus auditointiin

Aiheutuuko ongelmia?
Kyllä
Ei

Vastaajien

mukaan

14
1

poikkeuslupien

käyttö

lisää

dokumentaatiota.

Lisädokumentaation on oltava kunnossa ja aukoton. Aineiston on pystyttävä
vastaamaan auditoijan kysymyksiin tuoteturvallisuuden varmistamisesta.
Poikkeuslupatapaukset ovat tyypillisesti monimutkaisia ja vaativat paljon
selvittelyä. Varsinkin ulkopuolinen auditoija tarvitsee paljon tietoa ja
perusteluja saadakseen oikean kuvan tapahtumasta.
Suuri määrä poikkeuslupia aikaansaavat helposti vaikutelman, että jokin kohta
Medisizen prosesseissa (tuote-, tuotanto- tai hallinto-) ei ole riittävän kyvykäs
tuottamaan tai suoriutumaan ilman, että joudutaan tinkimään vaatimuksista tai
suunnitelmista.

4.5.6.

Poikkeuslupien tai lupakäytännön vaikutus työmotivaatioon

Vastaajien mielestä vaikutus motivaatioon voi olla sekä positiivinen että
negatiivinen. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna vastaajat näkevät negatiivisen
vaikutuksen korostuvan. Medisizen henkilökunnan on oltava laatusuuntautunut
ja omistautuneita valmistamaan tuotteita lääketeollisuudelle. Vastausten
mukaan poikkeusluvat vaikuttavat kaikkien poikkeuslupien käsittelyyn
osallistuvien henkilöstöluokkien motivaatioon (Taulukko 23). Vastaajien
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käsitys poikkeuslupien vaikutuksesta työmotivaatioon eri henkilöstöryhmissä
on selvä.

Taulukko 23 Vaikutus henkilöstön motivaatioon

Vaikutus
työmotivaatioon
Kyllä
Ei

Laatuhenkilöstö Projektihenkilöstö Tuotantohenkilöstö
6
5
5
0
1
0

Tehtyjen suunnitelmien, ohjeiden tai spesifikaatioiden ohittaminen tai
kumoaminen poikkeuslupia käyttämällä vähentää motivaatiota. Alkuperäisten
suunnitelmien ja spesifikaatioiden painoarvo saattaa alentua, kun vaatimukset
voidaan poikkeusluvilla ohittaa. Toisaalta jos poikkeusluvalla saadaan aikaan
positiivinen muutos, (kysymys 9 luvussa 4.5.4 ), poikkeuslupakäytännön
vaikutus motivaatioon voi olla myös positiivinen.

4.5.7.

Poikkeuslupien vaikutuksia tuotantolaitteistojen validointiin

Vaikutuksia validointiin kysyttiin kolmella kysymyksellä (14,15,16). Ensin
vastaajilta kysyttiin vaikutuksista validoinnin aikatauluun ja läpimenoon.
Vastaajien niukka enemmistö piti poikkeusluvan vaikutusta validoinnin
aikatauluun positiivisena (Taulukko 24). Validoinnin aikataulua voidaan
tiivistää suorittamalla poikkeusluvalla osa peräkkäisiksi vaadituista tehtävistä
samanaikaisesti.

Taulukko 24 Poikkeuslupakäytännön vaikutus validoinnin aikatauluun

Osto

Tuotekehitys Tuotanto

Laatu

Validointi

Hidastaa

0

3

3

2

0

47 %

Nopeuttaa

1

3

1

3

1

53 %

1

6

4

5

1

17

Kun huomioidaan koko projektin aikataulu kerrannaisvaikutuksineen, käsitys
vaikutuksesta

aikatauluun

muuttuu.

Vastaajista

6

henkilöä

(3

projektipäällikköä, 1 tuotanto-, 1 laatu- ja 1 validointihenkilö) piti lopullista
vaikutusta negatiivisena (Taulukko 25). Todettiin myös, että jos ongelmia ei
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saada ratkaistua ennen tuotannon alkamista, hyöty nopeasta validoinnista on
väliaikainen.

Taulukko 25 Vaikutus projektin kokonaisaikatauluun

Kaikki henkilöstöryhmät
Hidastaa
14
Nopeuttaa
3

82 %
18 %

Vaikutuksista validoinnin laatuun kysyttiin kyselylomakkeen kysymyksellä 15.
Attribuutteina oli validointidokumentaation selkeys, johdonmukaisuus sekä
validoinnin jäljitettävyys.
Kaikki vastanneet eli 18 vastaajaa, (Taulukko 26), totesivat validoinnin laadun
heikkenevän, kun poikkeuslupia käytetään. Useimmin huomiota kiinnitettiin
itse dokumentaation selkeyden ja luettavuuden huononemiseen. Validoinnin
pitää edetä selkeästi eteenpäin ja sitä dokumentaation tulisi tukea. Useita
poikkeuslupia tai pitkittyneitä poikkeamia on erittäin vaikea pitää yllä ja näyttää
yhteydet validoinnissa johdonmukaisesti. Huomiota kiinnitettiin myös
jäljitettävyyden ja hallittavuuden huononemiseen.

Taulukko 26 Poikkeuslupien vaikutus validoinnin laatuun

Huonontaa
Parantaa

Osto
1
0
1

Tuotekehitys
6
0
6

Tuotanto
4
0
4

Laatu
6
0
6

Validointi
1
0
1

100 %
0%
18

Validointidokumenteista on vuosienkin jälkeen selkeästi nähtävä validoinnin
eteneminen ja aukottomuus. Kaikki validointidokumentit on arkistoitava
kymmeniksi vuoisiksi ja mitään ei voi jättää muistin varaan selvitykseksi
validoinnin kulusta. Dokumenteista on voitava selkeästi todeta suoritettu
validointi.
Kysymyksellä 16 selvitettiin vastaajien käsitystä poikkeuslupakäytännön
jatkoseurauksista validoinnin kannalta. Kysymys oli jälleen avoin eli vastaajaa
ei ohjattu valitsemaan vastaustaan vaihtoehtolistasta.
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16 vastaajaa (ks. Taulukko 27) antoi arvionsa poikkeusluvista aiheutuvista
seuraamuksista. Yli puolet piti todennäköisimpänä validoinnin jonkun osan
uudelleen tekemistä.

Esimerkiksi PQ-ajo (Performance Qualification)

joudutaan uusimaan. On mahdollista, että validoinnissa ajaudutaan umpikujaan,
josta ei selvitä kuin suorittamalla jokin validoinnin vaihe uudelleen.
Uudelleenvalidointi tehdään, kun alkuperäinen ongelma on korjattu.

Taulukko 27 Mahdollisia jatkoseuraamuksia tai -tehtäviä

Seuraamus
Validoinnin uusinta
Tuotanto-ongelmia
Lisäkustannuksia
Auditointi ongelmia
Laatuongelmia

9
3
2
1
1
16

56 %
19 %
13 %
6%
6%
100 %

Validoinnin aikana haettu poikkeuslupa mittapoikkeamalle ei tuotantoon
siirryttäessä katoa. Ongelma on edessä ja aikaa kuluu mittapoikkeaman
lopulliseen korjaamiseen. Poikkeusluvasta on hyötyä vain jos ongelma saadaan
korjattua ennen seuraavaa validointivaihetta. Tällöinkin korjaus olisi tehtävä
niin, että aiempia validointeja ei jouduta uusimaan vaan päästään verifioinnilla
tai dokumentointityöllä, esimerkiksi piirustuspäivityksellä.

4.5.8.

Medisizen projekti- ja tuotantohenkilöstön arvio yhden
poikkeusluvan työllistävästä vaikutuksesta

Vastaajia pyydettiin arvioimaan poikkeuslupien aiheuttamaa työmäärää oman
osaston resursseissa (kysymys 17) ja jatkokysymyksenä arviota käytettyjen
työtuntien määrästä (kysymys 17.50). Vastauksia kysymykseen työmäärästä
saatiin 11 henkilöltä. Vastaajat arvioivat, että yksi poikkeuslupa työllistää
keskimäärin 4,3 henkilöä. Resurssien mitoitusta eivät kaikki vastaavat tee
työkseen. Yleensä tarvittavia resursseja arvioivat työskentelevät esimiehinä.
Vastauksia saatiin usealta eri osastotasolta. Nämä syyt selittävät pientä
vastausten määrää 11/20. Vastausten keskihajonta oli 1,79 työllistettyä
henkilöä. Korkea keskihajonta viittaa siihen, että vastaajille arvion tekeminen
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oli vaikeaa. Lukujoukon mediaani 4 on melko lähellä keskiarvoa joten jakauma
on lähes symmetrinen.
Yhden poikkeusluvan käsittelyyn kulutettuja tunteja arvioitiin kuluvan
keskimäärin 8,1 tuntia kysymykseen 17.50. Tuntien arviointivastauksissa oli
suuri hajonta 5,7 henkeä. Alue, jolle vastaukset sijoittuvat, oli 20,5 tuntia.
Poikkeusluville ei Medisizellä tavallisesti resursointia lasketa. Pienin arvio oli
1 ja suurin 21,5 tuntia. Suurin arvio tuli henkilöltä, joka oli vastauksessaan
purkanut poikkeuslupaprosessin alatehtäviin voidakseen tarkemmin laskea
toteutuvat tunnit.

Taulukko 28 Vastaajien arvio poikkeuslupa prosessiin tarvittavista resursseista

Vastanneiden
määrä
Keskiarvo
Keskihajonta
Mediaani
Alue
Minimi
Maksimi

17

17.50

11
4,3 henkilöä
1,79 henkilöä
4 henkilöä
6 henkilöä
2 henkilöä
8 henkilöä

10
8,1 h
5,72 h
7h
20,5 h
1h
21,5 h

Vastauksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että vastaajat ovat arvioineet
resurssitarvetta omista lähtökohdistaan. Kysymyksellä tavoiteltiin laajempaa
näkökulmaa kuin arvioita pelkästään omista työtunneista. Vastaajien arvio oli
kuitenkin lähellä poikkeusluparekisteristä laskettua kustannusta (1093
€/poikkeuslupa) tai tuntimäärää (31,2 h/poikkeuslupa).

Vastaajien tuntimääräarvioiden keskiarvolla ja luvussa 4.2.7 määritellyllä
keskimääräisellä tuntihinnalla laskettuna yhden poikkeusluvan hinnaksi tulee
(35 €/h X 8,1 h) 283,5 €. Suurinta arviota 21,5 h käyttäen tulee poikkeusluvan
hinnaksi 752,5 €. Luvussa 4.2.7 esitetty yhden poikkeusluvan hinta on
korkeampi, koska siinä on otettu huomioon useampi näkökulma. Huomioon on
otettu esimerkiksi tuotannon ja muiden osastojen (hyväksynnän) odotteluaika.
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4.5.9.

Yhden poikkeusluvan aiheuttama keskimääräinen työmäärä
osastossasi auditoinnin aikana

Kahdella kysymyksellä (18 ja 18.50) selvitettiin vastaajien arviota
poikkeuslupien käsittelyyn kuluvasta ajasta, sekä kokemuksia auditoinneista,
joissa poikkeuslupia on käsitelty. Tutkijan oletuksena oli, että poikkeusluvat
aina vaikeuttavat ja monimutkaistavat auditointitilannetta. Kysymyksellä 18
kysyttiin henkilöiden lukumäärää, jotka osallistuvat käsittelyyn auditoinnin
aikana. Vastauksista lasketuksi keskimääräiseksi henkilöluvuksi tuli 2,4.
Kulutettua työmäärää tunteina vastaajat arvioivat vastatessaan kysymykseen
18.50. Vastauksien perusteella keskimääräinen työmäärä oli 3,2 t. Kysymykset
olivat vaikeita ja vain viideltä henkilöltä saatiin vastaus. Koko otantaryhmän
suhteen,

tuloksista

ei

voi

vetää

yleistäviä

johtopäätöksiä,

pienen

vastausprosentin vuoksi. Näin pieni otanta ei edusta luotettavasti koko
otantaryhmän mielipidettä. Tulos on kuitenkin tutkimuksen kannalta merkittävä
ja se tukee osaltaan rekisteristä tehtyä laskelmaa poikkeusluvan työllistävästä
vaikutuksesta.

4.5.10. Poikkeusluvan vaikutus lääkelaiteprojektin aikatauluun ja
arvio käsittelyyn käytetystä ajasta

Vastaajille

esitettiin

tästä

aihealueesta

kolme

kysymystä.

Kahteen

ensimmäiseen kysymykseen vastaukseksi riitti lukuarvo mutta kolmanteen
vastaus pyydettiin sanallisesti.
Kysymykset 19 ja 19.50 (Liite 2) käsittelivät poikkeusluvan aiheuttaman
viivästymän pituutta ja yhden luvan käsittelyaikaa. Tämäkin kysymys oli
vastaajille vaikea ja vastauksia kysymyksiin tuli 3 – 6 henkilöltä (liite 2:
kysymykset 19, 19.50 ja 19.60). Viivästymän pituudeksi vastanneet arvioivat
keskimäärin 1,3 päivää ja luvan käsittelyajaksi 8,4 päivää (Taulukko 29).
Käsittelyajan pituuden arvioiminen on vaikeaa. Käsittelyaikaa pidentää
riskikartoitus, jonka laajuutta ei aina voi etukäteen ennustaa. Riippuen
asiakkaasta pituudet saattavat vaihdella yhden päivän ja 30 päivän alueella.
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Taulukko 29 Kysymysten 19 ja 19.50 vastaukset tilastollisesti

Vastanneita
Keskiarvo
Keskihajonta
Mediaani
Alue (range)
Minimi
Maksimi

19
3
1,3
0,58
1
1
1
2

19.50
5
8,4
12,32
3
29
1
30

Vastaajat joutuivat kaivautumaan ongelmakenttään syvemmälle vastatessaan
kysymykseen 19.60. Vastauksista näkyy tietoisuus poikkeuslupien käytön
riskeistä. Toisaalta myös hyötynäkökulmiakin löytyy. Esimerkkinä mainittiin
validointiprojektin jonkin vaiheen nopeutusmahdollisuus. On mahdollista
saavuttaa

jopa

viikkojen

säästö

validointiaikatauluun

käyttämällä

poikkeuslupaa. Riskinä vastaajien mielestä on se, että poikkeusluvan aiheena
oleville poikkeamille tarvittavia korjauksia ei viedäkään loppuun tai
esimerkiksi spesifikaation päivityksen suunnitelma ei toteudu. Kysymykseen
vastasi kuusi yhdeksästä vastaajajoukon projektihenkilöstä eli 67 %.
Vastausprosentti oli hyvä vaikka oli kyse vapaamuotoisesta vastauksesta.

4.5.11. Poikkeusluvan vaikutus laatuosaston resursseihin ja arvio
käsittelyyn käytetystä ajasta

Kyselylomakkeen kolme kysymystä, numerot 20, 20.50 ja 20.60 käsittelivät
poikkeuslupia laatuosaston kannalta (Liite 2).
Vastauksia tuli kahteen ensimmäiseen kysymykseen kuudelta vastaajalta ja
kysymykseen 20.60 neljältä vastaajalta. Vastaajat arvioivat laatuosaston
osallistuvan keskimäärin kolmen henkilön voimin poikkeuslupakäsittelyyn
(Taulukko 30). Työtunteja arvioitiin käytettävän 7,1 h (alue 1,5h – 24h).
Tulokset ovat samankaltaisia kuin edellisessä kysymyksessä koskien
lääkelaiteprojektin osastoa. Käytettyjä tunteja ja käsittelyyn tarvittavaa aikaa
arvioitaessa vastausten alue (range) on suuri.
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Taulukko 30 Kysymysten 20 ja 20.50 vastaukset tilastollisesti

Vastanneita
Keskiarvo
Keskihajonta
Mediaani
Alue (range)
Minimi
Maksimi

20
6
3,0
1,55
2,5
4
2
6

20.50
6
7,1
8,46
4,5
22,5
1,5
24

Vaikutus laatuosaston toiminnassa arvioitiin vastaamalla kysymykseen 20.60.
Kuten edellä mainittiin vastauksia tuli vain neljältä laatuosastojen vastaajalta.
Yleisesti arvioitiin vaikutuksien olevan erilaisia, koska poikkeusluvatkin ovat
sisällöltään vaihtelevia. Laatuosaston tavallisiksi tehtäviksi poikkeuslupien
suhteen vastaajat määrittelivät kuusi poikkeusluparekisteritutkimuksen kanssa
yhtenevää tehtävää. Toteuttamisjärjestyksessä ne olivat:

1 luo ja esittelee hakemuksen
2 katselmoi ja hyväksyy
3 hyväksyy
4 mittauksen käsittely (ohjeistus)
5 erävapautus
6 tiedottaa ja arkistoi
4.5.12. Validointiin liittyvien poikkeuslupien vaikutukset

Vastaajat arvoivat validointiin liittyvän poikkeusluvan työllistävän keskimäärin
hieman yli yhden henkilön (Taulukko 31) vastaavasti työtunteja kuluu
vastaajien mukaan lähes kolme tuntia eli keskimäärin 2,8 tuntia. Tulosten alue
(range) on jälleen suuri, johtuen erityyppisistä poikkeuslupatapauksista.
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Taulukko 31 Kysymysten 21 ja 21.50 vastaukset tilastollisesti

Vastanneita
Keskiarvo
Keskihajonta
Mediaani
Alue (range)
Minimi
Maksimi

21
7
1,1
1,65
0
4
0
4

21.50
6
2,8
5,62
0
20
0
20

Validointiin liittyvän poikkeusluvan aiheuttamia tehtäviä on enemmän kuin
edellisessä luvussa (4.5.12) laatuosaston tehtäviä. Kaksi lisätehtävää ovat
vastaajien mukaan:

7 kirjaukset seurantataulukoihin (validointidokumentaatio)
8 hallinnointi (jakelu ja voimassaolon valvonta)

Validoinnin aikana on pidettävä kirjaa voimassa olevista poikkeusluvista.
Näillä poikkeusluvilla saattaa olla vaikutusta validoinnin hyväksyntään ja
läpimenoon.

4.5.13. Kysymysten 17. – 21.60 yhteenveto, luvut 4.5.8 - 4.5.12
Kysymysten 17. – 21.60 tarkoituksena oli tutkia kohderyhmän tietotoisuutta
poikkeuslupien vaikutuksesta resursseihin ja aiheutettuun työmäärään.
Yleisesti vastausprosentti oli selvästi pienempi kuin muussa osassa
kyselytutkimusta. Kustannusten tai työmäärän arviointi oli vaikeaa lupien
monimuotoisuuden vuoksi.

Työmääräarvioinnin vähyys tai puuttuminen

aiheuttaa seurausten ali- tai yliarviointia. Samoin tietämättömyys aiheutettujen
tehtävien määrästä ja kuka joutuu tekemään osastoissa lisätyötä, näkyy
vastauksista. Vastaajien arviot aiheutetuista työtunneista ovat alhaisempia kuin
rekisteriselvityksestä nähdään. Tällä perusteella poikkeusluvat mielletään
Medisize Oy:ssä yleensä kustannuksiltaan todellista halvemmiksi ja/tai
yksinkertaisemmiksi hoitaa.
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4.6. Poikkeuslupien vaikutus projektiaikatauluun ja resursointiin

Poikkeusluvilla on vaikutusta NPI projektiin vain silloin, kun niitä käytetään
tai joudutaan käyttämään. Lupia tarvitaan yleensä silloin, kun projekti siirtyy
tuotekehitysvaiheesta

säädeltyyn

vaiheeseen.

Säädelty

vaihe

alkaa

validoinnista ja jatkuu koko säädellyn valmistuksen loppuun asti.
Yleinen resurssivaikutus kohdistuu suurimmaksi osaksi laatuhenkilöstöön.
Poikkeuslupaprosessin tehtäviä jaetaan (esim. poikkeusluvan kirjoitus)
teknisistä tai aikataulusyistä. Kuitenkin laatuosasto vastaa suurimmasta osasta
tehtävistä. Tuotannon laatu- ja NPI laatuosastojen tekemät poikkeuslupien
aiheuttamat työtunnit yhdistettyinä olivat 3,5 vuoden seurantajaksolla yhteensä
24 334 h. Määrä vastaa 14,2 työvuotta eli 3,5 vuoden aikana noin 4 henkeä
työskenteli laatuasioissa poikkeuslupiin liittyen (Taulukko 32).

Taulukko 32 Yhteenveto poikkeusluparekisteristä Medisize Oy:n laatuosaston tehtävät

Laatuosaston suorittama tehtävä

3,5v. aikana tehdyt
tunnit

1 luo ja esittelee (koulutus + ohjeet)

5451 h + 3874 h+766
h

2 katselmoi ja hyväksyy
3 hyväksyy (valvonta)
4 mittauksen käsittely (ohjeistus)
5 erävapautus
6 tiedottaa ja arkistoi

829 h
3005 h
766 h
3451 h
3883 h + 1355 h

7 odotusaika

362 h

9 kaksinkertainen työ (uudelleen tekeminen)

592 h

Yhteensä

24334 h

Työtunteja on vuodessa (lomat 25pv ja
pekkaspäivät 12,5 vähennetty)

1708 h

Työvuosia yhteensä

14,2 v

tarkastelujakso jolta tunnit on kerätty

3,5 v

Laatuosaston tehtävät muodostavat 59 % 3,5 vuoden aikana poikkeuslupien
vuoksi tehdyistä tunneista. Loput 16899 h jakautuu NPI Projektille 13 % ja
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tuotannon toimihenkilöille 28 % tehdyistä tunneista. Tässä jaottelussa ei ole
otettu huomioon NPI projektin tekemää osuutta laatuosastolle kuuluvista
tehtävistä. Medisizen 34 hengen laatuosastossa 4 henkilön työskentely koko
ajan poikkeuslupien kanssa tarkoittaa, että 11,7 % laaturesursseista käytettiin
tuottamattomaan toimintaan.
Aikatauluun

vaikutetaan

poikkeusluvilla

validointivaiheessa.

Validointiprojektin aikataulua voidaan poikkeusluvalla muuttaa, kun validointi
tehdään toisin kuin validointisuunnitelmassa on määrätty. Yleensä pyritään
tehtäviä limittämään tai yhdenaikaistamaan. Muutoksilla pyritään luonnollisesti
lyhentämään

aikataulua.

Limitysmuutokset

on

huomioitava

myös

resursoinnissa. Usein limitysten käyttöä perustellaan ajankäytön tehokkuuden
parantamisella.

Esimerkiksi

aloitetaan

validointivaiheen

(OQ)

asiakashyväksyminen samalla kuin jatketaan poikkeusluvalla seuraavan
vaiheen (PQ) tehtäviä. Tarkoituksena on pitää validointi käynnissä ja estää
hyväksyntöjen odottelu. Vaarana on, että resurssien tarve kasvaa hetkellisesti,
kun kahden validointivaiheen hyväksyntä- / korjaustoimenpiteet tulevat
päällekkäin. Siinä tapauksessa että lisäresursseja ei ole käytettävissä, aikataulu
pitää suunnitella niin, että päällekkäisiltä resurssitarpeilta vältytään. Kiinteällä
resurssimäärällä saattaa kokonaisaikataulu pysyä lähes muuttumattomana
limityksestä huolimatta.
Esimerkkinä

vertaillaan

kahta

validointisuunnitelmaa.

Alkuperäistä

projektisuunnitelmaa (Kuva 15) verrataan poikkeusluvalla muutettuun
suunnitelmaan (Kuva 16). Validoinnin kesto lyhenee alkuperäiseen verrattuna
jopa 7-8 %. Pituutta laskettaessa viikonloput eivät vaikuttaneet työmäärään.
Validointiprojektin

tehtävien

limittämisessä

on

huomioitava

lisäksi

liiketaloudellinen riski. Jos hylätty OQ ajo joudutaan uusimaan ja jos on ehditty
ajaa PQ ensimmäiselle, myöhemmin hylätylle OQ:lle, myös PQ joudutaan
uusimaan. Alla olevassa poikkeuslupaan perustuvassa esimerkissä (Kuva 16)
aloitetaan PQ kun OQ on hyväksytty sisäisesti.
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Kuva 15 Muutosvalidointi suunnitelman mukaan

Tehtävien

limitys

vaikeuttaa

resursointia,

koska

ei

ole

olemassa

rajoittamattomia resursseja. Tästä syystä limitystä ei voida hyödyntää
täydellisesti.

Kuva 16 Muutosvalidointi poikkeusluvalla, resurssien ylikuormitus estetty ajoituksella

Esitetty esimerkki on yksinkertaistettu suunnitelma tyypillisestä ensimmäisestä
(initial) validoinnista.
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4.7. Tulosten arviointi

Tutkimukselle asetetut tavoitteet saavutettiin rekisteritutkimuksen ja sitä
tukeneen kyselytutkimuksen avulla. Kvantitatiivinen tieto on käyttökelpoista
suunniteltaessa poikkeuslupaprosessia. Luparekisteristä kerätyt 3,5 vuoden
poikkeuslupien data käytettiin vaikutusten selvitykseen. Tuloksia ja niistä
laskettua kustannusvaikutusta voidaan käyttää argumenttina harkittaessa
muutoksia käytännöissä. Tutkimusongelmana oli poikkeuslupien vaikutus NPI
vaiheessa eli haittojen ja hyötyjen selvitys. Laskettu noin 6 henkilön
työpanoksen

käyttäminen

poikkeuslupien

käsittelyyn

on

huomattava

kustannuserä Medisizelle. NPI projekti ja NPI laatuosasto tekee yhteensä 33 %
tästä työstä, tuotannon laadun ja toimihenkilöiden tehdessä loput 66 %.
Tuotannon työmäärän arviointi on vaikeaa eikä kaikkia vaikutuksia tässä
tutkimuksessa selvitetty. Kustannukset poikkeusluvista maksaa ensikädessä
Medisize.

Tutkimuksen

lisäkysymyksenä

oli:

minkälainen

kustannus

poikkeusluvista syntyy? Kustannuksia selvitettiin poikkeuslupa rekisteristä
luvussa 4.2.7. Kustannus poikkeuslupaa kohti on keskimäärin 1093 euroa ilman
tuotannon operaattoritason kustannuksia.
poikkeuslupien

työllistävä

vaikutus

Lisäksi kysyttiin kuinka laajalle

Medisizellä

yltää?

Suuri

määrä

poikkeusluvista ajoittuu validointiin ja tuotannon aloitukseen. Yksittäiselle NPI
tuoteprojektille poikkeuslupien suuri määrä on ongelmana ohimenevää.
Vastaavasti tuotannolle, jolla on jatkuvasti jokin projekti kriittisessä vaiheessa,
ongelma on jatkuva. Lisäksi jos poikkeamista tulee kroonisia, eikä asiakas
suostu tekemään muutoksia spesifikaatioon, lisää se tuotannon pitkäaikaista
poikkeuslupien aiheuttamaa työkuormaa.

Rekisteristä selvisi myös yleisimmät poikkeuslupien syyt. Luvussa 4.2.9
todetaan, että 80 prosenttia poikkeusluvista tehdään haluttaessa poiketa
hyväksytystä prosessista tai sisäisestä dokumentista. Miksi joudutaan niin
useasti rikkomaan sisäisiä tai sovittuja prosesseja? Olisiko mahdollista sopia tai
muodostaa uudenlaiset prosessit jotka sallisivat lähtökohtaisesti useanlaisen
toimintatavan ja täyttää asetetut vaatimukset? Joskus asiakas linnoittautuu
kireiden toleranssivaatimusten taakse perustelunaan hyvä laatu. Asiakkaalle
tulisi pystyä vakuuttamaan, että piirustuksen muuttaminen on poikkeuslupaa
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parempi vaihtoehto. Kun etsitään keinoja kuinka vähentää poikkeuslupien
määrää voidaan tästä ja kyselytutkimuksen vastauksista etsiä keinoja
parannuksiin.

Kyselytutkimuksen vastauksista näkyy selvästi yhteinen halu saada muutos
poikkeuslupakäytäntöön. Medisizella poikkeuslupien käyttö ei aina vastaa
tarkoitustaan. Olisi tarkoituksenmukaisempaa tehdä esimerkiksi tuotekuvaan
toleranssimuutos kuin pyytää lupa toleranssista poikkeamiseen.
Projektiaikataulun tiivistäminen poikkeamalla validointisuunnitelmasta toimii
lyhyellä tähtäimellä. Kuitenkin usein poikkeavan tavan käyttäminen johtaa
pitkän aikavälin ongelmiin. Simuloitu projektiaikataulu ja kyselytutkimus
tukivat tätä päätelmää. Alla olevaan taulukkoon (Taulukko 33) on kerätty
yhteen oleellisimmat tulokset. tulos on merkitty punaisella jos vaikutus on
negatiivinen.

Yhteenvedosta

voidaan

päätellä,

että

yleinen

asenne

poikkeuslupia kohtaan on negatiivinen. Herää kysymys miksi niitä käytetään
vaikka hyöty on pieni. Luvussa 4.5.1 selvitetään myös voidaanko ilman
poikkeuslupia selvitä. Vastaajien kehitysideoista löytyy oman ja asiakkaan
toiminnan kehittämistä. Ideoiden yhdistävä tekijä on, että asiat pitäisi tehdä
kerralla kuntoon.
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Voidaanko selvitä ilman?
Vaikuttaako työmotivaatioon?
Vaikuttaako laatuun?
Aiheuttaako ongelmia
auditoinneissa?
Nopeuttaako validoinnin
aikataulua pitkällä aikavälillä?
Aiheutuuko tuottamatonta
työtä?
Huonontaako validoinnin
laatua?
Nopeuttaako validoinnin
aikataulua lyhyellä aikavälillä?

kyllä
ei
ei
kyllä
ei
kyllä
ei
kyllä
kyllä
ei
ei
kyllä
ei
kyllä
kyllä
ei

Auditointi

Laatuun

Aikatauluihin

Resursseihin

Kustannuksiin

Yleisesti

Taulukko 33 Rekisteri- ja kyselytutkimusten tulokset kootusti

47 %
53 %
11 %
89 %
6%
94 %
7%
93 %
18 %
82 %
- 1,4 %
0%
100 %
53 %
47 %

Projektien tekoon tarvitaan usein kaksi osapuolta. Yrityskulttuurit tai sisäiset
toimintatavat eivät ole aina yhteneviä jolloin syntyy epäjatkuvuuskohtia.
Tutkimus ei tuonut esille aivan uutta poikkeusluvista. Voidaan sanoa olemassa
olevien käsitysten vahvistuneen. Poikkeuslupajärjestelmä ei tuo lisäarvoa kuin
hetkellisesti. Pitkällä aikavälillä vaikutus kääntyy negatiiviseksi.
Poikkeuslupia tehdään asiakasprojekteissa vasta projektin tuotekehitysvaiheen
jälkeen. Vaihetta kutsutaan design transfer prosessiksi. Vaihe on erittäin tärkeä,
koska siinä siirretään luodut prosessit, ohjeet, työohjeet ja toimintatavat
tuotekehityksestä tuotantoon. Tuotteen valmistamisen on täytettävä sille
asetetut tavoitteet tuotteen, viranomaisten ja teollisuusstandardien suhteen
(Zenner, 2001). Tuoteprojekti siirretään validoinnin kautta tuotantoon.
Tuoteprojektissa tehtävät muutokset ja lisäykset tulevat sääntelyn ja valvonnan
piiriin.
Poikkeusluvista aiheutuneiden kustannusten suuruusluokkaa ei ole ennen tätä
tutkimusta selvitetty. Yksittäisen poikkeusluvan hinta voidaan nyt melko
tarkasti arvioida etukäteen, koska valtaosa luvista on samantyyppisiä ja siksi
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samanhintaisia. Poikkeusluvan aiheuttama kustannus voidaan nyt arvioida
etukäteen ja käyttää tietoa harkittaessa poikkeusluvan hakemista.

4.8. Jatkotoimenpiteet ja suositukset

Uuden projektin käsikirjaan on kirjattava pyrkimys tehdä asiat kerralla kuntoon.
Huonoa tuotesuunnittelua ei pidä hyväksyä. Pienet toleranssit eivät ole laadun
tae. Pienet toleranssit johtavat tuotannon tehokkuusongelmiin ja lukuisiin
poikkeuslupiin.

Validoinnin

viimeinen

vaihe

PQ

ajetaan

tuotannon

kyvykkyyden toteamiseksi. Ajo ei saa olla lyhyt vaan mieluummin pitkä jotta
pienien toleranssien vaikutuksen näkyvät ajoissa.
Sisäistä ohjeistusta olisi tarkennettava. Milloin poikkeuslupaa kannattaa hakea
ja milloin pyrittävä löytämään asiakkaan kanssa muu ratkaisu. Ohje olisi
sijoitettava esimerkiksi projektin johdon työohjeeseen tai perehdytykseen niin,
että tuloksia voi käyttää perusteluna keskusteltaessa asiakkaan kanssa.
Poikkeuslupia kirjoitetaan yleisimmin, kun poiketaan sovitusta prosessista.
Validoinnin aikataulupaineessa joustavat sisäiset prosessit (SOP) osaltaan
vähentäisivät validoinninaikana haettuja poikkeuslupia.
Lisäksi tapauksissa joissa poikkeusluvalla haetaan toleranssialueen laajennusta,
olisi suositeltavampaa tehdä piirustusmuutos. Uudella linjauksella olisi suuri
vaikutus poikkeuslupien määrään. Poikkeuslupaharkintaa tehostaisi se, että
lupaa haettaessa nähtäisiin millainen kustannus syntyisi. Kustannukset voidaan
laskea rekisterissä samalla tavalla kuin tässä tutkimuksessa.

5. YHTEENVETO

Tutkimuksen tuloksista selviää mitä hyötyä tai haittaa poikkeusluvista on NPI
vaiheessa. Poikkeusluvista voidaan saada hyötyä silloin, kun lupaan
suunnitellaan ja samanaikaisesti myös suoritetaan poikkeaman ehkäisevä
korjaus. Poikkeuslupa tavallaan kiinnittää huomiota asiaan, joka on korjattava.
Poikkeusluvilla voidaan vaikuttaa validointiaikatauluun. Validointivaiheen
nopeutus asiakkaan pyynnöstä tai hyväksyntöjen puuttuminen kiireellisessä
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aikataulussa aiheuttaa tarpeen löytää jokin ratkaisu nopeasti. Poikkeusluvalla
voidaan saada validointiaikataulu nopeutumaan jopa 7-8 %. Aikataulumuutos
perustuu tehtävien suorittamiseen samanaikaisesti. Validointi nopeutuu, kun
pienennetään hyväksyntöjen odotteluaikaa. Sallitaan poikkeusluvalla se, että
asiakkaan OQ vaiheen hyväksyntää ei jäädä odottamaan vaan jatketaan PQ
vaiheeseen taloudellisella riskillä. Poikkeuslupa tarvitaan, koska protokollan
mukaan seuraavan vaiheen saa aloittaa vasta, kun edellinen on hyväksytty.
Rinnakkaisilla tehtävien suorittamisella aikataulu tiivistyy mutta taloudellinen
riski kasvaa. On kuitenkin kyseenalaista onko saavutettu hyöty riskiin nähden
riittävä. Tulosten perustella voidaan todeta tässäkin, että aikatauluhyöty on
marginaalinen ja toteutuvan ainoastaan silloin, kun validoinnissa ei tule
vastoinkäymisiä vaan kaikki vaiheet hyväksytään huomautuksitta. Yleensä näin
ei ole ja saavutettu hyöty katoaa.
Poikkeuslupien käyttäminen tuo NPI vaiheeseen lisäkustannuksia joita on
vaikea ennustaa. Alkuperäinen oletus poikkeuslupien vaikutuksista oli laajempi
kuin poikkeusluparekisterin arvotuksen mukaan. Rekisterin arvotuksessa
selvitettiin jokainen poikkeuslupa erillisenä tapauksena ja siten arviointi
helpottui ja tarkentui. Näin saatu tieto vaikutuksista on lähempänä todellista
kuin pelkkä ylimalkainen arvio. Rekisteritutkimukseen käytetty työ oli
hyödyllinen ja tekee mahdolliseksi oikean arvion poikkeuslupien kustannus ja
resurssivaikutuksista. Poikkeusluparekisteristä tehdyn laskennan perusteella
yksi poikkeuslupa maksaa keskimäärin 1093 euroa. Yhteenlaskettuna
poikkeuslupien käsittelyyn käytettiin 3,5 vuoden aikana Poikkeuslupien
vaikutus resursointiin on merkittävä. Keskimäärin kuusi henkilöä työskentelee
lupien vuoksi koko ajan. Poikkeusluparekisteristä laskettiin poikkeuslupiin
käytetyt työtunnit osastoittain. Tuotannon osastot työllistyivät 3,5 vuoden
aikana poikkeuslupien vuoksi 28081 tuntia (Taulukko 34).

Taulukko 34 Poikkeusluparekisteristä lasketut tunnit osastoittain

NPI Projekti
NPI Laatu
Tuotannon Laatu
Tuotannon toimihenkilöt

6649 h
6503 h
14965 h
13166 h
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Kyselytutkimuksesta saatiin projekti- ja tuotantohenkilöstön arvokkaita ideoita
muuttaa ja parantaa poikkeuslupakäytäntöä. Motivaatiota muutokselle oikeaan
suuntaan on riittävästi.
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Työssäni arvioidaan poikkeuslupien aiheuttamia vaikutuksia:
Yleisesti
Kustannuksiin
Resursseihin
Aikatauluihin
Laatuun
Auditointi

YLEISOHJE:
Jokainen poikkeuslupa aiheuttaa vähintään seuraavat vaiheet: Avaus, kirjoitus, hyväksyntä, jakelu, seuranta ja luvan sulkeminen
Riippuen aiheesta tämän lisäksi voidaan poikkeusluvassa sopia joku väliaikainen (visuaalinen tarkastus, ohjeen muutos, jne) työ.
Erityyppisten poikkeuslupien vaikutuksia on hankalaa arvioida yleisesti. Pyri kuitenkin vastauksissasi keskimääräiseen arvioon.
Pyri siis arvioimaan ja vastaamaan siten että vastauksista selviää mikä on yhteistä kaikille tai suurimmalle osalle poikkeuslupia.

Vastaajan perustiedot:
OrganisaatioryhmäNPI
Asemasi

Merkitse x

Laatuinsinööri
Validointi
Projekti-insinööri
Projektipäällikkö
Muu, mikä tehtävä?

Tuotanto
Merkitse x
Työnjohto/tuotanto
päällikkö
Validointi
Laatu
Tuotantoinsinööri
Eränvapautus
Muu, mikä tehtävä?

Arvioinnissa käyttämäsi projekti, tuote, asiakas

Projekti
Tuote
Asiakas
HUOM! Täytä alla olevista vain kohdista vain ne jotka on sinulle tuttuja.
Yleisiä kysymyksiä
Miksi poikkeuslupia mielestäsi käytetään?
1
Voitaisiinko mielestäsi selvitä ilman poikkeuslupaa/lupia?
2
Kuinka se olisi mahdollista?
3

Merkitse x
Johto (laatu, NPI,
tehdas)
Muu, mikä tehtävä?

Projektinvaihe, jossa arviointi on tehty

Poikkeuslupien vaikutus aikatauluihin
Onko poikkeusluvalla positiivinen vaikutus aikatauluun?
Yleensä on
Ei vaikuta aikatauluihin
Pidentää aikatauluja
Milloin vaikutus on positiivinen?
4
Milloin vaikutus voi olla negatiivinen?
5
Laatu
Voidaanko ajatella että poikkeuslupa parantaa laatua?
6
Miksi?
7
Voiko poikkeuslupien käyttö vaikuttaa tuotteen laatuun?
8
Milloin vaikutus on positiivinen?
9
Milloin vaikutus voi olla negatiivinen?
10
Auditointi
Aiheuttavatko poikkeusluvat ongelmia/kustannuksia auditoinneissa?
11
Miksi?
12
Työmotivaatio
Arvioi voivatko jatkuvat poikkeusluvat vaikuttaa työmotivaatioon?
Laadunvalvonta
13a
Projektihenkilöstö
13b
Tuotannontekijät
13c
Validointi
Arvioi poikkeuslupien vaikutuksia validointiin
Läpimenoaikatauluun
14
Validoinnin laatuun (selkeys, johdonmukaisuus, jäljitettävyys)
15
Mitä jatkoseurauksia poikkeuslupakäytännöstä voi olla validoinnin kannalta?
16

Organisaatioryhmä
Asemasi

NPI
Laatuinsinööri
Validointi
Projekti-insinööri
Projektipäällikkö
Muu, mikä tehtävä?

Tuotanto
Työnjohto/tuotanto
päällikkö
Validointi
Laatu
Tuotantoinsinööri
Eränvapautus
Muu, mikä tehtävä?
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Johto (laatu, NPI,
tehdas)
Muu, mikä tehtävä?

Arvioinnissa käyttämäsi projekti, tuote, asiakas
Projekti
Tuote
Asiakas
HUOM! Täytä alla olevista vain kohdista vain ne jotka on sinulle tuttuja.
Resurssit (Projekti, NPI Laatu, Tuotannon laatu tai Tuotanto)
Yhden poikkeusluvan aiheuttama keskimääräinen työmäärä organisaatiossasi.
17
Arvioi kuinka monta eri henkilöä tekee töitä yhden poikkeusluvan kanssa?
17-50

Arvioi kulutetut työtunnit yhtä poikkauslupaa kohden
Henkilö 1
Henkilö 2 Henkilö 3 Henkilö 4 Henkilö 5 Henkilö 6 Henkilö 7 Henkilö 8 Henkilö 9

Auditointi (ohje: jos auditoinnin aikana poikkeuslupia tai niihin liittyviä asioita käsitellään auditoinnin aikana)
Yhden poikkeusluvan aiheuttama keskimääräinen työmäärä auditoinnin aikana organisaatiossasi.
18
Kuinka moni henkilö käsittelyyn osallistuu
Arvioi poikkeusluvan käsittelyyn kulunut aika (ennen auditointia ja auditoinnia aikana)
Henkilö 1
Henkilö 2 Henkilö 3 Henkilö 4 Henkilö 5 Henkilö 6 Henkilö 7 Henkilö 8 Henkilö 9
18-50
Poikkeuslupien kokonaisvaikutus projektiaikatauluun tai tuotantoaikatauluun
Yhden poikkeusluvan aiheuttama viivästymä/nopeutuma.
19
Kuinka monta päivää viivästymä tai edistymä kestää tai nopeuttaa
0 päivää
19-50 Arvioi poikkeusluvan käsittelyyn kulunut ylimääräinen aika (vertaa tilanteeseen jossa ei poikkeuslupaa tehdä)
0 päivää
19-60

selvennä halutessasi

Poikkeuslupien resurssivaikutus laatuorganisaatiossa
Yhden poikkeusluvan aiheuttama keskimääräinen työmäärä.
Kuinka moni laatuorganisaatiossasi osallistuu yhden poikkeusluvan käsittelyyn
20
0 henkeä
20-50

Arvioi poikkeusluvan käsittelyyn kuluneet työtunnit (avaamisesta sulkemiseen)
Henkilö 1

20-60

Henkilö 2 Henkilö 3 Henkilö 4 Henkilö 5 Henkilö 6 Henkilö 7 Henkilö 8 Henkilö 9

selvennä halutessasi

Validointiin liittyvä poikkeuslupa
Yhden validointiin liittyvän poikkeusluvan aiheuttama keskimääräinen työmäärä.
Kuinka moni henkilö organisaatiossasi osallistuu yhden poikkeusluvan käsittelyyn
0 henkeä
21

21-50

Arvioi poikkeusluvan käsittelyyn kuluneet työtunnit (avaamisesta sulkemiseen).
Käytä arvioinnissa seuraavaa esimerkkiä:
Edellisen validointivaiheen valmistumista ei odoteta vaan siirrytään seuraavaan aikataulusyistä.
Henkilö 1

21-60

Henkilö 2 Henkilö 3 Henkilö 4 Henkilö 5 Henkilö 6 Henkilö 7 Henkilö 8 Henkilö 9

selvennä halutessasi

Perustietoja
Projektinvaihe, Asiakas
jossa arviointi
tehty

Osto

Tuotekehitys

Tuotanto

Tuotanto

Validointi

Validointi

SoloM

Yleisiä kysymyksiä
1. Miksi poikkeuslupia mielestäsi
käytetään?

Vapauttamaan esimerkiksi
ostokomponetteja ennen vastaanoton
valmistumista. Lisäksi joissain
tapauksissa hyväksytään meidän
mittatulokset jos vaikka Cpk ei täyty
ostokomponenteissa.

6s

Siihen, että saadaan asiakkaalle
tarvittavia tuotteita, vaikkei tuotteet
täytä spesifikaatioiden vaatimuksia
kaikilta
osin.
Poikkeuslupia käytetään, kun poiketaan
hyväksytystä/validoidusta prosessista
TAI
projektin aikataulun pettäminen on
vienyt tilanteeseen, missä on edettävä
tavalla tai toisella (siitä mistä aita on
matalin).

SoloM

Tuotannonaikana lähinnä
mahdollistamaan erävapautus, mikäli
poiketaan olemassa olevista
asiakasvaatimuksista.

SoloM

Slim

Kun joudutaan poikkeamaan jostakin
sovitusta menetelmästä, ohjeesta,
protokollasta jne.

AZ 16-cav tools
Halutaan
PC-317450
poiketa
& AZ
suunnitellusta.
Combo PC-317460

2. Voitaisiinko
3. Kuinka se olisi mahdollista?
mielestäsi selvitä
ilman
poikkeuslupaa/lupia?

Ei

Kyllä, joissakin
tapauksissa

Olisi aikaa tehdä korjaavat
toimenpiteet niin ettei virheitä
toistuisi ja saataisiin speksien
mukaisia tuotteita

Kyllä, ainakin
teoriassa ja siihen
tulisi voimakkaammin
pyrkiä. Poikkeuslupa
on liian helppo
vaihtoehto.

Keskittymällä ongelmien
korjaamiseen ja varsinkin
ennaltaehkäisyyn sekä
investoimalla oikeisiin kohteisiin.

Joissain yksittäisissä
tapauksissa kyllä.

Asiakasvaatimusten
päivittäminen.

Ei.

Ei ole mahdollista, jos jokin
vaatimus on kirjoitettu etukäteen,
niin tällä prosessilla
dokumentoidaan poikkeaminen.
Millä voitaisiin parantaa tilannetta
(eli vähentää poikkeuslupien
määrää), olisi kirjoittaa
vaatimukset viisaammin, että
emme tarvitsisi poiketa mistään.
Tämä lienee kuitenkin utopiaa.

Kyllä.

Käytetään hyväksi toteutuneiden
projektien dataa ja suunnitellaan
teollistaminen realistiseen
aikatauluun pohjautuen sekä
pidetään siitä kiinni eikä sallita
lipsumista millään osa-alueella.

työnjohto

Niillä yritetään jouduttaa tuotantoa tai
käsissä on sellainen ongelma, josta ei
päästä eteenpäin kohtuullisessa ajassa
tai kohtuullisilla kustannuksilla

Joidenkin ongelmien
kohdalla tulisi
kohtuuttoman pitkiä
katkoksia tuotantoon
jos poikkeuslupia ei
tehtäisi. Eli ei jos
tuotannon täytyy
pyöriä.

tuotanto

Poikkeusluvilla pyritään jouduttamaan
tuotantoa tai projektin etenemistä
aikataulussaan. Vaatimusten
kiertäminen kuitenkin usein aiheuttaa
lisätyötä muualla tai aiheuttaa
hankaluuksia myöhemmissä prosessi- tai
projektivaiheissa. Lisäksi joissain
tapauksissa asiakkaan tai omat
vaatimukset ovat sellaisia, joihin ei
lähtökohtaisestikaan pystytä, mutta näitä
vaatimuksia ei pystytä muuttamaan heti
vaan on edettävä
poikkeuslupamenettelyn kautta.

Aivan kokonaan
poikkeusluvista ei
varmasti pystyttäisi
luopumaan mutta
nimensä mukaisesti
poikkeuslupaa tulisi
käyttää vain erityisissä
poikkeustilanteissa
(joitain kertoja
vuodessa). Eli määrää
olisi mahdollista
vähentää.

Poikkeuslupien määrää
pystyttäisiin ainakin vähentämään
mikäli aikataulut määritettäisiin
realistisesti ja mikäli asiakkaiden
spesifikaatiot ja vaatimukset
tunnettaisiin riittävän hyvin
projektin alkuvaiheessa, ja meillä
olisi keinoja neuvotella
vaatimuksista riittävän
perustellusti asiakkaan kanssa
sekä rakentaa prosessit jo
alkuvaiheessa asiakkaan ja
tuotteen vaatimuksia vastaaviksi.
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Tuotekehitys

Tuotanto

SoloM

Solo M

Halutaan saada sellainen tuote
lähtemään, jossa on havaittu
laatuvirheitä tai sitten ollaan havaittu
prosessissa esim. validoinnin aikana että Tietyissä tilanteissa
laite/ tuote ei täytä vaatimuksia.
kyllä

Ennen laitteiden validointeja,
laitteet pitäisi debugata hyvin,
jolloin suurimmat virheet jäisivät
kiinni jo silloin. Validoinnin
aikana ei tarvitsisi enää näihin
virheisiin puuttua.

• Prosessit on huonosti ohjeistettuja tai
ohjeet puuttuu. Poikkeuslupa haetaan
varmuuden vuoksi.
• Projekti- ja koeajovaiheessa ei ole
"puuhastelutilaa", eli joustavuus
puuttuu. Joudutaan käyttämään
poikkeuslupia normaaliin testaamiseen.
• Aikataulupaineessa poikkeuslupia
käytetään oikopolkuna, jopa niin että
poikkeusluvasta on tullut osa
normaalitoimintaa. Esim hyvin useaan
validointiin liitty poikkeuslupa.
• Turhalla speksaamisella luodaan
Kyllä, tai ainakin
poikkeuslupa-automaatteja.
siihen pitää pyrkiä.

Kehitetään prossesseja ja
speksejä niin että hommat
saadaan tehtyä ilman
poikkeuslupia. Talon sisällä ei
hyväksytä poikkeuslupaa
pelkästään aikataulun takia.
Asiakkaan painostuksessa
pyydetään tarvittavat
poikkeusluvat asiakkaalta.

Ei täytä asiakkaan vaatimuksia tai
poikkeaa ohjeistuksesta

Kyllä ainakin joissakin Esim. häiriö on pieni ja se on
tapauksissa.
välittömästi korjattavissa

Tuotanto

Esim. validointiprosessin jatkamiseksi
erilaisissa poikkeus-/häiriötilanteissa
(laatuvirhe tuotteessa, materiaalien
käyttöönotto ennen VTO:n hyväksymistä,
puute laitteistossa tai dokumentaatiossa,
ihmisten tekemä virhe, yms).
Kyllä

Tuotanto

SoloM

Projektien riskien tunnistaminen
etukäteen ja sopiminen asiakkaan
kanssa niin, että riskeille sovitaan
tarkastuspiste, jonka yli ei mennä
ellei ongelmaan ei ole ratkaisua
tai toimintasuunnitelmaa - uutta
tarkastuspistettä. Projektin
suunnittelu ja eteneminen ei voi
nojautua poikkeuslupiin vaan
poikkeusluvan on oltava
Kyllä voitaisiin, jos
toimenpide ennakoimattomiin
Koska poikkeaman juurisyytä ei ole saatu ongelmiin
asioihin, mitä ei ehditä ratkaista
ratkaistua riittävän ajoissa, eikä haluta
puututtaisiin ajoissa ja ilman seurauksia. Poikkeusluvan
vaarantaa projektin etenemistä
tunnustettaisiin
pitäisi aina poikia muutos esim.
aikataulussa tai pysäyttää tuotantoa
tosiasiat.
projektisuunnitelmaan.

SoloM

Joskus se on ainoa tapa edetä ja pitää
tuotanto yllä, koska speksien
muuttaminen on hidasta.

Tuotanto

Ei ainakaan tässä
projektissa.

Tarvittaisiin erittäin suuret
varastot raaka-aineita,
pakkausmateriaaleja ja osto-osia.
Lisäksi validointiprosessiin pitäisi
varata enemmän aikaa ja
resursseja iteroinnille.
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Tuotanto

Tuotanto

Tuotekehitys

Validointi

Validointi

Asiakasrajapinnassa riittävä
kommunikaatio.
Tuotedesigning robustisuus

SoloM

Liian tiukkojen asiakasvaatimusten takia. Kyllä

SoloM

Poikkeamat tulevat
esille jokatapauksessa
ennen pitkää - toki
ilmankin 'selviää',
Kun poiketaan sovitusta tarkoituksella tai mutta kommunikaatio
tahattomasti.
heikkenee.
-

SoloM

Kaikista tilanteista ei.
Poikkeuslupien
tekemiseen pitäisi
kuitenkin suhtautua
kriittisemmin ja pyrkiä
tekemään hommat
niin ettei lupia
SoloM Projektissa poikkeuslupia on
tarvitse avata,
käytetty liian tiukan aikataulun takia. Eri varsinkaan lähtö
validointivaiheista on menty eteenpäin olettamuksella että
poikkeusluvilla vaikka, jos, kun edellinen sillä päästään
validointi ei olisi ollut hyväksyttävä.
eteenpäin.

Aikataulutus ettei yritettäisi
tehdä liian nopeasti. Olisi myös
kiinnitettävä käytössä oleviin
laitteisiin, muotit,
kokoonpanolinjat etc että ne
yleensä olisivat sellaista laatua
joilla voidaan vastata halutuun
laatuun.

Kuvitellun aikasäästön vuoksi.

Kyllä

Ratkaisemalla ongelma silloin
kuin se syntyy, ei siirtämällä
eteenpäin (mm. resurssoinin
vuoksi). Nostetaan
poikkeuslupamenettelyn kynnys
riittävän suureksi. Esim. vaatii Clevel managementing
hyväksynnän sekä sisäisesti että
asiakkaalla.

NVD -projektissa poikkeuslupia
käytetään tuotteiden valmistamiksi ja
toimittamiseksi asiakkaalle ennen
tuotantolaitteiden validointien
hyväksymistä

Tuotteiden
toimittaminen
asiakkaalle
kaupalliseen
käyttöön vaatii
poikkeusluvan mikäli
validoinnit ovat
kesken.

Suorittamalla
kokoonpanolaitteiden validoinnit
loppuun. Tämä ilman
poikkeuslupaa tämä pysäyttäisi
toimitukset asiakkaalle.

x

NVD

PL vaikutus aikatauluihin
4. Milloin vaikutus on
5. Milloin vaikutus voi olla
positiivinen?
negatiivinen?

Kun tavaran toimittajan
toimitus on myöhässä,
heidän mittaukset
näyttävät ok tuloksia
säästetään n. 1 viikko
kun otetaan käyttöön
ennen VO:n
valmistumista

Positiivinen vaikutus on
silloin kun on pidettävä
toimitusaikatauluista ja
asiakkaalle
lähetettävistä
kappalemääristä
kiinni
Ohjeistavassa
dokumentaatiossa on
tarpeeton ja lisäarvoa
tuottamaton vaatimus,
mikä poikkeusluavalla
ohitetaan.
Jos on eränvapautusta
vaativa tuotantoerä ja
selkeästi määritelty
pitkäaikainen
poikkeuslupa
eränvapautuksille esim.
vaikka tietyn testin
tulokset ovat
asiakasvaatimusten
ulkopuolella.

Aikataulumielessä
joissakin tilanteissa
nopeuttaa asioiden
edistämistä.
Kun vaatimukset ovat
selvät ja voidaan
osoittaa että ne
täyttyvät sekä riski
esim. edetä
poikkeusluvalla
tiedostetaan ja se on ns.
kertaluontoinen /
lyhytaikainen.

Silloin, kun esim. joku
merkityksetön
mittapoikkeama
voidaan sallia
poikkeusluvalla ja
päästään jatkamaan
tuotantoa.

Poikkeusluvan turvin tehdään
tuotannossa esim. turhia 100%
tarkastusta, kun ei ole aikaa
korjata virhettä.

Asia on haasteellinen (riskialtis)
myös asiakkaalle ja päätöksen
tekeminen tästä syystä vie aikaa.

Jos poikkeuslupa on
monimutkainen tai
puutteellinen.

Jos poikkeusluvan luomiseen ja
hyväksymiseen käytetty energia
on hyötyjä pienempi. Jos sekin
aika olisi käytetty oikean asian
edistämiseen, olisiko asian
valmiiksi saattaminen
nopeutunut?

Kun siirretään ongelma
eteenpäin esim.
aikataulupaineessa eikä
ymmärretä kokonaiskuvaa ns.
pitkässä juoksussa esim. 30
vuotta.

Silloin, jos esim. tuotteiden
valmistus/lähetys sallitaan
omalla riskillä ilman
mittaustuloksia.

Vaikutus on negativiivinen, kun
poikkeusluvalla mennään
eteenpäin esimerkiksi eri
Vaikutus voi olla
validointivaiheissa. Validoinnin
positivinen, jos
tarkoituksenahan on todentaa,
poikkeusluvalla
että prosessi toimi
kierrettävä vaatimus ei ennaltasuunnitellun mukaisesti.
ole merkittävä
Jos vaatimukset ei täyty, mutta
tuotteeen tai prosessin eteenpäin mennään
kannalta vaan kyse on poikkeusluvalla, ei vaatimukset
lähinnä
täyty myöskään tuotannossa ja
dokumentaatioon
tämä aiheuttaa viiveitä
liittyvästä haasteesta. viimeistään tuotantovaiheessa.
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Yleensä aina se on
nopein tapa edetä
asiakkaan
päättämättömyydestä
johtuen.

hetkellinen helpotus

Mikäli korjaavien
toimenpiteiden tekeminen
ontuu.

Kokonisaikatauluun.

Jos kiire saada tavara eteenpäin.

Jos on tarve hyväksyä
esim validointia tai
saada osia vapaaksi
nopealla aikataululla.

Yleensä luvan takana on jokin
ongelma. Luvalla siirretään
ongelman ratkaisua ja se yleensä
poikii lisää ongelmia kun asiaa
aletaan selvittämään
myöhemmässä vaiheessa.

Päästään etenemään
ilman aikaa vievää
asiakas hyväksyntää.
(tässä tapauksessa
Poikkeusluvan hyväksyntä vie
juurisyy on laatu- tai
enemmän aikaa kuin ongelman
validointisuunnitelmat. tai spesifikaation korjaaminen.

Joskus ainoastaan
sellaisissa tapauksissa,
että itse olemme
määritelleet
validointisuunnitelmaa
n jotakin vaatimuksia,
mitä emme voi täyttää
ja joilla ei kuitenkaan
ole suurempaa
vaikutusta.

Tuotannon tekeminen
validoimattomalla laitteelle
poikkeusluvan turvin ei pakota
ratkaisemaan teknisiä ongelmia
joiden takia validointi on
viivästynyt, koska asiakas saa
tuotteita kaikesta huolimatta
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Silloin, jos kyse
yksittäisestä
tapauksesta, mikä on
helppo korjata

Jos tiedetään, että laitteissa /
designissa on ongelmia, jotka
vaativat korjauksia, mutta
halutaan silti mennä esim.
validoinnissa eteenpäin. Tällöin
asiakas voi antaa ehdollisen
hyväksynnän validoinnille ja
tilanne korjataan sitten
jälkikäteen suuremmalla
työmäärällä kuin jos korjaukset
olisi tehty ajallaan

Jos tilanne on sekava, eikä
Jos havaitaan selvästi
helppoa lyhyenajanratkaisua ole
toiminnallinen/prosessi tai raha on esteenä
virhe
parannuksille

Kun poikkeuslupia
käytetään yksittäisistä
validointivaiheista
eteenpäin menemiseen
ja poikkeamien
korjaamiseen varataan
aikaa ja resursseja

Jos liian suuria poikkeamia
hyväksytään poikkeusluvalla ja
poikkeaman korjaamiseen ja
ennaltaehkäisemiseen ei
panosteta välittömästi
riittävästi.

Jos yksittäisen /
yksittäisten
poikkeuslupien kanssa
voidaan
projektissa/tuotannossa
edetä, mutta ongelma
saadaan korjattua
ennen seuraavaa
projektivaihetta/tuotan
toerää.

Jos poikkeusluvan poistamiseksi
ei tehdä
toimenpiteitä/suunnitelmaa
vaan ongelman annetaan jatkua.
Tämä johtaa jatkuessaan
poikkeuslupien määrän nousuun
ja mutkistaa asioita laajalla
rintamalla.

Vaikutus laatuun
6. Voidaanko ajatella että
poikkeuslupa parantaa laatua?

Liite III, 7
7. Miksi?

8. Voiko poikkeuslupien 9. Milloin
käyttö vaikuttaa tuotteen vaikutus on
laatuun?
positiivinen?

10. Milloin vaikutus voi
olla negatiivinen?

Jos osoittautuu että
VO:ssa on jotain
poikkeavaa
lopputuotteen laatu ei
välttämättä ole sitä mitä
pitäisi

Ei

Laatua ei tehdä
paperilla

Ei

Yleensä poikkeuslupa
koskee
laatupoikkemaa/
speksistä poikkemista,
joten ei ole laatua
parantava tapa
Kyllä

Asiakas hyväksyy speksin
vastaisia tuotteita, joten
ei välttämättä ole
tuotteen toiminnan
kannalta positiivinen
asia

Ei

Lähtökohtaisesti tulee
noudataa suunniteltuja
ja hyväksi todettuja
prosessivaiheita.
Dokumentoimalla ei
tuotelaatu parane.
Kyllä

Kun poikkeusluvalla
ohitetaan jokin
prosessivaihe tai havittu
virhe mitätöidään
poikkeusluvalla.

Ei, laatukustannuksia voi
pienentää kyllä.
Riippuu, mistä laadusta puhutaan.
Jos puhutaan tuotelaadusta,
tuskin. Samoin jos puhutaan
dokumentaation laadusta, niin
poikkeusluvat ovat aina nimensä
mukaisesti poikkeavuuksia
normaalista ja ne ovat
lähtökohtaisesti huono asia. Jos
taas ajatellaan, että ko.
tapauksessa asia tulee
dokumentoiduksi tällä tavalla,
niin silloin voisin ajatella, että
dokumentaation laatu on
parantunut.

Ei.

Siinä tapauksessa jos
poikkeusluvalla saadaan
lyhennettyä toimitusaikaa ja se
lasketaan laadun parannukseksi.

Poikkeuslupa ei pääsääntöisesti
paranna laatua.

Poikkeuslupa
mielestäni tarkoittaa
sitä, ettei tuotteen
ominaisuudet ole
vaatimusten kanssa
linjassa.

Kyllä

Jos
poikkeuslupa
nopeuttaa
Kyllä jos poikkeuslupa
tuotteen
tarkoittaa esim. jonkin
vapautusta tai
asian tarkastamista esim. yksinkertaistaa Aikaa ja resursseja kuluu
tarkemmalla tasolla tai
tuotantoprosess ylimääräisiin
100% valkkaus jne.
ia.
tarkastuksiin.

Kts. Edellinen.
Poikkeavuus
normaalista ei
lähtökohtaisesti ole
GMP mielessä
milloinkaan parannus. Kyllä.

Poikkeusluvalla
poiketaan
suunnitellusta, laatua
ei paranneta
dokumenteilla. Ei
varsinkaan
poikkeusluvalla.

N/A

Jos sallitaan
jokin
virheellinen
vaatimus, joka
spesifioituna
heikentää
tuotelaatua.
Näin voi
tapahtua uusien
tuotteiden
tapauksissa.

Kyllä.
En tiedä.
Poikkeusluvilla ei sallita
laadun alenemaa joten ei.
Merkityksettömiä
mittaheittoja
merkityksettömissä
kohteissa voidaan sallia
jotka eivät vaikuta
tuotteen käytettävyyteen
eikä laatuun.

Poikkeusluvalla
pyritään pääsemään
eteenpäin sellaisista
vaatimuksista, jotka
eivät ole täyttyneet.
Yleensä vaatimukset
eivät ole turhia mutta
jos kyseessä on
vaatimus, jolle ei
oikeasti ole tarvetta/
joka ei ole
merkityksellinen/ joka
on väärä, voi olla että
poikkeuslupa jopa
parantaakin laatua.
Kyllä voi merkittävästi.

Vaikutus on
harvoin
positiviinen
mutta jos
kyseessä olisi
väärä vaatimus,
jota ei ole
tarvettakaan
täyttää voi
vaikutus olla
neutraali.

Jos kiirehditään
aikataulupaineista
johtuen asioita eteenpäin
ja otetaan sitä kautta
tietoinen riski.

Aina kun poiketaan
suunnitellusta.

Vaikutus on
negativiivinen, jos
tuotevaatimus ei täyty
mutta kuitenkin esim. erä
hyväksytään tai mennään
eteenpäin validoinneissa.
Tällöin on aina olemassa
riski sillä että tuotelaatu
on huonompaa.
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Ei

Poikkeusluvan
taustalla yleensä
jonkinlainen laatuvirhe Kyllä

Jos asiakas jonkin
mittapoikkeman /
kontaminaation osalta
haluaa tuotteet

Ei paranna.

Työohje tai
spesifikaatio on
laatuvaatimus ja jos
siitä poiketaan,
laatuvaatimus ei täyty.
Poikkeuslupa on aina
huonoon suuntaan.
Voi.

n/a

Jos käytetään
poikkeusluvalla
hyväksymätöntä
materiaalia seuraavissa
työvaiheissa tai
hyväksytään OOS tuloksia.

-

Voidaan joissain
tapauksissa mennä alle
speksin, mutta
arvioidaan, ettei vaikuta
laatuun.

Kyllä

En keksi

Jos poikkeualuvalla
hyväksytään jokin
poikkeama
valmistusprosessissa tai
tuotelaadussa.

Kyllä voi

Jos ongelmaa ei saada
ratkaistua tai varsinkin,
jos poikkeuslupia on
Tuotteessa
monta, se voi johtaa
olevan
ennakoimattomiin
ongelman
seurauksiin vaikutusten
juurisyyn
yhdistyessä.
saadaan
Poikkeusluvat käsitellään
ratkaistua
yksi kerrallaan, joten
poikkeuslupakäs kokonaisuus saattaa
ittelyn myötä
hukkua.

Jossain tapauksessa kyllä.

Jos korjaava
toimenpide on sen
laatuinen.

Eipä oikein voi. Poikkeuslupa voi
toki johtaa vaatimusten
uudelleentarkasteluun ja
lieventämiseen.

Aina, kun
poikkeuslupaa
haetaan, niin
kysymyksessä on
poikkeama
tuotelaadussa tai
prosessissa.

Ainoastaan, jos käsittelyn
yhteydessä paneudutaan
juurisyyn selvitykseen ja saadaan
se ratkaistua
ks. Yllä

Voi vaikuttaa

Asiakas tehkä tajuaa
poikkeusluvan avulla,
että jonkun
vaatimuksen
saavuttaminen
normaalissa
Laatuun ei sinänsä ole vaikutusta, tuotannossa ei ole
mutta tällä tavalla voidaan päästä mahdollista tai ei
eroon ylispeksaamisesta.
ainakaan järkevää.
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Tehdään poikkeuslupa
vaan tuotannon kannalta,
mutta ei paranneta itse
syytä.

Voi

Kts vastaus yllä

ei

kyseessä poikkeava
tilanne sovittuun
nähden

kyllä

Mikäli korjaavat
toimenpiteet
etenevät
mikäli asiakkaan
kanssa sovitaan
uudet rajat
Mikäli korjaavien
poikkeavuudelle toimenpiteiden
.
tekeminen ontuu.

Kyllä, yleensä.

Johtaa yleensä
korjaaviin
toimenpiteisiin.

Itse luvat eivät, mutta
seuraavat toimenpiteet
kyllä.

Kun saadaan
oikea parannus
aikaan.

Yleensä luvan takana
on jokin ongelma.
Luvalla siirretään
ongelman ratkaisua ja
se yleensä poikii lisää
Ei. Jos kaikki toimii suunnitellusti ongelmia kun asiaa
silloin voidaan täyttää halutut
aletaan selvittämään
vaatimukset ilman erillisiä
myöhemmässä
poikkeuslupia.
vaiheessa.

Kyllä

Ei

Ongelman ratkaisu
siirretään eteenpäin.

Ei paranna.

NVD:n tapauksessa
prosessin kykyä tuottaa
speksin mukaisia
kappaleita ei ole
todennettu validoinnin
kautta, joten prosessiin
on jouduttu lisäämään
ylimääräisiä
tarkastuksia.
Ylimääräiset visuaaliset
tarkastukset eivät
välttämättä ole
luotettavia
laadunvarmistuskeinoj Voi vaikuttaa, kts. yllä
a.
oleva kommentti

Kyllä.

Eipä juuri ikinä.
Aina on jokin
mennyt pieleen
jos lupaa
haetaan. Tietysti
jos kaikki
tekeminen
pysähtyy ilman
niin lupa on
silloin
perusteltu.
Päästään
jatkamaan
validointiajoa ja
oppimaan lisää,
jonka
perusteella
saadaan dataa
speksimuutokse
en. Saadaan
lisää aikaa ja
rahaa.

Laitetaan 'luvan kanssa'
poikkeavaa tuotetta
asiakkaalle ymmärtämättä
kaikkia vaikutuksia.

Minun näkökulmasta aina.
Aiheuttaa
jokatapauksessa
ylimääräisiä askelkuvioita
ja vaikeuttaa sujuvaa
tekemistä.

Edetään projektissa
poikkeuslupien turvin ja
siirretään laatuongelmat
seuraaviin vaiheisiin, aina
tuotantovaiheeseen
saakka.

Esimerkiksi jos
vapautetaan osto-osia
ennen VTO:n
valmistumista, niin
Jos sallimme
vialliset osto-osat voivat
poikkeusluvalla aiheuttaa virheellisen
luotettavamman kokoonpanon
testimenetelmä (kustannukset kasvavat
n käyttämisen jalostusarvon myötä). Jos
speksissä
myöhemmin havaitaan
määritellyn
vaikkapa ylitys bioburden sijaan (ennen
arvoissa niin se voi
varsinaista
aiheuttaa
speksin
kontaminaatioriskin
päivittämistä)
tuotantotiloihin.

Liite III, 10
Auditointi
11.
12. Miksi?
Aiheuttava
tko
poikkeuslu
vat
ongelmia/k
ustannuksi
a

Työmotivaatio
13. Arvioi voivatko
jatkuvat
poikkeusluvat
vaikuttaa
työmotivaatioon? Laadunvalvonnassa

Projektihenkilöstössä

Validointi
Tuotannontekijöissä 14. Arvioi
poikkeuslupien
vaikutuksia
validointiin,
läpimenoaikatauluu
n

15. Validoinnin
laatuun (selkeys,
johdonmukaisuus,
jäljitettävyys)

16. Mitä
jatkoseurauksia
poikkeuslupakäytän
nöstä voi olla
validoinnin
kannalta?

Huonontaa

Uusinta validointi

Ylimääräistä työtä

Nopeuttaa
Edesauttaa
validointien
aikatauluissa sillä
hetkellä, mutta
yleensä aiheuttaa
uudelleen
validoinnin, joten
lopullista
validoinnin
hyväksyntää
hidastaa

Kyllä

Kyllä, vaikutus
yleensä
negatiivinen.

Kyllä, jäljitettävyys
kärsii tai katoaa
kokonaan.

Suuret
laatukustannukset
pahimmillaan koko
tuotteen elinkaren
ajan.

Voi hidastaa, koska
poikkeusluvat on
tarkastettava joka
tapauksessa
validoinnin
yhteydessä.

Monimutkaistaa
validointiprosessia eli
siten voi vaikuttaa
heikentävästi
validoinnin laatuun.

Miten toimitaan kun
poikkeuslupa ei
voimassa -> eli
joutuu mahdollisesti
uudelleenvalidoinni
n suorittamaan.

Minusta ei

Kyllä, poikkeuslupien
myötä tuotannossa
ylimääräisiä
tarkastuksia
Ylimääräistä työtä

Kyllä

Kuluu työaikaa ja ovat
suora viesti etteivät
prosessi ole toimiva, jos
siitä täytyy poiketa.
Tämä taas alentaa
arvoamme esimerkiksi
asiakaan näkökulmasta. Kyllä

Ei
suoranaista
kokemusta
että
poikkeuslu
pa olisi
aiheuttanu
t ongelmia. N/A

Kyllä

Voi olla sekä
Voi olla sekä
positiivinen tai
positiivinen tai
Voi olla sekä positiivinen negatiivinen
negatiivinen vaikutus. tai negatiivinen vaikutus. vaikutus.

Kyllä.

Voi vaikuttaa,
varsinkin jos
poikkeusluvat ovat
muodostuneet
rutiiniksi. Lisäksi ne
voivat tehdä laadun
arvioimisen
epätarkemmaksi.
Kyllä.
Kyseenalaistaisin
laadunvalvonnan
merkityksen /
Poikkeuslupia etsitään, ohjeiden
selitellään ja monesti
oikeellisuuden jos
poikkeusluvalla
esim. lv-ohjeista
saatetaan koko prosessi poiketaan
kyseenalaiseen valoon. poikkeusluvilla.

Aiheuttavat yleensä
ylimääräistä työtä, joka
on aina poissa
todellisesta projektia
edistävästä työstä.
Kyllä. Kyseenalaistaisin
projektisuunnittelun/aik
ataulun merkityksen /
oikeellisuuden jos esim…
hetkonen, ed.
mainituista
poikkeamiseen ei toki
tarvitakaan
poikkeuslupia!

Harvoin
mutta
joskus.

Poikkeusluvilla on
suuri vaikutus
laadunvalvonnan
motivaatioon.
Saatamme joutua
Työntekijä voi
selittämään
ajatella, että
auditoinneissa suurta
alkuperäisillä
poikkeuslupien määrää vaatimuksilla ei ole
ja joskus on tullut
mitään merkitystä
auditointipoikkeamia
koska eteenpäin
siitä, että poikkeusluvan voidaan mennä
kautta eteenpäin viety poikkeusluvalla tai
asia ei enää täytä
että tuotelaatu
muitakaan standardi- tai vaihtelee
viranomaisvaatimuksia tuotantotilanteen
(esim. jäljitettävyys)
mukaan.

Poikkeusluvilla on
suuri vaikutus
motivaatioon.
Työntekijä voi
ajatella, että
alkuperäisillä
vaatimuksilla ei ole
mitään merkitystä
koska eteenpäin
voidaan mennä
Poikkeusluvat ainakin
poikkeusluvalla tai
työllistävät
että tuotelaatu
projektihenkilöstöä ja
vaihtelee
aiheuttavat sekaannusta tuotantotilanteen
projektissa.
mukaan.

Kyllä.

Koska poikkeavat
tilanteet aiheuttavat
aina lisäselvityksiä ja
toimenpiteitä.
Auditoijien on helppo
aina tarttua poikkeaviin
tilanteisiin.

Onko
tuotannontekijät
jotakin muuta kuin
laadunvalvojat?
Vaikutus joka
tapauksessa sama.

Kyllä. Ks. yllä.
En näe suoraa
vaikutusta. Ehkä
tulee ajatus, että
onko
laadunvalvonnalla
merkitystä jos
poikkeavuuksia
sallitaan
poikkeusluvilla.

Poikkeusluvan turvin
etenevissä
validoinneissa
validointi ei vastaa
täysin tarkoitustaan Uusinta validointeja

Aiheuttaa lisätöitä
validointiyhteenvet
oja kirjoittaessa,
asioita kenties
korjattava
Heikentää validoinnin validoinnin jälkeen
laatua, koska
eli on voinut käydä
poikkeuslupa on
niin, että
Jos
lähtökohtaisesti
poikkeusluvalla on
poikkeuslupaproses huono asia. Se
vain lykätty
sia käytetään oikein, tarkoittaa, että
varsinaista
sillä on positiivinen jotakin ei ole osattu ongelmaa
vaikutus.
suunnitella oikein.
myöhemmäksi.
Monesti
Poikkeuslupia
poikkeusluvalla
etsitään, selitellään
saatetaan koko
auditoinneissa ja
prosessi
monesti
kyseenalaiseen
poikkeusluvalla
Lyhentää monesti
valoon, sekä
saatetaan koko
lyhyellä aikavälillä validointi että itse
prosessi
mutta pidemmällä teollistaminen ja
kyseenalaiseen
yleensä ei.
projektinhallinta.
valoon.

Poikkeuslupa voi
nopeuttaa
validoinnin
läpimenoaikaa
mutta aiheuttaa
valtavia haasteita
myöhemmin
tuotannossa, kun
validoinnin
vaatimukset eivät
oikeasti
täyttyneetkään.

Validointidokumenta
ation laatu on
huonoa, koska
dokumentit eivät ole
selkeitä eikä helposti
saada selville mitä
validoinnin aikana on
tapahtunut.

Suuret haasteet
tuotantovaiheessa,
jos projektivaihe on
menty läpi
poikkeuslupien
kautta. Vaatimuksia
ei ylipäätään pystytä
enää tuotannossa
täyttämään ilman
suuria muutoksia
(uutta projektia).
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Kyllä, ylimääräistä
työtä / muistettavaa

Kyllä

Runsas poikkeuslupien
määrä asettaa koko
laatujärjestelmän
toiminnan
kyseenalaiseksi.

Kyllä, ylimääräistä työtä

Kyllä. Tekeminen
vaikeutuu, jos
laatukriteerejä
muutellaan
poikkeusluvilla.

Kyllä

Auditoija saa hyvän
tärpin käydä läpi a.o.
poikkeuslupa.

Kyllä

Aiheuttavat valtavan
määrän lisätyötä ja
lopputulemana
ajaudutaan usein "selkä
seinää vasten", eli se
alkuperäinen poikkeama
jää lopulta korjaamatta
suunnitellulla tavalla ja
suunnitellussa
aikataulussa, joten
ajaudutaan
poikkeuslupakierteesee
n ja/tai aikataulun
venymiseen.
Kyllä

Tässä projektissa
ainakin ollaan saatu
ehdollisia
Poikkeuslupien
hyväksyntöjä, eli
kautta validoinnit
tarkoittaa sitä että
muuttuvat
joudutaan uusimaan
monimutkaisemmiksi validointeja
(uusinta kierroksia) ja korjausten /
kaikkien
poikkeuslupien
poikkeuslupien
sulkemisen jälkeen
Validoinnit saadaan jäljittäminen
kunnes saadaan
Kyllä, ylimääräistä menemään nopeasti muuttuu
lopullinen
työtä / muistettavaa eteenpäin
hankalammaksi
hyväksyntä

Kyllä. Tekeminen
vaikeutuu, jos
ohjeita muutellaan
poikkeusluvilla.
Kyllä, silloin on valittu
väärät prosessit tai
tuotantolaitteet, joiden
näennäinen korjaaminen
kuluttaa kaikkien voimia.
Pitäsi tehdä kunnollinen
validointi.

Kyllä

Kyllä

Selkeys ja
jäljitettävyys
huononevat.

Validointi saatetaan
joutua uusimaan.

Hidastaa

Turhaa paperisotaa.

Nopeuttaa
yksittäisissä
vaiheissa, mutta
kokonaisaikataulu
voi jopa venyä.

Ajaudutaan
pahimmillaan
sellaiseen
umpikujaan, että
Sotkee todella paljon. valtavasta
Aiheuttaa valtavasti tlisätyömäärästä
lisätyötä, jotta kaikki huolimatta
saadaan
joudutaan
asianmukaisesti
palaamaan jopa
käsiteltyä ja
lähtöruutuun ja
kuvastettua
aloittamaan kaikki
dokumentaatiossa
alusta.

Yksittäiset & selkeät
voivat nopeuttaa,
mutta mutkistavat
Poikkeuslupien
Ylimääräistä työtä, jonkin verran
dokumentointi voi olla Ylimääräistä työtä,
joka pitää
dokumentaatiota.
puutteellista niin ettei joka pitää
Ylimääräistä työtä, joka muistaa/osata
Iso poikkeuslupien
sitä ymmärretä oikein tai muistaa/osata
pitää muistaa/osata
huomioida
määrä hidastaa tai
sen käsittely voi
huomioida normaalin huomioida normaalin
normaalin
jopa estää
"unohtua" jossakin
tekemisen "päälle". tekemisen "päälle".
tekemisen "päälle". etenemisen,
vaiheessa, esim. ei
Toistuvat/jatkuvat
Toistuvat/jatkuvat
Toistuvat/jatkuvat varsinkinkin jos
Kyllä
huomioida
poikkeusluvat
poikkeusluvat
poikkeusluvat
perustelut eivät ole
aiheuttavat eränvapautuksessa
turhauttavat
turhauttavat
turhauttavat
kunnossa.
Joskus tällä tavalla
päästään
nopeammin
seuraavaan
Ongelmia
Kyllä jos sama asia
validointivaiheesee
ehkä,
joudutaan aina
n, mutta lopullisen
mutta
Aina kun poiketaan
hoitamaan
Voi jopa parantaa, validoinnin
tuskin
spekseistä kaikki
poikkeusluvalla, eikä
koska ei tarvitse ns. hyväksyminen voi
kustannuks dokumentit on
muuta pysyvää ratkaisua "hyviä" tuotteita
viivästyä ratkaisun
ia
löydyttävä, että miksi.
Ei
asiaan saada.
laittaa roskikseen. puuttuessa.

Jokainen
poikkeuslupa
heikentää validointi
dokumentaatiota

Negatiivinen vaikutus
johtuen
ylimääräisestä
dokumentaatiosta.

Jos poikkeuslupa jää
validoinnista auki
riittävän kriittiseltä
osa-alueelta,
validointiin
joudutaan
palaamaan siinä
vaiheessa, kun
poikkeusluvan aihe
on saatu ratkaistua.
Tai sitten validointia
ei voida hyväksyä.
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Kyllä

Ajankäyttö ja
selvitystyön määrä.

Luvat ovat
päivämääritettyjä. Jos
seuranta on pettänyt (ei
olisi mikään uusi asia)
Näkisin
niin lupa on saattanut
että kyllä mennä vanhaksi eikä
(ei
siten ole pätevä.
omakohtais Saatetaan tehdä hommia
ia
esim. validoimattomilla
kokemuski laitteilla kun tekiminen
a).
on ollut poikkeusluvalla.

Kyllä.

Joskus
aiheuttautt
avat.
Dokumentt
ien
etsiminen,
jäljitettävy
yden
varmistami
nen.

Kyllä; kyseessä
poikkeava tilanne

Kyllä; kyseessä poikkeava Kyllä; kyseessä
tilanne
poikkeava tilanne

Hetkellinen
helpotus, mutta
vaarantaa
tuotantovaihetta.

Kyllä

Kyllä

Pidentää.

Kyllä

Heikentää
hallittavuutta

Monimutkaistaa.
Ei ainakaan paranna
selkeyttä. Aluksi on
Jatkaa aikaa.
sovittu tietyt
Varsinkin jos luville vaatimukset ja
pitää pyytää
vattimuksista
asiakkaan
lipsuminen sekoittaa
Kyllä. Kaiken työn
hyväksyntää. Ja
vaatimusten
tekemisessä olisi
myös silloin kun
selkeyttä ja hävittää
helpompi tilanne jos
lupa jää auki
johdonmukaisuutta
pääsisi eteenpäin normi Ei kokemusta.
validoinnin
validoinnissa.
ohjeistuksella.
Osittain ainakin
yhteydessä,
Jäljitettävyyteen en
Poikkeusluvan
kyllä. Joutuuvathan periaatteessa
itse ole huomannut
Kyllä. On iso työ
hakeminen saattaa myös tekijätkin
validointia ei voi
että luvalla olisi ollut
seurata millä
tuntua
seuraamaan mitä
hyväksyä loppuun
isoa merkitystä (voi
poikkeusluvalla
epäonnistumiselta
lupaa vasten voi
kun on
olla etten ole
mitäkin on tehty ja
jossain tietyssä
hommaa tehdä vai poikkeuslupaa
sellaiseen lupaan
onko luvat voimassa. tehtävässä.
voiko yleensä tehdä. aukinaisena.
vielä törmännyt).

Poikkeamat ja
poikkeuluvat on
auditoijille kiinnostavia
kohteita, joista poikii
lisäkysymyksiä ja
selvityksiä, jopa lisä
poikkeamia.

Kyllä. Lisätyötä,
epäselvyyksiä. Mikä
poikkeuslupa? Mistä Kyllä. Monesti luo
löytyy? miten pitkään poikkeuslupia. Lisätyötä,
voimassa?
perusteluja.

Kyllä. Hukka-aika.
Lisätarkastukset,
100% visuaaliset,
sorttaukset, jne.

Lyhentää ajoaikojen
välejä, mutta
poikkeuluvat
venyttäneet
lopullista
hyväksyntää jopa
vuosia.

Dokumenttien
etsiminen,
jäljitettävyyden
varmistaminen,
poikkeuslupien suuren
määrän perustelu.

Kyllä, negatiivisesti.
Hankaloittaa
selvittämistä onko
poikkeuslupia, joiden
mukaan pitäisi toimia.
Vaarantaa
jäljitettävyystiedot,
mikäli poikkeuslupia
ei kirjata
erädokumentteihin.

Kyllä, negatiivisesti.
Tiedon saanti mikä
poikkeuslupa
koskee mitäkin erää.
Vie pohjaa meidän
ohjeistuksen
uskottavuudelta kun
lähes kaikesta
voidaan poiketa
poikkeusluvan
turvin.

Lisää
Hidastaa
dokumentaatiota ja
dokumenttien
vaikeuttaa
korjaamista tai
johdonmukaisten
teknisten ongelmien dokumenttien
ratkaisemista.
laatimista.

Kyllä, negatiivisesti.
Laatiminen,
hyväksyminen ja
voimassaolon seuranta
työllistävät.

Validoinneista voi
tulla kestoltaan
erittäin pitkiä ja
työläitä. Poi

Asiakkaan kanssa
alun perin sovittu
laatu ei toteudu.

Ehdollisuudet
venyvät.

SoloM: Lupien
sulkemistalkoot,
nopealla
aikataululla. Ja
samaan
hengenvetoon
tuotanto sitten
aukoo vastaavia…

Uusitaan
validointiajoja,
jatketaan
poikkeuslupien
turvin vaiheesta
seuraavaan.

Pahimmillaan
hyväksytään
validoinnit
puutteellisina ja
tehdään työ
moninkertaisena
toistamalla
validointivaiheita.
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Resurssit
17. Arvioi 17-50.
kuinka
Kulutetut
monta eri työtunnit
henkilöä
tekee töitä
yhden
poikkeuslu
van

Auditointi
18. Kuinka
moni
henkilö
käsittelyyn
osallistuu

18-50.
käsittelyyn
kulunut
aika
päivinä

Vaikutus aikatauluun
19. Kuinka 19-50.
19-60
monta
poikkeuslu
päivää
van
viivästymä käsittelyyn
/ edistymä kulunut
on
ylimääräin
en aika

Resurssi laatuorganisaatiossa
20. Kuinka
20-50
20-60
moni
Kulutetut
laatuorgani työtunnit
saatiossasi
osallistuu
yhden
poikkeuslu
van

Validointi
21. Kuinka 21-50.
21-60
moni
Kulutetut
henkilö
työtunnit
käsittelyyn
osallistuu

2

4

0

0

0 selvennä halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi

4

7

0

0

hankala arvioida, koska
riippuu poikkeusluvan
0 laadusta

2

selvennä
5 halutessasi

4

selvennä
9 halutessasi

0

0

0

0 selvennä halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi
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0

selvennä
0 halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi

0

0

0

selvennä
0 halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi

3

4 Ks. yllä.

5

6

selvennä halutessasi

0

0 selvennä halutessasi

4

2

Lähtökohtaisesti
poikkeuslupa on merkki
3 haasteista prosessissa.

3

Vaihtelee
tekijöiden
kesken mutta
ylimääräistä
aikaa kuluu
poikkeuksetta
usealta
4 henkilöltä.

0

0

0

0 selvennä halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi

0

0

0

0 selvennä halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi

10

3
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8

9

0

0

Yleensä poikkeuslupia
kierrätetään noin viikko
ennen hyväksyntää, joskus
7 saadaan nopeamminkin

0

0

0

0 selvennä halutessasi

2

selvennä
6 halutessasi

4

selvennä
15 halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi
selvennä
halutessasi; Ei
ole niin paljon
tekemisessä
poikkeuslupie
n kanssa, en
0 osaa arvioida

0

0

0

0 selvennä halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi

0

0

0

0

0 selvennä halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi

0

5

0

Asiakkaan hyväksymän
poikkeusluvan käsittely
vie 3-10 päivää. Säästö
riippuu siitä vältetäänkö
muotti- tai linja
korjaus/muutos tai
päästäänkö jostain
milestonesta eteenpäin PL
avulla. Ajansäästöä tulee
vain siinä tapauksessa,
että ongelman korjaus
ehditään tehdä ennen
seuraavaa vaihetta tai
poikkeus on
0 yksittäistapaus.

3

selvennä
2 halutessasi

3

selvennä
0 halutessasi
Jos
poikkeusluvan
takia ei
jouduta
tekemään
uudelleentest
austa /
validointia,
vaan pelkkä
dokumentoint
i - työmäärä
on
kohtuullinen
eli pelkkä
huomiointi
dokumentoin
nissa. Tässä
tapauksessa
PL pitää
pystyä
ratkaisemaan
0 jo validoinnin

0

0

0 selvennä halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi

12

0

3
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0

0

0 selvennä halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi

2

1

1 selvennä halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi

1

selvennä
2 halutessasi

2

1

5

4

0

0

Iso vaihtelu - useimmat
1 nopeuttaa jopa viikoilla.

2

0

0

0

0 selvennä halutessasi

0

5

3,0

21,5

7,0

2

0

3

1,0

4

1,0

1

0,0

Poikkeusluvilla yleensä
edetään ongelman yli
lyhyellä aikavälillä. PL:ien
käsittely asiakkaan kanssa
vie paljon erittäin paljon
aikaa. Ikävä kyllä PL on
asiakkaalle lupa olla
tekemättä varsinaista
työtä ja generoida
30 lisäkeskusteluja.

0,0 selvennä halutessasi

6

Vaihtelua
1,5 tässäkin.

selvennä
0 halutessasi
1 luo ja
esittelee, 2
katselmoi ja
hyväksyy, 3
hyväksyy, 4
mittauksen
käsittely, 5
erävapautus, 6
tiedottaa ja
24 arkistoi

0

selvennä
0 halutessasi

0

selvennä
0 halutessasi

4

1 luo ja
esittelee, 2
katselmoi ja
hyväksyy, 3
päivittää
validointidoku
mentaatiota, 1
hyväksyy, 1
tiedottaa ja
20 arkistoi

3,0

Sisällön
kirjoittaminen
, hyväksyntä
(myös
asiakkaalta),
kirjaukset
seurantataulu
koihin.
Hallinnointi
(jakelu,
voimassaolon
seuranta,
mahdolliset
5 päivitykset)

