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Tässä diplomityössä käsitellään toimintajärjestelmän implementointia 2019 perustetun 

rakennusalalla toimivan asiantuntijaorganisaation käyttöön. Työssä on selvitetty 

toimintajärjestelmän eri elementtien tuomia hyötyjä kohdeyritykselle, sekä sitä miten 

ISO-9001 laadunhallintajärjestelmät standardin mukaan näiden eri elementtien toimintaa 

tulisi järjestellä ja johtaa. Diplomityön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa 

kohdeyrityksen tarpeita palveleva toimintajärjestelmä, jonka avulla organisaatio pystyy 

varmistamaan laadukkaan toiminnan. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa on etsitty vastauksia siihen, että minkä takia yrityksen tulisi ottaa 

käyttöönsä toimintajärjestelmä ja mille perustalle toimintajärjestelmä tulee rakentaa. 

Toimintajärjestelmän rakentamista ohjaavaan ISO 9001 laatustandardin asettamia 

vaatimuksia toimintajärjestelmän sisällöstä on täydennetty perehtymällä tarkemmin siinä 

esitettyihin kohtiin. Kirjallisuustutkimuksella on myös etsitty parhaat käytännöt siihen, 

miten toimintajärjestelmän implementointiprojekti tulee toteuttaa. 

 

Käytännön tutkimusosiossa on kartoitettu kohdeyrityksen lähtötilanne ja tarpeet sekä 

odotukset toimintajärjestelmää kohtaan. Lähtötilanteen pohjalta yritykseen on suunniteltu 

ja rakennettu ISO 9001-standardia mukaileva toimintajärjestelmä. Valmis 

toimintajärjestelmä otetaan välittömästi käyttöön tämän työn päättyessä. 
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This thesis covers the implementation of a management system for a civil engineering 

organisation established in 2019. The thesis explores the benefits rising from various 

elements of the managements system and how ISO 9001 quality management standardize 

the way these different elements are organized and managed. The aim of the thesis was to 

design and implement management system that serves the needs of the target company, 

enabling the organization to ensure high quality operations. 

 

The literature review has sought answers as to why a company should adopt a management 

system and on what basis a management system should be built. The requirements of the 

ISO 9001 quality standard, which guides the construction of the operating system, have 

been supplemented with more detailed information on the management system content. 

The literature study has also sought out best practices for how to implement a management 

system implementation project 

 

The practical research section outlines the starting position, needs and expectations of the 

target company for the management system. Based on the initial situation, the company 

has designed and built a management system that conforms to the ISO 9001 standard. The 

finished management system will be implemented immediately upon completion of this 

work. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän diplomityön tarkoituksena on suunnitella ja rakentaa rakennusalan konsulttiyrityksen 

toimintaan sopivia toimintajärjestelmä 

 

Kohdeyrityksenä toimii 2019 perustettu, rakennusalalla toimiva, rakentamisen tuotantoon 

erikoistunut asiantuntijapalveluiden tarjoaja. Yrityksen tuotteina ovat projektinjohtopalvelu-

mallin mukaiset kokonaisratkaisut, missä kohdeyritys edustaa toimeksiantajaa hänen 

rakennushankkeessaan projektin suunnitteluvaiheesta takuuvaiheeseen, sekä asiantuntijapalvelu 

nimikkeellä myytävät palvelut, missä yritys toteuttaa toimeksiantajan hankkeissa pienempiä 

osakokonaisuuksia, kuten esimerkiksi ainoastaan rakennustöiden valvonnan. Yrityksen tekninen 

erikoisosaaminen on poikkeuksellisen vaativien betoni- ja infrarakenteiden toteuttamisessa. 

Yrityksessä ei ole aikaisemmin ollut käytössä toimintajärjestelmää. 

 

Koska kohdeyritys on juuri perustettu eikä sille ole luotu tai muodostunut vielä vakiintuneita 

toimintamalleja, suurimpana toiveena toimintajärjestelmään liittyen oli saada toimintamallit ja 

niihin liittyvä dokumentointi mahdollisimman suoraviivaiseksi ja loogiseksi. Toisin sanoen 

toiveena oli saada johtamiseen ja hallintoon liittyvät kohdat mahdollisimman hyvin suunniteltua. 

Myöskin toimintajärjestelmän rakentamista täysin valitun sertifikaatin vaatimusten mukaiseksi ei 

pidetty tärkeänä, tarkoittaen sitä, että toimintajärjestelmän osien ulkopuolista sertifiointia ei tulla 

hakemaan ainakaan välittömästi toimintajärjestelmän käyttöönoton jälkeen. 

 

1.1 Teoreettinen viitekehys, tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

Tutkimuksessa käytetyn teoreettisen viitekehyksen tarjoaa ISO 9000 standardisarja ja etenkin 

sarjan ISO 9001:2015 standardi, mikä määrittelee toimintajärjestelmän laatu osion sisällön. Tätä 

viitekehystä on täydennetty muilla toimintajärjestelmiä käsittelevillä kirjallisuuslähteillä. Koska 

kyseessä on puhtaasti järjestelmän toteuttamisprojekti, on työn onnistuneen toteutuksen kannalta 

tärkeää käsitellä toimintajärjestelmään liittyvää teorioita ja taustatietoja kohdeyrityksen 

näkökulmasta.: 

 

1. Mitä hyötyä kohdeyritys saa toimintajärjestelmän käyttöönottamisesta? 

2. Mitkä toimintajärjestelmän osa-alueet ovat kohdeyrityksen näkökulmasta kaikkein 

kriittisimmät? 
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Työn tuloksena oleva toimintajärjestelmä kattaa kaikki yrityksen toiminnot. Työstä on kuitenkin 

rajattu pois toimintajärjestelmään osaksi kuuluvien eri lomakepohjien laatiminen. 

 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusprojektin kohteena on kohdeyrityksen toimintojen tunnistaminen, suunnittelu ja 

kuvaaminen toimintajärjestelmäksi.  Tutkimuksen perustana toimii ensin alalla yleisesti 

käytettyjen standardien tarjoamat teoreettiset viitekehykset toimintajärjestelmän rakentamiseen. 

Näistä viitekehyksistä on valittu yksi, minkä mukaan toimintajärjestelmä rakennetaan. Tätä 

viitekehystä täydennetään viitekehyksen eri osa-alueita yksityiskohtaisemmin käsittelevien 

teorialähteiden tarjoamin tiedoin. Toimintajärjestelmän luonteeseen liittyen, näitä teorian 

tarjoamia ratkaisuehdotuksia käydään läpi kohdeyrityksen johtoryhmän jäsenten kanssa ja valitaan 

teorian sekä henkilöstön kokemuksen pohjalta kyseiseen tilanteeseen paras mahdollinen ratkaisu. 

Koska kokonaisuutta tarkastellaan näiden kahden näkökulman kautta, missä tutkitaan jotain tiettyä 

rajattua havaintoa ja sen syvällisempään olemusta, on kyseessä kvalitatiivinen tutkimus, missä 

ratkaisuun päästään tapaustutkimuksen keinoja soveltaen. (Laine, Bamberg, Jokinen, 2015; s. 10) 

(Alasuutari; 2011; s.26) 

 

Teoreettinen viitekehys toimii työssä teoreettisena ratkaisumallina yrityksen 

toimintajärjestelmäksi. 

 

 

1.3 Työn toteutus ja rakenne 

 

Projektin toteutus aloitettiin perehtymällä toimintajärjestelmiä käsittelevään kirjallisuuteen ja 

tämän teorian pohjalta tehtyjä havaintoja viestittiin yrityksen kaikille tasoille, jotta 

kohdeorganisaation tietoisuus toimintajärjestelmän hyötyjä kohtaan saatiin varmistettua. 

Kirjallisuudesta hankittu tieto tukee ISO-9001 standardin asetettuja toiminnan ohjauskeinoja, sekä 

antaa pohjan toimintajärjestelmän implementoinnin suunnittelulle.  
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Kirjallisuus katsauksen avulla on pyritty löytämään vastaukset siihen miksi yrityksen kannattaa 

ottaa käyttöönsä toimintajärjestelmä, minkä asioiden varaan toimintajärjestelmä tulee rakentaa, 

miten yrityksen kannattaa toimintansa järjestää ja mistä toimintajärjestelmän tulee koostua. 

Kohdeyrityksen näkökulmasta toimintajärjestelmän tärkeintä osaa, laatua, on käsitelty myös 

tarkemmin teoreettisella tasolla. 

 

Tämän työn aiheena oleva toimintajärjestelmän rakentamisprosessi on jaettu viiteen eri vaiheeseen 

alkaen johdon tuen varmistamisesta päättyen toimintajärjestelmän käyttöönottoon. 

 

Kuva 1. Työnrakenne 
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2 TOIMINTAJÄRJESTELMÄN SISÄLTÖ JA TARKOITUS 

 

Jotta toimintajärjestelmän luominen voidaan aloittaa, tulee ensin ymmärtää mitä 

toimintajärjestelmällä tarkoitetaan. Peltola (2005) määrittelee diplomityössään, minkä tavoitteena 

on ollut määritellä toimintajärjestelmän merkitys, termin seuraavasti: Toimintajärjestelmä on 

johtamisjärjestelmä, joka organisaatiokohtaisesti muodostuu sidosryhmien vaatimusten mukaan, 

esittäen kokonaisvaltaisen näkemyksen organisaation toiminnasta yhdistämällä yleisesti 

käytettyjä ja hyväksyttyjä standardeja sekä viitekehyksiä. Hän on päätynyt edellä kuvattuun 

määritelmään analysoimalla toimintajärjestelmästä esitettyjä määritelmiä, malleja ja sekä siihen 

liittyviä käsitteitä. Käsitteet on analysoitu lisäksi niihin liittyvien etujen ja haittojen tuomien 

tekijöiden kautta.  

Lecklin & Laine (2009. s. 32-33) käyttävät taas toimintajärjestelmästä nimitystä 

johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmä on käytännössä synonyymi toimintajärjestelmälle. He 

kuvaavat, että yrityksen laaduntuottokyky perustuu sen käyttämään johtamisjärjestelmään ja sen 

toimivuuteen. He painottavat myös sitä, että johtamista tulee käsitellä systemaattisena 

kokonaisuutena, jotta johtamisjärjestelmä voi toimia. Johtamisjärjestelmän elementeiksi on 

tunnistettu seuraavat kohdat: 

 

• Demingin johtamisympyrä 

• Toiminta ja strateginen arkkitehtuuri 

• Laatujärjestelmä 

• Ympäristöjärjestelmä 

• Turvallisuus- ja terveysjärjestelmä 

• Innovaatiot ja jatkuva kehittäminen 

• Yhteiskuntavastuu 

 

Yllä mainittujen näkökulmien kautta kohdeyritys tulee myös toimintajärjestelmänsä rakentamaan, 

tärkeimpinä näkökulmina strateginen arkkitehtuuri ja ISO-9001 standardi. Yrityksen toimiessa 

rakennusalalla on myös tarkoituksenmukaista tutkia työturvallisuudenhallintaan, sekä 

ympäristönsuojeluun liittyviä standardeja. Työturvallisuuden hallintaan viitekehyksen tarjoaa ISO 

45001 standardi ja ympäristöasioiden hallintaan standardi ISO-14001. Näiden standardien lisäksi 

viitekehyksen johtamisjärjestelmän systemaattisen kokonaisuuden rakentamiseen voi tarjota myös 

jokin toimialastandardi, tai erilaiset laatupalkintomallit. (Lecklin. 2009. s. 32) 
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Vaikka ISO 9001 on ainoastaan laatua käsittelevä viitekehys, siinä esitetty seitsemän vaaditun 

toiminnon lista on hyvin samankaltainen myös terveys- ja ympäristöjärjestelmiä käsittelevissä 

viitekehyksissä. Tätä kuvaa se, että ISO 14001 ja ISO 45001 standardeissa käsitellyt pääkohdat, 

jotka on esitetty alla olevassa ISO 9001 standardiin viittaavassa listauksessa ovat täysin toisiaan 

vastaavat. Toiminta ohjataan myös järjestelemään täysin samalla tapaa kaikissa standardeissa 

myöhemmin tarkemmin esiteltävän Demingin-johtamisympyrän mukaan. Erot syntyvät 

käytetyistä termeistä. Edellä olevassa listauksessa on siis kerrottu mistä osista toimintajärjestelmän 

tulee koostua ja tämä alla oleva ISO 9001 standardissa esitetty listaus kertoo mitä asioita näiden 

osien toiminnan järjestämisessä tulee ottaa huomioon ja joiden toteuttamiseen järjestelmän 

sertifioija tulee arvioimaan.   

 

• 4. Organisaation toimintaympäristö. Miten toimintaympäristö vaikuttaa yrityksen toimintaan. 

• 5. Johtajuus. Miten toiminnan johtaminen on järjestetty 

• 6. Suunnittelu. Miten toimintaa suunnitellaan. 

• 7. Tukitoiminnot. Miten operatiivista toimintaa tukevat prosessit toteutetaan. 

• 8. Operatiivinen toiminta. Miten yritys tuottaa tuotteensa ja palvelunsa. 

• 9. Suorituskyvyn arviointi. Miten toiminnan onnistumista arvioidaan. 

• 10. Parantaminen. Miten toiminnan arvioinnin perusteella toimintaa kehitetään. 

(ISO 9001: 2015) 

 

Nämä yllä esitetyt pääalueet jakautuvat pienempiin osakokonaisuuksiin, joita on kuvattu alla: 

 

Kuva 2. ISO 9001:2015 rakenne. (ISO 9001:2015) 
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Laatu, ympäristö ja turvallisuusstandardin samankaltaisuudet ovat merkittäviä kuten edellä on 

esitetty ja erot syntyvät käytetyistä termeistä ja siitä, miten jossain standardissa puututaan tiettyjen 

asioiden hoitoon tarkemmin kuin toisissa Näitä eroja ja samankaltaisuuksia on kuvattu muutaman 

esimerkin avulla alla: 

 

Taulukko 1. Standardien vastaavuuksien vertailua (Muunneltuna: Shakhoor. 2017.s 2-5) 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2017 

4.2 Sidosryhmien tarpeiden 

ymmärtäminen 

4.2 Sidosryhmien tarpeiden 

ymmärtäminen 

4.2 Työntekijöiden ja muiden 

kiinnostuneiden sidosryhmien 

tarpeiden ymmärtäminen 

5 Johtaminen 5 Johtaminen 5 Johtaminen ja 

osallistaminen 

5.2 Laatupolitiikka 5.2 Ympäristöpolitiikka 5.2 Turvallisuuspolitiikka 

Ei kirjausta Ei kirjausta 5.4 Työntekijöiden 

osallistaminen 

6.2.1 Laatutavoitteet 

tärkeimmissä toiminnoissa 

6.2.1 Ympäristötavoitteet 6.2.1 Turvallisuustavoitteet 

6.3 Muutosten suunnittelu Ei kirjausta Ei kirjausta 

7.1 Resurssien hallinta 7.1 Resurssien hallinta 7.1 Resurssien hallinta 

7.1.3 Henkilöstöresurssien 

hallinta 

Ei kirjausta Ei kirjausta 

8.2 Tuotteiden ja palveluiden 

vaatimuksenmukaisuuden 

varmistaminen 

8.2 Hätätilanteisiin 

varautuminen 

8.2 Hätätilanteisiin 

varautuminen 

9.2 Sisäinen auditointi 9.2 Sisäinen auditointi 9.2 Sisäinen auditointi 

Ei kirjausta 9.2.2 Sisäisen auditoinnin 

ohjelma 

9.2.2 Sisäisen auditoinnin 

ohjelma 
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Toimialakohtaisen viitekehyksen tarjoaa Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämät pätevyydet 

yritysten toimintajärjestelmälle. RALA pätevyyttä haettaessa on annettu tarkat arviointikriteerit 

seuraaville kohdille: 

 

• Johtaminen ja kehittäminen 

• Resurssit 

• Tarjous-, sopimus – ja hankintatoiminta 

• Projektitoiminta 

(RALA-sertfiointi. www-sivu) 

 

RALA hyväksytyn sertifioinnin suurin ero verrattuna ISO-standardiin on jatkuvan kehittämisen 

alempi painoarvo. RALA:n vaatimukset painottuvat tarkemmin operatiivisen laadun tarkkailuun.  

 

 

2.1 Sovellettu Demingin johtamisympyrä 

 

ISO-9001: standardin päätemana toimivat toiminnan jatkuva kehittäminen, sekä prosessimainen 

toimintatapa. Prosessien katsotaan koostuvan yhdestä tai useammasta toisiinsa yhteydessä 

olevasta toiminnasta, jotka vaativat resursseja ja joita on johdettava, jotta niistä saadaan ennalta 

määritelty tulos. Yhden prosessin lopputuote voi olla seuraavan prosessin aloittava syöte. 

Samainen standardi kertoo myös, miten organisaatio voi toimittaa johdonmukaisesti tuotteita tai 

palveluita, jotka täyttävät asiakkaan odotukset, lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset. 

Lisäksi standardi vaati, että organisaation tulee pyrkiä parantamaan asiakastyytyväisyyttä 

kehittämällä jatkuvasti toimintajärjestelmäänsä. Toiminnan tulee siis perustu itseään jatkuvasti 

toistaviin prosesseihin, sekä jatkuvaan kehittämiseen. Demingin johtamisympyrä antaa näihin 

vaatimuksiin täydellisen viitekehyksen, siksi se onkin esitetty itse standardissa. (SFS ry; 2016. s. 

6-8) (Lecklin. 2009. s. 33) 
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Kuva 3. ISO-9000 sarjan standardin rakenteen esittäminen PDCA-mallin mukaisesti. (SFS ry. 

2016. s. 10-11) 

 

Tämä ISO 9001 standardissa esitetty, sovellettu PDCA- johtamisympyrä esittää ensimmäisenä 

yrityksen toiminnan perustaksi sen toimintaympäristön huomioon ottamisen (4). Jotta yritys voi 

toteuttaa laadukkaasti omaa toimintaansa, tulee sen ensin ymmärtää sille sen sidosryhmien 

toimesta esitetyt vaatimukset. Näitä sidosryhmiä ovat esimerkiksi sen asiakkaat, viranomaiset, 

kilpailijat, tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit. Tässä sovelletussa johtamisympyrässä 

toiminnan keskiössä on johtaminen (5). Johtamisen prosessilla hallitaan kaikkia muita prosesseja. 

Perinteisessä PDCA-mallissa ensimmäisenä tulee suunnitteluvaihe (Plan), mikä vastaa ISO 9001 

vaadittua Suunnittelu (6.) kohtaa. Seuraavaksi siirrytään toteutusvaiheeseen (Do), mikä vastaa 

ISO-standardissa vaadittuja operatiivisen- (8) ja tukitoimintojen (7) kohtia. Kolmantena 

arviointivaihe (Check), mille ISO-standardin vastaava nimitys on suorituskyvyn arviointi (9). 

Neljäs osa PDCA-mallia on toimi. (Act). ISO-standardin vastine tälle on parantaminen (10). 

 

ISO-standardi olettaa, että kun toiminta on järjestetty edellä kuvatulla tavalla, toimintajärjestelmä 

tuottaa korkean asiakastyytyväisyyden. 
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2.2 Toiminta 

 

Toimintajärjestelmä pitää lähtökohtaisesti sisällään kaikki yrityksen toiminnot, kun taas 

toimintajärjestelmän lähtökohtana toimii organisaation strateginen arkkitehtuuri. Tässä kohtaa on 

huomattavissa häiritsevä paradigma: Toimintajärjestelmän tulisi sisältää kaikki toiminnot, mutta 

silti perustua strategiseen arkkitehtuuriin, mikä on myös osa toimintajärjestelmää. Tämän 

paradigman purkamiseksi tulee taas palata toimintajärjestelmän määritelmään, mikä painottaa 

toimintajärjestelmän käytännössä olevan yrityksen kirjaus siitä, miten yritys toteuttaa kaikki sen 

toiminnot. Jotta strateginen arkkitehtuuri voidaan ymmärtää, tulee yrityksessä ensin ymmärtää 

mitä strategialla tarkoitetaan.  

 

Kamensky (2014) kuvaa strategiakäsitteen laaja-alaisuuden ja monitahoisuuden johtaman 

ongelman, missä tämän käsitteen vangitseminen yhteen lyhyeen määritelmään on käytännössä 

mahdotonta. Tämä luo erään kompastuskiven yrityksen strategiatyöhön johtuen siitä että 

strategiatyöhön osallistuvilla tahoilla saattaa olla kaikilla erilainen käsitys strategian tarkoituksesta 

tai merkityksestä. Kohdeyrityksen tarpeisiin ehkä kuitenkin sopivimman strategian määrityksen 

antaa seuraavassa lauseessa esitetty määritelmä. Strategialla tarkoitetaan organisaation tietoisesti 

valitsemia tavoitteita ja suuntaviivoja muuttuvassa maailmassa. Organisaatio pyrkii strategian 

keinolla hallitsemaan toimintaympäristöään, muodostamalla integroidun kokonaisuuden, jossa 

koko yrityksen henkilöstöllä on yhtenevät tavoitteet ja toimintatavat. ( Lecklin. 2009. s. 34.-35).  

Edellä kuvattu määritelmä painottaa oikeassa suhteessa ulkoisten- (toimintaympäristön) ja 

sisäisten tekijöiden merkitystä, sekä tavoiteasetannan tärkeyttä. Vaikka onnistuneen strategian 

lähtökohtana useimmiten onkin toimintaympäristön kokonaisvaltainen ymmärtäminen, on 

toimintaympäristön asettamiin muutoksiin vastatakseen yrityksen sisäisen tekijöiden olla tietyllä 

tasolla, unohtamatta tavoitteenasetannan merkitystä strategian jalkauttamisessa. 

 

 Strategisella arkkitehtuurilla taas tarkoitetaan strategisen johtamisen kokonaisrakennetta, jonka 

pohjalta yritys suunnittelee, toteuttaa ja valvoo strategista toimintaansa. Strateginen arkkitehtuuri 

auttaa sopivien työkalujen/työtapojen käytössä, sekä antaa mahdollisuuden visualisoinnille ja 

pelkistämiselle. Strategisen arkkitehtuurin tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ottaen 

huomioon kuitenkin yrityksen toimintaympäristön monimutkaisuus ja siitä johtuva liiketoiminnan 

luonne, sekä yrityksen strategisen osaamisen kehittyneisyys. (Kamensky. 2014. s. 45.) 

Strategisesta arkkitehtuurista on esitetty esimerkki alla. 
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Kuva 4. Strateginen arkkitehtuuri. (Kamensky.  2014. s. 46) 

 

Koska tutkimuksen kohteena on juuri perustettu yritys, tulee strategiseen arkkitehtuurin sisältöön 

ja luomiseen kiinnittää enemmän huomiota, koska yrityksessä ei vielä ole olemassa kyseistä 

arkkitehtuuria.  

 

2.2.1 Elämäntehtävä 

 

Elämäntehtävä, tai toisinaan myös yrityksen missioksi kutsuttu tekijä, muodostuu kolmen tekijän, 

toiminta-ajatuksen, vision ja arvojen yhteisvaikutuksesta. Elämäntehtävä toimii tietynlaisena 

sateenvarjona, jonka alle kaiken yrityksen toiminnan tulee mahtua. Se määrittää ne kohdat mistä 

yritys ei tingi missään tilanteessa. Elämäntehtävä on yrityksen tärkein ja myös valitettavasti 

vaikein elementti. Elämäntehtävän yksi kolmesta kohdasta, yrityksen toiminta-ajatus ilmaisee 

yrityksen perustarkoituksen. Sen tulee vastata kysymykseen ”Miksi yritys on olemassa?” Visio 

taas vastaa kysymykseen ” Mikä on yrityksen tulevaisuuden tahtotila?” ja yrityksen arvot taas ovat 

ne periaatteet minkä mukaan yritys liiketoimintaansa harjoittaa. Näiden kolmen kohdan ilmiasun 
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yritys voi tehdä kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Se voi määrittää jokaisen kohdan erillisinä 

määritelminä, jolloin niiden kokonaisuudesta muodostuu elämäntehtävä, tai yritys voi kirjoittaa 

yhdellä tai useammalla virkkeellä kaikki kolme osaa yhdeksi kokonaiseksi elämäntehtäväksi. 

(Kamensky. 2014. s. 55-70) 

 

2.2.2 Yrityksen toimiala ja strategiset liiketoiminta-alueet 

 

Strateginen liiketoiminta-alue tarkoittaa käytännössä yrityksen tekemää liiketoiminnan 

segmentointia. Sen tulee perustua kysymyksiin kuten ” Mitä liiketoimintaa harjoitamme?” tai ” 

Millä toimialalla olemme?” Kamensky (2014. s.70-73) vertaa liiketoiminnan segmentoimista 

urheiluun seuraavasti: ”Urheiluun verraten liiketoiminta-alueet ovat kilpailulajeja ja kussakin 

kilpailulajissa käydään omat kilpailunsa.” Siihen miten yritys nämä edellä kuvatut ”kilpailulajit” 

määrittää on useita eri keinoja. Tämän tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä segmentointi on 

tehty asiakaslähtöisesti kuitenkin siten että yrityksen sisälle ei ole rakennettu erillään toimivia 

liiketoimintayksiköitä. 

 

Asiakaslähtöinen segmentointi perustuu siihen, että asiakkaiden tarpeet eroavat kaikilla 

markkinoilla heidän halujensa, vaatimustensa, resurssien, sijainnin ja osto käyttäytymisen osalta. 

Asiakassegmentoinnin avulla yritys pystyy jakamaan suuren massan asiakkaita pienemmiksi 

ryhmiksi, mille se pystyy kohdentamaan paremmin tarjoamansa tuotteet sekä palvelut (Kotler, 

2018, s. 213).   

 

Osterwalder (2012) esittelee viisi erilaista segmentointistrategiaa millä yritys voisi 

toimintamallinsa rakentaa:   

 

• Yritys ei pyri kohdentamaan tuotteita tai palveluita millekään tietylle asiakasryhmälle  

• Erittäin fokusoitunut segmentointi yhdelle asiakasryhmälle  

• Yhden muuttujan segmentointi. Esimerkiksi asiakkaat keiden liikevaihto yli 1M€ ja alle 

1M€  

• Jakautunut toimintamalli, missä yritys palvelee kahta täysin erilaista asiakassegmenttiä 

erilaisilla tuotteilla tai palveluilla  

• Monen yhdyspinnan segmentointi, missä yritys on riippuvainen kahdesta tai useammasta 

eri asiakassegmentistä, jotta sen liiketoiminta on mahdollista  
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Se minkä tekijöiden kautta yritys käytännössä toteuttaa tai jättää toteuttamatta markkinan 

segmentoinnin on täysin yrityksen itse päätettävissä. Tähän täyteen valinnanvapauteen Pyykkö 

(2011) tarjoaa kuitenkin kolme päänäkökulmaa minkä kautta segmentointi tulisi lähestyä. 

Ensimmäisenä voidaan asiakkaat jakaa myynnilliseen segmenttiin, joita voidaan lähestyä 

monistamalla tiettyä tuotetta tai palvelua.  

 

Segmentointi on mahdollista myös taloudellisen potentiaalin mukaan. Lähtökohtana taloudellisen 

potentiaalin kautta segmentointiin on tunnistaa yritysten toimialat ja tämän jälkeen voidaan jatkaa 

vielä asiakkaiden segmentointia esimerkiksi liikevaihdon ja työntekijämäärän mukaan. Tämän 

jälkeen voidaan arvioida jokaista mahdollista asiakkuutta kaupan saamisen todennäköisyyden ja 

mikä on sen koko ja kannattavuus.  

 

Segmentointi voidaan toteuttaa myös asiakastarpeiden kautta. Tarkoittaa siis sitä, että 

kohdeyrityksen tapauksessa voitaisi jakaa markkina niihin yrityksiin, mitkä tarvitsevat 

projektinjohdon ammattilaista ja niihin, jotka tarvitsevat kohdeyrityksen ydinosaamisalueen 

teknistä hallitsemista.  

 

(Pyykkö, 2011, s. 301-305) 

 

2.2.3 Analyysit 

 

Analyysien merkitystä menestyksekkäälle strategia työskentelylle ei tule väheksyä. Yritys ei saa 

pitää analyysityötä kertaluontoisena tapahtumana, vaan pikemminkin jatkuvana prosessina, jolle 

tulisi parhaimmassa tapauksessa luoda oma arkkitehtuuri, jotta yritys pystyy varmistamaan 

perustellun päätöksenteon. Analyyseillä rakennetaan se kivijalka, minkä päälle menestyksekäs 

liiketoiminta rakennetaan. Kamensky (2014) ja Lecklin & Laine (2009) esittävät analyysityölle 

seuraavat kolme tavoitetta: 

 

 

1. Analyysityön tulee luoda perusta liiketoiminnan johtamiselle ja kehittämiselle 

2. Sen tulee kehittää lähtötilanteen tuntemusta itse yrityksestä, sen toimintaympäristöstä sekä 

näiden välisestä vuorovaikutuksesta. 

3. Sen tulee kehittää henkilöstön analysointitaitoja, sekä strategista osaamista luomalla 

edellytykset organisaation yhteisen näkemyksen syntymiseksi. 
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Oman lähtötilanteen ja ympäristön sekä niiden vuorovaikutuksen tunteminen on erittäin haastava 

tehtävä etenkin, kun päämäärä on useimmiten koko ajan liikkeessä. On erittäin tärkeää tietää mistä 

on tulossa, missä on nyt ja minne on menossa. Ympäristön muuttuessa yrityksen on haastavaa 

tuntea jopa itsensä, joten analysointi tulee aina suhteuttaa muuttuvaan ympäristöön. 

 

Yrityksen analyyttisen kehittyneisyyden mukaan voidaan jakaa yritykset viiteen eri 

kehitysvaiheeseen: 

1. Analyyttisesti heikot 

2. Analyyttisesti hajanaiset 

3. Analyyttisyyttä tavoittelevat 

4. Analyyttiset yhtiöt 

5. Analyyttiset kilpailijat 

 

Davenport ja Harris (2010) julistavat analysoinnin tärkeyttä tutkimuksessaan, jonka 

lopputuloksena he kertovat kaikkein menestyvimpien ja analyyttisimpien yritysten, (analyyttiset 

yhtiöt ja analyyttiset kilpailija) , jakavan seuraavat neljä ominaisuutta: 

 

1. Analyysilla tuetaan yrityksen strategista ja muista erottavaa ominaisuutta 

2. Analyyttisyys ulottuu kaikkialle yritykseen 

3. Yrityksen ylin johto on sitoutunut analyyttiseen toimintaan 

4. Yritys perustaa strategiansa analyyttiselle kilpailulle 

 

Analyysit voidaan jakaa kahteen pääryhmään: ympäristöanalyyseihin ja sisäisen tehokkuuden 

analyyseihin. Analyysityön haasteena oleva kokonaisnäkemyksen muodostaminen pyritään 

ratkaisemaan tekemällä synteesianalyyseja, joilla pyritään yhdistämään useita niin aikaan kuin 

paikkaan liittyviä tekijöitä yhteen analyysiin 

 

Yrityksen tavoitteena on pystyä valitsemaan ympäristönsä, sopeutumaan siihen ja parhaimmassa 

tapauksessa muokkaamaan sitä. Tämä ei ole käytännössä mahdollista, ellei yritys tunne ja 

ymmärrä toimintaympäristönsä käyttäytymistä ja muutoksia. Ympäristöanalyysien osalta 

Kamensky (2014) vertaa oviallisesti liiketoimintaa sotaan ja urheiluun. Hän antaa esimerkin siitä, 

että ympäristöanalyysin täysin paikkansa pitäväksi tekeminen on käytännössä mahdotonta, 

johtuen siitä, että analysoitavat kohdat sijoittuvat aina tulevaisuuteen. Tärkeintä ympäristön 



 14 

analysoinnissa onkin siis tehdä vain paremmin kuin kilpailijat. Kun yritys tuntee paremmin 

kilpailijansa kuin kilpailija yrityksen, saattaa yritys pystyä luomaan strategian, jolla se pystyy 

voittamaan jopa vahvemman kilpailijansa. Ympäristöanalyyseista liiketoiminnan kannalta 

tärkeimpiä ovat toimiala-analyysit, millä pyritän analysoimaan tulevaisuuden kysyntää, 

asiakkaiden käyttäytymistä, toimittajien käyttäytymistä sekä kilpailijoiden käyttäytymistä.  

(Kamensky. 2014. s. 90-118) 

 

Sisäisen tehokkuuden analyysit jaetaan organisaatioanalyyseihin, prosessikohtaisiin analyyseihin 

sekä taloudellisiin analyyseihin. Vaikka analysoinnin kohteena on tietty organisaatio tai sen osa, 

ei sisäistä tehokkuutta tarkasteltaessa voida irrottaa yritystä sen toimintaympäristöstä. 

 

Synteesianalyysien käytön sudenkuopaksi voi muodostua se, että niiden todellinen käyttötarkoitus 

kokonaisnäkemyksen hahmottavana työkaluna unohdetaan ja niitä ruvetaan tekemään puhtaalta 

pöydältä.  (Kamensky. 2014. s. 129) 

 

2.2.4 Strategiset tavoitteet 

 

Tarkoituksenmukaisen analysoinnin johtamana, sekä yrityksen elämäntehtävän siivittelemänä 

yrityksellä tulisi olla valmius vastata kahteen strategisen tavoitteen asetannan ydinkysymykseen: 

 

1. Mitkä ovat oikeat tavoitteet? 

2. Mikä on oikea tavoitetaso? 

 

Ensimmäiseen kysymykseen erään viitekehyksen tarjoaa Kaplan & Norton (2004) teoksessaan 

Strategiakartat, missä tavoitteen asetanta tulee perustaa siihen että, tavoitteilla pyritään tuottamaan 

aineettoman pääoman parannuksilla mitattavia taloudellisia tuloksia. He jakavat strategisen 

tavoitteen asetannan neljään eri näkökulmaan: 

 

1. Taloudellinen näkökulma 

2. Asiakasnäkökulma / Ulkoisen tehokkuuden näkökulma 

3. Sisäisen tehokkuuden näkökulma 

4. Oppimis- ja kehittämisnäkökulma 
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Nämä tavoitteen asetannan tasot linkittyvät yhteen syys-seurausketjuksi, jossa aina ylemmän tason 

tavoitteiden toteutuminen on seurasta alemman tason tavoitteisen toteutumisesta. Tätä syy-

seuraus-suhteen toimintaa on kuvattu alla esitetyssä kuvassa. 

 

Kuva 5. Yksinkertainen arvon tuottamisen malli (Kaplan & Norton. 2004 s. 30) 

 

Yllä oleville näkökulmille vielä tarkemmat tavoitellun toiminnan kohteet on esitetty alla olevassa 

strategiakartassa: 

 

Kuva 6. Strategiakartta: Miten organisaatio tuottaa arvoa. (Mukaillen: Kaplan & Norton 2004. s. 

30) 
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Taloudellisen näkökulman tavoitteet ilmaisevat lopullisesti organisaation menestymisen. Strategia 

taas kuvaa sen, miten näihin taloudellisiin tavoitteisiin päästään ja miten omistajille taikka 

sidosryhmille luodaan kestävää arvon kasvua. Esimerkkejä taloudellisen näkökulman tavoitteista 

ovat esimerkiksi liikevaihto taikka pääomantuottoaste.  Asiakasnäkökulma toimii keskeisenä 

tekijänä, kun halutaan parantaa taloudellista tulosta. Asiakasnäkökulman tavoitteita ovat sellaiset 

kuin esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä tai asiakaspoistumaa käsittelevät tulosmittarit. Näillä 

asiakasnäkökulmaa käsittelevillä tavoitteilla pyritään saavuttamaan yrityksen asiakkaille 

viestittämä arvolupaus. Tämä arvolupaus taas toimitetaan asiakkaille sisäisten prosessien avulla. 

Sisäisissä prosesseissa tavoitteisiin yltäminen ennakoivat parannuksia asiakkaisiin ja talouteen 

liittyvissä mittareissa. Kestävän arvon tuottamisen kulmakivenä toimii kuitenkin aineeton pääoma. 

Oppimisen ja kasvun näkökulma kuvaa kuinka ihmiset, teknologia ja organisaatio toimii yhdessä 

ylemmän tason tavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä johtuen tulee kiinnittää erityistä huomiota 

siihen, että alemman tason tavoitteet linkittyvät varmasti ylemmän tason tavoitteiden 

saavuttamiseen. Tässä onnistuessaan yritys saa viestittyä strategiansa koko organisaatiolle. 

(Kaplan & Norton. 2004. s. 29)  

 

Edellä esitetty vastaus kysymykseen: ”Mitkä ovat oikeat tavoitteet?” saattaa olla kohdeyrityksen 

tapauksessa osittain raskas, mutta jotta yritys voi mahdollistaa toimintansa pitkällä jänteellä, on 

strategisten tavoitteiden näinkin laajalta pohjalta laatiminen, ainakin tietyissä määrin pakollista. 

Pitkän jänteen kehittymistä kuvaa varsinkin se miten tavoitteen asetanta ja näin panostukset 

sisäisiin prosesseihin tuottavat arvoa hyvinkin erilaisilla aikajänteillä. Kaplan & Norton (2004) 

antavat esimerkin siitä, että miten panostukset yrityksen toimintoprosesseihin tuottavat arvon 

nousua 6kk-12kk ajassa, panostukset asiakasprosesseihin 12-24kk välillä, kun taas panostukset 

innovaatioihin ja lainsäädännöllisiin prosesseihin tuottavat arvonnousua keskimäärin 24kk-48kk 

jälkeen. Vaikka kohdeyrityksen strategiset painopisteet ovat lyhyen aikavälin parannuksissa, 

keskittyen toimintoprosessin ja asiakkuuksiin, tulee sillä olla jo tiettyjä tavoitteita ja näin 

panostuksia innovaatioihin, sekä lainsäädännöllisiin tekijöihin. 

 

Oikean tavoitetason löytäminen edellyttää hyvää ratkaisua kolmeen seikkaan: 

1. Tavoitteiden tulee olla haasteellisia 

2. Tavoitteiden tulee olla realistisia 

3. Tavoitteiden tulee olla mitattavia 
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Tavoitteen tulee olla niin haasteellinen, että sen saavuttaminen tuntuu ensin mahdottomalta, mutta 

tämä ei saa kuitenkaan merkitä epärealistista haihattelua. Tavoitteen tason tulee saada ihmiset 

ensin eri keinoja kuin ennen ja siten myös toimimaan eri tavalla kuin ennen. Kokemuksemme rajaa 

usein kuitenkin käsitystämme realistisuudesta, joten tavoitteenasetannassa on keskusteltava 

henkilöstön kesken ja saavuttaa usko siihen, että nämä mahdottomalta tuntuvat tavoitteet 

muuttuvat realistiksi. Organisaation pyrittävä luomaan kulttuuri missä epäonnistuminen on 

sallittua, muuten haasteellisten tavoitteiden muuttaminen realistisiksi on kivinen tie. Jotta 

tavoitteilla voidaan johtaa toimintaa, tulee niiden olla aina mitattavia joko kvantitatiivisin tai 

kvalitatiivisin mittarein. (Kamensky. 2014. s. 150-152) 

 

2.2.5 Liiketoimintastrategioiden valinta 

 

Yrityksen päällimmäisenä tavoitteena on pystyä luomaan koko organisaation laajuista 

menestymistä. Jopa tämänkin diplomityön kohdeyritys koostuu kuitenkin useista eri liiketoiminta 

alueista, jotka esittelen tarkemmin kappaleessa 3. Erilaisilla liiketoiminta-alueilla on erilaisia 

tarpeita erilaisilla aikajänteillä, samoin kuin eri liiketoimintojen asiakkaiden käytös ja tarpeet 

poikkeavat myös toisistaan. Kilpailu ja kilpailutilanteet poikkeavat toisistaan, samoin kuin 

menestymiseen vaadittavat resurssit ja osaaminen. Näistä kohdista johtuen yrityksen on 

käytännössä mahdotonta hakea menestymistä strategiatyöskentelyn avulla koko organisaatiolle, 

vaan yrityksen on käytännössä pakko mieltää organisaation menestyksen koostuvan liiketoiminta-

alueiden menestymisestä.  

 

Liiketoimintastrategian ylimmäisenä tavoitteena on pystyä ratkaisemaan liiketoiminnan 

kolmiodraama. Liiketoiminnan kolmiodraaman ratkaiseminen edellyttää asiakkaiden tarpeiden, 

kilpailun sekä organisaation osaamisen ja resurssien hallintaa. Näiden asioiden ymmärtäminen 

yksinäisinä elementteinä ei ole kuitenkaan liiketoimintastrategian kulmakivi, vaan yrityksen on 

erityisesti ratkaistava se, miten näiden kohtien monimutkaisia vuorovaikutussuhteita hallitaan.. 
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Kuva 7. Liiketoiminnan kolmiodraama. (Kamensky 2014. s. 153) 

 

Liiketoimintastrategian tulisi kuitenkin luoda ne askelmerkit mitä seuraamalla yritys pystyy 

saavuttamaan kilpailuetua toimimassaan markkinassa, koska pidemmällä aikajänteellä ainoastaan 

yritykset, joilla on kilpailuetuja pystyvät menestymään. Yrityksen tapa luoda kilpailuetua, 

perustuu siihen, miten yritys pystyy vastaamaan kysymykseen: Miten erottaudumme 

kilpailijoista?  Yrityksillä on teoriassa rajaton määrä keinoja erottautua kilpailijoistaan, mutta alla 

esitelty luettelo on tiivistelmä keinoista mitä esimerkiksi kohdeyrityksessä tulisi pohtia 

kilpailuetuun ajavana keinona. Luettelossa esitetyt edun luonti näkökulmat on ryhmitelty 

liiketoiminnan kolmiodraaman pääulottuvuuksien mukaan. 

 

Taulukko 2. Liiketoimintastrategian yleisimmät pääajurit. (Kamensky 2014. s. 155) 

 

 

Kohdeyrityksen strategiaan liittyen on tässä kohtaa tarkoituksen mukaista esitellä sen kilpailuedun 

hankkimisen pääajuri, osaamislähtöisyys. Muita ajureita ovat tarvelähtöisyys ja 

differointilähtöisyys, mutta yrityksessä katsotaan, että myös näiden kohtien edellytyksenä on 

osaaminen. Voidaan sanoa, että yritys pyrkii tuotejohtajuuteen, missä se pyrkii tarjoamaan 

markkinaan tuotteita/palveluita, joita kehityksen kärjessä olevat asiakkaat arvostavat ja joista 

nämä ovat valmiita maksamaan enemmän. Tämän tyylisessä arvontuottamisessa kilpailuedun 
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luominen perustuu nopeaan, täsmälliseen, tehokkaaseen palveluun, minkä ominaisuudet ovat 

ylivoimaisia kilpailijan tarjontaan verrattuna. (Kaplan & Norton. 2004. s. 310) 

 

Kilpailuedun luominen osaamislähtöisiin kohtiin perustuvalla liiketoimintastrategialla tulee 

perustaa sille, että yrityksellä on yhteinen näkemys siitä mitä osaaminen todella tarkoittaa. Tähän 

erään viitekehyksen antaa Kamenskyn (2014) esittämä kuva osaamisen keskeisimmistä 

ulottuvuuksista. 

 

         

Kuva 8. Osaamisen keskeisimmät ulottuvuudet. 

 

Tämän työn päämärän takia ei jokaista osaamisen osa-aluetta ole tässä kohtaa tarkoituksen 

mukaisesti avata edellä esitettyä kuvaa tarkemmin, mutta osaamislähtöisen liiketoimintastrategian 

onnistumisen kannalta on hyvä tunnistaa se tosiasia, että pidemmällä ajanjaksolla kilpailua ei 

ratkaise osaamisen nykytaso vaan osaamisen kehitysvauhti.  
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Siihen miten tämä osaamisen kehitysvauhti saadaan pidettyä kilpailuetua tuottavalla tasolla, on 

useita teorioita, mutta alla olevaan listaan olen valinnut kohdeyrityksen kannalta tärkeimpiä. 

 

1. Valitse tarkoituksen mukaiset kehittämiskeinot? Luotetaanko yrityksessä enemmän ihmisten 

kurssittamiseen vai painotetaanko käytännönkokemuksen kautta oppimista. Kokonaisvaltaisuus 

on kuitenkin ensisijaisen tärkeää. 

 

2. Kehittämisen kulttuuri, missä jokainen henkilöstön jäsen tuntee olevansa opettaja, mutta 

oppilaan asenteella. 

 

3. Iskosta organisaatioon kehittämiskulttuuri, jossa jokainen yksilö tunnistaa sen, että päävastuu 

jatkuvasta kehittymisestä on yksilöllä itsellään 

 

4. Avon ilmapiiri on ehdoton 

 

5. Huolehdi että kehittämistä ei tehdä vain kehittämisen takia. Kehittämisen tulee aina tähdätä 

jonkin tietyn kilpailuedun saavuttamiseksi. 

 

(Kamensky. 2014. s. 202) (Kaplan & Norton. 2004. s. 320) 

 

Yllä olevat kohdat palvelevat hienosti toimintajärjestelmän perustana toimivaa Demingin-

johtamisympyrää, minkä ajavana voimana toimii prosesseihin perustuva jatkuva toiminnan 

kehittäminen. 
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2.2.6 Strategiset toimenpideohjelmat ja pt-budjetit 

 

Edellä kuvattujen liiketoimintastrategioiden jalkauttaminen toteutetaan erilaisten strategisten 

toimenpideohjelmien avulla. Nämä toimenpideohjelmat ovat siis linkki strategisen ja operatiivisen 

toiminnan välillä. Tätä strategioiden ja operaatioiden välistä ristiriitaa pyritään lieventämään 

hyvällä toimenpiteiden suunnittelusystematiikalla. Systematiikan kulmakivenä toimii 

toimenpideohjelmien strategisiin valintoihin linkittymisen varmistaminen, sekä 

toimenpideohjelmien raju konkreettisuuden painottaminen. Tätä toimenpideohjelman strategiaan 

linkittämistä voidaan kirkastaa tekemällä esimerkiksi strategiahierarkia, mikä kuvaa sitä, miten 

yrityksen strategian pääajuri jakautuu keskeisimpiin strategisiin valintoihin ja millä 

toimenpideohjelmilla niiden toteuttaminen tehdään. Alla on esimerkki pk-yrityksen 

osaamislähtöisestä strategiasta ja sen strategisesta hierarkiasta. 

 

 

Kuva 9. Osaamislähtöinen yritystason strategiahierarkia (Kamensky 2014. s. 225) 
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Itse toimenpideohjelmien suunnittelusystematiikka vastaa käytännössä hyvien toimintatapojen 

mukaan laadittua projektisuunnittelua. Toimenpideohjelmat ovatkin käytännössä aina projekteja, 

millä on aina loppu ja alku. Tätä suunnittelun systematiikka kuvaa tarkemmin alla esitetty kuva, 

mikä kuvaa toimenpideohjelman hierarkiaa: Tavoite→Toimenpide→Suoritustavoite→Vastuu. 

 

  

Kuva 10. Toimenpideohjelmien suunnittelusystematiikka. (Kamensky. 2014. s. 227) 

 

Pitkän tähtäimen budjettien rooli strategiatyön yhteydessä on toimia tietynlaisena 

resurssitarkasteluna. Tämä resurssitarkastelun tekeminen on ensisijaisen tärkeää, jotta yritys 

pystyy ymmärtämään ne aineelliset ja aineettomat resurssit, joita strategian ja siitä johdettujen 

strategisten toimenpideohjelmien toteuttaminen vaatii. Tärkeimmät laadittavat budjetit ovat 

tulosbudjetti, rahoitusbudjetti, investointibudjetti ja henkilöstöbudjetti. Tulosbudjetti toimii 

taloudellisena yhteenvetona strategisesta suunnitelmasta, jolla haetaan raamit sille mitä tulo-, 

kustannus- ja pääomankehityksen tuottamat tekijät tuottavat sekä maksavat.  

 

Investointibudjettiin kootaan aineelliset sekä aineettomat investoinnit ja eriteltävä kaikki 

tuotteiden, markkinoiden ja organisaation kehittämispanostukset, vaikka kirjanpitolaki ei niitä 

vaadikaan kirjamaan alle kolmen vuoden panostuksia investoinneiksi. Näin toimiessaan yritys 

pystyy näkemään aineettomien ja aineellisten todellisen tason sekä niiden välisen suhteen. 

 

Rahoitusbudjetin tavoitteena on kuvata ne lähteet mistä yritys rahansa hankkii ja mihin se ne 

kuluttaa. Henkilöstöbudjetti taas vaatii niin määrä kuin kustannus näkökulmien tarkastelun 
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riittävällä liiketoimintakohtaisella tasolla, jotta yritys näkee yksityiskohtaisesti ja ajoissa tarpeet 

muuttua strategiamuutosten mukaisesti. 

 

(Kamensky. 2014. s. 229-232) 

 

 

2.2.7 Strategian toteutumisen turvaaminen 

 

Kamensky (2014) kuvaa tärkeimmiksi strategian toteutumisen varmistamisen keinoiksi 

riskianalyysit ja varasuunnitelmat, strategisen valvontajärjestelmän, strategisen viestinnän ja 

kouluttamisen, operatiivisen johtamisen kytkennän strategiaan ja ammattimaisen 

strategiatyöskentelyn. 

 

Kuten analyysityötä käsitellessä kappaleessa kuvasin ympäristöanalyysien paikkansapitävyyden 

varmistamisen vaikeutta, on yrityksen tunnistettava strategiaan toteutumiseen vaikuttavat riskit, 

jotta se pystyy turvaamaan strategiansa toteutumista. Riskianalyysien tärkeimpänä on tunnistaa 

liiketoiminnan kannalta kriittisimmät riskitekijät kiinnittämällä huomiota tunnistettujen riskien 

merkittävyyteen ja niiden toteutumisen todennäköisyyteen. Riskianalyysin perusteella yrityksen 

tulisi luoda varasuunnitelma, jossa on kuvattu miten riskin toteutuminen ehkäistään ja miten 

yrityksessä toimitaan tunnistetun riskin realisoituessa. 

 

Strategisen valvontajärjestelmän tulee pitää sisällään kaikki strategisen arkkitehtuurin elementit. 

Valvontajärjestelmässä tulisi tutkia vähintään kerran vuodessa yrityksen elämäntehtävä ja 

strategiset liiketoiminta-alueet. Strategisten tavoitteiden toteutumista keskimäärin 

vuosineljänneksittäin ja liiketoimintastrategioita kuukausittain samoin kuin toimenpideohjelmien 

etenemistä. Kamensky (2014) esittää strategisen valvonnan mallin, mikä perustuu periaatteellisiin 

kysymyksiin kuten onko yritys toiminut toiminta-ajatuksen mukaisesti, tai tuntevatko kaikki 

yrityksen vision? Strategisen valvontajärjestelmän lisäksi yrityksen tulisi myös arvioida muita 

menestymiseen vaikuttavia tekijöitä kuten johtamista, osaamista sekä vuorovaikutusta. 

 

Kohdeyrityksessä strategisen viestinnän onnistumisen takaamiseksi sen tulee varmistaa ymmärrys 

strategiasta koko henkilöstölle. Jotta yrityksellä olisi edellytykset strategiansa toteuttamisessa sen 

tulee tiedostaa, että strategian toteutuminen onnistuu ainoastaan jokapäiväisellä työnteolla. 
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Jokapäiväisen työnteon lisäksi strategisen johtamisen kriittisenä menestystekijänä toimii 

organisaation kyky, halu ja rohkeus uudistua. Näihin edellä mainittuihin uudistumiskyvyn 

tekijöihin vaikuttaa vahvasti organisaation strateginen osaaminen, jonka korkealaatuiseen 

saavuttamiseen paras keino on mahdollisimman suuren joukon ottaminen mukaan intensiiviseen 

ja pitkäjänteiseen strategiatyöskentelyyn. Edes kohdeyrityksessä kuitenkaan kaikkien ei ole 

mahdollista osallistua strategiatyöskentelyyn, joten vastuu strategisen osaamisen kasvattamisesta 

kaatuu viestinnän ja koulutuksen hoidettavaksi. 

 

Operatiivisen toiminnan kytkentä strategiaan varmistetaan laadukkailla lyhyen tähtäimen 

suunnitelmilla. Tähän Kamensky (2014) antaa operatiivisen johtamisen periaatemallin, jonka 

avulla organisaatio pystyy purkamaan strategiansa aina yksiköiden ja alayksiköiden lyhyen 

tähtäimen tavoitteiksi sekä toimintasuunnitelmiksi. Tarvittaessa lyhyen tähtäimen tavoitteet ja 

toimintasuunnitelmat voidaan viedä myös henkilötasolle. Tämä operatiivisen toiminnan 

tavoiteasetanta ja toimenpidesuunnittelu noudattaa täysin samoja periaatteita kuin kaikissa 

edellisessä kappaleissa on esitetty, mutta niiden aikajänne on vain lyhyempi. Alla on kuvattu tämä 

operatiivisen johtamisen periaatemalli. 

 

Kuva 11. Operatiivisen johtamisen periaatemalli. (Kamensky 2014. s. 241) 
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2.3 Laadunhallintajärjestelmä 

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry kuvailee (2016) työssä viitekehyksenä käytettyjä ISO-9000 

sarjan standardeja laadunhallintajärjestelmän perustaksi.  

 

Jotta laatujärjestelmä voidaan ylipäätänsä rakentaa, tulee organisaation ensin määritellä mitä 

laadulla tarkoitetaan heidän tilanteessa ja kannattaako laadun tietoinen tavoitteleminen. 

Lähtökohtana on kuitenkin se, että kohdeyrityksessä halutaan tehdä asiat paremmin ja syyt tähän 

ovat taloudelliset, onhan kyseessä sentään voittoa tavoitteleva osakeyhtiö.  Alla on käsitelty 

laatuajattelun, sekä laadunhallinnan vaikuttavia kohtia. 

 

2.3.1 Laadun merkitys 

 

Käsitteenä termiä Laatu, on määritelty jo viisi vuosikymmentä. Näiden vuosikymmenien aikana 

termille on luotu laaja joukko määritelmiä alkaen toisen maailman sodan jälkeisistä tuotteiden 

valmistukseen liittyvistä hyväksyntä ja hylkäys periaatteista, kun taas uusimmat määritelmät 

tutkivat asiaa jo kokonaisvaltaisemmin ottaen huomioon kaikki yrityksen sidosryhmät sekä koko 

yrityksen toiminnan. Laadun tavoittelun katsotaan siis nykypäivänä koskettavan kaikkea yrityksen 

sisäistä ja sidosryhmien kanssa tapahtuvaa kanssakäyntiä.  Tämä viestii siitä, että laatu on 

käsitteenä hyvinkin monisyinen kokonaisuus. (Dabade, Wankande; 2010; s. 2-4) 

 

ISO 9000 Laadunhallintajärjestelmät standardi määrittää koko standardisarjassa käytetyt käsitteet. 

Siinä määritellään laatu terminä seuraavasti: Organisaation tuottamien tuotteiden ja palveluiden 

laadun mittarina on niiden toiminnallisten ominaisuuksien lisäksi niiden kyky vastata asiakkaan 

vaatimuksiin ja tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Laatuun keskittyvä yritys pyrkii kehittämään 

toimintaansa täyttääksensä asiakkaiden ja muiden yrityksen toimintaan läheisesti liittyvien 

sidosryhmien tarpeet. (ISO 9000, 2015, s.7)  

 

Lecklin (2006) tiivistä kuitenkin varsinkin yritystoiminnan näkökulmasta laadun käsitteen 

osuvasti seuraavalla tapaa: Yleisesti laadulla tarkoitetaan asiakkaiden tarpeiden täyttämistä 

yrityksen kannalta mahdollisimman tehokkaalla ja kannattavalla tavalla. Tästä yrityksen 

tehokkuuteen ja kannattavuuteen liittyvästä viittauksesta johtuen, laatuun käsitteenä liittyy myös 

erottamattomasti tarve yrityksen suoritus tason jatkuvaan parantamiseen, niin nopeasti kuin 
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kehitys sen sallii. Innovaatioiden, markkinoiden ja yhteiskunnan muutokset aiheuttavat usein näitä 

laadun parantamiseen ajavia impulsseja tilanteita yrityksen oman kehitystyön ohella, joiden 

seurauksena laadulle asettuu täysin uudet vaatimukset. 

 

Käsitteenä laatu on aina sisältynyt sen, ettei virheitä tehdä. Asiat tehdään aina ensimmäisellä 

kerralla oikein ja joka kerta. Kokonaisuuden kannalta oikeiden asioiden tekeminen on kuitenkin 

tärkeämpää kuin asioiden tekeminen oikein. Tätä voidaan kuvata esimerkin mukaan vaikka 

seuraavasti: Yritys tarjoaa omasta mielestään erinomaisia älypuhelimia, mutta asiakas kokee 

tuotteen ominaisuudet ylilaatuna, josta hän ei ole valmis maksamaan. Asiakkaan odotukset ylittävä 

laatu ei tosin ole ylilaatua, jos laatu on se tekijä, jonka avulla saa kilpailuetua toimimassaan 

markkinassa. (Lecklin; 2006; s 18-20) 

 

Riippuen näkökulmasta, laatu voi olla joko subjektiivista tai abstraktisista ja jonkun mielestä hyvä 

laatuinen asia voi taas olla toiselle huonolaatuista. Tästä johtuen laadun määrittelyssä on pyrittävä 

ottamaan huomioon kaikki siihen sidoksissa olevat näkökulmat. Lillrank (1990, s. 40-52) antaa 

kuusi tähän työhön tarkoituksenmukaista tarkastelunäkökulmaa: 

 

- Valmistuslaatu. Keskittyy valmistuksen tai palvelun tuottamiseen määräysten 

mukaisesti. Sisältää perinteisen laadunvalvonnan. 

- Tuotelaatu. Korostaa tuotteen tai palvelun suunnittelun osuutta laadun määrityksessä 

- Arvolaatu. Painottaa sitä, että korkein laatu on sillä tuotteella, minkä kustannus-

hyötysuhde on kaikkein korkein. Korkein mahdollinen arvolaatu antaa parhaimman 

tuoton sijoitetulle pääomalle 

- Kilpailulaatu. Oman toiminnan vertaamista kilpailijoiden tarjoamaan laatuun. 

Kilpailijoita parempi laatu on ylilaatua ja resurssien tuhlaamista. 

- Asiakaslaatu. Asiakkaan tarpeet ja luodut odotukset täyttävä laatu on hyvää laatua 

- Ympäristölaatu. Laatua mitataan ympäristön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Mukaan 

otetaan elinkaari ja resurssien tehokas käyttö suunnittelusta tuotteen purkamiseen asti. 

Yllä esitellyt laadun ominaisuudet eivät sulje toisiaan useimmiten pois, vaan pikemminkin 

täydentävät toisiaan, yrityskulttuurin luodessa näkökulmien välille selkeän tärkeysjärjestyksen. 

Käytännön toiminnassa kaikki näkökulmat tulevat varsin hyvin edustetuiksi. Tuotanto-osasto 

varmistaa valmistus- ja tuotelaadun, kun taas markkinointiosasto korostaa asiakaslaatua ja 



 27 

talousosasto arvo- ja kilpailulaadusta. Näkökulmien tiedostaminen korostuu kuitenkin 

pienemmässä yrityksessä, koska edellä mainittuja osastoja ei usein ole olemassa, tai vaikka ne 

olisivatkin olemassa, niistä saattaa vastata yksi ja sama henkilö. Edellä mainituissa tapauksissa 

asiakaslaadun tuominen avainasemaan saattaa olla välttämätöntä yrityksen toiminnan kannalta. 

(Lecklin, 2006, s. 20) 

 

 

2.3.2 Laadunhallinta 

Jos edellisessä kappaleessa on esitelty mitä laadulla tarkoitetaan ja mistä näkökulmista se 

muodostuu, on organisaation ensimmäisenä kysyttävää itseltään miksi laatua kannattaa tavoitella. 

Lecklin (2006 s. 25) tiivistää laadun merkityksen organisaatiolle täten: Pitkällä tähtäimellä laatu 

merkitsee yrityksen säilymistä ja työpaikkojen säilymistä. Tämä hyvinkin yksinkertaistettu lause 

kuvaa varsin hyvin varsinkin kohdeyrityksen tapaisen asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen 

tilannetta. Poikkeuksena voidaan jopa sanoa se, että lauseessa esitetty termi pitkä tähtäin, koskee 

myös lyhyen tähtäimen toimintaa. Aloittavalla yrityksellä ei ole resursseja siinä missä suuremmilla 

konserneilla tehdä vääriä asioita. Myös toiminnan virheettömyys korostuu samoin kuin 

sidosryhmien esittämät vaatimukset kohdeyritystä kohtaan. Vastaus kysymykseen miksi laatua 

kannattaa tavoitella? Koska on pakko. Beckford (2002 s. 3) perustelee tätä pakkoa kolmen eri 

kohdan kautta: 

 

1. Se on taloudellisesti välttämätöntä 

2. Se on sosiaalisesti välttämätöntä 

3. Se on ympäristön kannalta välttämätöntä 

 

Beckford (2002 s. 4-7) antaa esimerkin laadun tavoittelun välttämättömyydestä taloudellisesta 

näkökulmasta käsittelemällä sitä miten isot toimijat ovat siirtäneet Isosta-Britanniasta 

tuotantolinjojaan Aasian halpatyövoima maihin ja miten Isossa-Britanniassa yksityisten koulujen 

käyminen on lisääntynyt, koska julkisen koulutuksen laatua ei pidetä riittävänä. Ensimmäisessä 

tapauksessa yritykset tehostavat toimintaansa säilyäkseen hengissä, kun taas toisessa tapauksessa 

julkinen koulutus on kuolemassa pois, koska sen laatu ei ole riittävällä tasolla. On siis 

taloudellisesti välttämätöntä tavoitella laatua. 
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Sosiaalisella välttämättömyydellä tarkoitetaan henkilöstön tehokasta käyttöä ja panostuksia 

työntekijöiden työssä viihtymiseen.  Mikäli edellisessä kappaleessa viitattiin asiakkaan tarpeiden 

tyydyttämiseen, on tässä kyseessä toiminnan mahdollisimman suuri tehokkuus. Beckford antaa 

esimerkin taas Isosta-Britannista, missä on perustettu paljon uusia asiantuntijayrityksiä, koska 

suurissa yrityksissä organisaation laatuajattelu = tehokkuus on ollut surkealla tasolla. Yrityksien 

on pakko panostaa laatuun, jotta se voi kilpailla parhaista työntekijöistä. 

 

Ympäristön kannalta välttämättömän näkökulman Bedford tuo esiin valmistuksessa käytettyjen 

materiaalien rajoitetun saatavuuden kautta. Jokaisella yrityksellä on nykyään vastuu maapallon 

säilymisestä. Tämäkin kohta omalta osaltaan viittaa Lecklinin lauseeseen sillä, että yrityksen tulee 

panostaa näihin tekijöihin selviytyäkseen ja säilyttääkseen sen tarjoamat työpaikat. 

 

2.4 Ympäristöjärjestelmä 

  

Ympäristöjärjestelmä on ympäristö asioiden johtamisjärjestelmä ja näin myös luonnollinen osa 

yrityksen toimintajärjestelmää. Ympäristöjärjestelmän tavoitteita ovat esimerkiksi omien 

ympäristövaikutusten tunnistaminen ja hallinta, toimintaympäristön elinkelpoisuuden 

turvaaminen, lakisääteisten ja viranomaisten määräysten noudattamisen varmistaminen sekä 

ympäristöasioiden jatkuva parantaminen. Ympäristöjärjestelmän avulla yritys pystyy osoittamaan 

sidosryhmilleen organisaation sitoutumisen ympäristönhallintaan. Ympäristöjärjestelmän ja 

laatujärjestelmän yhdenmukaisuus tulee esille seuraavasta Lecklinin (2009. s. 35) esittämästä 

toimivan ympäristöjärjestelmän määritelmästä: Toimiva ympäristöjärjestelmä tehostaa 

kustannusten hallintaa raaka-aineiden ja energian säästön myötä. Tästä voidaan todeta, että 

varsinkin liiketoiminnassa ympäristöasioiden mukaan ottaminen tehdään puhtaasti taloudellisista 

syistä ja yrityksen toimiessa mahdollisen laadukkaasti, se voi ottaa ympäristöasiat jo pakotetusti 

huomioon. Ympäristöasioiden huomioon ottaminen on siis täysin erottamaton osa 

kokonaisvaltaista laadunhallintaa. 

Edellä esitetty lainaus kuvaus vastaa täysin edellisessä kappaleessa esitettyä laadunhallinnan 

tarpeellisuutta perustelevaa pakkoa: Koska se on ympäristön kannalta välttämätöntä. 

 

Vaikka ympäristöjärjestelmän ja laatujärjestelmän perimmäiset tarkoitukset, sekä ISO- 

viitekehyksien tarjoamat toiminnan järjestelyn keinot voidaan lukea käytännössä toisiaan 

vastaavaksi – esimerkiksi ympäristöjärjestelmään viitekehyksen tarjoama ISO 14001 standardi 
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perustaa toiminnan järjestelyn myös Demingin johtamisympyrän tarjoamaan toimintamalliin - on 

syytä tutkia tarkemmin sitä, miten ympäristö asioiden huomioon ottaminen luo yrityksen olemassa 

olon kannalta tärkeintä tekijää: Kilpailuetua. 

 

 

 

2.4.1 Kilpailuetua ympäristöjärjestelmällä 

 

Kilpailuedun saavuttamista on käsitelty tarkemmin liiketoimintastrategian valintaa käsittelevässä 

kappaleessa 2.2.5. Mätäsaho & Niskala & Tuomala (1999. s. 19-20) esittää että yritys voi johtaa 

ympäristöstrategiset päätöksensä kokonaan liiketoimintastrategiastaan tai vastakkaisessa 

tilanteessa liiketoimintastrategian pääajuri voidaan hakea ympäristöstrategiasta. Esimerkiksi 

ympäristöön liittyvät strategiset päätökset ympäristöasioiden hoidosta suhteessa kilpailijoihin tai 

yrityksen tarjoaman kohdistaminen ympäristönäkökulmista käsin pystytään tekemään erillään 

yrityksen liiketoimintastrategiasta. Toisena esimerkkinä yritys voi suunnata toimintansa täysin 

ympäristöliiketoiminnan markkinaan tai erottautumaan kilpailijoistaan täysin ympäristö 

perusteisesti. Tällöin yrityksen liiketoimintastrategian ja ympäristöstrategian päätökset ovat täysin 

päällekkäisiä. Tämä täysin vastakkaisten kohtien vertailu sotii kuitenkin strategista arkkitehtuuria 

käsitellyissä kappaleissa esitettyjä liiketoiminnan kolmiodraaman ratkaisukeinoja vastaan. Kohde 

yrityksen tapauksessa oikea vastaus ympäristöasioiden huomioon ottamiseen onkin siis jotain 

edellä mainittujen esimerkkien väliltä. 

 

Lovio & Kuisma (2004) ovat tutkineet yritystalouden ja ympäristönsuojelun yhteensovittamisen 

haastetta käsitellessä teoksessaan tarkemmin sitä, miten parannukset ympäristönsuojelussa 

mahdollisesti luovat positiivisia tuloksia yrityksen taloudellisiin tekijöihin niin välillisesti kuin 

välittömästi ja lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä. Näitä tuloksia on kuvattu alla olevassa taulukossa. 
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Taulukko 3. Ympäristönsuojelutason noston vaikutukset yrityksen taloudelliseen tulokseen. 

(Lovio & Kuisma. 2004. s. 27) 

 

 

Taulukossa esitettyjen kohtien perusteella, myös kohdeyrityksessä on tarkoituksenmukaista 

huomioida ympäristöasiat ja tunnistaa niiden tärkeys. 

 

2.5 Turvallisuus ja terveys 

 

Työturvallisuuden ja – terveyden kehittäminen kuuluu kiinteäksi osaksi kokonaisvaltaista 

laadunhallintaa. Se käsittää lakisääteisten ja viranomaisten määräysten noudattamisen, vaarallisten 

aineiden ja toimintariskien tunnistamisen sekä poikkeustilanteiden hallinnan. 

Turvallisuustekijöiden huomioon ottaminen on osa pitkän tähtäimen strategiaa samoin kuin työssä 

jaksamisen ja viihtymisen varmistaminen. (Lecklin. 2009. s. 36) 

 

Työterveys – ja turvallisuusjohtamiseen järjestämiseen viitekehyksen tarjoava ISO 45001 

standardi painottaa koko henkilöstön sitoutumista, riskien hallintaan ja toiminnan parantamiseen 

liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämistä sekä työterveys- ja turvallisuusasioiden yhdistämistä 
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organisaation liiketoimintaprosesseihin. Kyseinen standardi perustuu samaan Demingin 

johtamisympyrään, kuin ISO-standardit mitkä tarjoavat viitekehyksen laatu- ja 

ympäristöjärjestelmien toteuttamiseen. Suomen standardoimisliitto SFS ry kuvaa, että yritys saa 

liiketoiminnalleen hyötyjä Turvallisuus ja työterveys asioiden laadukkaan toteuttamisen myötä 

mm. seuraavissa kohdissa. 

 

1. Terveyttä ja turvallisuutta parantava kulttuuri vahvistuu 

2. Työtapaturmat vähenevät 

3. Henkilöstön poissaolot vähenevät 

4. Vakuutusmaksut pienenevät 

5. Yrityksen maine paranee 

6. Lakisääteisten ja muiden määräysten toteuttaminen helpottuu 

(ISO 45001:2018) 

 

Käytännössä työterveys- ja turvallisuusjohtamisen standardin mukaisen toiminnan toteuttaminen 

tuottaa yrityksen kustannusrakenteen kehittymistä parantamalla turvallisuus ja työterveys 

kulttuuria, mikä taas johtaa tapaturmien sekä poissaolojen vähenemiseen mistä johtuu 

vakuutusmaksujen ja poissaoloista johtuvien kustannusten aleneminen. Näiden tekijöiden myötä 

myös yrityksen imago kohenee ja yrityksen mahdollisuudet selvitä lakisääteisten määräysten 

aiheuttamista kohdista paranee. Kilpailuetu syntyy yrityksen maineen ja kustannusrakenteen 

paranemisena. (ISO 45001:2018) 

 

 

2.6 Innovaatiot 

 

Lecklin (2009. s. 36) julistaa innovaatioiden olevan kiistaton osa yrityksen kilpailukykyä ja niiden 

merkitys tulee tulevaisuudessa ainoastaan korostumaan. Innovaatiot voivat syntyä sattuman 

kautta, mutta pitkällä tähtäimellä menestystä tavoittelevan tulee johtaa innovaatiotoimintaa 

järjestelmällisesti luomalla edellytykset innovaatioiden syntymiselle sekä niiden jalostamiselle. 

Mikäli yritys ei pysty tuottamaan uusia innovaatioita, kilpailijat pystyvät jäljittelemään sen 

palveluita tai tuotteita, jolloin yrityksen ainoaksi kilpailutekijäksi jää yrityksen nykyisten 

tuotteiden ja palveluiden hinta. (Kaplan & Norton. 2004. s. 149) 
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Barsk & Malinen (2004. s. 39) painottavat osuvasti luovan ja innovatiivisen toiminnan eroa 

toteamalla, että innovatiivisuus tarkoittaa luovien ideoiden toteuttamista. Pitkäranta tarkentaa 

innovaatiolle seuraavan määritelmän (2015. s. 22) Innovaation taloustieteessä, määritetään 

innovaation tarkoittavan luotua tai hyödynnettyä kilpailuetua tai parempaa käytäntöä. Innovaatio 

voi siis olla esimerkiksi klassisena esimerkkinä pidetyn uuden tuotteen lisäksi, vaikka uusi 

asiakaskunta, uusi myyntiosaaminen taikka uusi ja parempi johtamistaito.  

 

Miten sitten innovaatioita toteutetaan? Barsk & Malinen (2004. s. 40-45) esittelevät viitekehyksen 

mikä painottaa innovaatiotoiminnan arvonmuodostumisen ja siihen perustuvan arvojohtamisen 

merkitystä innovaatiotoiminnassa. Arvonmuodostumisen ymmärtäminen on ensinnäkin tärkein 

tekijä, jotta yritys pystyy luomaan itselleen kilpailuetua. Viitekehyksen mukaan 

innovaatiojohtaminen on kokonaisvaltaista liiketoiminnan kehittämistä mikä noudattelee tarkasti 

yrityksen strategista hierarkiaa ja siinä tulee aina tunnistaa miten niin asiakkaan kuin yrityksen 

arvoketjuissa arvo muodostuu. Tämän toteamuksen myötä voidaan todeta, että strategista 

arkkitehtuuria käsitelleessä kappaleessa pidetyt kohdat pätevät täysin innovaatiojohtamisen ja 

innovaatioiden toteuttamisen piiriin. 

 

2.7 Yhteiskuntavastuut 

 

Nykyisessä liiketoimintaympäristössä yritykset hyötyvät siitä, että ne ottavat huomioon 

toimintansa sosiaaliset ja eettiset vaikutukset, koska asiakkaiden ja muiden sidosryhmien 

suhtautuminen yhteiskuntavastuun kantamiseen on jatkuvasti lisääntynyt. Esimerkkeinä 

yhteiskuntavastuusta käy liiallisten kurinpitotoimien välttäminen, terveydestä ja turvallisuudesta 

huolehtiminen, syrjinnän kitkeminen, työehtosopimuksien salliminen, työaikojen noudattaminen 

ja riittävien korvausten maksaminen. Yhteiskuntavastuun kantamiseen kuulu olennaisesti se, että 

vastuutta kannetaan paitsi omassa yrityksessä myös alihankkija – ja toimittajaverkostoissa.  

Ketjujen ollessa pitkiä ja osa sen lenkeistä sijaitessa toisissa maissa, joissa käsitykset 

hyväksyttävistä menettelyistä saattavat poiketa merkittävästi yrityksen näkökulmasta 

hyväksytyistä toimintatavoista, yhteiskuntavastuusta huolehtimisen merkitys korostuu. (Lecklin. 

2009. s. 36.) 
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2.8 Viitekehyksen rooli 

 

Edellisissä kappaleissa on kuvattu toimintajärjestelmällä kivijalan luova strateginen arkkitehtuuri, 

sekä toimintajärjestelmän eri elementit. Näitä elementtejä ei tule kuitenkaan käsitellä irrallisina, 

vaan ne tulee kytkeä sopivaan viitekehykseen.  Kuten edellä olevissa kappaleissa esitetyistä 

kohdista selviää, on laadun merkitys niin ympäristön, turvallisuuden, innovaatioiden ja 

yhteiskuntavastuiden mallikkaasti hoitamiselle elintärkeää. Tästä johtuen ISO 9001 standardin 

esittämä tapa toimia on varsinkin kohdeyrityksen tapauksessa tarkoitukseen parhaiten sopiva. 

Viitekehys tarjoaa mallin mitä käyttämällä toimintajärjestelmän eri osa-alueista saadaan 

muodostettua hallittu kokonaisuus. Tämän standardin puitteissa kohdeyritykseen on mahdollista 

järjestää toimintansa vastaamaan strategista tahtotilaansa. 
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3 TOIMINTAJÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTI 

 

Toimintajärjestelmän rakentamiseen valikoin Englantilaisen Endeavour Technical Limitedin 

tarjoaman ISO 9001 implementointi oppaan. Viisi pääkohtaa mukailevat osuvasti myös 

standardissa esitetyn Demingin johtamisympyrän suunnittele → toteuta → arvioi  → toimi sykliä, 

näin varmistaen järjestelmän laadukkaan toteuttamisen. Kyseinen opas painottaa myös vahvasti 

sisäisen viestinnän tärkeyttä mikä palvelee yrityksen strategisen arkkitehtuurin periaatteita. Tässä 

työssä käytetyt viisi toimintajärjestelmän rakentamisen askelta ovat: 

 

1. Tutustu: Lähtötilanne ja ISO 9001 standardin vaatimukset. 

2. Suunnittele toimintajärjestelmä 

3. Määrittele toimintapolitiikka, tavoitteet ja vastuuhenkilöt 

4. Rakenna toimintajärjestelmä 

5. Toimintajärjestelmän käyttöönoton suunnittelu 

 (Endeavour Technical Ltd; 2012; s. 1-4) 

 

Toimintajärjestelmän käyttöönoton suunnittelun jälkeen seuraavat vaiheet toimintajärjestelmän 

implementoinnissa olisivat toimintajärjestelmän käyttöönotto, sisäisen auditoinnin toteuttaminen, 

ulkoisen auditoinnin toteuttaminen ja viimeisenä auditoinnista saatujen tietojen perusteella 

toimintajärjestelmän kehittäminen. 

 

Tämän toimintamallin ajatuksena on, että jokaisen askeleen lopussa tilanne käydään läpi yrityksen 

johdon kanssa ja varmistetaan edellytykset siirtyä seuraavalle ”askelmalle”. Varmuus siitä, että 

edellytykset seuraavalle askelmalle siirtymiselle oli olemassa, tuli vastauksen liitteenä 1. olevassa 

tarkistuslistassa esitettyihin kysymyksiin olla kyllä. 

 

Johtoryhmänkokouksien välillä allekirjoittanut loi seuraavalle askelmalle siirtymiseen 

edellytyksenä olevat kohdat yhdessä yrityksen toimitusjohtajan kanssa. Johtoryhmän kokouksissa 

joko hyväksyttiin ehdotus tai sovittiin korjauksista, mitkä tekemällä päästiin siirtymään 

seuraavalle askelmalle. 
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3.1 Tutustu ja opi 

 

Tämän ensimmäisen vaiheen tehtäviä ovat toimintajärjestelmiä käsittelevään lähdekirjallisuuteen 

tutustuminen mistä on poimittu pääkohdat kappaleessa 2, yrityksen johdon tuen varmistaminen, 

tarveselvityksen tekeminen ja johdon katselmus. Jotta edellä lueteltuihin kohtiin voitiin edes 

paneutua, tuli ensin ymmärtää mikä on lähtötilanne kohdeyrityksessä. 

 

 

3.1.1 Lähtötilanne kohdeyrityksessä 

 

Siihen millä tarkkuudella ja laajuudella toimintajärjestelmä on tarkoituksen mukaista rakentaa 

vaikuttaa merkittävästi yrityksen tämän hetkiset lähtökohdat kappaleessa kaksi esitettyjen 

sisältöjen osalta. Kuten Johdannossa jo lyhyesti kerroinkin, kohdeyritys on 2019 keväällä 

perustettu rakennusalalle asiantuntijapalveluita tarjoava osakeyhtiö. Se työllisti tämän työn 

aloittamisen hetkellä huhtikuussa 2019 kolme täysipäiväistä työntekijää ja työn valmistuessa 

syyskuussa 2019 kahdeksan henkilöä. Näistä kahdeksasta henkilöstä yritys on ollut perustamassa 

neljä henkilöä, ketkä ovat myös yritys suurimmat osakkeen omistajat. Jatkossa kutsun tätä neljän 

henkilön ryhmää johtoryhmäksi. 

Yrityksen liikevaihto 2019 tulee olemaan n. 500.00 €. Yritys tarjoamat palvelut on jaettu karkeasti 

kahteen pääryhmään: Tekniset asiantuntijapalvelut ja Projektinjohtopalvelut. Teknisinä 

asiantuntijapalveluina yritys myy yksittäisen asiantuntijan toteuttamia rakennustöiden valvonta 

tehtäviä tai asiantuntijalausuntoja. Projektinjohtopalveluna myydään kokonaisten 

rakennushankkeiden projektinjohtototeutusta. Yrityksen asiakkaita ovat olleet tähän mennessä 

kaiken kokoiset rakennusurakoitsijat. 

 

Kappaleessa kaksi esitettyjen toimintajärjestelmän elementtien tilanne lähtöhetkellä selvitettiin 

yrityksen johtoryhmän kanssa pidetyssä palaverissa vapaamuotoisen keskustelun kautta, missä 

työntekijä kysyi kunkin elementin nykytilaa. Yhteenveto yrityksen lähtötilanteesta on esitetty alla: 
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1. Strategia: 

a. Karkea kolmevuotissuunnitelma. EI kirjattua omistajastrategiaa tai 

liiketoimintastrategiaa. Osaaminen ja tiimityö nostettu kuitenkin keskiöön. 

2. Strateginen arkkitehtuuri: 

a. Elämäntehtävä: ei määritetty 

b. Strategiset liiketoiminta-alueet: Esitelty yllä. Markkina myös segmentoitu 

asiakaskyselyillä. 

c. Analyyttisyys korkeintaan hajanaisella tasolla = 2/5. Kts. kappale 2.2.3 mikä käsittelee 

analyysien merkitystä. 

d. Strategiset tavoitteet: Ei määritetty 

e. Toimenpideohjelmat: Ei määritetty 

f. Pitkän tähtäimen budjetit: Hyvin karkealla tasolla 

g. Strategioiden toteutuksen turvaaminen: Ei turvattu, koska ei vielä kirkasta strategiaa. 

3. Laatujärjestelmä: 

a. Ei käytössä. Laadun merkitys liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta kuitenkin tunnistettu 

b. Prosesseja ei luotu 

4. Ympäristöjärjestelmä: 

a. Ei käytössä. Ympäristön merkitys yrityksen toimialalla kuitenkin hahmotettu. Lain ja 

määräysten mukainen toiminta jo käynnissä. 

b. Prosesseja ei luotu 

5. Työturvallisuus – ja terveysjärjestelmä 

a. Ei käytössä. Työturvallisuus ja työterveys järjestelmien merkitys yrityksen liiketoiminnan 

jatkuvuuden kannalta kuitenkin tunnistettu. Lain ja määräysten mukainen toiminta jo 

käynnissä 

6. Innovaatiot 

a. Innovaatioiden tuottamiselle tai johtamiselle ei järjestelmällistä toimintatapaa. 

Innovaatioiden merkitys asiantuntijatoiminnan merkitykselle ymmärretty. Sisäistetty 

toteamus: ”Asiantuntija on asiantuntija ainoastaan silloin kun asiakas niin kokee” 

7. Yhteiskuntavastuu: 

a. Yhteiskuntavastuiden hoitamiseen ei järjestelmällistä toimintatapaa. Lain ja määräysten 

mukainen toiminta jo toki käynnissä. 

 

Kuten yllä esitetystä lähtötilanteen yhteenvedosta voidaan todeta, kohdeyrityksessä tuli ensin 

luoda strategisen arkkitehtuurin luoma kivijalka ennen, toimintajärjestelmän rakentamisen 

aloittamista. Strategian keskeneräisyyttä ja täten strategisen arkkitehtuurin puutteita selittää se, 

että osa yrityksen johtoryhmän kuuluvista henkilöistä tulee aloittamaan yrityksen palveluksessa 

vasta myöhemmin, joten yrityksessä oli tehty päätös jättää strategiaprosessin tarkempi 

toteuttaminen vasta siihen ajankohtaa, kun kaikki toiminnan kannalta kriittisimmät henkilöt ovat 

siirtyneet yrityksen palvelukseen täysipäiväisesti. Kun strateginen arkkitehtuuri olisi luotu 
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riittävälle tasolle, pystyisi yritys ruveta suunnittelemaan toimintojaan toimintajärjestelmäänsä, 

minkä avulla johtaa toiminta tuottamaan strategisten tavoitteiden asettamia tuloksia. 

 

Tämä lähtötilanteen kartoittaminen toimi samalla myös tarveselvityksenä, siinä mielessä, että siinä 

tunnistettiin ne toiminnot, minkä ohjaamiseen yritys ei vielä ollut luonut vakiintuneita käytäntöjä. 

Tarveselvityksen tuloksena oli se, että yrityksessä ei ollut muodostunut yhdellekään toiminnolle 

vakiintuneita käytäntöjä, joten ne tulisi kaikki luoda strategista arkkitehtuuria myöten 

toimintajärjestelmän rakentamisen yhteydessä. 

 

3.1.2 ISO-9001-prosessilähtöisyys 

 

Kappaleessa 2.1 esitetyn toimintajärjestelmän selkärangan, mukautetun Demingin 

johtamisympyrän lisäksi, ISO-9001 standardi esittää myös muita toiminnan järjestelyn kannalta 

kriittisiä tekijöitä.  Näitä ovat jo kertaalleen esitetyt eri toiminnan osa-alueet johtamisesta 

tukitoimintoihin, sekä vahvasti tähän johtamisympyrään linkittyvä prosessimainen toimintojen 

järjestely on kriittisessä osassa ISO-9001 standardin esittämässä viitekehyksessä. Demingin 

mukautettu johtamisympyrä on esitetty kuvassa 2. 

 

Liiketoiminnan kannalta prosessin voidaan ajatella olevan aina lisäarvoa tuottava sarja tapahtumia, 

jossa yritys käyttää lisäarvon tuottamiseen omaamiaan resursseja. Prosessin voidaan katsoa aina 

alkavan syötteestä, jonka toimittaa jokin yrityksen sisäinen tai ulkoinen sidosryhmä ja päättyvän 

johonkin syötteeseen minkä vastaanottajana on jokin yrityksen sisäinen tai ulkoinen sidosryhmä. 

Varsinkin yritystoiminnassa voidaan tehdä karkea ja ydinprosesseihin ja tukiprosesseihin. 

Ydinprosessit ovat ne toiminnot, joiden toteutuminen johtaa ylimmän strategisen tavoitetason – 

taloudellisen näkökulman – toteutumiseen. Ne ovat siis niitä toimintoja mitkä tuovat yritykseen 

rahaa. Tukitoiminnot taas koostuvat lähinnä sisäisitä prosesseista, joiden tehtävänä on palvella 

ylivertaista onnistumista yrityksen ydinprosesseissa. Ydinprosesseja ovat esimerkiksi sellaiset 

toiminnot kuin myynti ja tuotanto, kun taas tukiprosesseja ovat henkilöstön kouluttaminen ja 

strateginen johtaminen. (Pesonen 2007. s. 130-132.) (Martinsuo & Blomqvist. 2010. s. 4) 

 

Prosessienjohtamisen kokonaisuus perustuu siihen, että jotta yritys pystyy toteuttamaan strategian 

päämärän olevan kilpailuedun ja näin sen korkeimman strategisen tavoitteen, kustannusrakenteen 

parantamisen, tulee yrityksen ymmärtää, kuvata, kontrolloida ja kehittää niitä toimintojaan, jotka 
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ovat näiden edellä kuvattujen päämäärien saavuttamisen kannalta olennaisimpia. Tätä 

ymmärryksen, kuvaamisen, kontrolloimisen ja kehittämisen kokonaisuutta Laamanen & Tinnilä 

(2009. s. 6) kutsuvat prosessijohtamiseksi. Prosessijohtamista käsittelevä kirjallisuus esittää 

prosessijohtamisen eroavan perinteisestä johtamismallista sen organisaatiorajoja ylittävän 

yhteistyöhön perustuvan toiminnan kehittämisen myötä. Prosessijohtamisen myötä yrityksen 

yritys pyrkii siis löytämään tehokkaimman mahdollisen toimintamallin hyödyntämällä kaikkia 

yrityksen sidosryhmiä ja sitten mallintamaan tämän toimintatavat prosesseiksi. (Laamanen & 

Tinnilä. 2009. s. 7) (Lecklin. 2006. s. 126, 131). Tässä on huomionarvoista kuitenkin muistaa se, 

että prosessijohtamiseenkin liittyvien päätösten tulee aina perustua yrityksen strategisiin 

päätöksiin, eikä toiste päin missä strategiset päätökset tehtäisi prosessijohtamisen periaattein.  

 

Kaikki yrityksen prosesseja, vaikka ne saattavat ollakin tärkeitä, ei ole tarkoituksen mukaista 

kuvata erillisinä prosesseina. Jotkin päivittäiset toimintaan liittyvät tehtävät kuten kohdeyrityksen 

tapauksessa myyntilaskutukseen liittyvät toiminnat, voidaan kuvat toimintaohjeella. Prosessin 

kriittisyys organisaation kannalta vaikuttaa myös siihen millä tarkkuudella ne on tarkoituksen 

mukaista kuvata. Pesonen (2007. s. 144) listaa laadukkaalle prosessikuvaukselle seuraavat kolme 

määritelmää: 

1. Siinä tulee olla prosessin peruskuvas, mikä kuvaa esimerkiksi prosessin alun ja lopun, 

sidosryhmät, vastuut sekä tavoitteet 

2. Prosessi tulee esittää vuokaaviolla, missä prosessin päävaiheet näkyvät kaavion muodossa 

3. Prosessikuvauksen tulee avata prosessin eri vaiheet, sekä niihin liittyvät vastuut ja tarvittavat 

resurssit. 

Alla on annettu esimerkki kohdeyrityksen tarjousprosessin kuvauksesta. Se sisältää prosessin 

peruskuvaksen, vuokaavion ja kaavion vaiheiden avaamisen. 
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Kuva 12. Tarjousprosessin prosessikuvaus ja vuokaavio 

 

 

3.1.3 ISO-9001 vaatima dokumentointi 

 

Kun nyt on tiedossa minkä takia yrityksen kannattaa ottaa käyttöönsä toimintajärjestelmä 

(kappaleet 2.3-2.8), mihin toimintajärjestelmässä esitettyjen ratkaisujen tulee perustua (kappale 

2.2) ja miten toimintajärjestelmässä kuvattu toiminta pitää järjestää (kappale 2.1 ja 3.1.2) herää 

kysymys siitä mitä toimintajärjestelmä sitten oikeasti pitää sisällään. Määritelmä: 

”Toimintajärjestelmä pitää sisällään kaikki yrityksen toiminnot” ei vielä tarjoa tähän riittävää 
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vastausta. Tämä kaikki toiminta pitää nimittäin dokumentoida. Siihen mitä sitten pitää 

dokumentoida antaa käytännönläheisen opastuksen ISO-9001 dokumentaation vaatimuksia 

käsittelevä Porton ja Thompsonin (2016) julkaisema opas. 

 

Organisaation tekemän dokumentoinnin tarkoituksena on välittää tietoa, todistaa 

vaatimustenmukaisuus tarvittavissa tuotteissa/palveluissa ja prosessien suorituskyvyssä sekä 

säilyttää ja siirtää henkilöstön omaamaa aineetonta pääomaa läpi organisaation. Organisaation 

koolla, sen toteuttamilla prosesseilla ja niiden monimutkaisuudella sekä henkilöstön pätevyyden 

tasolla yrityksen tulisi määrittää sen tuottaman dokumentoinnin taso. Tässä piileekin ISO-9001 

standardin aiheuttama mahdollinen kompastuskivi, oppaan kirjoittajat Porto & Thompson 

kuvaavat dokumentoinnin olevan useammin lian kattavaa kuin puutteellista, mikä on johtanut 

siihen, että henkilöstö ei enää löydä kriittisimpiä dokumentteja, joten henkilöstö alkaa toimimaan 

”yleisen toimintamallin” mukaisesti. (Porto & Thompson. 2016. s. 3) 

 

ISO-9001 standardin vaatima dokumentointi on esitetty alla listauksena standardin esittämien 

toimintajärjestelmän näkökulmien mukaan. 

 

• Organisaation toimintaympäristö. 

o Toimintajärjestelmän laajuus 

o Syötteenä johdon katselmukseen menevät tiedot 

• Johtajuus.  

o Laatupolitiikka 

• Suunnittelu.  

o Laatutavoitteet 

• Tukitoiminnot.  

o Seuranta- ja mittausresurssien sopivuus tarkoitukseensa 

o Mittaus- ja testauslaitteiden kalibrointitiedot 

o Henkilöstön koulutus-, kokemus- ja pätevyystiedot 

• Operatiiviset toiminnot.  

o Tuotteet ja palvelut täyttävät vaatimukset 

o Tilaus- ja sopimuskatselmustiedot 

o Suunnittelukatselmustiedot 

o Suunnittelun lähtötiedot 

o Suunnittelun valvontatiedot 

o Suunnittelun lähtötiedot 

o Tiedot toimittajien valintaan, valvontaa, palautteen käsittelyyn ja uudelleen arviointiin 

liittyvistä toimenpiteistä 

o Tuote- ja palveluominaisuustiedot 
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o Tuotteiden ja palveluiden jäljitettävyystiedot 

o Asiakkaiden ja toimittajan omaisuuteen liittyvät tiedot 

o Prosessiin tai tuotteeseen liittyvien muutosten tiedot 

o Tuotteiden ja palveluiden vaatimuksenmukaisuustiedot 

o Poikkeavien tuotteiden ja palveluiden tiedot 

• Toimintajärjestelmän suorituskyvyn arviointi.  

o Seuranta- ja mittaustulokset 

o Sisäisen auditoinninohjelma 

o Sisäisen auditoinnin tulokset 

o Johdon katselmusraportit, sisältäen pakolliset syöte- ja tulostiedot 

• Parantaminen 

o Korjaavat toimenpiteet 

o Korjaavien toimenpiteiden tulokset 

(Porto & Thompson. 2016. s. 3-4) (Moisio. 2017. s. 5-8) 

 

Edellä esitetyn listauksen lisäksi standardi esittää pakollisiksi dokumenteiksi, sellaiset kohdat 

mitkä ovat yrityksen liiketoiminnan kannalta välttämättömiä. Näitä voivat olla esimerkiksi 

toimintakäsikirja, organisaatiokaavio tai prosessien vuokaaviot. Näiden kohtien tarpeellisuutta 

tulee tarkastella aina tapauskohtaisesti. (Porto & Thompson. 2017. s. 2) 

 

3.1.4 Yhteenveto ennen siirtymistä järjestelmän suunnitteluun 

 

Jotta toimintajärjestelmän implementoinnissa päästään siirtymään itse järjestelmän suunnitteluun, 

yrityksessä varmistettiin vastauksien olevan kyllä seuraaviin kysymyksiin: 

 

Taulukko 4. Askelman 1. tarkastuslista 

Onko johto motivoitunut toimintajärjestelmän implementointiin? Kyllä 

Ymmärtääkö yrityksen johto ISO-standardin esittämät periaatteet 

toimintajärjestelmälle ja ymmärtääkö se lähtötilanteen mille 

toimintajärjestelmä rakennetaan? 

Kyllä 

Onko toimintajärjestelmän implementoinnista vastaavalla 

projektipäälliköllä saatavissa tarvittavat resurssit toimintajärjestelmän 

toteuttamiseen? 

Kyllä 
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Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksissa ensimmäisessä johtoryhmän palaverissa. Yrityksen 

johdon motivoitumisen varmistaa se, että tarve toimintajärjestelmän implementointiin on syntynyt 

yrityksen johtoryhmässä ja kaikki johtoryhmän jäsenet olivat valmiit työskentelemään projektin 

eteen. Motivaation tasoa nostettiin myös käymällä yhteisesti läpi kappaleessa kaksi esitetyt kohdat 

ja perusteet sille, että mitä hyötyä yritys saa toimintajärjestelmästä. 

 

Ymmärrys standardin asettamista vaatimuksista ja yrityksen lähtötilanteesta toimintajärjestelmän 

rakentamisen näkökulmasta varmistettiin käymällä edellä käsitelty yhteenveto yrityksen 

lähtötilanteesta, käymällä läpi ne elementit mistä toimintajärjestelmä koostuu, miten toiminta tulee 

järjestää ja mitä dokumentteja ISO-standardi vaatii tuotettavaksi. 

 

Toimintajärjestelmän implementoinnin kannalta tärkeimpänä resurssina tulisi toimimaan 

motivoitunut yrityksen johto. Kun johdon motivoituminen oli varmistettu, resurssien riittävyys oli 

taattu. 

 

Käytännössä kaikki tähän mennessä tähänkin työhön kirjoitetut kohdat ovat olleet näitä 

ensimmäisen vaiheen tehtäviä, joiden sisäistämisen myötä toimintajärjestelmän 

implementoinnissa siirryttiin vaiheeseen kaksi. Päätös toimintajärjestelmän suunnittelun 

aloittamisesta tehtiin johtoryhmän palaverissa. 

 

3.2 Toimintajärjestelmän implementoinnin suunnittelu 

 

Suunnitteluvaiheen tehtäviä on määrittää toimintajärjestelmälle asetettavat tavoitteet, aikatauluttaa 

toimintajärjestelmän implementointi, prosessien, osaprosessien ja näiden riippuvuuksien 

tunnistaminen sekä varmistaa johtoryhmässä edellytykset seuraavaan vaiheeseen siirtymiseen. 

 

3.2.1 Toimintajärjestelmälle asetetut tavoitteet ja aikataulu 

 

Edellisen vaiheen päättäneessä johtoryhmän palaverissa asetettiin myös tavoitteet ja karkean tason 

aikataulu toimintajärjestelmän implementoinnille.  
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Rajaus 1.Yrityksen lähtötilanteesta johtuen toimintajärjestelmälle ei tulla hakemaan ulkopuolisen 

tahon myöntämää sertifikaattia.  

Tämän päätöksen taustalla on se, että yrityksen ydinliiketoiminta ja malli siitä miten se toimitetaan 

asiakkaalle, on vielä liikkeessä. Yrityksessä aikaisemmin tehdyn asiakastutkimuksen tulokset 

kertoivat siitä, että asiakkaille ulkopuolisen tahon myöntämä sertifikaatti ei toiminut 

kohdeyrityksen tapaisen palveluntarjoajan valintaan vaikuttavana tekijänä. Ulkopuolisen tahon 

sertifioinnin aiheuttamia hankintamenoja ei myöskään haluttu tässä vaiheessa yrityksen taseeseen. 

Yrityksessä katsottiin, että ISO standardin vaatimusten pilkulleen seuraaminen ei ole tarkoituksen 

mukaista, varsinkaan dokumentoinnin osalta. Demingin johtamisympyrän ja prosessijohtamisen 

periaatteet kuitenkin otetaan välittömästi käyttöön. 

 

Tavoite 1. Toimintajärjestelmästä tulee rakentaa mahdollisimman yksinkertainen. 

Päällimmäisin tekijä tämän päätöksen taustalla on yrityksen strategian ja strategisen arkkitehtuurin 

keskeneräisyys. Kaikilta johtoryhmän jäseniltä, sekä tämän työn toteuttajalta, löytyi myös 

henkilökohtaista kokemusta toimimisesta yrityksissä missä toimintajärjestelmään liittyvän 

dokumentoinnin laajuus ja monimutkaisuus olivat ajaneet yrityksen henkilöstön toimimaan ns. ” 

yleisesti hyväksytyn toimintamallin” mukaisesti. Dokumentaatiosta haluttiin mahdollisimman 

yksinkertainen ja näin varmistaa, että toimintajärjestelmän mukainen dokumentaatio varmasti 

toteutuu. Toimintajärjestelmään piiriin sisällytetään kuitenkin kaikki yrityksen toiminnot. 

Toimintajärjestelmän luomisen edellytykseksi tunnistettiin, että yrityksessä tulee määrittä 

vähintään sen elämäntehtävä, jotta myöhemmin käsiteltyjen toimintapolitiikan ja toiminnan 

tavoitteiden pystytään määrittämään. Tämä elämäntehtävän määrittäminen tehtäisi tämän 

projektin yhteydessä. 

Toimintajärjestelmään luotaviksi dokumenteiksi määritettiin toimintakäsikirja, missä on esitetty 

organisaation toimintaympäristö, toimintapolitiikka, toiminnantavoitteet, sekä tiivistetysti 

toimintamalli kaikkiin yrityksen prosesseihin. Toimintakäsikirjan lisäksi kaikista prosesseista 

luotiin yleistason prosessikuvaukset ja ydinprosesseille tämän lisäksi myös prosessien vuokaaviot. 

Toiminnan johtamisen vuosikello nähtiin myös välttämättömäksi, joten se tuli luoda osaksi 

toimintakäsikirjaa. Toimintajärjestelmä tultaisi rakentamaan yrityksen käyttämään pilvipalveluun. 

 

Tavoite 2. Toimintajärjestelmän tulee keskittyä omistajien välisten ”pelisääntöjen” luomiseen. 

Tämä tavoite johtaa juurensa siihen, että yrityksessä työskentelevistä henkilöistä 60% = yrityksen 

johtoryhmä on ollut perustamassa yritystä. Pelisääntöjen tärkeyttä korostaa myös se strateginen 
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päätös, että päätökset halutaan tehdä tämän johtoryhmän sisällä, eikä niinkään keskittää 

esimerkiksi yksittäisen toimitusjohtajan tehtäväksi. Jotta yksittäisen osakkaan sooloilu ja täten 

johtoryhmä keskeinen työskentely pystytään varmistamaan, näiden asioiden käsittely tulisi nostaa 

pääosaan toimintajärjestelmän luomisessa. 

 

Toimintajärjestelmän käyttöönoton takarajaksi määritettiin 16.3.2019 pidetyssä ensimmäisessä 

johtoryhmän palaverissa 1.9.2019. Samaisessa palaverissa todettiin, että syksylle 2019 suunniteltu 

yrityksen strategiaprosessi, minkä tarkoituksena olisi määrittä yrityksen strategia vuosille 2020-

2022, tulisi aiheuttamaan varmasti toimintajärjestelmän sisältöön muutoksia, joten 

toimintajärjestelmä tulisi myös päivittää syksyn 2019 aikana. Näiden päivitysten tekeminen ei 

kuitenkaan olisi osa tätä diplomityötä. 

 

 

3.2.2 Prosessit, osaprosessit ja niiden väliset riippuvuudet 

  

Jotta yritys pystyy määrittelemään sen toimintatavat, toiminnan tavoitteet ja tavoitteista 

vastuulliset (askelma 3) tulee ensin tunnistaa ensin yrityksen toiminnot, toisin sanoen se 

toteuttamat prosessit. Yrityksen lähtötilanteesta johtuen prosessien luominen aloitettiin tyhjältä 

pöydältä. Prosessien luomiseen karkean jaon tarjoaa ISO 9001. Siinä yrityksen toiminnat jaetaan 

karkeasti Johtamiseen, Tukitoimintoihin ja Operatiivisiin toimintoihin. Nämä kolme prosessien 

pääryhmää jaetaan sitten vielä pienempiin prosesseihin ja niin edelleen niiden osaprosesseihin, 

kunnes kaikki yrityksen toiminnot on tunnistettu. (kts. kuva 13). Se mikä on yrityksen kannalta, 

tärkein prosessi vaihtelee aina tapauskohtaisesti. Yhden vastauksen antaa Tulevaisuuden 

Kasvupolut Oy:n teettämä (2018) tutkimus, missä on tutkittu yrityksen liiketoiminnan kannalta 

kriittisimpiä kasvutekijöitä ns. porrasajattelua hyödyntäen. Tutkimuksessa on jaettu liiketoiminta 

kehittyminen seuraavaan kuuteen portaaseen. 

 

1.  ”Käynnistysvaihe”     1-5 henkilöä, liikevaihto 50 000 – 600 00€ 

2. ”Kumppanuusvaihe”     6-20 henkilöä, liikevaihto 600 00 – 2 milj. € 

3. ”Organisoitumisvaihe”     21-50 henkilöä, liikevaihto 2,1 – 5 milj. € 

4. ”Ammattimaisuus- ja kypsyysvaihe”  51-150 henkilöä, liikevaihto 5 – 15 milj. € 

5. ”Jatkuvan kasvun ja uudistumisen vaihe” 150-250 henkilöä, liikevaihto 15 – 25 milj. € 

6. ”Jatkuvan kehityksen ja tuloksenteon vaihe” yli 250 henkilöä, liikevaihto yli 25 milj. € 
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Yritystoiminta käynnistyy yrittäjän oman osaamisen perustalle rakentuen useimmiten jonkin 

tuotteen tai palvelun ympärille, parhaimmillaan jo alusta tiimin tukiessa toimintaa, kuten 

kohdeyrityksen tapauksessa. Toiminnan ajatellaan useimmiten päättyvän 5. portaalla työnteon ja 

omistamisen eriytymiseen, johtamisen johtamiseen ja uusien tuotteiden ja markkinasegmenttien 

etsimiseen. Nämä portaat syntyvät niistä lasikatoista taikka kasvukivuista, mitä aina 

liiketoiminnan kasvattaminen tuo usein tullessaan. Näiden kasvukipujen ja lasikattojen 

syntymisen katsotaan johtuvan pääasiassa aina henkilöstömäärän aiheuttamasta muutostarpeesta 

johtamiseen. Mikäli yrityksessä ei onnistuta muuttamaan johtamista henkilöstömäärän kasvun 

mukana kasvukivut esiintyvät mm. johdon ajankäytön liallisena painottumisena operatiiviseen 

toimintaan, henkilöstön säännönmukaiseen ylikuormittumiseen, säännöllisesti tehtävissä 

toimenpiteissä alkaa esiintymään säännöllisesti puutteita, ihmiset eivät ole tietoisia omasta 

tehtävänkuvastaan tai organisaation tiedonkulku tökkii. Kun tutkitaan kaikkia yllä mainittuja 

liiketoiminnan vaiheita, tutkimuksessa on tultu tulokseen, jossa johtaminen näyttelee kaikkein 

kriittisinä roolia liiketoiminnan menestymisen kannalta. Johtamisen jälkeen kriittisimpiä tekijöitä 

ovat myynti, talous, yrityksen elämäntehtävä ja strategia sekä strategiset tavoitteet. (Myllylä & 

Luoma. 2018. s. 19-25) 

 

Kriittisissä menestystekijöissä on kuitenkin tiettyjä eroja riippuen siitä missä vaiheessa yritys 

sijaitsee. Kohdeyritys sijaitsee ”kumppanuusvaiheessa”, jonka ominaispiirteitä ovat liikeidean 

kuvaaminen ja ansaintalogiikan selkeyttäminen, vastuun jakaminen, osaavan henkilöstön 

rekrytoiminen ja toiminnan kaupallistaminen. Kun yritys haluaa kasvattaa toimintaansa, tässä 

vaiheessa sen kannalta kriittisimmät tekijät ovat onnistumiset myynti, talous, asiakashankinta, 

tuotanto/asennus/huolto ja verkostoitumisprosesseissa. (Myllylä & Luoma. 2018. s. 35) 

 

Edellä kuvatut prosessit ovat menestymisen kannalta tärkeimmät prosessit. Niistä myynti, 

asiakashankinta (myynti ja asiakashankinta sisällytettiin tarjousprosessiin) sekä tuotantoprosessi 

asetettiin yrityksen ydinprosesseiksi ja taloutta käsittelevä toiminta asetettiin osaksi johtamisen 

tukiprosessia, kun verkostoitumista ohjaavat toiminnot tukiprosesseiksi. Yrityksessä tunnistettiin 

ja osin luotiin seuraavat johtamisen prosessit: Asiakkuuksien johtaminen, strateginen johtaminen, 

operatiivinen johtaminen, suorituskyvyn johtaminen ja jatkuvan kehittämisen johtaminen sekä 

taloushallinto. Ydinprosesseja ovat tarjousprosessi, mikä palvelee niin projektinjohtopalvelun 

prosessia kuin tekniset asiantuntijapalvelut prosessia. Tukitoimintojen prosessi koostuu. 

Markkinoinnista ja sisäisestä viestinnästä, tietohallinnosta, riskienhallinnasta sekä 
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henkilöstötoiminnasta. Nämä kaikki edellä kuvatut prosessit on kuvattu alla yrityksen 

prosessikartassa. 

  

 

Kuva 13. Kohdeyrityksen prosessikartta. 

 

Edellä kuvatut prosessit on pilkottu vielä osaprosesseiksi. Tästä esimerkkinä yrityksen 

taloushallinon prosessin sisältämät osaprosessit. joita ovat kirjanpito, rahoitus, investoinnit, 

palkanlaskenta, budjetointi sekä osto – ja myyntireskontra. 

 

 

Kuva 14. Taloushallintoprosessin osaprosessit 

 

Prosessien liittyminen toisiinsa on kuvattu alla. Käytännössä kaikki prosessit ovat vaikutuksessa 

toistensa kanssa, siten että lopputuloksena pyritään erinomaisuuteen yrityksen ydinprosesseissa. 



 47 

 

Kuva 15. Prosessien liittyminen toisiinsa 

 

 

3.2.3 Yhteenveto ennen siirtymistä toimintatapojen, tavoitteiden sekä vastuualueiden 

määrittämistä 

 

Yrityksen johtoryhmässä varmistettiin, että vastaus seuraaviin kysymyksiin oli kyllä. 

 

Taulukko 5. Vaiheen 2 tarkistuslista 

Onko toimintajärjestelmälle asetetut tavoitteet selvillä? Kyllä 

Onko toimintajärjestelmän implementointi aikataulutettu? Kyllä 

Onko kaikki prosessit tunnistettu? Kyllä 

Onko kaikki osaprosessit tunnistettu? Kyllä 

Onko prosessien väliset riippuvuudet tunnistettu? Kyllä 

Onko toimintajärjestelmän implementoinnista viestitty riittävästi? Kyllä 

 

Toimintajärjestelmälle asetut tavoitteet painottavat järjestelmän luomista vastaamaan yrityksen 

todellista tarvetta sekä toimintajärjestelmän mukaisen toiminnan varmistamista mahdollisimman 

kevyen dokumentoinnin tuomin eduin. Toimintajärjestelmän halutiin toimivan urheilutermein 

”pelikirjana”, miksi myös yrityksen toimintakäsikirjaa kutsutaan.  
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Prosesseihin liittyvät kohdat hyväksyttiin yrityksen johtoryhmässä ja niiden esitystapa. 

Toimintajärjestelmästä viestiminen hoidettiin tässä kyseissä palaverissa. Elämäntehtävä luotiin 

kappaleessa 2. esitetyin periaattein seuraavaksi: 

 

Missio: 

Mahdollistamme kumppaneidemme menestyksen tuomalla rakennusalan käytännöt uudelle 

vuosituhannelle 

Visio: 

Tavoitteemme on olla rakennusalalla kansainvälisesti arvostettu projektijohtamisen edelläkävijä 

Arvot: 

Yhteistyö, Osaaminen, Edelläkävijyys, Tuloksellisuus 

 

3.3 Toimintaympäristö, toimintapolitiikka, tavoitteet ja vastuualueet 

 

Toimintaympäristön vaikutusten ymmärtäminen, toimintapolitiikka, toiminnan tavoitteet ja 

vastuut näiden toimintojen toteuttamiseen näyttelee kriittistä roolia ennen prosesseissa tapahtuvan 

toiminnan määrittämistä. 

 

3.3.1 Toimintaympäristö 

 

ISO-9001 standardi edellyttää, että yritys on tietoinen sen toimintaympäristöstä, jotta se kykenee 

tarjoamaan toimintaympäristön, sekä siinä toimivien sidosryhmien asettamien vaatimusten 

mukaisia tuotteita ja palveluita. (ISO 9001 2015. s. 16) Kohdeyrityksessä toimintaympäristön 

kartoittaminen tehtiin PESTLE-analyysillä.  

 

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

ulkoisesti vaikuttavia tekijöitä. PESTLE-analyysissä käytetyt analyysin näkökulmat, joiden 

katsotaan vaikuttavan organisaation toimintaan ovat poliittinen tilanne (P), taloudellinen tilanne 

(E), yhteiskunnalliset tekijät (S), teknologiset tekijät (T), lailliset tekijät (L) ja ympäristötekijät 

(E). (Zahari. 2018. s. 2) 

 

Poliittisten tekijöiden osalta tarkastellaan valalla olevien ja tulevien poliittisten ratkaisujen 

vaikutuksia organisaation toimintaan. Näitä vaikutuksia voivat olla esimerkiksi verotuksen 
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kiristyminen tai ympäristölainsäädännön kiristäminen. Taloudellisten tekijöiden analyysissa 

pyritään tunnistamaan yrityksen toimialaan kohdistuvat vaikutukset esimerkiksi korkojen nousun 

tai kilpailijoiden luoman hintapaineen osalta. Yhteiskunnallisia yrityksen toimintaan vaikuttavia 

tekijöitä voivat olla esimerkiksi kansan yleinen mielipide kansantalouden tilasta tai organisaation 

toimialasta. Teknologisten tekijöiden analyysillä pyritään tunnistamaan miten toimintaympäristön 

teknologinen tila vaikuttaa yrityksen toimintaan esimerkiksi tutkimalla, miten toimintaympäristön 

langattomien internetyhteyksien tila voi vaikuttaa yritykseen. Lailliset tekijät ovat kytköksissä 

poliittisiin tekijöihin, mutta ne myös ohjaavat poliittista päätöksentekoa. Yrityksen on 

tunnistettava sen toimintaan vaikuttavat lait ja määräykset. Ympäristötekijöiden analyysillä 

pyritään tunnistamaan ne lait ja määräykset mitkä vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan. (Satay et. 

al. 2018. s. 2-3) 

 

PESTLE-analyysin perusteella yritys tunnisti sille tärkeimmiksi sidosryhmiksi Asiakkaat, 

viranomaiset sekä ulkopuoliset palvelun tarjoajat. Sidosryhmien odotukset yritystä kohtaan ovat: 

 

 

Kuva 16. Sidosryhmien odotukset kohdeyritystä kohtaan. 

 

Näiden odotuksien pohjalta, kohdeyritys lähti luomaan sen toimintapolitiikkaansa. 

 

Asiakkaat

• Osaava ja  
innovaativinen palvelu

• Teknisesti laadukkaat 
ratkaisut

• Hyvää 
vuorovaikutuskykyä

• Luotettavaa 
kumppanuutta

• Joustavuutta

Viranomaiset

• Luotettavuutta

• Jäljitettävää 
dokumentointi

Ulkopuoliset 
palveuntarjoajat

• Selkeät vaatimukset ja 
sopimukset

• Yhteistyökykyä

• joustavuutta

• Luotettavuus

• Järestelmällisyys
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3.3.2 Toimintapolitiikka 

 

Toimintapolitiikalla tarkoitetaan niitä laatuun, ympäristöön, työturvallisuuteen ja työterveyteen 

liittyviä periaatteita, joita noudattamalla yritys pyrkii saavuttamaan sen asettamat strategiset 

tavoitteet. Toimintapolitiikassa esitetyt periaatteet tulee olla aina niin konkreettisella tasolla 

kuvattuja, että niihin perusten pystytään asettamaan tavoitteita. Toimintapolitiikan viestimän 

sanoman tulee olla henkilöstön tiedossa ja sen tulee pyrkiä vastaamaan siihen, miten yrityksen 

sidosryhmien odotukset toteutetaan. Toimintapolitiikan tulee aina perustua yrityksen mission, 

visioon ja arvoihin. (Ritola. 2018. s. 5) 

 

Kohdeyrityksen toimintapolitiikka on esitetty kolmen eri näkökulman kautta: Asiakkaat ja laatu, 

Henkilöstö sekä ympäristö ja yhteiskuntavastuu. 

 

Kuva 17. Yrityksen toimintapolitiikka 

 

 

 

Asiakkaat ja laatu

• Tunnistamme 
asiakkaiden tarpeet ja 
mittaamme heidän 
tyytyväisyyttä

• Toimitamme 
palvelumme ajallaan 
ja palvelumme tulee 
täyttää aina asiakkaan 
odotukset

• Takaamme, että 
henkilöstömme kuuluu 
oman alansa 
parhaimpien 
ammattilaisten 
joukkoon

Henkilöstö

• Osallistamme koko 
henkilöstön 
yrityksemme 
suorituskyvyn 
parantamiseen

• Takaamme 
henkilöstöllemme 
mahdollisuuden 
jatkuvaan itsensä 
kehittämiseen

• Varmistamme 
henkilöstön työssä 
jaksamisen ja 
takaamme heille 
turvallisen 
työympäristön

Ympäristö ja 
yhteiskuntavastuu

• Kannamme 
yhteiskunnallisen 
vastuumme

• Hyvät eettiset arvot 
ohjaavat valintojamme

• Hallitsemme 
toimintaamme liittyvät 
ympäristöriskit, 
vähennämme 
jätteiden määrää ja 
kehitämme yhdessä 
asiakkaidemme 
kanssa  rakentamista 
vähemmän 
ympäristöä 
kuormittavaksi
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3.3.3 Toiminnantavoitteet 

 

Toimintapolitiikalle asetettavien tavoitteiden asetannassa tuli vastaan yrityksen strategisten 

tavoitteiden puuttuminen. Niiden luomiseen ei myöskään löytynyt edellytyksiä tämän työn 

puitteissa, joten niiden laatiminen jätettiin johtoryhmän päätöksellä tehtäväksi 

toimintajärjestelmään tehtävien päivitysten yhteyteen syksylle 2019. 

 

3.3.4 Roolit, vastuut ja valtuudet 

 

Jotta vastuita ja valtuuksia pystyttiin määrittelemään kohdeyrityksessä tuli ensin tunnistaa siinä 

toimivat päättävät tahot. Toimintajärjestelmän ja siinä kuvatun toiminnan kannalta kohdeyrityksen 

päättäviksi tahoiksi tunnistettiin yrityksen hallitus, yrityksen johtoryhmä, toimitusjohtaja, 

projektinjohtajat ja projektipäälliköt. 

Edellä kuvattujen tahojen vastuut ja valtuudet sekä roolien määrittäminen on hoidettu RACI-

matriisilla, josta ilmenee organisaation keskeiset tehtävät ja tehtävään sidotut vastuulliset sen 

mukaan, mikä heidän vastuunsa taso tehtävässä on. RACI-matriisin mukaisen työskentelyn 

tarkoituksena on määrittää jokaiselle tehtävälle vastuullinen (R), vastuussa oleva (A), neuvoja (C) 

ja tiedotettava (I) taho. Jokaisella tehtävällä tulee olla vähintään yksi vastuullinen henkilö, enintään 

yksi vastuussa oleva henkilö ja tarpeen mukaan nolla – rajaton määrä neuvojan tai tiedotettavan 

roolissa olevia henkilöitä. (Tartell. 2017. s. 1). RACI-matriisin ”osapuolet” muokattiin vastaamaan 

kohdeyrityksen tarpeita siten että käytetyt osapuolet ovat: 

 

- H: Hyväksyjä. Varsinkin hallitusta koskevat tehtävät 

- V: Kokonaisvastuussa 

- T: Operatiivisessa vastuussa 

- O: Osallistuttava tarvittaessa 

Kokonaisvastuussa oleva taho on oltava jokaisessa kohdassa ja muut tahot tarvittaessa. Sarakkeet 

ovat vasemmalta, oikealle seuraavat: Hallitus, johtoryhmä, toimitusjohtaja, projektijohtaja, 

projektipäällikkö 
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Taulukko 6. Ote yrityksen vastuumatriisista. 

 

 

Vastuumatriisisin sisältäessä yrityksen 195 keskeisintä toimintoa tai päätöstä, poimittiin 

tärkeimmät tehtävät esitettäväksi toimintakäsikirjassa. Esimerkki ydinprosessissa tehtäviin 

liittyvistä tärkeimmistä, toimintakäsikirjassa, esitetyistä vastuista on esitetty alla olevan esimerkin 

mukaisesti. 

 

Taulukko 7. Esimerkki toimintakäsikirjassa esitetyistä vastuista 

YDINPROSESSIT 

Päätökset Vastuuhenkilö 

Laskettavat ja tarjottavat kohteet Johtoryhmä 

Tarjouksen sisältö Projektijohtaja 

Sopimuksen sisältö Projektijohtaja. Hallituksen jäsen 

hankkeen suuruudesta riippuen 

Toimeksiannon valmistelun 

käynnistäminen (projektin 

valmisteluvaiheen aloituspalaveri) 

Projektijohtaja 

Toimeksiannon käynnistäminen (projektin 

aloituspalaveri) 

Projektijohtaja 

Toimeksiannon toteutuksen aikaiset 

toimenpiteet 

Projektijohtaja 

  

3.3.5 Yhteenveto toimintatapojen, tavoitteiden ja roolien määrittämisen osalta 

 

Vaiheessa kolme pidetty johtoryhmän palaveri pyrki varistamaan, että vastaus seuraaviin 

kysymyksiin on kyllä: 

 

 

 

1.2.2 Henkilöstön johtaminen v t o

1.2.2.1 Organisaatiorakenne ja tittelit v

1.2.2.2 Rekrytointi päätökset v o o

1.2.2.3 Rekrytoinnin suorittaminen t t o

1.2.2.4 Perehdyttäminen v t o

1.2.2.5 Palkitsemisjärjestelmän määrittäminen v

1.2.2.6 Henkilöstön tavoitteiden määrittäminen o v t

1.2.2.7 Henkilöstön kehittämistarpeiden määrittäminen o v o o

1.2.2.8 Henkilökohtaisten kehityskeskusteluiden pitäminen v t o
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Taulukko 8. Vaiheen kolme tarkistuslista 

Onko sidosryhmien odotukset tunnistettu Kyllä 

Onko meidän toimintapolitiikka määritetty? (perusteet, asiakas ja laatu, 

henkilöstö, työterveys/turvallisuus) 

Kyllä 

Onko toimintapolitiikka viestitty sisäisesti ja kaikkien tiedossa? Kyllä 

Onko prosessien laadulliset tavoitteet määritelty? Ei. Tehdään 

myöhemmin 

Onko tavoitteiden saavuttamiselle valittu vastuulliset tahot? Kyllä. Tavoitetaso 

myöhemmin 

Onko työnkuvauksissa/työsopimuksissa esitetty nämä vastuut? Viedään 

tulevaisuudessa 

tehtäviin sopimuksiin 

Onko organisaatiokaaviossa esitetty tämä vastuu/valta? Kyllä 

 

Toimintapolitiikka määritettäessä kohdeyritys joutui pohtimaan sen strategisia valintoja siinä 

kohdin mitä se lupaa asiakkailleen, henkilöstölle sekä yhteiskuntavastuun liittyville sidosryhmille. 

Strategisten tavoitteiden puutteista johtuen toimintapolitiikasta johdetuille, samoin kuin 

yksittäisille prosesseille asetettavien tavoitteiden luomiselle ei ollut edellytyksiä. 

Toimintajärjestelmän toimimista toimintaa ohjaavana ”pelikirjana” tämä tavoitteiden puuttuminen 

ei kuitenkaan yrityksen johtoryhmässä tekemän päätöksen mukaan tulisi estämään. 

Toimintapolitiikan viestimisen tasoksi katsottiin riittävän tässä kohtaa se, että yrityksen 

johtoryhmä on sitoutunut toimimaan sen mukaan ja johtoryhmän päätöksellä toimintapolitiikasta, 

samoin kuin koko toimintajärjestelmästä viestiminen tultaisi hoitamaan siinä kohtaan, kun 

toimintajärjestelmää tulisi käyttöönotto 1.9.2019 olisi ajankohtaisempi. Johtoryhmän päätökselle 

edellytykset toimintajärjestelmän rakentamiselle oli voimassa. 

 

3.4 Toteuta: Toimintajärjestelmän rakentaminen 

 

Toimintajärjestelmän toteutusvaiheessa tehtäviä ovat kohdeyrityksen tapauksessa 

toimintakäsikirjan laatimien, kaikkien prosessien kuvaaminen, dokumentointitavan luominen sekä 

järjestelmän sisäistä auditointia tekevien henkilöiden valinta. 
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Toimintakäsikirjan roolina on toimia dokumenttina minkä avulla yritys pystyy osoittamaan 

toiminnan olevan ISO-9001 standardin mukaista. (SFS ry. 2016. s. 3). 

Toimintakäsikirjan rakenne päädyttiin tekemään mukailemaan ISO-9001 standardin kappalejakoa 

mukaillen, koska näin katsottiin toimintajärjestelmän käytön olevan kaikkein loogisinta. Tämä 

rakenne etenee loogisesti johtajuudesta ja toimintaympäristön ymmärtämisestä kohti jatkuvan 

parantamisen periaatteita.  

 

Nämä standardin esittämät toiminnan järjestämisen periaatteet tiivistettiin kohdeyrityksen 

tarpeisiin paremmin sopiviksi viiden pääotsikon alle: 

 

1. TOIMINNAN PERUSTA 

2. JOHTAMINEN 

3. RESURSSIEN HALLINTA 

4. PROSESSIEN HALLINTA 

5. TOIMINNAN JA TOIMINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

 

Toimintakäsikirjan sisältö on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2. sisällysluettelon muodossa. 

Itse toimintajärjestelmän dokumentointi järjestettiin prosessikohtaisesti. 

 

3.4.1 Toiminnan perusta 

 

Kohdeyrityksessä toiminta perustuu sen elämäntehtävään, toimintapolitiikkaan sekä sidosryhmien 

asettamiin odotuksiin. Näitä kohtia on käsitelty tarkemmin kappaleissa 3.2 ja 3.3. 

 

3.4.2 Johtaminen 

 

Johtamiseen kuuluu toiminnan organisointi vastuut ja valtuudet, riskien ja mahdollisuuksien 

tunnistaminen ja arviointi, tavoitteet ja toimintasuunnitelmat sekä viestintä. Toiminnan 

organisointi on esitetty kappaleessa 3.3. 

 

Yrityksen on kyettävä selvittämään riskien syy-seurausyhteydet ja arvioimaan niiden 

vaikuttavuus. (ISO 9001 2015. s. 30) Toimintajärjestelmän luonnin yhteydessä yritykseen luotiin 

periaatteet sille, miten se tulee jatkossa sen toimintaan vaikuttavia riskejä ja mahdollisuuksia 

arvioimaan. Kohdeyrityksen riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen tullaan tekemään jatkossa 
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yritystasolla vuosittain, sekä toimeksiantokohtaisesti aina ennen toimeksiantoon ryhtymistä. 

Yritys tunnistaa toimintaansa vaikuttavat riskit sekä mahdollisuudet henkilöihin (työterveys, 

työympäristö ja osaaminen) liiketoimintaan (talous, palvelut, hankinnat, markkinatilanne, 

investoinnit, sopimukset), onnettomuuksiin (tulipalot), ympäristö (kemikaalit, päästöt, jätteet), 

tietoihin (katoamiset, vuodot, häiriöt) ja rikoksiin liittyen. (Ritola. 2017. s. 7) 

 

Tunnistetut riskit määritetään riskin toteutumisen vakavuuden ja todennäköisyyden tulona (1 = 

vähäinen/epätodennäköinen, 5 = vakava/todennäköinen). Mikäli näiden kahden tulo on alle 5, ei 

riskin ehkäisemiseksi tehdä välittömiä toimenpiteitä. Mikäli tulo on 5-15, tulee riskien 

ehkäisemiseksi laatia toimenpidesuunnitelma ja seurata tilanteen kehittymistä. Mikäli tulo on yli 

15, tulee ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin. 

Edellä kuvattu toimintatapa on muunnelma PFMEA-analyysistä (Process failure mode and effects 

analysis). PFMEA-analyysin käyttö edellyttäisi riskien toteutumisen todennäköisyyden ja riskin 

toteutumisen aiheuttamien tekijöiden vakavuuden tulon lisäksi huomiomaan riskin havaittavuuden 

todennäköisyyttä. Havaittavuuden todennäköisyys jätettiin kuitenkin yhtälöstä pois asioiden 

yksinkertastamiseksi. (Lescklin. 2006. s. 185) 

 

Mahdollisuudet arvotetaan asteikolla 1…3. (1 = matala, 3 = korkea). 

 

Edellä kuvattu toimintaa esitetään yrityksen riksimatriisissa, sekä toimeksiantokohtaisessa 

riskiprofiilissa. 

 

 

Kuva 18. Esimerkki yrityksen riskimatriisista 

 

Toiminnantavoitteiden asettaminen, sekä toimintasuunnitelmien laatimiselle luotiin periaatteet. 

Tämän työn yhteydessä ei luotu toiminnan tavoitteita tai toimintasuunnitelmia niiden 

saavuttamiseksi. Nämä pelisääntöinä toimivat periaatteet kirjattiin yrityksen toimintakäsikirjaan 

mukaan lukien tavoitteiden toteutumisen seurannan periaatteet. 

 

Riskitekijä Ennakointi Vaikutus Toimenpiteet Todennäköisyys Vaikuttavuus Kokonaisvaikutus

Rakennusalan suhadanteen 

kääntyminen laskuun 2020

Pitkät toimeksiannot, 

kumppannuussuhteiden luonti

Liiketoiminnan loppuminen, 

Henkilöstön vähentäminen

Panostukset 

asiakassuhteiden luomiseen, 

uusien liiketoiminta-alueiden 

etsiminen

3 5 15
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Viestinnän osalta luotiin toimintaohjeet tärkeimpien sisäisesti viestittävien asioiden hoitamisesta, 

sekä pelisäännöt ulkoisen viestinnän suorittamisesta. 

 

Taulukko 9. Tärkeimmät sisäisesti viestittävät asiat 

 

 

 

3.4.3 Resurssien hallinta 

 

Yrityksen käyttämät resurssit voidaan jakaa henkilöstöön, sen käyttämiin tiloihin ja laitteisiin, 

toimittajiin ja palvelun tuottajiin sekä tietojenkäsittelyyn liittyviin tekijöihin. 

 

Resurssienhallinta tullaan tekemään yrityksessä vuosittain ja tarvittavat resurssit tullaan aina 

esittämään toimintasuunnitelmassa. Vuositason suunnitelmaan tarkennetaan aina 

toimeksiantokohtaisissa suunnitelmissa. 

 

Henkilöstönhallintaan luotiin pelisäännöt rekrytoinnin, perehdyttämisen, vaadittujen 

pätevyyksien, työympäristön ja työhyvinvoinnin osalta. Muita toimintajärjestelmässä käsiteltyjä 

henkilöstöhallintaan liittyviä tekijöitä on periaatteet henkilöstön kannustamisen, tunnustamisen ja 

palkitsemisen keinoista. 
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Tilojen ja laitteiden osalta määritettiin periaatteet sille mitä vaatimuksia yrityksellä on sen 

käyttämiä koneita ja tiloja kohtaan. ISO-standardi esittää, että kalibroitavien mittaus- ja niihin 

verrattavien laitteiden seuranta- ja mittausresurssien tarkoituksenmukaisuudesta on säilytettävä 

asianmukaista dokumentointia (SFS ISO 9001 2015. s. 17) Yrityksellä ei ole käytössä 

tämäntapaisia laitteita, joten dokumentoinnille ei syntynyt tarvetta. 

Toimittajien, palveluntuottajien ja kumppaneiden arviointiin ja valintaan, ohjaamiseen ja 

suoritusten sekä yhteistyön kehittämiselle luotiin periaatteet. Yrityksen toimenkuvaan saattaa 

kuulua tietyissä toimeksiannoissa hankintojen tekeminen sen toimeksiantajan nimiin. Tästä 

johtuen pelisääntöjen pääpaino oli ratkaista tämä yrityksen ja sen kumppanin välisen, sekä 

yrityksen ja sen toimeksiantajan välille mahdollisesti ristiriita. Kohdeyrityksessä linjattiin aina 

toimeksiantajan edun menevän kumppanuussuhteiden edelle. 

 

Tietojen käsittelyn- ja hallinnan osalta määriteltiin prosessikohtaisesti aina prosessikuvakusissa 

mitä dokumentteja yrityksessä tulee laatia. Samoin tehtiin linjaukset siitä, miten eri kansioihin 

jaetaan niin muokkaus- kuin katseluoikeuksia. Toimintajärjestelmä rakennettiin pilvipalveluun ja 

se järjesteltiin prosessikohtaisesti. Toimintajärjestelmän kansiorakenne on rakennettu siten että 

kunkin prosessin kansion alta löytyy kaikki siihen prosessiin vaikuttavat tekijät. 

 

 

Kuva 19. Kohdeyrityksen toimintajärjestelmän kansiorakenne. 

 

Koska kohdeyrityksen toimintamalli mahdollistaa sen, että se saattaa tarjota palveluita kahdelle 

kilpailevalle yritykselle, oli tietohallinon järjestämisessä tärkeää ratkaista se, että kilpailevat 

yritykset eivät saisi kohdeyrityksen välittämänä tietoa toistensa toimista. 



 58 

 

3.4.4 Prosessien hallinta 

 

Yrityksen prosessit oli tunnistettu ja pääosin luotu toimintajärjestelmän implementoinnin 

vaiheessa kaksi. Toimintakäsikirjaa varten tuli määrittää miten näitä prosesseja ohjataan, mitkä 

ovat prosesseista laadittujen dokumenttien ”arvojärjestys” ja miten näitä prosesseihin liittyvien 

asiakirjojen ohjaus tapahtuu. Toimintajärjestelmään liittyvien dokumenttien ohjaus ja niiden 

arvojärjestys toteutettiin seuraavalla tapaa: 

 

Taulukko 10. Toimintajärjestelmän asiakirjojen muokkaaminen 

Toimintajärjestelmäasiakirja Päivittäjä Hyväksyjä 

TASO I Toimintakäsikirja Johtoryhmän jäsen Johtoryhmä 

TASO II Prosessikuvaukset Johtoryhmän jäsen Johtoryhmä 

TASO III Lomakkeet ja 

viiteohjeet 

Toimitusjohtajan nimeämä 

henkilö 

Ei tarvita 

TASO IV Laatu- ja 

ympäristötiedot 

Koko henkilöstö 

prosessikuvausten ja ohjeiden 

mukaisesti 

Ei tarvita 

 

Tässä kohtaa rakennettiin myös kaikista prosesseista prosessikuvaukset ja tärkeimmistä 

prosesseista vuokaaviot prosessijohtamista käsitelleessä kappaleessa esitetyn toimintatavan 

mukaisesti. Yhteenveto näistä prosesseista on esitetty toimintakäsikirjassa. Prosessien suunnittelu 

tehtiin laatuajattelun periaatteita noudattaen. 

 

3.4.5 Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehittäminen 

 

Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehittämistä varten kohdeyritykselle määritettiin toimintatavat 

sille, miten ja mistä se kerää tietoa toimintansa kehittämistä, sekä miten se tekee päätökset niistä 

kohdista, joiden eteen se tulee aloittamaan kehittämistoimenpiteitä. Toimintajärjestelmän 

kehittämistä varten yrityksessä luotiin pelisäännöt myös sisäiselle auditoinnille. Tässä kohtaa 

määriteltiin myös se, miten yritys tulee käsittelemään saamansa reklamaatiot ja mahdolliset laatu- 

turvallisuus ja ympäristöpoikkeamat. 
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Toiminnan seuraamista varten yritykseen tuli luoda kokouskäytännöt, minkä tarkoituksena luoda 

raamit niille kokouksille, joissa kaikkien edellä kuvattujen kohtien toteutumista seurataan. 

 

 

3.4.6 Yhteenveto toimintajärjestelmän rakentamisesta 

 

Toimintajärjestelmän rakentamisvaiheessa tarkastuslistalla ovat seuraavat kysymykset: 

 

Taulukko 11. Askelma 4. Toimintajärjestelmän rakentaminen 

Onko toimintakäsikirja valmis? Kyllä 

Onko prosessien kulku kuvattu? Kyllä 

Onko prosessien kulussa kuvattu dokumentointi tapa? Kyllä 

Onko lomakkeisto luotu? Osittain 

Onko sisäinen auditointi suunniteltu Kyllä 

 

Johtoryhmän kanssa pidetyssä viimeisessä palaverissa käsiteltiin toimintakäsikirjan ja 

prosessikuvausten sisältö, sekä suunnitelma toimintajärjestelmän käyttöön ottamiseksi (kpl. 3.5). 

Lomakkeiden, kuten palaverien pöytäkirjojen tai auditoinnissa käytettävien lomakkeiden 

luominen ei sisältynyt tähän diplomityöhön, mutta periaatteet myös edellä mainittujen asiakirjojen 

laatimisesta on esitetty yrityksen toimintakäsikirjassa, samoin kuin kyseisten prosessien 

prosessikuvauksissa.  Toimintakäsikirjassa on otettu kantaa kaikkiin ISO-9001 standardissa 

esitettyihin kohtiin johtamisen, toimintaympäristön, tukitoimintojen, toiminnan suunnittelun, 

operatiivisen toiminnan, suorituskyvyn arvioinnin ja jatkuvan kehittämisen osalta. Näiden 

dokumenttipohjien toteutus tullaan tekemään sitä myötä, kun niiden laatiminen tulee yrityksessä 

tarpeelliseksi. 

 

Sisäisen auditoinnin osalta päädyttiin siihen, että yrityksen toimitusjohtaja on kokonaisvastuussa 

sen suorittamisesta ja sisäistä auditointia tullaan toteuttamaan kerran vuodessa. Auditointi tulee 

perustumaan keskusteluihin ja tehtyyn dokumentaatioon. Toimintajärjestelmän mukaisesta 

toiminnasta tehdyt poikkeamat tullaan dokumentoimaan ja niiden korjaamiselle sekä 

ehkäisemiselle tullaan kirjaamaan toimenpiteet.  
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Vaikka toimintajärjestelmään ei luotu vielä toimintaa ohjaavia tavoitteita, johtuen strategisten 

tavoitteiden puuttumisesta, kohdeyrityksessä päätettiin kuitenkin siirtyä toimintajärjestelmän 

käyttöönottoon. Kohdeyrityksessä tullaan tarkentamaan näitä pelisääntöjä syksyn 2019 aikana ja 

toimintajärjestelmän odotetaan olevan myös tavoitteiden osalta valmiit siten, että se tarjoaa myös 

nämä toimintaa ohjaavat tavoitteet vuosille 2020-2022. 

 

3.5 Toimintajärjestelmän käyttöönoton suunnittelu 

 

Toimintajärjestelmän käyttöönoton kannalta tärkeimpiä kohtia on varmistaa koko henkilöstön 

tietoisuus siitä, miten toimintajärjestelmän mukaisesti toimitaan sekä sisäisiin auditointeihin 

liittyvät toimenpiteet. Henkilöstön tietoisuus ensinnäkin toimintajärjestelmän olemassa olosta ja 

tämän jälkeen siinä kuvatun toiminnan luonteesta tullaan varmistamaan koko henkilöstön yhteen 

kokoavilla virkistyspäivillä syyskuussa 2019 ja syksyn 2019 mittaan pidettävillä 

henkilökohtaisilla opastuksilla. Auditoinnit tullaan aloittamaan 2020 toukokuussa yrityksen 

toiminnan suunnittelun ja johtamisen vuosikellon mukaisesti. 

 

Kuva 20. Kohdeyrityksen toiminnan suunnittelun ja johtamisen vuosikello 
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Koko henkilöstön tietoisuuden lisäämisen tarkoituksena on lisätä henkilöstön tietoisuutta siitä 

mikä toimintajärjestelmä on, mitä hyötyä siitä on, mihin se perustuu ja miten se vaikuttaa kunkin 

työntekijän tekemiseen. 

 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli rakentaa pk-yritykselle toimintajärjestelmä, jonka 

tarkoituksena on helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua, johtamista, arvioimista sekä jatkuvaa 

kehittämistä. Toimintajärjestelmän rakentamiseksi tuli myös suunnitella toimintajärjestelmän 

käyttöönotto. Jotta edellä mainittu tavoite oli mahdollista saavuttaa, tuli ymmärtää yrityksen 

lähtötilanne, sen toimintaympäristö sekä toimintajärjestelmän sisältö ISO-9001 tarjoaman 

viitekehyksen sekä lähdekirjallisuuden esittämänä. Tärkeää oli myös ymmärtää se mikä 

toimintajärjestelmän rooli on toimintaa ohjaavan työkaluna. 

 

Tämän diplomityön tarkoituksena ei ollut luoda uutta teoriatietoa, vaan tarkastella sitä miksi 

kohdeyrityksen kannattaa ottaa käyttöön toimintajärjestelmä, mille perustalle toimintajärjestelmä 

tulisi rakentaa, mitä toimintajärjestelmän tulisi sisältää sekä rakentaa edellä kuvatun perusteella 

juuri kohdeyrityksen tarpeita optimaalisesti palveleva järjestelmä. 

 

Kohdeyrityksen lähtötilannetta selvitettäessä kävi selväksi, että toimintajärjestelmän 

rakentaminen noudattamaan pilkulleen esimerkiksi viitekehyksenä käytettä ISO 9001 standardia 

ei olisi tarkoituksenmukaista. Keskeisimpinä syitä tähän oli se, että yrityksen strategiaa tai 

strategista arkkitehtuuria ei ollut saatu luotua vielä sille tasolle, että standardin kirjaimellinen 

noudattaminen olisi edes ollut mahdollista. Tämä on täysin ymmärrettävää johtuen siitä, että yritys 

oli tätä työtä aloittaessa yhden kuukauden ikäinen. Strategisten tekijöiden lisäksi yritykselle ei 

myöskään ollut muodostunut mitään vakiintuneita toimintatapoja, joten kaikki toiminta tuli 

suunnitella käytännössä nollasta. Tietoisuus toimintajärjestelmän tarkoituksesta oli myös 

kohdeyrityksen johtoryhmässä verrattain heikolla tasolla pois lukien yrityksen toimitusjohtaja. 

Tästä johtuen tämän diplomityön tärkeintä antia oli tietoisuuden lisääminen yrityksen johtoryhmän 

jäsenien keskuudessa. 
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Kirjallisuuslähteissä oli löydettävissä vahva painotus toiminnan jatkuvan kehittämisen tärkeyteen 

kilpailuetua luovana tekijänä. Tämä nousi esiin niin laatu filosofioita käsitelleessä kirjallisuudessa, 

kuin strategista ja operatiivista toimintaa käsittelevissä lähteissä. Tämä jatkuvan kehittämisen 

tärkeys tiivistyy myös omasta mielestä parhaiten liiketoiminnan kannalta laatua kuvaavana 

määritelmänä. Yleisesti laadulla tarkoitetaan asiakkaiden tarpeiden täyttämistä yrityksen 

kannalta mahdollisimman tehokkaalla ja kannattavalla tavalla.  (Lecklin 2006) Tämä 

määritelmä kattaa alleen myös kaikki muut toimintajärjestelmän osa-alueet niin ympäristön, 

turvallisuuden kuin yhteiskunta vastuun osalta ja ottaa ne kaikki huomioon osuvasti 

asiakasnäkökulmasta. Pyrkiessään mahdollisimman tehokkaaseen ja kannattavaan tapaan täyttää 

asiakkaiden tarpeet, tulee yrityksen kehittää jatkuvasti toimintaansa kaikilla mahdollisilla osa-

alueilla. Määritelmä on perusajatukseltaan yksinkertainen, kun halutaan tehokkuutta ja tuloksia = 

laatua, tulee toimintaa heikentäviä osa-alueita kehittää. Jatkuvan kehittämisen toteuttaminen 

varsinkin kohdeyrityksen tapauksessa tulee tosin aloittaa hyvinkin yksinkertaisista asioista, jotta 

laatutyö ei käy lian raskaaksi. Tästä yksinkertaisten asioiden tekemisestä ensin voidaan 

esimerkkinä antaa se, että kohdeyrityksessä ensimmäisenä toiminnan kehittämishankkeena 

toteutetaan toimeksiantojen aikatauluttamisessa käytettävän ohjelmiston valinta, hankinta ja 

käytön opastus. 

 

Tämän diplomityön aikana käytetyt tutkimusmenetelmät keskittyvät kirjallisuuslähteiden 

hyödyntämiseen, toimitusjohtajan haastatteluun yrityksen nykytilaa selvitettäessä sekä 

johtoryhmän palavereissa tehtyihin havaintoihin. Tutkimuksen aikana kerättyä tietoa on pyritty 

tutkimaan mahdollisimman objektiivisesti, kuitenkin pitäen mielessä diplomityön tavoitteena 

olevan toimintajärjestelmän implementoinnin kannalta kriittisimmät näkökohdat. Tutkimuksen 

objektiivisuutta parantaa se, että tutkija on organisaation ulkopuolinen henkilö, kun taas 

kohdeyrityksen puolelta asetut reunaehdot taas, heikensivät osaltaan objektiivisuutta ohjaamalla 

lopputulosta kohdeyrityksen kannalta kannattavaan suuntaan. Tutki 

 

 

4.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Diplomityön tutkimuskysymyksillä pyrittiin löytämään vastauksia siihen miksi kohdeyrityksen 

tulisi ottaa rakentaa itselleen toimintajärjestelmä ja miten se olisi kaikkien optimaalisinta 

kohdeyrityksen tapaisiin laadukkainta rakentaa. 
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Mitä hyötyä kohdeyritys saa toimintajärjestelmän käyttöönottamisesta? 

 

Lyhyellä aikavälillä toimintajärjestelmä ratkaisee laajan omistuspohjan ja johtoryhmäkeskeisen 

toimintavan aiheuttaman mahdollisuuden yksittäisen johtoryhmän jäsenen sooloiluun. Se luo 

pelisäännöt sille miten eri prosesseissa toimintaa johdetaan, hallitaan ja kehitetään. Laatu, 

ympäristö, turvallisuus ja yhteiskuntavastuiden prosessimaisella toteuttamisella toki tavoitellaan 

pääsyä ylimmän tason strategisiin tavoitteisiin, joiden tulee olla aina taloudellisia, kun kyseessä 

on osakeyhtiö. Toimintajärjestelmän käyttöön ottamisella yritys tavoittelee siis kuitenkin kilpailu 

etua ja näin olemassa ololleen edellytyksiä pidemmällä tähtäimellä.  Siitä että onko jokin sertifioitu 

tai jonkin standardin periaatteiden mukaan rakennettu toimintajärjestelmä avain tähän edellä 

kuvattuun kilpailuedun saavuttamiseen oikea ratkaisu, voidaan olla montaa mieltä. Esimerkiksi 

Kamensky (2014. s. 240) lyttää strategista johtamista käsittelevässä kirjassaan ISO-9001 

järjestelmän tarjoamien laatujohtamisen ja prosessijohtamisen olevan aivan liikaa yrityksen sisältä 

lähteviä toimintatapoja, joilla ei voi korvata strategisen johtamisen piirissä tehtyjä päätöksiä. 

Mikäli näitä lainalaisuuksia tullaan soveltamaan yrityksen toiminnan järjestämiseen, tulee sen olla 

aina strateginen päätös. Tätä samaa kantaa vahvistaa Lecklin (2009) toteamalla innovaatisen 

johtamisjärjestelmän rakentamista käsittelevässä kirjassaan, että johtamisjärjestelmän tulee aina 

perustua strategiseen arkkitehtuuriin. Itse olen edellä mainittujen kirjailijoiden kanssa täysin 

samaa mieltä. Esimerkiksi ISO-standardin esittämä suunnittele-toteutua-arvioi-paranna sykli on 

vain yksi tapa järjestellä yrityksen toimintoja samoin kuin prosessijohtamisen tuomat 

lainalaisuudet. Esimerkiksi kohdeyrityksen tapauksessa pitäisin toimintajärjestelmän rakentamista 

tässä vaiheessa sen elinkaarta täysin tarpeettomana, ellei sen omistajapohja olisi niinkin laaja. Tätä 

perustelen sillä, että kohdeyrityksellä ei ollut vielä tämän työn alkaessa kirkasta suuntaa mihin se 

on menossa, mikä sen myymä tuote on tai puhumattakaan siitä, milloin yritys on tyytyväinen 

omaan suoritukseensa (ei tavoitteita).  

 

Kohdeyrityksen tapauksessa itse toimintajärjestelmä ei ole kuitenkaan se tärkein tulos mihin tämä 

diplomityö ylsi. Kaikki kohdeyrityksen johtoryhmän edustajat, pois lukien yrityksen 

toimitusjohtaja, ovat enemmänkin hengeltään rakentajia eikä niinkään liiketoiminnan johtamiseen 

ja järjestelyyn liittyvistä käytännöstä edes kiinnostuneita henkilöitä. Tämän toimintajärjestelmän 

implementointi projektin tärkeimpänä antina olikin yrityksen strategiaan ja yrittämisen osa-

alueisiin liittyvien asioiden tietoisuuden lisääntymisen myötä tapahtunut ajattelutavan muutos. 
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Yrityksen johtoryhmässä herättiin siihen, että yrityksen johtamisessa on huomattavasti enemmän 

osa-alueita ja huomioon otettavia asioita kuin rakennusprojektin saattamisessa alusta loppuun, 

vaikka lainalaisuudet ovat osin hyvinkin samankaltaiset. Uskoisin että mikäli toimintajärjestelmän 

implementointia tehtäisiin kymmeneen pk-yritykseen, suurimat hyödyt olisivat yhdeksässä 

yrityksessä kymmenestä saman kaltaiset kuin tämän työn kohdeyrityksessä. 

 

 

Mitkä toimintajärjestelmän osa-alueet ovat kohdeyrityksen näkökulmat kaikkein kriittisimpiä? 

 

Kohdeyrityksen tapauksessa, missä yrityksen johtoryhmä koostuu pääosin erittäin vahvasti 

operatiiviseen toimintaan orientoituneista henkilöistä, näyttelee kaikki muut toimintajärjestelmän 

osa-alueet kriittistä roolia. Toki yrityksen nykytilasta johtuen tulee operatiivisen toiminnan ollakin 

toiminnan keskiössä myynnin, asiakashankinnan, tuotannon ja talouden hallinnan muodossa kuten 

prosessijohtamista käsittelevässä kappaleessa on todettu. Laadun merkityksen sisäistäminen on 

kuitenkin se kaikkein tärkein tekijä. Yrityksen toimiessa mahdollisimman laadukkaalla tavalla, 

ottaa se huomioon kaikki muutkin toimintajärjestelmän elementteinä esitetyt kohdat: Ympäristön, 

työturvallisuuden ja työturvallisuuden, innovaatiotoiminnan sekä yhteiskuntavastuut. Yrityksen 

liiketoiminnan kasvaessa ja henkilökunnan määrän noustessa on yrityksen kyettävä muuttamaan 

prioriteettejaan siten, että toiminnan johtaminen ja suunnittelu nousee tärkeämpään rolliin. 

 

4.2 Jatkotoimenpiteet 

 

Jatkumona toimintajärjestelmän käyttöönottamiselle on sen sertifioiminen, joka tullaan 

kohdeyrityksessä toteuttamaan siinä kohtaa, kun yrityksessä nähdään sertifioidulla 

toimintajärjestelmä saavutettavan kilpailuetua. Ennen toimintajärjestelmän sertifiointia 

tärkeimmät toimenpiteet ovat toimintajärjestelmän jatkuvan kehittämisen takaaminen, 

unohtamatta itse prosesseissa tapahtuvan toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Ensimmäiset sykäykset 

toimintajärjestelmän kehittämiselle ja päivittämiselle tulevat varmasti jo syksyn 2019 aikana, 

milloin kohdeyrityksen on tarkoitus tarkentaa omaa strategista tahtotilaansa. Strategisen tahtotilan 

selkeytyminen luo edellytykset prosessikohtaisten tavoitteiden asettamiselle samoin kuin 

henkilöstön tulospalkkausjärjestelmän luomiselle. Tärkeintä on kuitenkin se että kohdeyrityksessä 

on nyt aloitettu laadunhallinnan kehittäminen ja opittu paremmiksi yrittäjiksi ymmärtämällä 

laajemmin toimintojen järjestelyyn ja johtamiseen liittyviä tekijöitä. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Toimintajärjestelmän implementoinnin checklist 

1. Varmista johdontuki ja tarvittavat resurssit (Opi) 

 

Onko johto motivoitunut toimintajärjestelmän implementointiin?  

Ymmärtääkö yrityksen johto ISO-standardin esittämät periaatteet 

toimintajärjestelmälle? 

 

Onko minulla saatavissa tarvittavat resurssit toimintajärjestelmän 

implementointiin? 

 

 

2. Suunnittele toimintajärjestelmän implementointi (suunnittele) 

Onko toimintajärjestelmälle asetetut tavoitteet selvillä?  

Onko toimintajärjestelmän implementointi aikataulutettu?  

Onko kaikki prosessit tunnistettu?  

Onko kaikki osaprosessit tunnistettu?  

Onko prosessien väliset riippuvuudet tunnistettu?  

Onko toimintajärjestelmän implementoinnista viestitty riittävästi?  

 

3. Määritä toimintatavat, tavoitteet ja vastuualueet (suunnittele) 

Onko meidän toimintapolitiikka määritetty? (perusteet, asiakas ja laatu, 

henkilöstö, työterveys/turvallisuus) 

 

Onko toimintapolitiikka viestitty sisäisesti ja kaikkien tiedossa?  

Onko prosessien laadulliset tavoitteet määritelty?  

Onko tavoitteiden saavuttamiselle valittu vastuulliset tahot?  

Onko työnkuvauksissa/työsopimuksissa esitetty nämä vastuut?  

Onko organisaatiokaaviossa esitetty tämä vastuu/valta?  
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4. Rakenna toimintajärjestelmä (toteuta) 

 

Onko toimintakäsikirja valmis? (HUOM EI PAKOLLINEN)  

Onko prosessien kulku kuvattu?  

Onko prosessien kulussa kuvattu dokumentointi tapa?  

Onko lomakkeisto luotu? (EI KUULU DI-työhön)  

Valitaanko tässä kohtaa toimintajärjestelmälle sisäisiä auditoijia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 2. Toimintakäsikirjan sisällysluettelo 



 71 

1 TOIMINNAN PERUSTA      1 
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