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Tutkimuksen tavoitteena on selvittää laatujärjestelmien vaikutus yritysten liiketoimintaan, 

sertifioinnin vaikutus yritysten laatujärjestelmiin ja erot akkreditoidusti ja akkreditoimat-

tomasti toteutettujen sertifiointien etujen välillä. Työn toteuttamisen systematisointi ja 

oleellisten seikkojen huomioiminen varmistetaan tunnistetuilla painopisteillä, joiden mu-

kaan työ on toteutettu. Kansainvälisen näkökulman varmistamiseksi on etsitty aiheeseen 

liittyviä kansainvälisiä tutkimuksia, joihin suoritetun tutkimuksen tuloksia on verrattu.  

Tunnistettujen painopisteiden keskeisin elementti on hyöty, jonka yritykset kokevat laa-

tujärjestelmästään ja sen sertifioinnista saavansa. Hyötyjä kohdennettiin talouteen, tuotta-

vuuteen, tehokkuuteen, asiakastyytyväisyyteen sekä jatkuvaan parantamiseen. Näiden li-

säksi tutkimus nostaa esiin yritysten kokemia toiminnallisia hyötyjä, jotka voidaan tulkita 

välillisiksi, liiketoimintaan positiivisesti vaikuttaviksi hyödyiksi. Koska hyötyjen taustalla 

on kokonaisvaltainen laatujohtaminen (TQM) se saa myös teoriaosuudessa merkittävän 

painoarvon, jonka perusteella saadut käytännön tulokset olisivat helposti ymmärrettäviä. 



  

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla ja tarkoin suunniteltuja väittämälomakkeita apuna 

käyttäen. Tutkimukseen osallistui akkreditointilaitoksen edustaja, kaksi sertifiointielinten 

edustajaa viisi akkreditoidusti sertifioidun yrityksen johtajaa, neljä akkreditoimattomasti 

sertifioidun yrityksen johtajaa ja neljä akkreditoimattomasti sertifioidun yrityksen työnte-

kijää. Kerättyyn tietoon perustuen tutkimus sisältää kattavat vertailut akkreditoijan ja ser-

tifioijien välillä, akkreditoidusti sertifioitujen ja akkreditoimattomasti sertifioitujen yritys-

ten välillä sekä akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten johdon ja työntekijöiden nä-

kemysten välillä. Lopuksi tutkimuksessa tarkastellaan kaikkien ryhmien näkemyseroja 

tutkimuksessa käsiteltyihin asioihin ja näkemyksiä verrataan kansainvälisiin tutkimuksiin. 

Tutkimus osoittaa, että laatujärjestelmällä on positiivinen vaikutus yrityksen liiketoimin-

taan sekä talouden, tuottavuuden, tehokkuuden, asiakastyytyväisyyden ja jatkuvan paran-

tamisen kehittymiseen. Lisäksi tutkimus paljastaa, että sertifiointi lisää laatujärjestelmän 

vaikuttavuutta. Sillä, onko laatujärjestelmä sertifioitu akkreditoidusti vai akkreditoimatto-

masti, ei järjestelmän vaikuttavuuden kannalta näytä tutkimuksen perusteella olevan eroa. 

Sertifioinnista saatuun hyötyyn vaikuttaa enemmän auditoijan ominaisuudet kuin sertifi-

ointitapa. Ero näiden sertifiointitapojen välillä muodostuu asiakasvaatimuksista, eli akkre-

ditoitua järjestelmää vaadittaessa ei akkreditoimaton järjestelmä tietenkään kelpaa. Tutki-

mukseni osoitti myös sen, että yritysten keskuudessa vallitsee laaja tietämättömyys siitä, 

mitä akkreditointi todellisuudessa tarkoittaa. 
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The aim of this research is to determine the impact of quality systems on business opera-

tions, the impact of certification on quality systems of companies, and the differences be-

tween the effectiveness of accredited and non-accredited certifications. The systematiza-

tion of the implementation of the work and the consideration of the essential aspects are 

ensured by the established framework under which the work has been carried out. In order 

to ensure an international perspective, relevant international studies have been sought to 

which the research results have been compared. 

The key element of the elaborated framework is the benefits that companies experience 

with their quality system and its certification. Benefits were focused on economy, 

productivity, efficiency, customer satisfaction, and continuous improvement. In addition 

to these, the study highlights the operational benefits experienced by companies, which 

can be interpreted as beneficial benefits for business. 



 

The research was carried out by interviewing and using carefully designed claim forms. 

The study was attended by a representative of the Accreditation Body, two representatives 

of the Certification Bodies, five managers of accredited certified companies, four manag-

ers of non-accredited certificated companies, and four employees of the non-accredited 

companies. On the basis of the information gathered, the study included comprehensive 

comparisons between the accrediting body and the accredited certification body, between 

the accredited certification body and non-accredited certification body, between the man-

agement of the accredited companies and the management of the non-accredited compa-

nies and between the management of the non-accredited companies and their employees. 

Finally, the study looked at the differences in the views of all groups on the issues exam-

ined in the study and compared the views with international research. 

The research shows that the quality system has a positive impact on the company's busi-

ness as well as on the development of economy, productivity, efficiency, customer satis-

faction and continuous improvement. In addition, the research reveals that certification 

increases the effectiveness of the quality system. Whether the quality management system 

is accredited or non-accredited does not seem to be a difference in the effectiveness of the 

system. The benefits of certification are more influenced by the characteristics of the au-

ditor than whether the certification is accredited or not. The difference between these cer-

tification methods consists of customer requirements, so if an accredited system is re-

quired, the non-accredited system is not valid. My research also showed that there is wide 

ignorance among companies about what the accreditation really means. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALKUSANAT 

Asetetut tutkimuskysymykset johtivat laajaan, haastavaan ja työllistävään tutkimukseen. Aloi-

tettaessa tutkimusta vallitsi epävarmuus siitä, saadaanko yrityksiä ja sertifiointiprosessiin liit-

tyviä hallinnollisia organisaatioita mukaan tutkimukseen. Jo haastatteluaikoja sovittaessa oli 

asian ympärillä havaittavissa positiivinen ilmapiiri ja haastatteluiden käynnistyttyä selvisi, että 

pelko kyseisestä asiasta oli aiheeton ja tutkimukseen osallistujat olivat mukana avoimin mielin 

ja suhtautuivat tutkimukseen erittäin suopeasti. Lähes jokainen kertoi olevansa utelias tietä-

mään tutkimuksen lopputuloksen, varsinkin kun kyseinen aihe on osa heidän jokapäiväistä 

työskentelyään. Tutkimus vertailee ja analysoi tutkimuskysymyksiin liittyviä asioita monista 

eri näkökulmista. Tämän tutkimuksen laajuuden mahdollisti haastateltujen henkilöiden avoin 

suhtautuminen käsiteltävään asiaan ja heidän kykynsä nostaa esiin asioita, joita tutkija ei itse 

oivaltanut. 

Tutkimuksen onnistumisesta haluan kiittää akkreditoivan organisaation edustajaa erittäin am-

mattitaitoisesta opastuksesta akkreditoidusti sertifioitujen järjestelmien maailmaan ja akkredi-

toinnin merkityksen avaamisesta. Sertifiointilaitosten edustajia kattavista näkemyksistään ser-

tifioitujen järjestelmien tasosta ja sertifiointien vaikuttavuudesta toimiviin järjestelmiin sekä 

yritysten edustajia, jotka avoimesti kertoivat omat näkemyksensä ja kokemuksensa laatujärjes-

telmän hyödyistä sekä sertifioinnin vaikuttavuudesta yrityksen toimintaan.  Lisäksi halua kiittää 

työni ohjaajia professori Timo Pihkalaa ja tutkijaopettaja Elena Ruskovaaraa, jotka jo ennen 

varsinaisen työn aloittamista osasivat ohjata ajatuksiani oikeille urille ja joiden kommenttien 

perusteella työni jalostui lopulliseen muotoonsa. Erityisen kiitoksen työni valmistumisesta an-

saitsee vaimoni Virpi, joka jaksoi kannustaa minua eteenpäin niinä vaikeina hetkinä, jolloin työ 

ei vaikuttanut etenevän lainkaan. 

1.9.2019 

Kari Lepistö 
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1. TUTKIMUSTYÖN AIHE JA SEN ESITTELY 

1.1. Tutkimuskysymys  

Tutkimukseni tutkimuskysymys on kolmiosainen ja se vastaa seuraavaan kysymyksenaset-

teluun: 

• Onko laatujärjestelmällä vaikutusta yrityksen liiketoiminnan tuottavuuteen, tehok-

kuuteen ja kannattavuuteen? 

• Tukeeko sertifiointi laatujärjestelmää? 

• Onko akkreditoidusti ja akkreditoimattomasti toteutetuilla sertifioinneilla eroa yri-

tyksen hyötyjen kannalta? 

1.2. Tutkimuksen tausta ja tehtävänasettelu 

Kansainvälisesti yritykset ovat panostaneet vuosien varrella runsaasti laatujärjestelmien ra-

kentamiseen (taulukko 1). Järjestelmiin, niiden auditointeihin ja sertifiointeihin käytetään 

vuositasolla valtaisat rahasummat. On kuitenkin epäselvää miten suomalaiset yritykset ko-

kevat laatujärjestelmien vaikuttavuuden tuottavuuteen, tehokkuuteen ja kannattavuuteen 

sekä sertifiointien hyödyn. Suomessa sertifiointeja suoritetaan sekä akkreditoituina että ak-

kreditoimattomina, mutta näiden sertifiointien tehokkuuden eroista ei ole saatavissa tutkittua 

tietoa.  

Taulukoista 1, 2 ja 3 on nähtävissä sertifioitujen laatujärjestelmien vuosittaiset määrät ja 

määrien kehittyminen kansainvälisen ISO-organisaation (International Organization for 

Standardization) ylläpitämänä. ISO-organisaatio raportoi, että vuosina 2016 ja 2017 erityi-

sesti Saksan ja Italian tietojen raportoinnissa on suoritettu muutoksia aikaisempaan rapor-

tointiin verrattuna, joten tarkka vuosittainen vertailu ei tältä osin ole järkevää. (ISO Survey 

of certifications to management system standards - Full results) 
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Taulukko 1 Sertifiointien kokonaismäärä kappaleina (ISO Survey) 

 

Taulukko 2 Sertifiointien kokonaismäärä prosentteina (ISO Survey) 

 

Taulukko 3 Sertifiointimäärien muutokset prosentteina (ISO Survey) 

 

Taulukosta 1 nähdään globaali aluekohtainen sertifioitujen laatujärjestelmien vuosit-

tainen määrä. Taulukko 2 osoittaa määrien prosentuaalisen osuuden ja taulukosta 3 

nähdään vuosittaiset prosentuaaliset muutokset sertifioitujen järjestelmien määrissä. 
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Vaikka ISO-organisaation mukaan raportoinnissa on tapahtunut maakohtaisia muu-

toksia, voidaan vuoden 2017 luvuista havaita seuraavia faktoja ja suuntauksia: 

• Maailman laajuisesti ISO organisaatio raportoi sertifioituja järjestelmiä ole-

van 1506855 kappaletta. 

• Itä-Aasia ja Tyynenmerenalue sekä Eurooppa hallitsevat sertifiointeja tarkas-

teltaessa sertifiointien kokonaismääriä. Itä-Aasiassa ja Tyynenmeren alueella 

sertifioituja järjestelmiä on 48,6% globaalisti raportoiduista järjestelmistä ja 

Euroopassa järjestelmiä on 36,7%. 

• Pohjois-Amerikassa sertifikaateista on ainoastaan 3,6% maailman kaikista 

ISO 9001 sertifikaateista. 

• Vuonna 2017 raportoidaan sertifioitujen järjestelmien vähentyneen 4%. Serti-

fikaattien määrä vuonna 2017 on lisääntynyt ainoastaan Itä-Aasiassa ja Tyy-

nenmeren alueella. Kaikilla muilla tarkastelluilla alueilla sertifikaattien määrä 

on vähentynyt. 

Koska suomalaisen teollisuuden elinvoimaisuus ja kilpailukyky mahdollistavat myös työlli-

syyden kasvun ovat kaikki niihin vaikuttavat toimenpiteet oleellisia tulevaisuuden hyvin-

voinnin kannalta. Laatujärjestelmillä pyritään vaikuttamaan yritysten elinvoimaisuuteen ja 

kilpailukykyyn, joten suomalaisten yritysten kannalta on oleellista tietää laatujärjestelmien 

vaikuttavuus yritysten kehittymiseen ja kilpailukykyyn sekä sertifiointien merkitys laatujär-

jestelmien toimivuuteen. 

Tässä tehtävänasettelussa ensimmäiseksi kysymykseksi nousee se, että missä määrin raken-

netut laatujärjestelmät auttavat yrityksiä parantamaan tuottavuuttaan, tehokkuuttaan, kilpai-

lukykyään ja asiakastyytyväisyyttään. Mikäli yritykset toteavat, että järjestelmät eivät ole 

vaikuttaneet positiivisesti heidän kilpailukykyynsä, vaan järjestelmiä ylläpidetään ainoas-

taan asiakkaiden vaatimusten vuoksi, on vahinko valtakunnan tasolla mittaamaton. Yritysten 

eläessä globaalissa kilpailutilanteessa järjestelmistä luopuminen lienee mahdotonta, vaan 

mahdolliseksi korjaavaksi toimenpiteeksi tulisikin asettaa järjestelmien vaikuttavuuden pa-

rantaminen.  

Tehtävänasettelun toisena kysymyksenä esiin nousee sertifioinnin järkevyys. Ydinasiana 

tässä kysymyksessä on se, että pystyykö sertifiointiprosessi tuottamaan sellaista lisäarvoa 
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yritykselle ja järjestelmälle, että se saa aikaan jatkuvaa prosessien ja toimintojen parantu-

mista siten, että sertifioituna järjestelmä tuottaa parempaa tuottavuutta ja asiakastyytyväi-

syyttä kuin sertifioimattomana. Mikäli yritykset kokevat sertifioinnin kyvyttömäksi tuottaa 

lisäarvoa on käsissämme valtakunnallisesti (ehkä myös globaalisti) valtaisa ja kallis on-

gelma. Tässä tapauksessa yritykset vaativat toisiltaan hyödyttömiä sertifikaatteja, joka ai-

heuttaa kohtuutonta byrokratiaa ja ainoita prosessin voittajia ovat sertifioijat. Kuten myös 

järjestelmien hyötyjä arvioitaessa vaikuttaa myös sertifioinneista luopuminen mahdotto-

malta, joten yritysten näkökulmasta katsottuna ainoaksi vaihtoehdoksi jää kustannusten mi-

nimointi ja tiukempien vaatimusten kohdistaminen sertifioijaan. 

Sertifioinnin järkevyyskysymykseen liittyy mahdollisuus toteuttaa sertifiointi akkreditoi-

mattomana. Akreditoimaton sertifiointi mahdollistaa konsultoinnin auditoinnin yhteydessä 

(akkreditoimattomasti sertifioivan organisaation edustaja 16.4.2019, taulukko 12). Kyseisen 

haastateltavan mukaan nimenomaan konsultointi auditoinnin aikana on mahdollisuus tuottaa 

asiakkaille heidän kaipaamaansa lisäarvoa. Akkreditoivan organisaation (14.5.2019, tau-

lukko 11) ja akkreditoidusti sertifioivan organisaation edustaja (16.5.2019, taulukko 12) 

haastatteluissaan korostavat, että akkreditoidusti sertifioidussa järjestelmässä konsultointi 

auditoinnin aikana on ehdottomasti kiellettyä. Tutkimuksessa selvitetään yritysten näkemyk-

set akkreditoidun ja akkreditoimattoman sertifiointiprosessin eduista ja vahvuuksista siinä 

määrin kuin haastateltavilla on asiaan näkemystä. 

Empiirinen tutkimus kohdistuu pelkästään suomalaisiin sertifioituihin pk-yrityksiin. Tutkit-

tavien yritysten maantieteellinen sijainti ja toimiala eivät aiheuta mitään rajoituksia. Tässä 

yhteydessä en myöskään valitse yrityksiä sen mukaan, miten kauan heillä laatujärjestelmä 

on ollut sertifioituna. 

1.3. Nykytilanteen ja toimintamallien esittely 

Kilpailun voimakas lisääntyminen maailmanmarkkinoilla on aiheuttanut laadun kasvavaksi 

markkinoiden ja asiakkaiden vaatimukseksi. Markkinoilla vallitsee yleinen huolestuminen 

ISO 9000 vaikutuksesta laadun parantamiseen ja asiakastyytyväisyyden lisääntymiseen 

(Poksinska 2010, 124) ja (Poksinska, Dahlgaard ja Antoni, 2002, 297) huolimatta sertifioi-

tujen yritysten suuresta määrästä. Yrityksillä on monia syitä sertifioida järjestelmänsä, joista 
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yleisimpiä ovat asiakasvaatimukset ja uusille markkinoille pääseminen (Santos ja Millán, 

2013, 71). 

Viimevuosina ISO 9000 -sertifiointi on kasvanut huomattavasti. Yli 150 maata on hyväksy-

nyt ISO 9000 -standardin tai sitä vastaavan paikallisen standardin. Monet organisaatiot ovat 

havainneet laadunhallinnan merkityksen ja pitivät ISO 9000-järjestelmää hyvänä perustana 

laadunparantamisprosessin aloittamiselle. (Poksinska, Dahlgaard ja Antoni 2002, 297) 

Standardien suosion syyt eivät ole aina ymmärrettäviä. Vaikka sertifioinnista saa huomatta-

vaa julkisuutta, vain harvoin kysytään, miksi järjestelmät ovat onnistuneet. Loogisin vastaus 

tähän kysymykseen olisi se, että yritykset valitsevat standardit monien etujensa vuoksi. ISO 

9000 tuotti kuitenkin alusta alkaen ristiriitaisia mielipiteitä ja arviointeja, ja standardin te-

hokkuudesta ja sen pitkäaikaisvaikutuksista organisaatioihin oli epätietoisuutta. (Poksinska 

2010, 124) 

Edellä kuvatusta johtuen teollisuudessa ja palveluliiketoiminnoissa yritysten omaa toimin-

taansa kuvaavat laatujärjestelmät ovat viimeisten vuosien aikana yleistyneet huomattavasti. 

Yhä useammin teollisuudessa laatujärjestelmällä on oleellinen merkitys kauppaneuvotte-

luissa ja palvelualoilla laatujärjestelmästä on tullut lähes välttämättömyys. Laatujärjestel-

män tarkoitus on kuvata yrityksen toiminta siten, että noudattamalla laatujärjestelmään kir-

jattuja toimintamalleja yrityksen asettamien tavoitteiden on mahdollista toteutua. Tavoitteet 

voivat olla sisäisiä kuten esimerkiksi tehokkuuteen, kannattavuuteen tai tuottavuuteen liitty-

viä tai ne voivat olla ulkoisia kuten esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen tai sidosryhmien vaa-

timusten toteutumiseen liittyviä tavoitteita. (Casadesús, Giménez ja Heras 2001, 329-330) 

Tavoitteiden toteuttamiseksi tähtäävä toiminta kuvataan laatujärjestelmissä sangen usein 

prosessimuotoisena, sillä laadunhallintajärjestelmän kokonaisuus muodostuu toisiinsa liitty-

vistä prosesseista. Kun organisaatiossa ymmärretään, kuinka tämä järjestelmä toimii, järjes-

telmä ja sen suorituskyky voidaan optimoida. Halutut tulokset saavutetaan tehokkaammin 

käsiteltäessä ja hallittaessa yksittäisiä toimintoja toisiinsa liittyvinä prosesseina, jotka muo-

dostavat yhtenäisen järjestelmänä. (SFS-EN ISO 9000:2015, 11) 

Laatujärjestelmien monimuotoisuudesta ja yrityksiin kohdistuvista erilaisista vaatimuksista 

johtuen kansainvälinen ISO-organisaatio julkaisi ensimmäisen kansainvälisen laatustandar-

din vuonna 1987 (Namara 2009, 19-23). Kyseistä standardia päivitetään systemaattisesti 
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vastaamaan jatkuvasti kasvavia teollisuuden ja palvelualojen vaatimuksia. Viimeisin ISO 

9001-standardin päivitys on tapahtunut vuonna 2015. Kuva 1 esittää standardin ISO 

9001:2015 rakenteen.  

 

Yritys voi sertifioida laatujärjestelmänsä edellä mainitun standardin mukaan, mikä tarkoittaa 

sitä, että jokin ulkopuolinen taho tarkastaa pistokoeluonteisesti yrityksen toiminnan. Tarkas-

tuksen yhteydessä keskitytään toiminnan kuvauksiin, käytäntöihin sekä saavutettuihin tulok-

siin (AMK Consulting). Mikäli yritys pystyy vakuuttamaan ulkopuolisen tarkastajan siitä, 

että vaatimustenmukaisuus toteutuu yrityksessä riittävällä tasolla, yritykselle myönnetään 

laatusertifikaatti. Tarkastava organisaatio suorittaa sertifioidussa yrityksessä suunnitellusti 

määräaikaisauditointeja varmistaakseen järjestelmän jatkuvan vaatimustenmukaisuuden ja 

tehokkuuden. (DNV) Poksinska et al. (2002, 297) toteavat, että ISO 9000 edellyttää organi-

saatioiden dokumentoivan laadunvarmistusjärjestelmänsä ja toteuttavan toimet, joilla hoide-

taan laadunvarmistuksen asianmukainen hallinta. Asiakirjoihin keskittyminen on ohjannut 

joitakin johtajia ja tutkijoita toteamaan ISO 9000:n olevan vain yksi paperiohjattu prosessi, 

byrokraattien todistelua varten. 
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Kuva 1 Standardin ISO 9001 rakenne (ISO 9001:2015, 7) 

Sertifiointeja voi toteuttaa joko akkreditoituna tai akkreditoimattomana. Näiden periaatteel-

linen ero on siinä, että akkreditoidussa prosessissa akkreditoija toteaa määrävälein sertifioi-

jan pätevyyden, mutta akkreditoimaton sertifiointi perustuu asiakasyrityksen haluun ja luot-

tamukseen siitä, että sertifioiva taho on riittävän pätevä suorittamaan sertifioinnin. Molem-

missa sertifiointimalleissa perusajatuksena on kuitenkin se, että sertifioiva organisaatio tar-

kastaa yrityksen dokumentoinnin ja toimintatavat standardin SFS-EN ISO 9001 vaatimusten 

mukaan. Akkreditoidussa sertifioinnissa akkreditoija toteaa myös sertifiointiprosessin vaa-

timustenmukaisuuden määrävälein määräaikaisarvioinnein (FINAS 2016 a). 

Useimmiten sertifikaattia tarkastellaan työkaluna, jonka avulla pysytään kilpailukykyisenä 

kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Sertifikaattia ei niinkään koeta keinona lisätä 

arvoa organisaatioprosesseille ja parantaa laatua sekä suorituskykyä. Tutkimuksissa on myös 

noussut esiin kysymyksiä, voiko standardin mukainen järjestelmä parantaa tuotteiden ja pal-

velujen laatua. (Poksinska et al. 2002, 297). 
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Suomessa akkreditoituna toteutettavia sertifiointiprosesseja tarkkailee FINAS (Finnish Acc-

reditation Service). Akkreditoituna toteutettava sertifiointi on tehtävä standardin SFS-EN 

ISO/IEC 17021-1 mukaan huomioiden akkreditointitoimintaan liittyvät pakolliset ohjeet. 

FINAS:n edustajat suorittavat määräajoin auditointeja sertifiointilaitoksissa ja tarkastavat 

auditoijien raporttien perusteella muun muassa sen, onko havaitut poikkeamat korjattu asi-

anmukaisesti. Tarkastukseen kuuluu myös auditointien laajuuden ja kattavuuden arviointi 

sekä käytettyjen auditoijien pätevyyden ja toimialatuntemuksen varmistaminen. Akkredi-

toiduilta sertifiointilaitoksilta edellytetään dokumentoitua laatujärjestelmää, jonka mukaisen 

toiminnan FINAS:n edustajat tarkastavat suorittamansa auditoinnin yhteydessä. Myös serti-

fioiva organisaatio voi saada poikkeamia FINAS:lta ja kyseiset poikkeamat edellytetään kor-

jattavaksi annetussa määräajassa. (akkreditoivan organisaation edustajan haastattelu 

14.5.2019, taulukko 11) 

Akkreditoimattomana toteutettaviin sertifiointiprosesseihin ei kohdistu minkäänlaista ulko-

puolista valvontaa. Auditoinnin laadunvalvonta on lähinnä auditoijan ja auditoitavan orga-

nisaation vastuulla, joka valvoo, että he saavat auditoinnista tarvitsemansa hyödyn ja serti-

fioija valvoo oman toimintansa laadukkuutta. Akkreditoimaton auditointi voidaan toteuttaa 

konsultoivalla tavalla, jolloin auditoija voi antaa auditoitavalle organisaatiolle neuvoja stan-

dardien vaatimusten toteuttamiseksi tai järjestelmänsä kehittämiseksi. (akkreditoimattomasti 

sertifioivan organisaation edustajan haastattelu 16.4.2019) Akkreditoidussa toimintamal-

lissa neuvojen antaminen on kiellettyä ja FINAS jopa valvoo kirjoitettujen poikkeamien ja 

kehityskohteiden luonnetta varmistaakseen, että niihin ei sisälly konsultoinnin ajatuksia (ak-

kreditoivan organisaation edustajan haastattelu 14.5.2019, taulukko 11). 

1.4. Tutkimuksen rakenne ja huomioitavat asiat 

Tutkimus rakentuu teoreettisesta tarkastelusta, akkreditointiorganisaation ja sertifioijien 

haastatteluista, sertifioitujen organisaatioiden johtohenkilöiden näkemyksistä tutkimuskoh-

teiden vaikuttavuudesta, tiedon keräämisen suunnittelusta ja toteuttamisesta, kerätyn tiedon 

analysoinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta, tiedon luotettavuuden varmistamisesta, doku-

mentoinnista, dokumentoidun tiedon yhteenvedosta ja johtopäätöksistä. 
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Teoreettinen tarkastelu toteutetaan työn painopisteiden ohjaamana. Painopisteet ja niiden 

toisiinsa liittyminen on kuvattu otsikossa 1.5. Teoriapohjaista tietoa on kerätty tutkimuksen 

painopisteiden mukaisesti eri tieteellisistä lähteistä. Tätä tietoa on täydennetty akkreditoin-

tiorganisaation ja sertifiointiorganisaatioiden haastatteluissa esiin nousseilla yksityiskoh-

dilla, jotka toimintamalleihin liittyen ovat faktaa, mutta kyseisiä tietoja ei välttämättä ole 

saatavissa kansainvälisistä lähteistä. Eri painopisteisiin kerätty teoreettinen aineisto toimii 

vertailupohjana tarkasteltaessa akkreditoidusti ja akkreditoimattomasti sertifioitujen organi-

saatioiden avainhenkilöiden näkemyksiä laatujärjestelmän ja sertifioinnin vaikuttavuudesta. 

Teoreettinen aineisto ja haastattelut muodostavat perustan, jonka perusteella on laadittu tut-

kimuskysymyksiini liittyvät johtopäätökset.  

Yllä mainittujen painopisteiden ja niiden toisiinsa liittymisen kautta on tarkasteltu myös ser-

tifioivan organisaation toimintaa. Tätä toimintaa ohjaavat sertifioinnissa ja akkreditoinnissa 

käytettävät standardit, joiden mukaan sertifioivan organisaation on toimittava. Haastattelut 

nostavat esiin sertifioijan suorittamien auditointien ja muun sertifiointiin liittyvän toiminnan 

onnistumisen. Sertifioinnin vaikuttavuuden osalta lopputulos on sertifioidun ja sertifioivan 

organisaation mielipide. Auditoinnin käytännön toteutus tapahtuu sertifioitavan organisaa-

tion ja sertifioitavan organisaation välillä, joten edellä mainittujen prosessien todellisen vai-

kuttavuuden pystyy selvittämään ainoastaan sertifioidulta organisaatiolta, kun organisaa-

tioon on kertynyt asiasta riittävä tietoisuus vuosien varrella. 

Tutkimusta tehtäessä edellä esitetty on pidettävä ohjenuorana, jotta ei hairahdu esittämään 

akkreditoijan ja sertifioijien näkemyksiä faktoina järjestelmien vaikuttavuudesta, koska hei-

dän näkemyksensä edustavat faktoja prosessista, eli sertifioinnin toteutuksen teoriasta, ei sen 

vaikuttavuudesta käytännön liiketoimintaan. 

1.5. Tutkimuksen painopisteet 

Koska sellaisia kansainvälisiä tutkimuksia ei ollut saatavissa, joissa laadunhallintajärjestel-

mää (QMS) olisi tutkittu haluamallani tavalla hyötyjen, kokonaisvaltaisen laatujohtamisen 

(TQM) ja erilaisten sertifiointimahdollisuuksien kautta, ei työhön soveltuvaa painopisteiden 

määrittelyä tai viitekehystä ollut valmiina saatavissa. Valmiiden painopisteiden puuttuminen 
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edellytti työn ennakkosuunnittelua siten, että tutkimuksella pystyttäisiin havaitsemaan laa-

tujärjestelmien ja eri tyyppisten sertifiointien hyödyt yrityksille. Tutkimuksen merkittävim-

mät painopisteet on esitetty kuvassa 2. Tutkimuksessa tarkastellaan TQM:n, QMS:n ja ser-

tifiointien tuomia hyötyjä yrityksille. Hyödyt voivat olla moninaisia. Tutkimuksessa tarkas-

tellaan järjestelmien ja sertifioinnin tuomia vaikutuksia kannattavuuteen, tuottavuuteen, te-

hokkuuteen, asiakastyytyväisyyteen ja jatkuvaan parantamiseen. Lisäksi tarkastellaan ylei-

sesti järjestelmän ja sertifioinnin tuomia hyötyjä. Hyötyjä käsitellään saman arvoisina ja 

myös kaikki sellaiset hyödyt raportoidaan, jotka haastateltavat nostavat esiin, vaikka niitä ei 

olisi erikseen osattu kysyä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös TQM:n ja QMS:n välistä suh-

detta, niiden toimivuutta yrityksissä itsenäisinä osina ja yhteen liitettyinä. QMS:n osalta tar-

kastellaan sen rakentamisprosessia ja rakentamisen sekä sertifioinnin motiiveita. Tutkimuk-

sessa paneudutaan akkreditoidusti ja akkreditoimattomasti sertifioituihin järjestelmiin. Ser-

tifiointeja tarkastellaan vaikutusten, jatkuvan parantamisen sekä riskien ja mahdollisuuksien 

näkökulmasta. Sellaisissa tapauksissa, joissa on mahdollisuus saada käytännön vertailevaa 

tietoa akkreditoidun ja akkreditoimattoman sertifioinnin eroista ja hyödyistä niin kyseiset 

tiedot dokumentoidaan. Akkreditoimattomasti sertifioitujen järjestelmien vaikuttavuuden 

arvioimiseksi käytetään haastattelujen yhteydessä saatuja tietoja. Aineistossa käsitellään 

myös TQM:n ja sertifioinnin välistä suhdetta ja niiden vaikutusta, kun ne esiintyvät toimin-

tajärjestelmässä samanaikaisesti. 

Koska teoreettinen tarkastelu suoritetaan painopisteiden ohjaamana, jakautuu se seuraaviin 

otsikoihin: laatuajatuksen kehittyminen, laatustandardien kehittyminen, sertifiointi, sen tar-

koitus ja toteuttaminen, akkreditointi, sertifioinnin motiivit, ISO 9000 verrattuna TQM:iin 

ja TQM:n vaikutukset, ISO 9000 vaikutukset, sertifioinnin merkitys ja jatkuva parantami-

nen, sertifioinnin riskit ja mahdollisuudet, laatujärjestelmien rakentaminen ja rakentamisen 

motivaatio sekä miksi ne epäonnistuvat tai miksi niistä luovutaan. 
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Kuva 2. Tutkimuksen painopisteet 
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2. KIRJALLISUUSTUTKIMUS JA TEORIA 

Kirjallisuustutkimus ja teoreettinen tarkastelu perustuvat kappaleessa 1.5 kuvattuihin paino-

pisteisiin ja niiden liittymiseen toisiinsa. Laatujärjestelmään kohdistuvassa kirjallisuustutki-

muksessa keskitytään aineistoon, joka on julkaistu vuonna 2000 tai sen jälkeen, koska ennen 

tätä laatustandardit olivat tuotelaatulähtöisiä ja vasta vuonna 2000 standardeihin tuli mukaan 

prosessien tunnistusvelvoite (Kumar ja Balakrishnan 2011, 43). Tästä syystä myös järjestel-

mät ovat muuttuneet 2000-luvulla oleellisesti ja vanhojen standardien mukaan laadittujen 

järjestelmien vertailu nykyisiin vaatimuksiin on turhaa. TQM-menettelyt sen sijaan ovat ol-

leet pysyvämpiä ja TQM:n osalta käytetään myös muutamia 1990-luvun lähteitä. Lisäksi 

käytän FINAS:n ja sertifioijien sivuilta saatavia päivitettyjä kuvauksia sekä sertifiointipro-

sessiin ja sen akkreditointiin liittyviä viimeisimpiä standardeja. 

2.1. Laatuajatuksen kehittyminen 

Weckenmann, Akkasoglu ja Werner (2015, 283) toteavat, että perusajatus asiakkaiden vaa-

timusten täyttämisestä on niin vanha kuin taloudellista kaupankäyntiä on harjoitettu. Teolli-

suustoiminnan muuttuessa yksittäisen ihmisen vastuu laadusta hämärtyi. Tämä johti tilan-

teeseen, jossa kehitettiin toimintoja, joita voidaan pitää nykyaikaisen laadunhallinnan perus-

tana. Laadunhallinta kehittyi tuotekeskeisestä toiminnasta prosessisuuntautuneeksi ja järjes-

telmäkeskeiseksi laadunhallinnaksi. Laadunhallinnan vaiheita ovat olleet: 

• tuotelaatu ja laadun tarkastus 

• prosessien laatu 

• laadun tarkastus 

• laadun varmistus 

• järjestelmän laatu 

• laatujohtaminen 

• kokonaisvaltainen laadun johtaminen 
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Laadunhallinnan historia osoittaa jatkuvaa kehitystä kohti kattavampaa ja tehokkaampaa 

kaikkien toimitettujen tuotteiden laatua. Noin sata vuotta sitten, kun massatuotannon käyt-

töönotto aloitti toiminnan tarkastelemisen laadunhallinnan näkökannalta, laatuun liittyvien 

näkökulmien määrä on kasvanut jatkuvasti. Kehitys alkoi keskittymisestä lopputuotteeseen 

ja tällä hetkellä laatu tarkoittaa kokonaisvaltaista näkemystä laadusta, jota hallinnoidaan ja 

parannetaan samalla huolehtien tuotteista, prosesseista, kumppaneista, tavarantoimittajista, 

asiakkaista ja työntekijöistä. (Weckenmann et al. 2015, 288) 

Laadunhallinnan mutkistuessa tarvittiin asiakirjoja ja toimintoja kumppaneiden keskinäisen 

luottamuksen saavuttamiseksi. Tämä johti lopulta ISO 9000 -standardin julkaisemiseen, 

jossa määritellään laadunhallinnan perusvaatimukset. Yhdessä tämän standardoinnin kanssa 

tuli mahdollisuus sertifioitua. Sertifiointi mahdollisti toimittajien ja teollisuusasiakkaiden 

luottamuksen kumppanin laatuun, asia, jonka myös akkreditoivan organisaation edustaja 

nosti esiin haastattelussaan (taulukko 11). On todettava, että aiempien kehitysvaiheiden laa-

dunhallinnan merkittäviä edistysaskeleita ei ole saavutettu kehittämällä uusia tekniikoita tai 

menetelmiä, vaan luomalla yhteiset ja harmonisoidut sekä kansainvälisesti hyväksytyt puit-

teet standardeille ja akkreditoiduille sertifiointielimille, jotka aikaansaavat keskinäisen luot-

tamuksen. (Weckenmann et al. 2015,285) 

Vaikka kehityskulku on helposti nähtävissä, on vielä organisaatioita tai henkilöitä, jotka ei-

vät ole omaksuneet uusia näkökulmia vaan toimivat kuten aina on toimittu. Organisaatioiden 

on herättävä muutoksen tarpeeseen sillä muutokset johtuvat aina kilpailun aiheuttamasta pai-

neesta. Laadunhallinnan tehtävä pysyy kaksijakoisena: on löydettävä ratkaisuja esiintyviin 

ongelmiin ja toisaalta on välttämätöntä tunnistaa tulevaisuuden ongelmia. Näin ollen laa-

dunhallinta on yritysten keskeinen menestystekijä myös tulevaisuudessa, jossa ponnistellaan 

”havaitun laadun”, ”ihmislähtöisen laadun” ja ”älykkään laadunhallinnan” kehittämiseksi. 

(Weckenmann et al. 2015, 289) 
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2.2. Laatustandardien kehittyminen  

Laadunhallintastandardin ISO 9000 juuret ovat standardissa BS 5750, jonka British Stan-

dards Institution (BSI) päivitti vuonna 1979. Kansainvälinen standardisointijärjestö (ISO) 

käynnisti tämän pohjalta harmonisointityön, jonka tarkoitus oli poistaa useiden saman tyyp-

pisten standardien aiheuttama sekaannus. ISO:n tekninen komitea julkaisi vuonna 1987 stan-

dardisarjan ISO 9000, johon kuului kuusi standardia. Julkaistu ISO 9000 standardiperhe 

muistutti alkuperäisstandardiperhettä BS 5750. Vuonna 1994 ISO-organisaatio päivitti ky-

seisen standardiperheen noin 250 muutoksella. Kolmas versio julkaistiin vuonna 2000. Ky-

seinen standardi yhdisti aikaisempien ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 ja ISO 9003:1994 

standardien vaatimukset yhdeksi standardiksi ISO 9001:2000. (Namara 2009, 19-23) Vuo-

den 2000 versiossa pyrittiin muuttamaan radikaalisti laadunhallinnan ajattelua asettamalla 

prosessinhallinta etusijalle eli yrityksen tehtävien ja toimintojen seurannasta muodostui tär-

keämpää kuin tuotteiden loppulaadun seuraamisesta. Neljäs versio standardista julkaistiin 

vuonna 2008, jossa selkiytetään aikaisempaa paremmin yrityskohtaisten valintojen suoritta-

mista, mutta uusia vaatimuksia ei julkaistu. (Kumar et al. 2011, 43) Toistaiseksi viimeisin 

päivitys on tehty vuonna 2015, jonka mukainen päivitys oli yrityksissä huomioitava viimeis-

tään 2018. Vuoden 2015 standardiversio korostaa organisaation toimintaympäristöä, johta-

juutta, riskilähtöisyyttä, laadunhallinnan periaatteita, prosessilähtöisyyttä sekä palvelujen 

tuottajien osuutta (ISO 9001:2015 Laadunhallinta). 

ISO 9000 -standardit ovat laajalti hyväksytty yritysten laadunhallinnan vähimmäisvaatimuk-

siksi. Pohjimmiltaan standardit ovat joukko laatujärjestelmää koskevia vaatimuksia, jotka 

määrittelevät laadukkaita käytäntöjä ilman, että yrityksellä on velvollisuus saavuttaa niitä. 

(Chow-Chua, Goh ja Tan  Boon Wan 2003, 936) 

2.3. Sertifiointi, sen tarkoitus ja toteuttaminen  

Sertifioinnit ovat kolmannen osapuolen arviointeja, joiden tarkoituksena on osoittaa määri-

teltyjen vaatimusten täyttyminen. Sertifiointi perustuu kansainvälisiin standardeihin, joita 

käytetään maailmanlaajuisesti. Sertifiointitoimintaa voi harjoittaa kuka vain. Sertifioinnin 

perustana voi olla esimerkiksi SFS-EN ISO 9001, joka on yleinen laadunhallintastandardi ja 
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sitä käytetään yleisesti vaatimuksena laadunhallintajärjestelmien sertifioinnissa. Se soveltuu 

kaikentyyppiselle toiminnalle riippumatta organisaation koosta, tyypistä tai sen tuottamista 

tuotteista ja palveluista. SFS-EN ISO 9001 sertifioinnin tarkoituksena on lisätä luottamusta 

organisaation tuotteita ja palveluita kohtaan sekä yhteistyökumppaneiden ja toimitusketjun 

toimittajien välillä. (FINAS 2016 b) 

Organisaatiot voivat valita vapaasti sertifioinnissa käyttämänsä standardit, kuin myös kol-

mannen osapuolen sertifioimaan järjestelmänsä. Suuret yritykset vaativat toimittajiltaan ser-

tifioitua järjestelmää, jotta järjestelmien laatu olisi vertailukelpoista ja täyttäisi tietyt kritee-

rit. Tämä vaatimus on lisännyt kiinnostusta standardeihin, mutta toisaalta standardit muut-

tuivat teoreettisemmiksi ja kaupallisemmiksi, mikä on vaikuttanut sertifioinnin uskottavuu-

teen. (Kumar et al. 2011, 43) Kuten jo aikaisemmin on todettu, niin esimerkiksi laatujärjes-

telmien sertifiointia voi harjoittaa kuka vain, mutta toteutettaessa sertifiointi siten, että serti-

fioinnin pätevyys on todettu, suoritetaan se standardin SFS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 vaa-

timusten mukaan (kuva 3) akkreditoidusti.  

Koska sertifiointielinten on myös oltava yhä kilpailukykyisempiä niin huomattava osa serti-

fioivista organisaatioista eivät ole edes tietoisia käyttöönotettujen laatujärjestelmien todelli-

sista saavutetuista eduista. Sertifiointiarvioinnin jälkeen sertifioijat vierailevat säännölli-

sesti, vähintään kerran vuodessa, sertifioidussa yrityksessä. Usein tällaiset arvioinnit osoit-

tavat järjestelmän suorituskyvyn olevan katastrofaalisella tasolla ja jopa minimivaatimusta-

son saavuttaminen on yhdentekevää tällaisille niin sanotuille ”sertifioiduille” yrityksille. 

(Kumar et al. 2011, 43) 
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Asiakas jättää 
sertifiointihake-

muksen 

Sertifioinnin 
suunnittelu tai 

auditoinnin 
suorittaminen 

Sertifiointipää-
tös 

Seuranta-auditointeja 
kerran vuodessa. En-

simmäinen 12 kk kulu-
essa sertifioinnista. 

Uudelleen sertifiointi 
ennen sertifioinnin um-

peutumista 

Tiedon vaihtoa 
asiakkaan ja 

sertifioijan vä-
lillä 

Hakemuksen 
katselmus 

Ongelmakoh-
tien yksilöinti ja 

lisätiedot 

Auditointiohjel-
man kehittämi-

nen 

Sertifiointieh-
dotus ja audi-
tointiohjelman 
varmistaminen 

Virallinen sopi-
mus auditoin-

nista 

Sertifioinnin ja 
sertifiointiasia-
kirjojen myön-

täminen 

Tiedon vaihtoa asiakkaan ja sertifioijan välillä, esimer-
kiksi soveltamisalan muuttaminen, määritellään tarvi-

taanko muutoksia auditointiohjelmaan. 

Uudelleen sertifiointi-
auditoinnin suunnittelu 

Vahvistetaan auditointiohjelma ja viestitään se asiak-
kaalle 

Vahvistetaan  ja nimetään pätevä auditointiryhmä 

Laaditaan suunnitelma 
uudelleenseuranta-au-

ditointiin 

Suoritetaan uudelleen-
seuranta-auditointi 

Ratkaistaan uudelleen-
seuranta-auditoinnissa 

löytyneet ongelmat 

Uudelleenseuranta-au-
ditoinnin johtopäätök-

set 

Uudelleensertifiointi-
päätös 

Uudelleen sertifioinnin 
ja sertifiointiasiakirjo-

jen myöntäminen 

Laaditaan suunnitelma 
seuranta-auditointiin 

Suoritetaan seuranta-
auditointi 

Ratkaistaan seuranta-
auditoinnissa löytyneet 

ongelmat 

Seuranta-auditoinnin 
johtopäätökset 

Sertifioinnin riippuma-
ton katselmus 

Varmistetaan tai muutetaan auditointiohjelma. Auditoinnin seu-
ranta ja seurantatoimet sisältäen laajuuden ja keston. Myös esiau-

ditointeja on harkittava 

Sertifiointi- tai uudelleensertifiointipää-
tös 

Kolmen vuoden sertifioin-
tijakso 

Sertifikaatin umpeutu-
minen 

Päivitetään ryh-
män valinta vai-

heeseen 1 

Suunnitelma 
vaiheelle 1 

Suoritetaan vaihe 1 

Ratkaistaan vaiheessa 
1 havaitut ongelmat 

Pätevä ryhmä vai-
heelle 2 

Suunnitelma vaiheelle 
2 

Suoritetaan vaihe 2 

Ratkaistaan vaiheessa 
2 havaitut ongelmat 

Sertifiointiauditoinnin 
johtopäätökset 

Kuva 3 Akkreditoidusti toteutettavan serti-

fioinnin prosessikaavio (SFS-EN ISO/IEC 

17021-1:2015, 53) 
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Yleisimmät sertifiointien motiivit ovat yritysten yleinen laatupolitiikka, lopputuotteiden ja 

sisäisten toimintojen laadun parantaminen. Se, että yritysten laatupolitiikka on merkittävim-

pien motiivien joukossa vahvistaa sen väitteen, että standardit tarjoavat hyvin strukturoidun 

työkalun "aloittaa laadusta" niille yrityksille, joiden laatutietoisuus on kasvanut ja jotka ha-

luavat parantaa laatujärjestelmäänsä. Toissijaisia sertifioinnin motiiveja ovat kilpailuedun 

parantaminen, asiakkaiden kysynnän tyydyttäminen ja sertifioinnin hyödyntäminen mainon-

nassa. Markkinapaineen ja kilpailijoiden sertifioinnin mukaan tuoma sertifiointipaine jäivät 

kauaksi kahdesta ensimmäisestä sertifiointimotiivista. Lisäksi TQM:n käyttöönotolla on 

korkea tai erittäin korkea vaikutus yritysten motivaatioon sertifioida järjestelmänsä. (Gotza-

mani ja Tsiotras 2002, 157-158)  

ISO 9000:n sertifiointi liittyy TQM-filosofian toteutukseen. ISO 9000 -sertifioidut yritykset 

voivat toimia paremmin kuin sertifioimattomat yritykset, siksi ISO 9000:n sertifiointi hel-

pottaa yrityksiä matkalla TQM:n toteuttamiseen. ISO 9000 -standardin mukaan sertifioidut 

yritykset voivat toimia hyvin sellaisissa osioissa kuten asiakaslähtöisyys, prosessien hallinta 

sekä jatkuvan parantaminen, mutta parannettavaa on esimerkiksi ihmisten osallistamisessa. 

Lisäksi ISO 9000:n dokumentaatio helpottaa työntekijöitä työohjeiden ja menettelyjen käyt-

töönotossa, jotka siten parantavat organisaatioprosesseja. ISO 9000:n sertifioinnista kulunut 

aika vaikuttaa kuitenkin paljon TQM-filosofian toteuttamiseen. Näyttää siltä, että kaikki yri-

tykset eivät ole ymmärtäneet jatkuvan parantamisen käsitettä, joka on ISO 9000:n prosessien 

lähestymismallin pääkomponentti. Näyttää myös siltä (kuten myös Dick 2000, 369 ja Ter-

ziovski et al. 2014, 25-26 toteavat), että yritykset eivät arvosta ISO 9000:n jatkuvan paran-

tamisen henkeä saatuaan laatusertifikaatin. (Shafiq, Mirza, Abid ja Naeem 2014, 21) 

2.4. Akkreditointi  

Akkreditointi on kansainvälisiin kriteereihin perustuvaa pätevyyden toteamista. Akkredi-

toinnin avulla toimijan pätevyys ja toimijan antamien todistusten luotettavuus voidaan to-

deta.  Akkreditointiprosessilla osoitetaan toimijan täyttävän kulloinkin vaatimuksena olevan 

standardin vaatimukset. Akkreditointia hakeva organisaatio määrittelee pätevyysalueen, 

jonka osalta pätevyys arvioidaan. Akkreditoinnissa arvioidaan sekä toimijan johtamisjärjes-

telmää että teknistä toimintaa, kun taas sertifioinnissa auditoidaan johtamisjärjestelmän vaa-

timusten täyttymistä. Myös sertifiointia tekevä organisaatio voidaan akkreditoida, jolloin 
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sertifiointitoiminnan pätevyys on osoitettu. Sertifiointi ei kuitenkaan yksinään osoita päte-

vyyttä tuottaa luotettavia tuloksia tai tuotteita, sillä sertifiointistandardit eivät sisällä teknistä 

pätevyyttä koskevia vaatimuksia. (FINAS 2016 c) 

Sertifiointiorganisaatiot valitsevat itse yhden tai useamman akkreditointielimen antamaan 

heille akkreditoidut sertifiointioikeudet. Nämä akkreditointilaitokset, kuten esimerkiksi Yh-

distyneen kuningaskunnan akkreditointipalvelu UKAS, tarkastavat sertifiointiorganisaatiot 

ja heidän auditoijansa. Monilla akkreditointilaitoksilla on vastavuoroiset järjestelmien tun-

nustamissopimukset kansainvälisen akkreditointifoorumin (IAF) kautta. Vaikka tällä hajau-

tetulla rakenteella on etujaan, yhtenäisen ISO-standardien johdonmukaisen täytäntöönpanon 

varmistavan organisaation puuttuminen herättää kysymyksiä liittyen standardien tehokkuu-

teen. (Castka 2013, 173) 

Akkreditointiin ja sen ylläpitoon liittyvät määräaikais- ja uudelleenarvioinnin vaatimukset 

on kuvattu standardissa ISO/IEC 17011:2004 Conformity assessment - General require-

ments for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies. Akkreditointipro-

sessi on kuvattu kuvassa 3. (FINAS 2019) 
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Kuva 4 Akkreditointiprosessi (FINAS 2019)  

 

2.5. Sertifioinnin motiivit 

Sertifioinnin jälkeiset tutkimukset osoittavat, että johdon laatusertifioinnin motiivit ja saa-

vutetut liiketoimintahyödyt liittyvät toisiinsa. Yritykset, jotka raportoivat motivaatiokseen 

asiakkaan painostuksen eivät todennäköisesti saavuttaneet niin hyviä tuloksia kuin ne, joilla 
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on muita syitä laatujärjestelmän rakentamiselle. Yritykset, jotka toimivat ulkoisen paineen 

alla voivat nähdä sertifikaatin ensisijaisena tavoitteena ja rakentaa järjestelmänsä minimita-

soisena. Näillä yrityksillä voi olla sertifikaatti, mutta ne eivät arvosta laadunvarmistusjärjes-

telmää, jota sertifiointi edellyttää. (Dick 2000, 368) 

Mccrosson, Cano, O’Neill ja Kobi ovat tutkineet Englannissa ISO 9001 sertifioinnin motii-

veita ja vaikutuksia. Mccrosson et al. (2013, 9) toteavat aikaisempien tutkimusten päätyneen 

siihen, että organisaatiot ovat kokeneet enemmän tuotannollisia vaikutuksia ISO 9001-serti-

fioinnista kuin liiketoiminnallisia vaikutuksia. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella näitä 

aikaisempia päätelmiä voidaan soveltaa vain palvelusektorilla, sillä tutkimuksen mukaan 

muilla sektoreilla raportoitiin suurta vaihtelua tuotannollisten ja liiketoiminnallisten vaiku-

tusten koetussa tasossa. Kuitenkin tutkimuksen tulokset osoittavat, että englantilaiset orga-

nisaatiot näyttävät olevan motivoituneita hankkimaan ISO 9001 -sertifikaatin, koska onnis-

tuessaan ISO 9000-sertifioinnilla näyttää olevan suora yhteys asiakas- ja liiketoimintavaati-

muksiin. Tulokset osoittavat, että ISO 9000:n havaitut vaikutukset vaihtelevat teollisuuden 

toimialan mukaan. 

Santos ja Millán ovat tutkineet portugalilaisten yritysten sertifiointimotivaatioita. Tärkeim-

mät sertifioinnin motivaatiotekijät portugalilaisissa yrityksissä Santosin ja Millánin (2013, 

75) mukaan ovat: 

• laadun parantuminen 

• yrityksen imagon parantaminen 

• markkinointiedut asiakaskunnan kasvamisena 

• työntekijöiden tiedon lisääntyminen heidän ymmärtäessään paremmin yrityksen toi-

mintaa 

• kustannusten väheneminen sertifioinnista johtuvasta paremmasta tehokkuudesta 

 

Toissijaisena motivaatiotekijöitä ovat  

• suhteita yhteisöihin voidaan pitää tärkeänä tekijänä yrityksen sosiaalisessa ympäris-

tössä 
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• muiden kokema hyöty sertifioinnin jälkeen 

• tärkeiden asiakkaiden painostus  

• suhteet viranomaisiin 

• kilpailijat sertifioivat  

• vientimuurien välttäminen, koska sertifiointi vaikuttaa olevan viennissä välttämättö-

myys 

Zaramdini on tutkinut Yhdistyneissä Arabiemirikunnissa yritysten ISO 9001-järjestelmään 

liittyviä motiiveja ja saatuja etuja.  Tutkimus osoitti sertifioitujen yritysten olevan enemmän 

huolissaan sisäisistä syistä, kuten prosessien tai tuotteiden parantamisesta kuin ulkoisista 

syistä, kuten asiakkaiden painostuksesta tai kilpailijoiden jäljittelystä. Lisäksi sertifiointipro-

sessi oli tuottanut enemmän sisäisiä etuja kuin ulkoisia hyötyjä. Neljä motivaatiotekijää, 

jotka nousivat yli muiden, olivat toiminnallinen kehittyminen, kilpailijoiden seuranta, hen-

kilöstöresurssien parantaminen ja toimittajasuhteet. Tutkimuksessa nousi esiin viisi nimettyä 

hyötytekijää, jotka ovat kannattavuus, henkilöstöresurssit, tuotelaatu, markkinointi ja toimit-

tajat. Motiivien ja hyötyjen välistä suhdetta tutkittiin edelleen analysoimalla keskimääräisiä 

eroja odotettavissa olevien motiiviparien ja hyötyjen välillä. Analyysi paljasti kaksi tulosta: 

• ”Lievää pettymystä” oli havaittavissa sisäisten operatiivisten näkökohtien paranta-

miseen, kuten tuottavuuteen tai tuotteiden laatuun. 

• ”Tyydyttävää” suorituskykyä raportoitiin markkinointiin ja julkiseen kuvaan liitty-

vissä kysymyksissä.  

Tutkimus osoitti, että järjestelmä täytti joitakin ulkoisia tavoitteita, mutta vähemmässä mää-

rin yritysten sisäisiä tavoitteita, lisäksi yrityksen tehokkuuden tai tuotteen laadun parantami-

nen ei voi perustua pelkästään ISO 9001-sertifiointiin. Näyttää siltä, että johtajat ovat koros-

taneet ISO 9000:n tuloksia. Tämä voisi selittää, miksi tiettyjen odotettujen ja havaittujen 

etujen välillä on ilmennyt eroja. Zaramdinin tutkimuksen mukaan ISO 9000 -sertifiointi voi 

auttaa yrityksiä saavuttamaan laatutavoitteensa ja hän löysi motiivien ja hyötyjen väliltä koh-

tuullisen korrelaation. (Zaramdini 2006, 487-488) 
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Poksinskan, Eklundin ja Dahlgaardin (2006, 506) tutkimuksen mukaan ISO 9001 on toteu-

tettu ulkoisista syistä. Markkinapaine on niin vahva, että liiketoimintaa ei voida jatkaa ilman 

sertifiointia. Sertifikaattien saavuttaminen ja säilyttäminen on ensisijainen motiivi työsken-

neltäessä laadunhallintajärjestelmän kanssa. Yksikään organisaatio ei käyttöönottanut laa-

dunhallintajärjestelmää organisaation parantamisen välineeksi. Asennoiduttiin pikemminkin 

siten, että jos organisaatio oli pakotettu ottamaan järjestelmä käyttöön, sen avulla pitäisi yrit-

tää saavuttaa jotain hyötyjä. 

Itse asiassa laadunhallintajärjestelmien (QMS) hyödyistä on löydetty kaksi erilaista ja suu-

relta osin ristiriitaista näkemystä. ISO 9000: n kannattajat korostavat merkittäviä etuja jär-

jestelmässä ja kutsuvat sitä usein TQM: n perustaksi. ISO 9000 tarjoaa muutoksen laatuajat-

telussa lopputarkastuksesta nykyaikaisempiin laatutapoihin, kuten prosessien hallintaan, jär-

jestelmäkäytäntöön, asiakaslähtöisyyteen ja jatkuvaan parantamiseen. ISO 9000 -standardin 

katsotaan olevan tehokas työkalu tuotannon ja toimituksen laadun varmistamiseksi sekä jät-

teiden, seisokkien ja työvoiman tehottomuuden vähentämiseksi. Vastustajat väittävät, että 

standardien laatijat ovat jättäneet huomiotta nykyaikaisen organisaatiotutkimuksen ja että 

standardi perustuu hallintaperiaatteisiin, jotka ovat vanhentuneita. Standardia ohjaa esimer-

kiksi dokumentointi eikä organisaatiokäyttäytyminen Lisäksi kyseenalaistetaan, onko stan-

dardi kykenevä parantamaan laatua. (Poksinska 2010, 125) Shafiq ja Jalil ovat tutkineet ISO 

9000- sertifioinnin vaikutuksista tekstiilialan organisatoriseen suorituskykyyn Pakistanissa. 

Heidän tutkimuksensa osoittaa, että sertifioitujen ja sertifioimattomien yritysten tulostente-

kokyvyssä on tilastollisesti merkittävä ero. (Shafiq ja Jalil 2014, 98) 

Mo ja Chan (1997, 137) toteavat, että yrityksen halu ISO 9000- sertifiointiin kuuluu yleensä 

yhteen tai useampaan seuraavista ryhmistä, asiakkaiden vaatimukset ja odotukset, kilpailu-

paineet, säädelty ympäristö ja sisäiset edut. Tutkimukset eri puolilla maailmaa osoittavat, 

että myyntiin liittyvät asiat ovat olleet ISO-sertifioinnin tärkeimpiä vetureita: 

• suurimpien asiakkaiden vaatimus 

• asiakkaiden odotusten ennakointi  

• potentiaalisten asiakkaiden vaatimus 

• halu laajentaa markkinaosuutta 
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• kilpailijoiden paine 

Sisäiset motivaatiot syntyvät yleensä johdon halusta järjestelmän jatkuvaan parantamiseen. 

Vaikka useimmat johtajat ajattelevat, että tiukat määrälliset mittaukset ovat vaikeita ja tur-

hia, koetaan ISO 9000:sta saatavan kuitenkin hyötyjä. Parannukset liittyvät siihen, että ISO-

9000: 

• vähentää romua ja vanhentunutta varastoa 

• lisätä tuottavuutta 

• parantaa tuotteiden laatua 

• minimoi vastuiden epäselvyyttä 

• lisää työntekijöiden moraalia 

• valvo paremmin toimittajia 

• parantaa nykyistä järjestelmää 

• parantaa asiakastyytyväisyyttä (Mo et al 1997, 142) 

Priede (2012, 1468-1469) mainitsee ISO 9001 sertifioinnin tärkeimmiksi syiksi: 

• Hyvin määritellyt ja dokumentoidut menettelyt parantavat tuotoksen johdonmukai-

suutta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki yrityksen prosessit (tai vain ne prosessit, 

jotka vaativat järjestelmää) kuvataan selkeästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla. 

Tämä johtaa standardin pääajatukseen tehdä kaikki oikein ensimmäisellä kerralla 

• Laatua mitataan jatkuvasti. Tämä antaa ylimmälle johdolle tietoa siitä, toimivatko 

kaikki prosessit suunnitellulla tavalla 

• Menettelyt varmistavat korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen aina, kun virheitä 

esiintyy 

• Vikojen määrä laskee. Jos yritys tunnistaa ja ymmärtää ongelmansa ja määrittelee 

asianmukaiset ennaltaehkäisevät toimenpiteet on vikojen määrän vähentyminen 

loogista. 

• Vikoja havaitaan nopeammin ja korjataan pienemmillä kustannuksilla 

• Uusia työntekijöitä on helpompi perehdyttää, kouluttaa ja seurata dokumentoitujen 
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menettelyiden avulla 

• Organisaatiot säilyttävät tai lisäävät markkinaosuuttaan 

• Pienemmät tuotantokustannukset johtuvat vähentyneistä viallisista tuotteista ja pro-

sessien virtaviivaistumisesta. Analysoimalla laatukustannuksiaan yritys voi tunnis-

taa paikkoja, joissa kustannuksia voidaan vähentää 

 

Euroopassa yrityksen toimintajärjestelmän yhteensopivuus ISO 9000 kanssa voi olla tärkeä, 

koska CE-merkintää ja laadunvarmistusta koskevat säännökset liittyvät toisiinsa. Joidenkin 

tavaroiden on noudatettava laadunvarmistusta koskevaa lainsäädäntöä, jotta niitä voidaan 

vapaasti käydä kauppaa Euroopan Unionin alueella. Joissakin direktiiveissä edellytetään asi-

anmukaista laatujärjestelmää ja ISO 9000 tuottaa järkevän tavan toteuttaa järjestelmä, vaikka 

sertifiointi ei olisi välttämätön. (Riillo 2014, 34) 

Georgiev S. ja Georgiev E. ovat tutkineet bulgarialaisten yritysten motivaatiotekijöitä ISO 

9000 standardien käyttöönottoon. He raportoivat, että yrityksen imago ja kilpailukyky - ul-

koinen motivaatio - on johtava motivoiva tekijä ISO 9001 -sertifioinnille. Tutkimus paljastaa 

myös, että bulgarialaiset yritykset eivät ole pääasiassa ulkoisesti ohjattuja, sillä sisäiset mo-

tivaatiot, mukaan lukien prosessien parantaminen ja tuotteiden laadun parantaminen, näyt-

tävät olevan tärkeä tekijä ISO 9001 -sertifioinnissa. He toteavat myös, että entistä parempi 

yrityskuva ja kilpailukyky vaikuttavat voimakkaammin ISO 9001 -sertifioinnin motivaati-

oihin kuin asiakkaiden ja toimittajien paine. He toteavat myös tutkimuksensa osoittavan, että 

ISO 9001 -sertifioinnin motiivien ja hyötyjen välillä on kohtuullinen positiivinen korrelaa-

tio. (Georgiev ja Georgiev 2014, 1020) 

Castillo-Peces, Mercado-Idoeta, Prado-Roman ja del Castillo-Feito ovat tutkineet espanja-

laisissa rakennusalan yrityksissä miten sisäiset ja ulkoiset motiivit, yrityskoko ja sertifikaatin 

saamisesta kulunut aika vaikuttavat ISO 9001 -järjestelmän noudattamisesta aiheutuviin po-

sitiivisiin sisäisiin ja ulkoisiin hyötyihin. 

Liittyen erilaisiin motivaatiotyyppeihin (sisäinen ja / tai ulkoinen) ISO 9001 -järjestelmän 

toteuttamiseksi, tutkimus osoittaa, että muuttuja ”keskimääräinen sisäinen motivaatio” on 

merkittävä muuttuja kaikille positiivisille sisäisille hyödyille. ”Keskimääräinen sisäinen mo-

tivaatio” on myös merkittävä muuttuja ulkoisille vaikutuksille lukuun ottamatta kaupallisia 
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hyötyjä. Tämä vaikuttaa loogiselta, koska sertifikaatin saaminen johtaa kyseisen hyödyn saa-

vuttamiseen. Näin ollen mitä korkeammalla sisäinen motivaatio on, sitä enemmän sertifioin-

nista johtuvia hyötyjä on saatavissa. Muuttujat “keskimääräinen ulkoinen motivaatio ilman 

kaupallisia näkökohtia” ja ”kaupallinen ulkoinen motivaatio” ovat merkittäviä muuttujia sel-

laisissa positiivisissa hyödyissä, joihin nämä tekijät suoranaisesti viittaavat. Ne eivät kuiten-

kaan vaikuta minkään muun hyödyn saavuttamiseen käytettäessä ISO 9001- järjestelmää. 

Muuttujien osalta, jotka liittyvät ISO 9001 -järjestelmän käyttöönoton motivaatioihin, tutki-

mus osoittaa, että sisäisellä motivaatiolla saavutetaan paras hyötyjen taso.  

Yrityksen koko ei ole merkittävä muuttuja erilaisille positiivisille ulkoisille vaikutuksille 

(kaupallinen, rahoituksellinen ja asiakassuhteiden hallinta) eikä organisaation sisäiselle toi-

minnalle toteutettaessa ISO 9001- järjestelmää.  Ajalla ISO 9001:n sertifioinnista on huo-

mattava vaikutus kaikkiin sisäisiin ja ulkoisiin hyötyihin pois lukien ulkoiset kaupalliset nä-

kökohdat, koska kaupallisen vaikutuksen hyödyt saavutetaan sertifiointihetkellä. Muutoin 

yleinen havainto positiivisista vaikutuksista on se, että positiivisten vaikutusten määrä kas-

vaa, mitä pitempi aika sertifioinnista on. (Castillo-Peces, Mercado-Idoeta, Prado-Roman ja 

del Castillo-Feito 2016, 38-39) 

2.6. ISO 9000 verrattuna TQM:iin ja TQM vaikutukset 

ISO 9001 on standardi laatujärjestelmille (QMS). ISO 9001-standardin mukainen QMS-

järjestelmä tarjoaa hyvän pohjan TQM-ohjelmien rakentamiselle. On laajalti tunnustettu, 

että ISO 9001 on ensimmäinen suuri askel TQM:n käyttöönotossa, koska ISO 9001:n käyt-

töönotto auttaa jatkuvassa parantamisessa. (Padma, Ganesh ja Rajendran 2008, 4981) Myös 

Douglas, Coleman ja Oddy (2003, s 324) toteavat, että ISO 9000 voi olla ensimmäinen askel 

kohti kokonaisvaltaista laatujohtamista (TQM), varsinkin kun ISO 9000:n ei ole todettu joh-

tavan työpaikoilla suorituskyvyn osaoptimointeihin, vaikka kaikkia odotuksia ei kyetäkään 

täyttämään. 

ISO 9000 ei ole täydellinen TQM-ohjelma, mutta se sisältää tärkeitä jatkuvaan parantamisen 

osia. Sertifioidut yritykset joutuvat tarkastelemaan kaikkia prosessejaan ja vaikka on mah-

dollista dokumentoida huono prosessi ja saada se sertifioitua, niin monet yritykset ovat käyt-
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täneet dokumentointivaihetta työkaluna ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi ISO 9000 pakot-

taa yritykset mittaamaan monia asioita, joita ei aikaisemmin ole mitattu. Mittarointiin liitty-

vät toimenpiteet ovat hyödyllisiä ongelmien löytämisessä ja ratkaisemisessa. Ilman asian-

mukaista mittausjärjestelmää on vaikea määrittää, mikä on tärkeää ja miten muutokset ovat 

vaikuttaneet suorituskykyyn. (Curkovic, Pagell 1999, 64) Magd ja Curry (2003, 8) toteavat, 

että uudistetut standardit ovat kehittymässä kohti TQM:ää sekä asiakastyytyväisyyttä, ei-

vätkä korosta ainoastaan tuotteiden laadunvarmistusta. 

ISO 9000 standardit ovat virallistaneet järjestelmät organisaatioiden suorituskyvyn arvioi-

miseksi ja laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen tuottamiseksi. Täydellinen laadunhallinta 

(TQM) nähdään suhteellisen uutena konseptina ja keinona parantaa yritysten tuotteiden ja 

palveluiden laatua, mutta se voi olla avain selviytymiseen ja kilpailuedun saavuttamiseen 

tämän päivän turbulentissa liiketoimintaympäristössä. (Magd ja Curry 2003, 1) 

Organisaatiot ja asiakkaat ovat vaatineet laadun ulkoista tunnustamista, mikä on antanut sy-

säyksen kansainväliselle standardointijärjestölle ISO 9000 -standardien kehittämiseen. ISO 

9000 on laadunhallinnan suuntaus, jota ei voida jättää huomiotta tämän päivän liiketoimin-

taympäristössä. Itse asiassa niille yrityksille, jotka haluavat pysyä kilpailukykyisinä ja pa-

rantaa laatujärjestelmiä, suositellaan ISO 9000:n käyttöä perustana paljon laajemmalle 

TQM-järjestelmälle. Tämä perustuu siihen, että ISO 9000 on tärkeä osa TQM:ää, ja molem-

pien lähestymistapojen toteuttaminen yhdessä johtaa organisaation menestykseen ja kilpai-

luetuun. On selvää, että molemmat lähestymistavat pyrkivät täydentämään toisiaan. ISO 

9000 voidaan toteuttaa ensin vakauden ja johdonmukaisuuden luomiseksi organisaatiossa, 

sitten TQM: n toteutus voi parantaa työntekijöiden motivaatiota ja toiminnan tehokkuutta 

sekä saavuttaa yleisen organisaation menestyksen ja suorituskyvyn. (Magd ja Curry 2003, 

10) Kirjallisuudesta käy ilmi, että sekä TQM-käytännön että ISO 9000 -järjestelmien täytän-

töönpano ovat vaikuttaneet organisaatioiden suorituskykyyn. Näyttää kuitenkin siltä, että ei 

ole yleistä sopimusta siitä, miten ISO ja TQM yhdistetään. Joidenkin tutkijoiden mielestä 

TQM:n kehittäminen kannattaa aloittaa ISO 9001-järjestelmällä. (Rahman 2001, 37)  

Padma, Ganesh, Rajendran ovat tutkineet ISO 9001:n kriittisiä tekijöitä ja ISO-sertifioinnin 

vaikutusta organisaation suorituskykyyn johdon näkemyksen mukaan intialaisessa teollisuu-

dessa. Heidän mukaansa laatu on yksi tämän päivän jännittävimmistä ja palkitsevimmista 
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pyrkimyksistä. Tämän seurauksena monet organisaatiot ovat ottaneet käyttöön ja paranta-

neet jatkuvasti laatujärjestelmäänsä, johon on tullut pakotteet markkinoiden vaatimuksista 

ja kilpailun luonteesta. Kokonaisvaltainen laadunhallinta (TQM) määritellään sekä filosofi-

aksi että ohjaaviksi periaatteiksi, jotka toimivat jatkuvasti parantamisen perustana. Koska 

laadunhallinnan alkuperän juuret ovat valmistusteollisuudessa, laadunhallinta on nähty pit-

kälti valmistusnäkökulmasta. (Padma et al. 2008, 4981) 

Kokonaisvaltaista laadunhallintaa (TQM), joka tunnetaan yleisesti "johtamisfilosofiana ja 

ajattelutapana" tunnetaan organisaation tilan muuttamiseksi maailmanluokan tasoksi. Sitä 

on myös kuvattu järjestelmäksi, joka auttaa sellaisia organisaatiota, jotka haluavat saavuttaa 

huippuosaamisensa parantamalla asiakastyytyväisyyttä, luotettavuutta, tuottavuutta ja mark-

kinaosuutta.  (Sharma ja Gadenne 2008, 301) TQM:n avulla pyritään jatkuvasti parantamaan 

tavaroiden ja palvelujen laatua kaikkien organisaation jäsenten osallistumisen avulla. Se on 

prosessi, jossa laatu on kaikkien yhteinen asia. Suomalaiset voivat pienestä teollisuutensa 

koostan tai sijainnista riippumatta kilpailla globaaleilla markkinoilla tavaroiden ja palvelu-

jen laadulla. TQM pyrkii jatkuvasti parantamaan organisaation kaikkien prosessien, ihmis-

ten, tuotteiden ja palvelujen laatua. Tällaista parannusta silmällä pitäen siinä korostetaan 

vaihtelun ymmärrystä, mittauksen merkitystä, asiakkaiden ja toimittajien roolia sekä työnte-

kijöiden osallistumista kaikilla toiminnan ja organisaation tasoilla. (Temtime ja Salomon 

2002, 181) 

Gallear et al (2004, 1048) toteaa, että TQM:ää kuvataan monin tavoin; yleisenä johtamisfi-

losofiana, johtamisjärjestelmänä tai organisaation strategisena sitoutumisena jatkuvaan pa-

rantamiseen ja nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen. Tämä mer-

kitsee TQM:n jatkuvaa painoarvon kasvua yritystoiminnan kaikilla alueilla. 

Tutkimuksen väittämistä TQM:n onnistumisen reunaehdoista kolme asiaa nousi erittäin 

tärkeiksi, ja ne koskivat suoraan organisaation ylintä johtoa. Nämä olivat: 

• tehokas johtajuus ja visio johdolta 

• ylin johto osallistuu aktiivisesti ja näkyvästi 

• korkeimman johdon sitoutuminen TQM-konseptin edistämiseen organisaation kai-

killa tasoilla 
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Ylimmän johdon aktiiviseen ja näkyvään osallistumiseen liittyvä merkitys osoittaa, että 

oman käyttäytymisen vaikutus - esimerkin asettaminen - ei menetä merkitystään TQM-

organisaatioiden ylimmässä johdossa. Työntekijät, jotka kokevat johtajuuden sitoutuneeksi 

ja voimakkaaksi näkevät TQM-käytännöt yhdensuuntaisina organisaatioiden kulttuuriin 

kanssa. (Gallear ja Ghobadian 2004, 5 ja 1056-1057) 

Myös Reed, Lemak ja Mero (2000) toteavat, että TQM:n prosessiin sisältyy tarve ylimmän 

johdon sitoutumisesta. Tämä sitoumus merkitsee esimerkkiä, koulutusta sekä kulttuurin tu-

kemista, jossa tiimit voivat onnistua. TQM-prosessi on järjestelmä, jossa on vuorovaikuttei-

sia komponentteja ja sitoutuminen vain yhteen järjestelmän osaan ei todennäköisesti tuota 

toivottuja vaikutuksia. TQM on siis enemmän kuin johtajuus, kulttuuri, koulutus tai tiimit. 

TQM on kaikkien näiden yhdistelmä ja onnistunut toteutus tarkoittaa, että panostuksille ja 

sinnikkyydelle on löydettävä oikea tasapaino kussakin yrityksessä. Tutkimus osoittaa, että 

TQM ei ole helppoa. (Reed et al. 2000, 26) 

Täydellisen laadunvalvonnan tulisi sisältää kaikki organisaation tärkeät toiminnot, jotka te-

ollisuudessa pitäisi olla markkinointi, suunnittelu, hankinta, tuotantotekniikka, tuotannon 

valvonta ja myyntitoiminta, mekaaninen tarkastus ja toiminnallinen testaus, toimitus, asen-

nus ja huolto. Lisäksi asiakkaan on määritettävä laatu, sillä kukaan organisaatioon kuuluva 

ei sitä voi asiakkaan puolesta tehdä. Tuotannon laadun paranemista voidaan toteuttaa tuote-

suunnittelun, perustuotantoprosessien ja palvelun laajuuden avulla.  (Gutiérrez, Torres ja 

Molina 2010, 579) 

Rahmanin (2001, 36) mukaan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa on tehty useita empiirisiä 

tutkimuksia TQM-käytäntöjen ja organisaation suorituskyvyn välisen yhteyden arvioi-

miseksi. Tutkimusten tulokset osoittavat, että TQM-toteutuksesta on ollut vaihteleva hyöty. 

TQM-käytännöistä on tehty lukuisia tutkimuksia ISO 9000 -standardien tehokkuuden arvi-

oimiseksi. ISO 9000:n täytäntöönpanon on todettu parantavan asiakastyytyväisyyttä, tuovan 

kilpailuetuja, lisäävän kannattavuutta ja parantavan tuotteiden ja palvelujen laatua. 

Linderman et al. (2004) ovat tutkineet tiedon ja laatujohtamiskäytäntöjen yhdistämistä ja 

todenneet, että laadunhallintakäytännöt, jotka johtavat tietämyksen luomiseen, johtavat or-
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ganisaation suorituskyvyn parantumiseen. Organisaatiot, jotka ovat tehottomia luomaan or-

ganisaatiota koskevaa tietoa laadunhallintakäytäntöjen kautta, tuottavat vähemmän parem-

paan suorituskykyyn johtavia parannuksia.  Tässä lähtökohdasta laadunhallintakäytäntöjen 

tehokas käyttöönotto tarkoittaa kykyä kerätä organisaatiota koskevaa tietoutta. Tietämyksen 

lisäämisen monimutkaisuus edellyttää useiden laadunhallintakäytäntöjen käyttöä, jotka tu-

kevat kutakin tiedon lähdettä. Organisaatiot, jotka eivät käytä asianmukaisia laadunhallin-

takäytäntöjä, eivät saavuta yhtä paljon parannusta suorituskyvyssä. Tämä osoittaa, mitä tar-

koittaa laadunhallintamenettelyiden tehokas käyttö. Yrityksen tietoon perustuva näkemys 

auttaa myös ymmärtämään, miten laadunhallintamenettelyt johtavat yrityksen suoritusky-

kyyn. Laadunhallintamenettelyiden ja yrityksen suorituskyvyn välinen teoreettinen yhteys 

ei ole selkeästi ymmärrettävissä. Yrityksen tietoon perustuva näkemys tarjoaa sopivan teo-

reettisen linssin tämän linkin luomiseksi, koska parannuksen ja tiedon luomisen välillä on 

vahva yhteys. (Linderman, Schroeder, Zaheer, Liedtke ja Choo 2004, 603) 

 

On yleisesti hyväksytty, että sertifioinnin vaatimukset edustavat matalinta vaatimustasoa 

kaikissa onnistuneissa laatujärjestelmissä. ISO 9000 on kapea-alainen verrattuna esimerkiksi 

laatupalkintomalleihin. Odotusarvo tietenkin on, että yritykset ottaisivat järjestelmäänsä mi-

nimitasoa kattavammat vaatimukset osoittaakseen laadunvarmistuksensa suorituskyvyn 

edut.  Sillä, että näin ei ole tapahtunut voi olla useita selityksiä, kuten: 

• ne, jotka haluavat ainoastaan sertifikaatin läpäisevät sertifioinnin liian helposti 

• standardit painottavat liiketoiminnan kannalta vääriä asioita 

• nykyisin laatuerot yritysten välillä ovat pienempiä kuin aikaisemmin 

• kokonaisvaltainen laadunhallinta (TQM) tarjoaa yrityksille parempia mahdollisuuk-

sia liiketoiminnan parantamiseksi kuin ISO 9000 

 

Yritykset, jotka haluavat ainoastaan sertifikaatin näkevät sertifiointiprosessin vain pelinä, 

jonka he voivat voittaa ja saada sertifikaatin kuitenkaan arvostamatta laatua. Yritykset, joilla 

on vahva TQM-ympäristö raportoivat paremmasta suorituskyvyn parantumisesta sertifioin-

nissa kuin ne yritykset, jotka ainoastaan tavoittelivat sertifikaattia. Vahvoissa TQM-

ympäristöissä laatusertifikaatin vaikutus liiketoiminnan kannattavuuteen jää vähäiseksi, 

koska siinä keskitytään TQM-asteikon ensimmäisten askelten hallintaan. Toisaalta yritykset, 
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joilla on heikko TQM-ympäristö, eivät voi parantaa liiketoimintansa suorituskykyä sertifi-

oimalla esimerkiksi huonosta johdon sitoutumisesta johtuen.  (Dick 2000, 369) 

 

Standardit tarjoavat hyvin jäsennellyn työkalun laatutyön aloittamiseen, mikä helpottaa 

ylimmän johdon sitoutumista kehittämiseen. Standardien vaatimukset ovat selkeitä ja hyvin 

määriteltyjä, kun taas TQM:n vaatimukset ovat epämääräisiä ja epäspesifisiä. Standardiläh-

töisten järjestelmien käyttöönotolla on selkeä alku, ja mitattavissa oleva lopputulos, joka 

tekee johdon sitoutumisesta paljon helpompaa kuin päättymättömiin TQM-prosesseihin si-

toutumisesta. Standardien lievemmät ja vähemmän vallankumoukselliset vaatimukset voivat 

kaventaa eroa nykyisen laadunhallinnan suorituskyvyn ja TQM:n välillä ja lisätä todennä-

köisyyttä myöhemmälle TQM:n käyttöönotolle. Monille yrityksille tämä on myös tapa siir-

tää painopisteitä tuotelaadusta ja virheiden havaitsemisesta prosesseihin ja virheiden ennal-

taehkäisyyn. Huolimatta ISO 9000-standardien puutteista TQM:ään verrattuna edustaa se 

TQM:n alajärjestelmää silloin, kun laadunvarmistusjärjestelmä on kehitetty johdonmukai-

sesti. (Gotzamani ja Tsiotras, 2002, 153) 

Kaikkien asiaankuuluvien prosessien uudelleenarvioinnissa ja analysoinnissa ennen niiden 

standardointia ja dokumentointia tulisi kiinnittää huomiota niiden pitkän aikavälin ongel-

mien tai puutteiden havaitsemiseen ja tehokkaampien työmenetelmien suunnitteluun. Tämä 

on myös tärkein ajatus, johon TQM-filosofia perustuu ja jossa tavoitellaan korkean laadun 

ja edullisen hinnan yhdistämistä asiakastyytyväisyyteen. Standardien merkitys on osoittau-

tunut korkeaksi niille yrityksille, jotka toimivat niiden mukaan keskittyen pääasiassa sisäisen 

toimintansa todelliseen parantamiseen sekä lopputuotteisiin ja palveluihin (Gotzamanin ja 

Tsiotrasin, (2002, 160 ja 163) 

Adebanjo ja Kehoe (1999, 633 ja 635) toteavat, että vaikka kulttuuri on jokaiselle yritykselle 

omintakeinen, vaikuttavat tietyt elementit kuitenkin laatukulttuurin muodostumiseen. Täl-

laiset laatukulttuurin liittyvät kokonaisvaltaisen laadun elementtejä ovat ylimmän johdon 

johtamismenettelyt, työntekijöiden osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet, asiakaslähtöi-

syys, toimittajakumppanuus, tiimityö, toimitusjohtajan tehokkuus ja avoin yrityskulttuuri. 

Kulttuurin kehittämiseksi tunnistetut toimenpiteet voidaan luokitella seuraaviin kategorioi-
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hin: motivaatio, palkinto, politiikka ja arvot, ympäristö ja organisaatiorakenne. Kulttuuri-

muutos on suuri, asteittainen prosessi, jota lähes varmasti vastustetaan eri kehitysvaiheissa 

ja eri organisaatiotasoilla. Yritykset, jotka olivat menestyksekkäästi onnistuneet laatukult-

tuurin kehittämisessä raportoivat merkittäviä etuja kokonaislaadun parantumisesta. Yleensä 

tällaisten yritysten painopiste oli muuttunut ongelmanratkaisusta niiden menestykseen var-

mistamiseen.  

Yritysten, joilla kokonaisvaltainen laadunhallinta on käytössä, johdolla oli parempi johta-

juus kuin niissä yrityksissä, jotka eivät käytä kokonaisvaltaista laadunhallintaa. Tämä johtuu 

pääasiassa johdon laadukkaammasta koulutuksesta, ohjaus toimenpiteiden käytöstä sekä yri-

tyksen visiosta ja pitkän aikavälin laatutavoitteista. Myös erilaisten mekaanisten apuvälinei-

den kuten erilaisten laadunparannustekniikoiden käytöllä on merkittävä vaikutus yritysten 

suorituskyvyn eroon. Kokonaisvaltaisen laadunhallinnan käyttöön ottaneissa yrityksissä 

työntekijöiden tietoisuus, koulutus ja palaute on korkeammalla tasolla kuin yrityksissä, jotka 

eivät ole ottaneet käyttöön kokonaisvaltaista laadunhallintaa. Yleisesti ottaen työntekijät ko-

kevat uusien toimintatapojen vievän heidän työpaikkansa. Työntekijöiden keskuudessa häm-

mästellään toimintatapojen muutostarvetta, vaikka niiden avulla liiketoimintaa on toteutettu 

jo vuosia. Esimiesten pelko valtansa menettämisestä saattaa myös olla vaara kokonaisvaltai-

sen laadunhallinnan käyttöönotolle. (Adebanjo et al.  1999, 638) 

Kaynak on toteuttanut laajan kirjallisuustutkimuksen, jonka päätarkoituksena oli tutkia 

TQM-käytäntöjen välisiä suhteita ja tunnistaa TQM-käytäntöjen suorat ja epäsuorat vaiku-

tukset suorituskyvyn eri ulottuvuuksiin. Tulokset kokonaisuutena viittaavat siihen, että yri-

tysten TQM:n ja yrityksen suorituskyvyn välillä on myönteinen suhde (Kaynak 2000, 425). 

Tulokset osoittavat myös, että johtajiston johtamisen arviointi on välttämätöntä, kun tutki-

taan TQM-toteutuksen tehokkuutta. Johtajuus liittyy suoraan koulutukseen, työntekijäsuh-

teisiin, toimittajien laadunhallintaan ja tuotesuunnitteluun sekä epäsuorasti laatuun ja rapor-

tointiin sekä prosessien hallintaan. Johdon tehokas johtaminen vaikuttaa myös epäsuorasti 

yrityksen suorituskykyyn muiden TQM- käytäntöjen kautta. Tulokset osoittavat myös kou-

lutuksen ja työntekijäsuhteiden merkityksen TQM:n käyttöönoton arvioinnissa. Koulutus- 

ja henkilöstösuhteet liittyvät suoraan laatuun ja raportointiin, ja ne liittyvät epäsuorasti toi-

mittajien laadunhallintaan, tuotteiden / palveluiden suunnitteluun ja prosessien hallintaan 
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laadukkaiden tietojen ja raportoinnin avulla. Kuten johtaminenkin, ne vaikuttavat epäsuo-

rasti yrityksen tulokseen. (Kaynak 2000, 425) 

Laadun datalla ja raportoinnilla, joka on yksi TQM:n keskeisistä käytännöistä, ei ole suoria 

vaikutuksia mihinkään kolmesta suorituskyvyn ulottuvuudesta (taloudellinen – ja markki-

noinnillinen suorituskyky, laadun suorituskyky ja varastohallinnan suorituskyky), laatutie-

tojen ja raportoinnin laajuus vaikuttaa kuitenkin epäsuorasti niihin toimittajan laadunhallin-

nan, tuote- / palvelusuunnittelun ja prosessinhallinnan kautta. (Kaynak 2000, 425) 

Toimittajan laadunhallinta on TQM:n tärkeä osa, joka vaikuttaa suoraan ja myönteisesti tuot-

teiden ja palveluiden suunnitteluun, prosessien hallintaan ja varastonhallinnan suoritusky-

kyyn. Toimittajan laadunhallinnalla on välillinen vaikutus laadun parantamiseen tuote- / pal-

velusuunnittelun ja prosessien hallinnan kautta. (Kaynak 2000, 426) 

Myös prosessinhallinta on TQM:n keskeinen käytäntö, joka liittyy suoraan ja myönteisesti 

laadun suorituskykyyn. Varastonhallinnan suorituksen ja laadun suorituskyvyn välinen 

suhde osoittaa, että laadun, tuottavuuden ja oikea-aikaisen toimituksen paraneminen johtu-

vat osittain varastojen vähenemisestä. Sekä varastonhallinnan epäsuora vaikutus että laadun-

varmistuksen suora vaikutus rahoitus- ja markkinatulokseen vahvistavat käsityksen siitä, että 

liikevoiton parannukset johtavat myynnin ja markkinaosuuden kasvuun ja tarjoavat siten 

kilpailuetua yrityksille. (Kaynak 2000, 426) 

Ne kolme TQM-käytäntöä, joilla on suora vaikutus toimintakykyyn (varastonhallinta ja laa-

dunvarmistus), ovat toimittajan laadunhallinta, tuotteen / palvelun suunnittelu sekä proses-

sinhallinta. Johtaminen, koulutus, henkilöstösuhteet sekä laatutiedot ja raportointi vaikutta-

vat operatiiviseen suorituskykyyn toimittajan laadunhallinnan, tuote- / palvelu- suunnittelun 

ja prosessinhallinnan kautta. TQM-käytäntöjen myönteinen vaikutus rahoitukseen ja mark-

kinoiden suorituskykyyn välittyy toiminnan tuloksellisuuden kautta. (Kaynak 2000, 427) 

Sadikoglu ja Zehir ovat tutkineet kyselytutkimuksella turkkilaisten yritysten näkemyksiä 

TQM:n ja suorituskyvyn mittaamisen välisiä suhteita, TQM käytäntöjen suhdetta työnteki-
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jöiden ja innovoinnin tehokkuuteen sekä yritystoiminnan tehokkuuteen. Tutkimuksen toteut-

tamiseksi tutkijat ovat laatineet kuvan 4 mukaisen viitekehyksen, josta on nähtävissä TQM-

käytännöt ja kuusi heidän määrittelemäänsä hypoteesia (H1-H6), jotka ovat: 

• H1 TQM käytännöt liittyvät merkittävästi innovoinnin suorituskykyyn  

• H2 TQM käytännöt liittyvät merkittävästi työntekijöiden suorituskykyyn 

• H3 TQM käytännöt liittyvät merkittävästi yrityksen suorituskykyyn  

• H4 Työntekijöiden suorituskyky liittyy merkittävästi innovoinnin suoritus-

kykyyn  

• H5 Innovoinnin suorituskyky liittyy merkittävästi yrityksen suorituskykyyn  

• H6 Työntekijöiden suorituskyky liittyy voimakkaasti yrityksen suorituskykyyn 

(Sadikoglu, Zehir 2010, 16-19) 

 

 

Kuva 4 TQM-käytännöt ja suorituskyvyn mittaus (Sadikoglu ja Zehir 2010, 18) 
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Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kaikki TQM-käytännöt korreloivat merkittävästi ja po-

sitiivisesti kaikkien suorituskyvyn mittareiden eli työntekijöiden suorituskyvyn, innovaatio-

toiminnan ja yrityksen suorituskyvyn kanssa. Positiiviset ja suhteellisen vahvat korrelaatiot 

viittaavat siihen, että yritykset, jotka kunnostautuvat yhdellä alueella kunnostautuvat toden-

näköisesti myös muilla alueilla. 

TQM-käytäntöjen väliset synergiat liittyvät merkittävästi ja myönteisesti kaikkiin suoritus-

mittareihin. Vaikka maalaisjärjellä ajateltuna voidaan todeta, että jatkuva prosessien paran-

taminen ja radikaali (läpimurto) parantaminen eivät voi esiintyä samanaikaisesti samassa 

organisaatiossa. Tutkimus ei osoittanut TQM-käytäntöjen kielteisiä vaikutuksia innovaatio-

toimintaan ja päinvastoin: onnistuneet TQM-käytännöt parantavat yrityksen suorituskykyä 

radikaalien innovaatioiden avulla. Lisäksi tutkimuksen tulokset osoittavat, että onnistuneet 

TQM-käytännöt parantavat työntekijöiden motivaatiota, tyytyväisyyttä, työylpeyttä, poissa-

oloja ja liikevaihtoa, koska työntekijöitä pidetään yrityksen arvokkaana voimavarana. Te-

hokkaat TQM-käytännöt parantavat laadun suorituskykyä (romu, jäte jne.), toimintakykyä 

(inventaario, kustannukset, tuottavuus) ja asiakastyytyväisyyttä. (Sadikoglu et al. 2010, 22) 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että työntekijöiden suorituskyvyllä on merkittävä ja 

myönteinen vaikutus innovaatiotoiminnan suorituskykyyn. Osaavien, motivoituneiden ja si-

toutuneiden henkilöiden ponnistelut tuottavat tuotteiden ja palveluiden innovatiivisia ide-

oita, parantavat suorituksen tasoa, suorituskykyä ja asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi innovaa-

tiotoiminnalla on merkittävä ja myönteinen vaikutus tuloskehitykseen, sillä uusien tuottei-

den tai palveluiden innovointi parantaa suorituskykyä vähentämällä laatu- ja käyttökustan-

nuksia sekä tunnistamalla ja toteuttamalla asiakkaiden nykyiset ja piilevät vaatimukset. Mitä 

nopeammin yritys tuo markkinoille uusia tuotteita tai palveluita, sitä korkeampi suoritus-

kyky ja hyöty saavutetaan. (Sadikoglu et al. 2010, 22) 

Tehokkaat TQM-käytännöt parantavat epäsuorasti innovaatiotoimintaa työntekijöiden suo-

rituskyvyn kautta. Kun esimiehet kohtelevat työntekijöitä arvokkaina voimavaroina työnte-

kijöiden innovatiivisuus kasvaa, joka lisää yrityksen innovatiivisuutta. Kokeneilla työnteki-

jöillä on historiatietoa ja käsitys asiakkaiden tarpeista ja vaatimuksista sekä taitoja innovoida 
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uusia tuotteita asiakkaiden tarpeiden toteuttamiseksi ja yrityksen kilpailukyvyn paranta-

miseksi. Onnistuneiden TQM-toimien avulla voidaan parantaa välillisesti suorituskykyä. 

TQM-käytännöt luovat ympäristön ja kulttuurin, joka motivoi työntekijöitä ja auttaa heitä 

tuntemaan ylpeyttä työstään, mikä lisää tehokkuutta, joka parantaa laatua, suorituskykyä, 

innovointia ja asiakastyytyväisyyttä. (Sadikoglu et al. 2010, 22) Talib  Rahman ja  Qureshi 

( 2012, 308) tutkimus intialaisissa yrityksissä osoitti, että suorituskyvyn tärkeimmät TQM-

käytännöt olivat koulutus, laatujärjestelmät, bencmarking, laatukulttuuri ja tiimityö. Tulos 

merkitsee sitä, että TQM huomioi ja korostaa laatukulttuurin merkitystä parempien TQM-

käytäntöjen kehittämisessä, jotta laatu ja muut laadulliset tulokset säilyvät korkealla tasolla. 

Hansson ja Eriksson ovat tutkineet ruotsalaisten laatupalkintovoittajien menestystä verrat-

tuna kilpailijoihin ja alan indekseihin. Tutkimusmittareita olivat myynnin prosentuaalinen 

kehittyminen, sijoitetun pääoman tuotto, myynnin tuotto, kokonaispääoman muutosprosentti 

ja prosentuaalinen muutos työntekijöiden määrässä. (Hansson ja Eriksson 2002, 44 ja 47) 

Tulokset osoittivat, että järjestelmän rakentamisen aikana palkinnon saajat eivät välttämättä 

toimi paremmin kuin kilpailijansa ja alan indeksiyritykset. Toisaalta jälkikäteen mitattuna 

palkinnon saajat toimivat paremmin kuin kilpailijat ja indeksiyritykset kaikissa tutkituissa 

indikaattoreissa. Esimerkiksi palkinnon saajat osoittavat huomattavasti korkeampaa tuottoa 

kuin vertailuyritykset. Myös myynnin muutos, työntekijöiden määrä, myynnin tuotto ja 

omaisuuden tuotto osoittavat, että palkinnon saajat ylittävät vertailuyritysten tunnusluvut. 

Tulokset osoittavat, että onnistuneesti toteutettu TQM tuottaa yrityksille taloudellista hyötyä 

verrattuna yrityksiin, jotka eivät ole ottaneet käyttöön TQM:ää. (Hansson et al. 2002, 53) 

Laadun parantamisella on keskeinen rooli toiminnan tuottavuuden lisäämisessä missä ta-

hansa organisaatiossa. Laadun parantamiseen tähtäävä rajat ylittävä johtaminen koostuu kol-

mesta johtamisprosessista: laadun suunnittelu, laadunvalvonta ja laadun parantaminen. Li-

säksi ylin johto ja työntekijät ovat merkittävässä roolissa laadun, tuottavuuden ja kustannus-

ten välisen suhteen rakentamisessa. Kokonaisvaltaisella laadunhallinnalla (TQM) on posi-

tiivinen vaikutus kokonaislaatukustannuksiin (TQC) ja tuottavuuteen. Laadun parantami-

sella on keskeinen rooli toiminnan tuottavuuden lisäämisessä missä tahansa organisaatiossa. 

(Al-Dujaili 2013, 22) 
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Ahire, Waller, ja Golhar (1996, 8-27) ovat tutkineet yritysten eroja, joissa TQM on käytössä 

ja joissa sitä ei käytetä.   

Tutkimuksessa Ahire et al. (1996, 11) jakoivat yritykset neljään ryhmään seuraavasti: 

• korkean suorituskyvyn TQM-yritykset 

• alhaisen suorituskyvyn TQM-yritykset 

• korkean suorituskyvyn muut kuin TQM-yritykset  

• alhaisen suorituskyvyn ulkopuoliset yritykset  

Yrityksissä tutkittiin kymmenen TQM-elementin vaikutusta yrityksen laaduntuottokykyyn. 

Tutkimuksessa käytetyt elementit olivat: 

• ylimmän johdon sitoutuminen 

• asiakaskeskeisyys 

• toimittajan laadunhallinta 

• suunnittelun laadunhallinta 

• parhaimpiin käytäntöihin vertailu 

• tilastollisen prosessinohjauksen (SPC) käyttö 

• sisäinen laatutietojen käyttö 

• työntekijöiden osallistuminen 

• työntekijöiden koulutus 

• työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet (Ahire et al. 1996, 12) 

Tutkimuksen tulos osoitti, että mitä tiukempi näiden TQM-elementtien toteutus TQM-

yrityksessä on, sitä parempi on yrityksen laatu. Muiden kuin TQM-yritysten laadun suori-

tuskyky määräytyy sen mukaan, missä määrin se sisällyttää TQM-elementit laatustrategi-

aansa.  Muodollisen TQM-kampanjan toteuttamista tulee tarkastella tietoisena strategisena 

päätöksenä, jossa sitoudutaan pitkän aikavälin toimintasuunnitelmiin teknisten ja inhimillis-

ten voimavarojen rajoissa. Yritykset voivat parhaiten saavuttaa laadun parantamiseen täh-

täävät tavoitteet toteuttamalla erityistä pitkän aikavälin TQM-ohjelmaa, jolla varmistetaan 

eri elementtien tehokas toteuttaminen. (Ahire et al 1996, 17) Al-Swidi ja Mahmood ovat 
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tutkineet TQM:n ja yrittäjyys orientoitumisen (EO) vaikutusta organisaation tehokkuuteen. 

Tutkimus osoittaa, että TQM:n ja EO:n avulla suorituskyvyn kehittämiseen on osoitettava 

resurssit ja aikaa. Toisaalta yrityskulttuuria on tuettava ensimmäisenä askeleena ennen or-

ganisaatiorakenteen toteuttamista. Tutkimuksen mukaan organisaatioiden tulisi keskittyä 

laadun ja yrityskulttuurin kehittämiseen varmistaakseen TQM:n ja EO:n tehokkaan toteutu-

misen. Ilman kulttuurin kehittämistä TQM:n ja EO:n tulokset saattavat olla jopa kielteisiä. 

(Al-Swidi ja Mahmood 2011, 4725) 

Liiketoimintaprosessien painottaminen on johtanut kokonaisvaltaisen laadunhallinnan 

(TQM) ja liiketoimintaprosessien uudelleenjärjestelyn (BPR) käyttöön eritoten prosessikes-

keisissä organisaatioissa.  Vaikka tutkijat näkevät BPR:n ja TQM:n kahtena selvästi erilai-

sena ajattelutapana eivät ammattilaiset näe malleissa olennaisia eroja. Myös yritykset toteut-

tavat usein samanaikaisesti molempia lähestymistapoja. Käsitellessään näitä kehittämisen 

lähestymistapoja tutkijat toteavat niiden täydentävän toisiaan. Tutkijoiden mielestä on jär-

kevää tähdätä TQM:ään BPR:n jälkeen, jotta muutosten ylläpito varmistetaan pitkällä aika-

jänteellä. (Devika ja Sharifah 2014, 1) 

Prajago ja Sohal ovat tutkineet TQM:n käyttöä ja vaikutuksia strategiatyössä. He ovat to-

denneet, että eriyttämisstrategian (differoinnin), TQM-käytäntöjen ja organisaation suoritus-

kyvyn välillä mitattuna laatu- ja innovaatiokriteereillä on yhteys. TQM on osoittautunut te-

hokkaaksi välineeksi erilaistamisstrategian käyttöönotossa. On kuitenkin syytä huomata, että 

sen rooli on tehokkaampi jatkuvassa erilaistamisessa mitattuna laatukriteereillä kuin inno-

vaatiokriteereillä. Vielä tärkeämpää on havaita, että TQM liittyy vain osittain erilaistumis-

strategian sekä tuotelaadun, tuotekehityksen ja prosessi innovaatioiden väliseen suhteeseen. 

(Prajogo ja Sohal 2004, 48) 

Molina, Lloréns-Montes, Ruiz-Moreno ovat tutkineet laatujohtamisen (QM) ja tiedonsiirron 

välistä suhdetta laatimiensa hypoteesien avulla. Kirjallisuuden perusteella he päätyivät seu-

raaviin hypoteeseihin: 

• H1. Laadunhallinnan tiimityöskentelyn aste liittyy myönteisesti sisäiseen tiedonsiir-

toon. 

• H2. Laadunhallinnan autonomian aste liittyy myönteisesti sisäiseen tiedonsiirtoon. 



 

38 

 

• H3. Laadunhallinnan prosessinhallinnan toteutusaste liittyy positiivisesti sisäiseen 

tiedonsiirtoon. 

• H4a. Se, missä määrin laadunhallinta on toteutettu toimittajayhteistyössä, lisää tie-

donsiirtoa kyseisiltä toimittajilta. 

• H4b. Se, missä määrin laadunhallinnan käytännöt kuluttajayhteistyössä on toteutettu, 

lisää tiedonsiirtoa näiltä asiakkailta. 

• H-5a. Tiedonsiirrot toimittajilta vaikuttavat myönteisesti sisäisen tiedonsiirron kas-

vuun. 

• H5b. Tiedonsiirrot asiakkailta vaikuttavat myönteisesti sisäisen tiedonsiirron kas-

vuun. 

• H6. Sisäiset tiedonsiirrot liittyvät myönteisesti yrityksen tulokseen. 

• H7A. Tiedonsiirrot palveluntarjoajilta vaikuttavat positiivisesti yrityksen tulokseen. 

• H7B. Tiedonsiirrot asiakkailta vaikuttavat positiivisesti yrityksen tulokseen. (Molina 

et al. 2006, 685-688) 

Molina et al. (2006, 693) toteavat, että heidän tutkimuksensa vahvistavat kaikki muut hy-

poteesit paitsi hypoteeseja H1 ja H5b. 

2.7. ISO 9000 vaikutukset 

2.7.1. Yleiset vaikutukset 

 

Monissa tutkimuksissa raportoidaan ISO 9000-järjestelmän käyttöönoton jälkeisestä mark-

kinaosuuden kasvusta ja parantuneesta laadusta. On myös tutkimuksia, jotka osoittavat ser-

tifioinnin parantavan operatiivista liiketoiminnan tasoa. Sertifioiduissa yrityksissä yleensä 

odotetaan toiminnan ja markkinoinnin parantumista. Useissa tutkimuksissa on todettu, että 

laadun varmentamisesta suurin hyöty on markkinointimahdollisuuksien lisääminen eikä itse 

laadun parantaminen. Kun taas Englannissa yli 600 yrityksen joukossa toteutettu tutkimus 

osoitti, että vain 15 prosenttia yrityksistä saavutti hyötyä laadun varmentamisesta. Saadut 

hyödyt olivat pikemminkin sisäisiä, kuten virhetasojen vähentymistä ja menettelytapojen te-

hokkuuden kasvamista kuin ulkoisia, kuten markkinaosuuksien kasvamista. Tutkimuksen 
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mukaan laatusertifioinnilla on kyky avata sellaisten asiakkaiden ovet, jotka aikaisemmin py-

syivät suljettuina. (Dick 2000, 367) 

ISO 9000 -sertifiointi ei takaa automaattisesti laadunvarmistusta, vaikka se sisältää melko 

johdonmukaiset menettelytavat, jotka sopivat johtamiseen ja valvontaan (Chow-Chua et al. 

2003, 936-937). Samaan johtopäätökseen ovat päätyneet Terziovski ja Power (2007, 143) 

toteamalla, että sertifiointi varmistaa yrityksen laatujärjestelmän tehokkuuden, mutta ISO 

9000-järjestelmä ei takaa, että yrityksen tuottamat tavarat ja palvelut ovat laadukkaita. Laa-

dukkuus riippuu siitä, palvelevatko järjestelmät asiakkaiden etuja ja siitä, millainen laatu-

kulttuuri yrityksessä on.  

 ISO 9000 -sertifiointi johtaa parempiin taloudellisiin tuloksiin noteeraamattomissa yrityk-

sissä, joilla on ISO 9000 -sertifiointi kuin listatuissa yrityksissä. Listaamattomat yritykset 

ovat raportoineet paremmista dokumentointimenettelyistä, korkeammasta tuotteiden tai pal-

velujen laadusta ja työntekijöiden tehokkaammasta viestinnästä kuin pörssiyritykset, joilla 

on ISO 9000 -sertifiointi. Ero johtuu siitä, että noteeraamattomien yritysten alhaisemmat 

sidosryhmien valvontamenettelyt edellyttävät paremman järjestelmän prosessin ja menette-

lyjen tukemiseksi. (Chow-Chua et al. 2003, 936-937) 

Douglas et.al (2003, 322) mukaan tärkeimmät hyödyt ISO 9000 liittyvien odotusten toteu-

tumisessa olivat organisatorinen johdonmukaisuus ja johdon suorittama valvonta. Tässä yh-

teydessä he kuitenkin toteavat, että ISO 9000 ei täyttänyt kaikkia siihen kohdistuneita odo-

tuksia, mutta toteavat, että syy ei välttämättä ole standardissa vaan se voi johtua sertifiointi-

laitosten standardiin kohdistuvasta ylimyynnistä, kuin itse standardiin liittyvistä puutteista. 

Tärkeimpinä etuina odotusten täyttämisessä Douglas korostaa organisatorista johdonmukai-

suutta ja johtamisen valvontaa.  

Leung, Chan ja Lee (1999, 10) toteavat, että suurin osa Hong Kongilaisista yrityksistä ra-

portoivat sertifioinnin hyödyt suuremmiksi kuin kustannukset ja että sertifiointiin tarvittavat 

resurssit ovat alhaiset tai kohtuulliset. Toisin sanoen useimmat yritykset raportoivat, että ISO 

9000 sertifiointi kannattaa hankkia. Vain hyvin harvat osallistuneet yritykset olivat sitä 

mieltä, että sertifiointi on kallista eikä se ole kannattavaa. 
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Leung et al. (1999, 10) toteavat sertifioinnin hyötyjä tarkasteltaessa ilmenneen voimakkaan 

korrelaation seuraavien suureiden välillä:  

• lyhentynyt toimitusaika / kasvanut volyymi 

• kasvanut volyymi / alentunut hinta 

• kasvanut myynti nykyisten asiakkaiden kanssa / kasvanut myynti uusien 

paikallisten asiakkaiden kanssa 

• parantunut viestintä asiakkaiden kanssa / parantunut viestintä alihankki-

joiden kanssa 

 

 

Leung et al. (1999, 10) mukaan kustannushyötyyn eivät vaikuta sertifioinnin saamiseen ku-

lunut aika, vuosien määrä sertifioinnin jälkeen eikä sertifioinnin syy, vaikka toiset tutkimuk-

set niin toteavatkin, kuten esimerkiksi (Castillo-Peces, et al. 2016, 38-39) . Toisaalta tutkijat 

kuitenkin korostavat, että sellaiset yritykset, joita asiakkaat painostavat sertifioitumaan hyö-

tyvät vähemmän uudesta laatujärjestelmästä kuin muut yritykset.  

Padma et al. ovat tutkineet kriittisten tekijöiden (CFs) tasoa ennen sertifiointia ja muutosta 

sertifioinnin jälkeen kooltaan (taulukot 4 ja 5) ja liikevaihdoltaan (taulukot 6 ja 7) pienissä, 

keskisuurissa ja suurissa yrityksissä. Kriittisiksi suureiksi laadunhallintajärjestelmien onnis-

tuneeksi käyttöön ottamiseksi Padma et al. (2008, 4983) yksilöivät: 

• ylimmän johdon sitoutuminen (TMC) 

• asiakas näkökulma (CuF) 

• laatuprosessin johtaminen (QPM) 

• jatkuva parantaminen (CI) 

• mittaaminen, seuranta ja valvonta (MMC) 

• henkilöresurssien johtaminen (HRM) 

 

Taulukosta 4 havaitaan, että pienillä yrityksillä ei ole korkeinta keskiarvoa ja pienintä kes-

kihajontaa millekään kriittiselle suureelle. Keskikokoisilla yrityksillä on korkein keskiarvo 

ja pienimmät keskihajonnat kaikille kriittisille suureille, paitsi ylimmän johdon sitoutumi-

selle (TMC), jolle keskiarvo on toiseksi suurin ja keskihajonta on pienin. Suurilla yrityksillä 
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on korkein keskiarvo TMC:lle. Tutkijat arvelevat, että pienillä yrityksillä, vaikka ne on ser-

tifioitu, ei ehkä ole tarvittavia järjestelmiä henkilöstöresurssien puutteen vuoksi. Lisäksi kes-

kisuuret yritykset palvelevat suuria yrityksiä, jotka painostavat tiukasti ISO 9001:n vaati-

musten noudattamiseen. Samaan aikaan suuryrityksillä on jo valtava ja monipuolinen mark-

kina ja sertifiointi toimii vain niiden nykyisen markkina-aseman ylläpitämiseksi. Niinpä on 

selvää, että suuret yritykset eivät aina toimi paremmin kuin vertailuyritykset. (Padma et al. 

2008, 4997) 

Taulukko 4 Kriittisten suureiden arvot yrityskoon mukaan Padma et al. (2008, 4997) 

 

 

Taulukosta 5 havaitaan, että pienten yritysten laatujohtamisen (QPM) keskiarvossa on suurin 

muutos, eli laatujohtamisessa on tapahtunut huomattava muutos sertifioinnin jälkeen. Kes-

kisuurilla yrityksillä korkeimmat keskiarvomuutokset ovat asiakasnäkökulmalle (CuF) ja 

jatkuvalle parantamiselle (CI). Suurissa yrityksissä merkittävimmät muutokset kohdistuvat 

muutokseen ylimmän johdon sitoutumisessa (TMC), mittaamisessa, seurannassa ja valvon-

nassa (MMC) ja henkilöstöresurssien johtamisessa (HRM). Sertifioinnin johdosta suuret yri-

tykset ovat parantaneet ylimmän johdon sitoutumista, nykyisten prosessien mittaamista ja 

asiakasnäkökulmaansa. Keskisuuret yritykset ovat ymmärtäneet asiakaslähtöisyyden (CuF) 

ja jatkuvan parantamisen (CI) merkityksen sertifioinnin jälkeen. (Padma et al. 2008, 4997) 
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Taulukko 5 Kriittisten suureiden arvojen muutokset yrityskoon mukaan Padma et al. 

(2008, 4997) 

 

 

Taulukosta 6 nähdään, että ennen sertifiointia alhaisen liikevaihdon omaavilla yrityksillä on 

korkein keskiarvo ja alhaisin keskihajonta laatuprosessin johtamisessa (QPM). Liikevaih-

doltaan keskikokoisilla yrityksillä on kaikkien muiden kriittisten tekijöiden osalta suurin 

keskiarvo ja pienimmät keskihajonnat. Yrityksillä, joilla on suuri liikevaihto, ei ole korkeinta 

keskiarvoa ja pienintä keskihajontaa missään kriittisessä tekijässä. Yrityksillä, joilla on al-

hainen liikevaihto ei ole runsaasti resursseja parannuksiin ja innovaatioihin, joten niillä on 

alhainen keskiarvo jatkuvalle parantamiselle (CI). Liikevaihdoltaan keskisuuret panostavat 

oleellisesti jatkuvaan parantamiseen, joka näkyy vertailuyrityksiä parempana jatkuvan pa-

rantamisen arvona (CI). Liikevaihdoltaan suuret yritykset sertifioivat markkinoiden ylläpi-

tämiseksi, näiden yritysten ei ole välttämätöntä parantaa todellisia järjestelmiään ja proses-

sejaan. Tämä näkyy selkeästi keskikokoisia yrityksiä heikompana jatkuvan parantamisen ar-

vona. Taulukosta 7 havaitaan, että matalan ja keskisuuren liikevaihdon omaavilla yrityksillä 

muutosta kuvaavat keskiarvot eivät ole korkeimpia missään kriittisessä tekijässä. Yritykset, 

joilla on suuri liikevaihto, ovat aikaansaaneet suurimmat muutokset kaikissa kriittisissä te-

kijöissä. Tämä johtuu siitä, että kun suuret yritykset päättävät sertifioida järjestelmänsä, nii-

den on mahdollista käyttää runsaasti resursseja, jotta ne saisivat laadun parantamisesta mak-

simaalisen hyödyn. (Padma et al. 2008, 4998) 
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Taulukko 6 Kriittisten suureiden arvot liikevaihdon mukaan Padma et al. (2008, 4998) 

 

Taulukko 7 Kriittisten suureiden muutos liikevaihdon mukaan Padma et al. (2008, 4998) 

 

 

Taulukosta 8 käy ilmi, että kansallisilla yrityksillä on korkeammat keskiarvot laatuprosessin 

johtamiselle (QPM) sekä mittaamiselle, seurannalle ja valvonnalle (MMC) kuin kansainvä-

lisillä yrityksillä. Kansainvälisillä yrityksillä on korkeammat keskiarvot ylimmän johdon si-

toutumiselle (TMC), asiakasnäkökulmalle (CuF), jatkuvalle parantamiselle (CI) ja henkilös-

töresurssien johtamiselle (HRM). Tutkijoiden mukaan kansallisilla yrityksillä on tiukat laa-

tuprosessit, joita mitataan ja seurataan säännöllisesti niiden laadun parantamiseksi ja kan-

sainvälisten yritysten laatutason saavuttamiseksi (korkea QPM). Kansainvälisissä yrityk-

sissä on tavallista, että niillä on erillinen osasto hoitamaan henkilöstöasioita (korkea HRM). 

Kansallisilla yrityksillä on havaittavissa suuremmat muutokset kaikkiin kriittisiin tekijöihin 

kuin kansanvälisillä yrityksillä. Tämä johtuu siitä, että niillä on suurempi markkinapaine ja 

siksi ne pyrkivät saavuttamaan kansainväliset kollegansa. (Padma et al 2008, 5000) 
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Taulukko 8 Maantieteellisen sijainnin vaikutus kriittisiin tekijöihin Padma et al. (2008, 

5000) 

 
 

Rubio-Andrada, Alonso-Almeida ja Rodríguez-Antón ovat tutkineet sertifioinnin vaikutuk-

sia espanjalaisissa hotelleissa vuonna 2011. Tutkimuksessaan he käsittelevät pieniä hotel-

leita (henkilömäärä alle 50) ja keskisuuria hotelleita (henkilömäärä yli 50). Tutkimuksessaan 

he tarkastelevat neljän hypoteesin toteutumista (835-838): 

• Hypoteesi 1: Sertifioidun laatujärjestelmän toteuttamiseen tähtäävät reagoivat mo-

tiivit ovat tärkeämpiä kuin ennakoivat motiivit 

• Hypoteesi 2: Sertifioidun laatujärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa myönteisesti ho-

telliliiketoiminnan pienten ja keskisuurten yritysten asiakkaisiin ja liiketoimintaan 

• Hypoteesi 3: Sertifioidun laatujärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa myönteisesti ho-

telli- ja pienyritysten taloudelliseen kehitykseen 

• Hypoteesi 4: Laatujärjestelmän toteuttaminen vaikuttaa myönteisesti hotelli- teolli-

suuden pienten ja keskisuurten yritysten sidosryhmiin 

Tutkimustuloksia peilataan kolmen tekijän kautta, jotka ovat: 

• vaikutukset asiakkaille ja liiketoiminnalle 

• vaikutukset taloudelliseen tulokseen 

• vaikutukset julkiseen imagoon 

 

Vaikka laaja kirjallisuustutkimus tukee hypoteesia 1 tutkimuksen tulokset osoittavat, että se 

pätee ainoastaan pienissä hotelliyrityksissä sillä keskisuurissa yrityksissä tulokset osoittavat, 

että ennakoivista motiiveista tulee tärkeämpiä kuin reagoivista motiiveista. (Rubio-Andrada 

2011, 848) 
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Tulokset ensimmäisen tekijän osalta olivat käytännössä samat molemmille yritysryhmille. 

Tämä tekijä nosti esiin asiakkaille tarjottavien palvelujen parantumisen, valitusten vähene-

misen, asiakkaiden pyyntöihin paremman reagoinnin ja asiakkaan huomioimisen yleiseen 

parantumisen. Ainoa ero tässä tekijässä kahden yrityskategorian välillä liittyi työntekijöiden 

osallistumiseen, jossa keskisuuret yritykset saavuttivat paremman tuloksen kuin pienet yri-

tykset. On mahdollista, että keskisuuret yritykset pystyivät varaamaan enemmän resursseja 

laatukulttuurin toteuttamiseen, jolloin työntekijät sitoutuivat paremmin. On kuitenkin sel-

vää, että molemmissa yritysryhmissä sertifioinnilla oli suuri vaikutus yrityksen liiketoimin-

taan. Nämä tulokset vahvistivat toisen hypoteesin, jonka mukaan sertifioidun laatujärjestel-

män käyttöönotto vaikuttaa myönteisesti pienten ja keskisuurten hotellien liiketoimintaan. 

(Rubio-Andrada 2011, 845) 

Myös tulokset toisen tekijän osalta olivat käytännössä samat molemmille yritysryhmille. 

Tämä tekijä viittasi parempaan taloudelliseen suorituskykyyn liittyviin indikaattoreihin, ku-

ten hotellien tulojen lisääntymiseen ja toimintakustannusten alenemiseen. Pääasiallinen ero 

näiden kahden yritysryhmän välillä oli se, että keskisuuret hotellit raportoivat työnteki-

jöidensä paremmista palkka- ja työoloista ja siten paremmasta työntekijöiden sitoutumisesta 

yritykseen. Saadut tulokset osoittava, että kolmas hypoteesi, jonka mukaan sertifioidun laa-

tujärjestelmän toteuttaminen vaikuttaa myönteisesti pienten- ja keskisuurten hotelliyritysten 

taloudelliseen tulokseen, vahvistui molemmissa hotelliryhmissä. Tutkijoiden mukaan tässä 

tutkimuksessa tarkasteltiin taloudellisen tuloksen indikaattoreita, eikä todellisia taloudellisia 

tuloksia, joten hypoteesin täydellinen vahvistaminen edellyttäisi hotellien todellisten talou-

dellisten tietojen tarkempaa tarkastelua. (Rubio-Andrada 2011, 845) 

Tulokset kolmannessa tekijässä osoittivat suurimmat erot näiden kahden yritysryhmän vä-

lillä. Pienissä yrityksissä sertifiointi tuotti vaikutuksia vain toimittajiin. Keskisuuret hotellit 

eivät ainoastaan raportoineet vaikutuksia tavarantoimittajiinsa vaan myös muihin yrityksen 

sidosryhmiin. Tulokset viittaavat siihen, että suuremmat yritykset (yli 50 työntekijää) osal-

listuivat enemmän yhteiskunnallisiin hankkeisiin, olivat avoimempia ja yleisesti sitoutuivat 

enemmän sidosryhmiinsä. (Rubio-Andrada 2011, 845) 

Tutkimustulokset vahvistivat myös neljännen hypoteesin oikeellisuuden, jonka mukaan laa-

tujärjestelmän toteuttaminen vaikuttaa myönteisesti pienten ja keskisuurten hotelliyritysten 
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sidosryhmiin. Tulokset olivat erittäin merkittävää yli 50 työntekijän yrityksissä. (Rubio-

Andrada 2011, 848) 

Standardisoidulla toiminnalla näyttää olevan merkittäviä vaikutuksia ISO 9001 työhön ja 

saavutettuihin tuloksiin. Laadunhallintajärjestelmää on pidetty enimmäkseen dokumentoin-

tijärjestelmänä, ei prosessin hallinnan ja parantamisen välineenä. Jos katsotaan, että standar-

dointikäytännöt tosiasiallisesti merkitsevät prosessien kuvaamista standardien kielellä, ei ole 

ihme, että ISO 9001 liittyi lähinnä dokumenttien luomiseen, ylläpitämiseen ja päivittämi-

seen. Standardoimalla käytäntöjään organisaatiot ovat keskittyneet dokumentointiin enem-

män kuin dokumentoituihin prosesseihin. (Poksinska et al. 2006, 507) 

Analysoitaessa toimintaan liittyviä sisäisiä suoria vaikutuksia voidaan havaita, että vaiku-

tukset johtuvat käytäntöjen standardoinnista. Prosessien parempi ohjeistus ja valvonta, työ-

tehtävien standardisointi ja dokumentoinnin antama tuki olivat hyötyjä, joita organisaatiot 

ovat korostaneet. Toisaalta välillisiä vaikutuksia voidaan saavuttaa ensin, kun järjestelmä on 

käyttöönotettu, mikäli prosesseja on muutettu ja parannettu. Näiden vaikutusten saavuttami-

nen on aiheuttanut paljon ongelmia tutkituissa organisaatioissa. Ensinnäkin ei ollut motivaa-

tiota muuttaa käytäntöjä. Toiseksi, vaikka uusia operaatioita on toteutettu, on oletettu, että 

dokumentaation muutos muuttaisi käytäntöä. Suunnitellut kehitystoimet on toteutettu vää-

rässä järjestyksessä. Organisaatiot ovat yleensä luoneet uuden rutiinin ja ovat olettaneet, että 

työntekijät noudattavat sitä sen sijaan, että he olisivat ensin kouluttaneet työntekijöitä, muut-

taneet käytäntöjä ja luoneet lopulta uuden käytännön kuvauksen. (Poksinska et al. 2006, 507) 

Yleinen väärinkäsitys on, että ISO tuottaisi automaattisesti korkeampaa tuotelaatua. ISO-

sertifiointi ei takaa, että organisaation tuotteiden tai palvelujen laatu on parempi kuin muiden 

organisaatioiden laatu. ISO-sertifioiduilla organisaatioilla ei siis ole automaattisesti hyvää 

tuotteiden laatua. Itse asiassa on mahdollista, että sertifioidun organisaation tuotteet tai pal-

velut eivät ole laadukkaita, mutta vakiolaatuisia. Tällaisella organisaatiolla voi kuitenkin olla 

ISO-sertifikaatti siksi, että tuotteet tai palvelut tuotetaan ohjeiden mukaisesti. Yrityksen jär-

jestelmä on suunnattu tuotantoon ja näin varmistetaan, että tuotantoprosessi täyttää standar-

dit tai kriteerit. Siksi on parempi sanoa, että ISO pyrkii varmistamaan laadunvarmistuksen 

johdonmukaisuuden korkean tuotelaadun tai organisaation palvelujen sijasta. ISO 9000-
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standardit auttavat varmistamaan, että organisaatiot noudattavat tiettyjä, hyvin dokumentoi-

tuja, menettelyjä niiden valmistuksessa tai palveluntuotannossa, eikä mitään muuta. Nämä 

menettelytavat kuvaavat, miten organisaation toiminnot on suoritettava. Kun työntekijät 

työskentelevät ISO-järjestelmän menettelytapojen mukaisesti, ja mikä tahansa voi mennä 

pieleen, järjestelmä mahdollistaa ongelman syyn tehokkaan löytämisen. Näiden laatumenet-

telyjen tarkoituksena on taata, että organisaation tuotteet tai palvelut ovat asiakkaan vaati-

musten mukaisia, joten voidaan sanoa, että ISO-sertifiointi on välttämätön edellytys hyvän 

tuotteen laadulle. ISO-sertifioinnin sanotaan antavan tiettyjä etuja organisaatioille, jotka voi-

daan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin hyötyihin. (Jeroen, Gwenny ja van de Water 2001, 62-63) 

Dick, Gallimore ja Brown tutkivat miten ISO 9000- sertifiointi vaikuttaa siihen, miten pal-

veluyrityksissä palvelun laatu tunnistetaan ja miten sitä mitataan. Tutkimus osoitti, että pal-

veluyrityksillä, jotka pitävät sertifiointia tärkeänä se näkyy muista palveluyrityksistä poik-

keavana laatuasioiden painotuksena.  Tutkimuksessa havaittiin, että kyseisillä yrityksillä on 

lisääntynyt tarve ja halu sekä sisäisen (vaatimustenmukaisuus) että asiakaslähtöisen (odotus 

/ ero) laadun mittaamiseen. (Dick et al. 2002, 50)  

 

2.7.2. ISO 9000 vaikutukset talouteen tehokkuuteen ja tuottavuuteen 

Sharma ja Gadenne (2008, 304) asettivat tutkimuksensa tutkimuskysymyksiksi: 

• Onko laadunhallinnan toteutuksen tasolla mitään yhteyttä markkinointiin ja liiketoi-

mintaan? 

• Mitä (jos sellaisia on) laadunhallinnan taustalla olevia ulottuvuuksia tai tekijöitä liit-

tyy markkinoinnin ja liiketoiminnan suorituskykyyn asiakastyytyväisyyden, paran-

tuneen kilpailuaseman ja yleisen liiketoiminnan suorituskyvyn kannalta? 

Korkea korrelaatio laadunhallinnan käyttöönoton, markkinoinnin ja liiketoiminnan tehok-

kuuden välillä osoittaa, että laatujohtamisen ohjelmilla on positiivinen vaikutus organisaa-

tion tehokkuuteen.  Merkittävimmät yksittäiset tekijät liittyen liiketoiminnan yleisen suori-
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tuskyvyn parantamiseen ovat ylimmän johdon filosofia, markkinointiprosessin parantami-

nen ja mittaus sekä avoin organisaatio. (Sharma et al. 2008, 310) Samaan johtopäätökseen 

kirjallisuustutkimuksen perusteella ovat tulleet Zakuan et al. (2008, 446-447). 

Douglas et al (2003 s. 322) ovat saaneet tutkimuksissaan erittäin mielenkiintoisia tuloksia 

taloudellisista hyödyistä, toteamalla, että noin puolet organisaatioista eivät ole onnistuneet 

kustannusten vähentämisessä ja yli puolet ei ole kokenut henkilökunnan motivaation kasva-

neen tai säilyneen. Tästä huolimatta 75 % yrityksistä on sitä mieltä, että ISO 9000 on antanut 

vastinetta rahoille. Tutkijat tulkitsevat ristiriitaa siten, että hyötyä ajatellaan pikemminkin 

lisämahdollisuutena osallistua tarjouskilpailuihin kuin kustannussäästöjen kannalta. 

Chow-Chua et al. (2003, 937 ja 943) ovat todenneet, että vaikka monissa tutkimuksissa ra-

portoidaan sertifioinnista johtuvasta liiketoiminnan parantumisesta niin vain harvoissa tut-

kimuksissa mitataan taloudellista suorituskykyä. Eri tutkimukset antavat sertifioinnin hyö-

dyistä ristiriitaista tietoa. Tutkimusten epäjohdonmukaisuudet voivat johtua yrityksen koon 

vaikutuksista. On todettu, että sertifioidut pienet ja keskisuuret yritykset toimivat paremmin 

kuin suuret yritykset. Epäjohdonmukaisuutta tuloksissa voi selittää myös väestöerot ja me-

todologiset virheet. Singaporelaisissa pörssiyhtiöissä ISO 9000:n käyttöönoton vaikutuksia 

taloudelliseen suorituskykyyn tutkiessa he havaitsivat, että sertifioidut yritykset raportoivat 

merkittävästi parempia taloustuloksia kuin noteeratut sertifioimattomat yritykset. Erityisesti 

oman pääoman tuottoaste (ROE) ja omavaraisuusaste ovat kehittyneet huomattavasti. Tut-

kijat toteavat, että ISO 9000 on tuonut parempaa taloudellista tuottoa paremman varainhoi-

don, omien varojen paremman käytön ja velanhallinnan avulla. Douglas et al. (2003, 320) 

mukaan investoinnit laadunvarmistukseen todennäköisesti maksavat itsensä takaisin. On 

muistettava, että laatuun tehtyjen investointien tulosten saavuttaminen vie aikaa, kuten 

kaikki muutkin investoinnit. 

Corbett, Montes-Sancho ja Kirsch (2005, 1058) ovat havainneet, että yhdysvaltalaisissa lis-

tatuissa teollisuusyrityksissä on tapahtunut merkittävää taloudellista kehittymistä heidän 

päätettyään hakea ISO 9000 sertifiointia. Parannusten tarkka aika ja laajuus vaihtelevat, 

mutta heidän tutkimuksensa osoittaa, että pitkän aikavälin vaikutukset ovat vahvoja kaikissa 

tapauksissa. 
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Malesialaisissa tuotanto- ja palveluyrityksissä toteutetun tutkimuksen mukaan ISO 9001-

sertifioinnilla on merkittävä vaikutus organisaation suorituskykyyn, ja valmistavat organi-

saatiot hyötyivät huomattavasti enemmän taloudellisista ja ei-taloudellisista eduista kuin 

palveluorganisaatiot. Näytöt ovat tilastollisesti erittäin merkittäviä, ja niiden tulisi toimia 

kannustimena useammille organisaatioille järjestelmän käyttöönottoon keskittymisessä, eikä 

vain sertifikaatin saamiseen. Tämä tutkimus osoitti, että ISO 9001-sertifiointi edistää orga-

nisaation taloudellista suorituskykyä. Tulokset ovat tilastollisesti merkityksellisiä 

ISO9001:n sertifioinnista valmistus- ja palvelualan yrityksissä ja ISO9001- sertifioinnin 

konseptuaalisen mallin kehittämisen tuloksista. Tulokset osoittavat tilastollisesti merkittä-

vän yhteyden ISO 9000- sertifioinnin ja yrityksen taloudellisen tuloksen välillä. (Islam, Ka-

rim ja Habes 2015, 125) 

2.7.3. ISO 9000 vaikutukset tuotteeseen ja prosessiin 

Jeroen et al. (2001, 67) mukaan merkittäviä eroja tuotantoprosessin parantamisessa ei ha-

vaittu sellaisten organisaatioiden välillä, joilla on laatujärjestelmäsertifikaatti, ja niiden vä-

lillä, joilla ei ollut. Molemmat organisaatioryhmät ilmoittivat, että niiden järjestelmä, joka 

joko sisältää tai ei sisällä laadun varmistamista, on johtanut tuotantoprosessin parantumi-

seen, kuten toimitusaikojen lyhentymiseen ja teknisen joustavuuden kasvamiseen.  

Pohjois-Amerikan julkisesti noteeratut teollisuusyritykset, joilla on ISO 9000 -järjestelmä 

ovat parantaneet merkittävästi toimintojensa tehokkuutta. Tehokkuuden parantuminen käyn-

nistyi heti ISO 9000:n sertifioinnin jälkeen. ISO 9000 -sertifioidut yritykset toimivat parem-

min myös kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ne ovat saaneet sertifikaatin. Hyvä suorituskyky 

myös myyntisaamisten lyhentämisessä viittaa siihen, että ISO 9000 -sertifioidut yritykset 

tarjoavat keskimääräistä parempaa asiakaspalvelua ja tuotteiden laatua. (Lo, Yeung ja Cheng 

2007, 301) 

Edistyneellä ja toimintaa tukevalla ISO 9000-järjestelmän käyttöönotolla on myönteinen 

vaikutus sisäisten ja asiakasprosessien hallintaan. Tehokkaalla käyttöönotolla on positiivi-

nen vaikutus myös toimittajaprosessien hallintaan, kun taas perustason käyttöönoton vaiku-

tus toimitusketjun toimintoihin on riittämätön.  ISO 9000:n toteuttaminen voi siis tehok-

kaasti hallita sisäisiä prosesseja sekä ulkoista vuorovaikutusta toimittajien ja asiakkaiden 
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kanssa. Prosessin parantamiseen tähtäävän kulttuurin ja strategian pohjalta työntekijöiden ja 

ylimmän johdon on kiinnitettävä huomiota sisäisiin ja ulkoisiin prosesseihin, jotta voidaan 

vähentää muita kuin lisäarvoa tuottavia toimintoja ja lisätä niiden kykyä vastata asiakkaiden 

muuttuviin odotuksiin. Johtajien tulisi yhdistää eri järjestelmien tietoja ja käyttää kyseisiä 

tietoja tehokkaasti viestimään strategioista ja tavoitteista koko yrityksessä lisätäkseen työn-

tekijöiden ymmärrystä omasta työstään ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyvän motivaation 

lisäämiseksi. Johtajien tulisi kouluttaa henkilöstöä ymmärtämään ISO-9000-standardia ja li-

sätä henkilökunnan kykyä ratkaista prosessiongelmia. Johtajien tehtävä on valvoa sisäistä ja 

ulkoista toimintaa varmistaakseen prosessinhallinnan parantamisen ja pitkäaikaisten kump-

panuussuhteiden ylläpidon. (Prajogo, Huo ja Han 2012, 315-316) 

 

Johtajuudella on oleellinen vaikutus toimitusketjun laadunhallinnan toteuttamisessa koska 

se vaikuttaa esimerkiksi asiakaskuntaan, henkilöstöhallintoon ja strategian suunnitteluun. 

Johtaminen ja strateginen suunnittelu ovat tärkeitä hallintavälineitä yritysten kilpailuky-

vylle, ja niiden tarkoituksena on suunnitella sisäisiä toimintoja organisaation tehtävän hei-

jastamiseksi. Toimitusketjun johtamisessa on suuri joukko monimutkaisia kysymyksiä, ku-

ten verkon suunnittelu, varastojen sijainti ja hallinta, toimittajien hallinta, tuotannon suun-

nittelu, tiedonhallinta ja laatu. Laadunhallintajärjestelmässä mutkikkaita kysymyksiä ovat 

henkilöstöresurssit, laatustrategia, suunnittelu, vastuu, viranomaisviestintä ja sitoutuminen. 

Tutkittaessa toimitusketjun ja laadunhallintajärjestelmän välisiä ulottuvuuksia ja suhteita 

sekä niiden vaikutusta suorituskykyyn todetaan, että laadunhallintajärjestelmän toteuttami-

nen toimitusketjun osissa parantaa kokonaisvaltaista suorituskykyä. (Fernandes, Sampaio, 

Sameiro, ja Truong, 2017, 59) 

 

2.7.4. ISO 9000 vaikutukset asiakastyytyväisyyteen 

Laatustandardin perusajatuksena on vaatimus, että organisaatiot käyttävät ja toteuttavat te-

hokkaasti laatujärjestelmäänsä, mukaan lukien jatkuvan parantamisen ja epäonnistumisen 

ehkäisemisen, jonka tavoitteena on lisätä asiakastyytyväisyyttä. Siksi asiakastyytyväisyy-

den ja tyytymättömyyden mittauksella on tärkeä rooli laadunhallinnan tehokkuuden ja to-

teutuksen määrittämisessä. 
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Asiakastyytyväisyyteen liittyvät standardin vaatimukset: 

• asiakkaiden tarpeiden ja odotusten määrittäminen 

• asiakkaiden tietoisuus 

• viestintä asiakkaiden kanssa 

• asiakastyytyväisyys tietojen käyttö 

• riittävät resurssit 

Sertifioiduissa organisaatioissa on kehitetty sopimusvalvontaprosessi, joka voi täyttää 

nämä vaatimukset. Useimmat näistä prosesseista voivat muuttaa asiakkaiden tarpeet sopi-

muksiksi tai muiksi sopiviksi määrittelyiksi. (Tsim, Yeung ja Leung 2002, 250) 

Zuckerman (1995, 2) toteaa, että huolimatta ISO 9000:een kohdistuneista paineista suurin 

osa tutkituista yrityksistä on saavuttanut hyötyjä ISO 9000 käytöstä. Yleisimpinä hyötyinä 

jatkuvasta ISO 9000 prosessin käytöstä Zuckerman mainitsee asiakkaiden tarpeiden pa-

remman tuntemuksen ja määrämuotoisemman työskentelytavan. Zuckerman nostaa esiin 

tutkimuksensa tuloksena havaitsemiaan seuraavia positiivisia asioita:  

• yrityksen kyvykkyydet on selkeästi määritelty ja tietoa voidaan hyödyn-

tää asiakaskunnassa sekä henkilöstötasolla 

• asiakasmääritykset ovat selkeät ja asiakkaiden vaatimukset ovat parem-

min tiedossa 

• arvailu on poistettu ja asiakas vakuuttuu, että hänen tilauksensa täytetään 

tarkasti 

• työntekijöiden taitoja seurataan tarkemmin, jotta kukaan ei ajaudu tehtä-

viin, joita ei osaa 

• dokumentointi auttaa kontrolloimaan tavarantoimittajilta tilattuja materi-

aaleja 

• järjestelmä on antanut kaupallisen edun ja asiakasvalitusten määrä on vä-

hentynyt 

 

Caro, García ja Antonio ovat tutkineet asiakkaiden näkemyksiä espanjalaisten vakuutusyh-

tiöiden laadukkuudesta. ISO 9000-sertifiointi mahdollistaa tiettyjen markkinointihyötyjen 
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toteuttamisen. Kyseisiä hyötyjä ovat laadun havaitseminen ja ymmärtäminen, tyytyväisyy-

den ja yhtiön imagon ymmärtäminen. Tutkimus osoittaa, että mainitut tekijät ovat asiakkai-

den mielestä paremmin sertifioiduissa kuin sertifioimattomissa vakuutusyhtiöissä. Havain-

not liittyvät erityisesti palvelun laatuun ja yrityskuvaan. (Caro, García ja Antonio 2009, 15). 

Myös Gozamani ja Tsiotrasi raportoivat asiakastyytyväisyyden parantumisesta laatujärjes-

telmän sertifioinnin jälkeen kreikkalaisissa yrityksissä (Gotzamani ja Tsiotrasi 2002, 158-

159). 

 

2.7.5. ISO 9000 vaikutukset henkilöstöön ja motivaatioon  

Gotzamani et al. (2002, 163) toteavat, että ISO 9000 -standardin mukaisen laadunvarmistus-

järjestelmän kehittäminen ja sertifiointi parantavat laatukulttuuria ja laatuvaatimuksia sekä 

tarjoavat merkittäviä operatiivisia ja muita etuja sertifioiduille yrityksille. ISO 9000 edellyt-

tää koko henkilöstön koulutusta. Yritykset, jotka panostavat työntekijöidensä kouluttami-

seen työkaluihin, joilla arvioidaan laatua ja tehdään parannuksia ovat lisänneet tärkeimmän 

resurssinsa arvoa. (Curkovic et al. 1999, 64-65) Sertifioinnista (Gotzamani et al. 2002, 153) 

toteavat, että se on erittäin palkitsevaa yritykselle ja se lisää työntekijöiden moraalia, vas-

tuuta ja sitoutumista laatuun sekä parantaa laatukulttuuria koko yrityksessä. Myös Casa-

desús, Giménez ja Heras (2001, 329-330) nostavat tutkimuksessaan esiin sertifioinnin vai-

kuttavan myönteisesti henkilöstöön. 

 

Monika, Aswini ja Parthasarathy ovat tutkineet intialaisen yrityksen ISO 9001 liittyvää kou-

lutusta. Tutkimuksessaan he toteavat, että pätevyys ja koulutus ovat oleellisessa asemassa 

ylläpidettäessä ja suunniteltaessa laadunhallinnan prosesseja. Pätevyyden, tietämyksen ja 

koulutuksen hallinta parantavat laadunhallintajärjestelmää. Prosessien toteuttamiseksi päte-

vyyksien tunnistaminen on välttämätöntä. Koulutuksella täytetään vaaditun pätevyyden ja 

henkilökunnalla olevan pätevyyden väliset erot. (Monika et al. 2016, 19809) 

Monika et al. (2016) ovat analysoineet mielipiteitä koulutusohjelman tehokkuuden ja työko-

kemuksen välillä eri aihealueissa. Aihealueet olivat johdon vastuu, resurssien hallinta, tuot-

teiden valmistaminen sekä mittaaminen, analysointi ja parantaminen. He toteavat tutkimuk-

sensa lopputuloksena sivulla 19817, että: 
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ISO 9001- järjestelmässä: 

• koulutusohjelman tehokkuuden ja työkokemuksen välillä ei ole merkittävää yhteyttä 

johdon vastuun menettelyissä  

• koulutusohjelman tehokkuuden ja työkokemuksen välillä ei ole merkittävää yhteyttä 

resurssien hallinnan menettelyissä  

• koulutusohjelman tehokkuuden ja työkokemuksen välillä ei ole merkittävää yhteyttä 

tuotteiden valmistamisen menettelyissä  

• koulutusohjelman tehokkuuden ja työkokemuksen välillä ei ole merkittävää yhteyttä 

mittaamisen, analysoinnin ja parantamisen menettelyissä  

 

Tulos kertoo siitä, että yritykset eivät suunnittele koulutusohjelmiaan henkilöstön kokemuk-

sen ja osaamisen mukaan, vaan käyttävät määrämuotoisia ohjelmia riippumatta koulutetta-

vien osaamisen tasosta. 

Rodríguez-Antón ja Alonso-Almeida ovat tutkineet laatujärjestelmien vaikutusta työnteki-

jöiden tyytyväisyyteen espanjalaisessa hotelliliiketoiminnassa.  Tutkimuksen tulokset he 

esittelevät taulukossa 9. 

Taulukko 9 Tyytyväisyysindikaattoreiden toteutuminen sertifioiduissa yrityksissä 

Rodríguez-Antón et al. (2011, 150) 

 

Sarake 4 kuvaa laatujärjestelmän korkeaa vaikutusta tarkasteltavaan asiaan ja sarake 5 kuvaa 

laatujärjestelmän täydellistä vaikutusta tarkasteltavaan asiaan. Taulukosta nähdään, että kai-

kissa tarkasteltavissa asioissa tutkimukseen osallistujien enemmistö on ollut sitä mieltä, että 
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laatujärjestelmällä on korkea vaikutus tarkasteltaviin asioihin. (Rodr ı́guez-Antón ja Alonso-

Almeida 2011, 150) 

2.8. Sertifioinnin merkitys ja jatkuva parantaminen  

Simmons ja White tutkivat vuonna 1999 elektroniikkateollisuudessa ISO 9000 sertifioitu-

neiden ja sertifioimattomien yritysten suorituskykyä. Tulokset osoittavat, että tietyissä ta-

pauksissa ISO 9000 sertifioidut yritykset ovat kannattavampia kuin sertifioimattomat yri-

tykset. Kuitenkaan merkittävää eroa ei havaittu operatiivisen suorituskyvyn tai ulkomaan-

kaupan osalta tutkittujen ryhmien välillä.  (Simmons ja White, 1999, 330) Tutkijat toteavat, 

että sertifioitujen ja sertifioimattomien yritysten välillä saattaa olla muita järjestelmällisiä 

eroja, jotka vaikuttavat merkittävästi näihin suhteisiin (Simmons ja White, 1999, 338). 

Gozamanin ja Tsiotrasin tutkimukset kreikkalaisissa yrityksissä vuonna 2002 osoittavat, että 

ISO 9000- järjestelmä antaa vahvan pohjan yrityksille, koska sisäisen organisaation ja toi-

minnan parantaminen osoittautuivat tärkeimmiksi organisaatioiden saamiksi hyödyiksi. 

Tämä tulos vahvistaa myös yritysten aikomuksia parantaa sisäistä toimintaa sertifikaatin saa-

misen varmistamiseksi. Seuraavina sertifioinnin hyötyinä koettiin laatukulttuurin kehittymi-

nen, lopputuotteen laadun parantuminen ja parantunut asiakastyytyväisyys. Tutkijoiden mu-

kaan tulokset tukevat väitettä, että ISO 9000 -standardit voivat auttaa yrityksen TQM:n käyt-

töönottoa. Sertifioinnista on saatu merkittäviä tuloksia TQM:n ydinasioissa, joka rohkaisee 

odottamaan sertifioiduilta yrityksiltä pitkän aikavälin menestystä. ISO 9000:n toteuttaminen 

jatkuvan parantamisen ja yrityksen työntekijöiden osallistaminen, TQM:n hengessä, johtaa 

merkittäviin hyötyihin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Useimmissa suorituskykyteki-

jöissä ja hyödyissä taustalla on aktiivinen motivaatio. Näin ollen ISO 9000 -sertifioinnin 

hyödyn maksimoimiseksi järjestelmien käyttöönotossa toteutettujen toimien tulisi olla osa 

TQM-prosessia. (Gotzamani et al. 2002, 158-159 ja 163) 

Santosin ja Millánin (2013, 82) mukaan tärkeimmät sertifioinnin hyödyt ovat: 

• työmenetelmien määrittelyn ja standardisoinnin parantaminen 

• yrityksen imagon parantuminen 

• luottamuksen kasvaminen yrityksen tuottamaan laatuun 

• asiakastyytyväisyyden parantuminen 
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Heidän tutkimuksensa osoittaa, että jos sertifiointi ei nosta markkinaosuutta tai voittoja niin 

varmuudella se ei niitä myöskään laske. Heidän mielestään ehkä tärkein ISO 9001 hyöty 

kohdistuu yritysten menettelytapojen jatkuvaan parantumiseen. 

Poksinska, Dahlgaard ja Antoni (2002, 298-299) jakavat sertifiointien hyödyt sisäisiin- ja 

ulkoisiin hyötyihin. Sisäisiksi hyödyiksi he luokittelevat yrityksen organisaation ja toimin-

tojen modernisoinnin, työntekijöiden paremman laatutietoisuuden, paremman dokumen-

toinnin, tehostuneen sisäisen viestinnän ja systemaattisen henkilöstön koulutuksen. Ulkoi-

siksi hyödyiksi he luokittelevat parantuneen asiakaskysynnän ja uusien asiakkaiden hou-

kuttelemisen helpottumisen, yrityksen maineen parantumisen ja luottamuksen lisääntymi-

sen yrityksen tuotteisiin. 

Casadesús, Giménez ja Heras ovat tutkineet ISO 9000-järjestelmän käyttöönoton hyötyjä 

espanjalaisessa teollisuudessa.  Myös Casadesús et al. (2001, 329-330) jakavat hyödyt si-

säisiin ja ulkoisiin hyötyihin. Yhtiön johdolle tärkein hyöty on ISO 9000 -standardin po-

tentiaali organisaation uudelleenjärjestelyssä ja yhtiön tuottavuustoiminnassa. Voidaan to-

deta, että tärkeimmät sisäiset edut ISO 9000:n soveltamisesta espanjalaisissa yrityksissä 

ovat saatujen vastausten perusteella: 

• työohjeiden ja menettelyiden parantaminen 

• työntekijöiden vastuiden ja velvollisuuksien määrittelyn parantami-

nen  

• luottamuksen lisääntyminen yritysten laatuun  

• suurempi sitoutuminen työhön  

• parantuneet menettelytavat, jotka vähentävät improvisointia 

Yhtiön henkilöstöhallinnon etujen analysointi paljasti kaksi seikkaa, joissa sertifioinnilla 

oli melko myönteisiä vaikutuksia: 

• työtyytyväisyys parani  

• johdon ja työntekijöiden välinen viestintä parani 

 

Tutkimuksen mukaan sertifioinnin tärkeimmät ulkoiset edut ovat: 

• parempi vastaus asiakkaiden vaatimuksiin  

• uusille markkinoille tunkeutuminen  
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• asiakassuhteiden parantaminen  

• asiakaspalveluiden parantaminen  

• asiakkaiden suorittamien tarkastusten vähentyminen 

 

Nämä havainnot osoittavat ISO 9000:n huomattava kaupallisen merkityksen ja laatuima-

gon parantumisen. Kolmea standardin vaikutusta yrityksen ulkoisiin asiakkaisiin voidaan 

korostaa: 

• lisääntynyt asiakastyytyväisyys  

• valitusten määrän väheneminen  

• toistuvien hankintojen kasvu  

 

Tarin suorittamat tutkimukset hotelliliiketoiminnassa osoittavat, että sertifioinnin sisäisistä 

hyödyistä kantavat merkittävää huolta yritykset, jotka kehittävät laatutyökaluja laajasti. Tari 

tulkitsee tuloksen tarkoittavan, että ISO-sertifiointia käyttävät yritykset voivat sisäisistä 

syistä kehittää vaatimuksia laajempia laadunhallintakomponentteja ja parantaa laatusertifi-

oinnin tuloksia. Sisäisiin syihin sitoutuminen parantaa laatusertifioinnin soveltamista ja tuot-

taa haitat ylittäviä etuja. Sertifioinnin sisäisten etujen tavoittelu saattaa johtaa standardin pa-

rempaan soveltamiseen ja siten lisätä sisäisiä etuja ja asiakastyytyväisyyttä. (Tari et al. 2012, 

11-12) 

Georgiev et al. (2014, 1027) toteavat, että yritykset, jotka ovat toteuttaneet ISO 9001 -jär-

jestelmän, joka perustuu sisäisiin motivaatioihin, kuten prosessien parantamiseen tai tuottei-

den laadun parantamiseen, raportoivat useimmiten myönteisistä parannuksista näissä asi-

oissa verrattuna yrityksiin, joiden järjestelmä perustuu ulkoisiin motivaatiotekijöihin, kuten 

esimerkiksi toimittajapaineeseen. Toisin sanoen, ulkoisten tekijöiden ohjaamat yritykset ra-

portoivat ulkoisista eduista, paremmasta suhteesta asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin, tai ei-

vät saa lainkaan hyötyjä.  Lisäksi Georgiev et al. (2014, 1037) toteavat, että bulgarialaisten 

yritysten mielestä ISO 9001:n vaikutus yrityksen suorituskykyyn, kuten sisäisiin prosessei-

hin, nykyisiin ja mahdollisiin tuleviin asiakkaisiin liittyviin suhteisiin, toimittaja- ja alihank-

kijasuhteisiin on erittäin suuri. Osa yrityksistä toteaa, että sertifioinnin jälkeen suhteet asi-

akkaisiin ovat parantuneet. Parantamisen vaikutukset ovat sisäisissä tekijöissä suuremmat 
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kuin ulkoisissa tekijöissä. On myös tärkeää mainita, että useat yritykset - 4,7% kaikista vas-

taajista - ilmoittivat negatiivisista tuloksista sertifioinnissa, kuten esimerkiksi lisääntynyt by-

rokratia ja kielteinen vaikutus johtamisen käytäntöihin.  

Tutkimus osoittaa, että bulgarialaisten yritysten odotukset olivat yhdenmukaisia sertifiointi-

tulosten kanssa. Esimerkiksi yritykset, jotka hakivat tuotteiden laadun parantamisen käytän-

töjä, ilmoittivat positiivisista muutoksista tuotteen laadussa. Prosessin parantamiseen keskit-

tyneet organisaatiot raportoivat tehostuneesta päivittäisestä toiminnasta ja johtamista. Yri-

tykset, jotka etsivät parempaa yrityskuvaa ja kilpailukykyä, kertoivat paremmista suhteista 

nykyisiin ja mahdollisiin asiakkaisiin. (Georgiev ja Georgiev 2014,1038-1039) 

Pivka ja Urcis (2002, 44) toteavat, että sertifiointielinten suorittamassa kolmannen osapuo-

len auditoinnissa on taloudellista lisäarvoa vain, jos auditoijat on koulutettu arvioimaan ISO-

laatujärjestelmien vaatimustenmukaisuus ja tehokkuus. Tämä edellyttää uutta tietoa ja audi-

toijien erikoistumista. 

 

Rahmanin (2001, 46-47) sertifioitujen ja sertifioimattomien yritysten vertailu osoittaa, että 

sekä sertifioiduissa että sertifioimattomissa yrityksissä johtajuudella oli korkein merkitys 

kymmenen arvioidun tekijän joukossa. Pienet standardipoikkeamat osoittivat, että johtajuu-

den merkityksellä on yleisesti hyväksytty asema. Sertifioiduissa yrityksissä prosessinhallinta 

koettiin toiseksi merkityksellisemmäksi, jota seurasivat suunnittelun laadunhallinta, strate-

gia ja suunnittelu, työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja ISO 9000 -sertifi-

oinnin toteuttaminen. Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja osallistami-

nen koettiin toiseksi tärkeimmäksi kriteeriksi yrityksille, joilla ei ole ISO 9000 -sertifiointia, 

ja sen jälkeen tulivat suunnittelun laadunhallinta, työntekijöiden koulutus ja kehittäminen 

sekä strategia ja suunnittelu. Prosessinhallintakriteeriä lukuun ottamatta kaikkien muiden 

kriteerien keskiarvot todettiin olevan suunnilleen sama sekä sertifioiduille että sertifioimat-

tomille yrityksille. Prosessinhallinnalla oli sertifioiduille yrityksille huomattavasti suurempi 

keskimääräinen merkitys kuin sertifioimattomille yrityksille. Tämä oli odotettavissa, koska 

yritykset käyttävät yleensä paljon resursseja prosessien dokumentointiin osana sertifiointi-

prosessia.  
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2.9. Sertifiointien riskit ja mahdollisuudet 

ISO 9000:n sertifiointi prosessi ei aina ole sujuvaa. Useimmat yritykset ovat kohdanneet 

ongelmia sertifiointimenettelyn aikana ja sen jälkeen. Merkittävimpiä ongelmien aiheuttajia 

ovat puutteelliset asiakirjat, vastuiden ja valtuuksien epäselvyydet sekä puutteellinen koulu-

tus. Joitakin yleisiä toteutuksen jälkeisiä ongelmia ovat esimerkiksi käyttökelvoton doku-

mentinhallintaprosessi, joka johtaa virheisiin johdon katselmuksessa järjestelmän tehokkuu-

den arviointia suoritettaessa. Samoin auditointiohjelman puutteellinen kyky antaa johdolle 

palautetta laatupolitiikan ja prosessien noudattamisesta on merkittävä sertifioinnin jälkeinen 

ongelma. (Chow et al. 2003, 939) 

ISO 9000 sertifiointi olisi otettava käyttöön osana pitkän aikavälin jatkuvan parantamisen 

filosofiaa sen sijaan, että tähdättäisiin ainoastaan ISO 9000 -sertifikaatin. Organisaatiossa 

tulisi myös tiedostaa, että ISO 9000 -sertifioinnin olemassaolo tai puuttuminen ei vaikuta 

oleellisesti innovaatiotoimintaan, vaan siihen tarvitaan useita käytäntöjä. Kun ISO 9000- 

sertifiointi toteutetaan tehokkaasti, se voi toimia "katalysaattorina" prosessien innovoinnin 

parantamisessa. (Terziovski, Guerrero 2014, 25-26) 

Biazzo ja Giovanni ovat tutkineet laatujärjestelmän sertifioinnin riskejä ja mahdollisuuksia. 

He nostavat esiin kolme onnistuneen laatujärjestelmän käyttöönoton suuntaviivaa: 

Ensimmäisenä sisäisiin syihin (kuten prosessien ja tuotteiden laadun parantamiseen) perus-

tuva sertifiointi perustuu sopimusvelvoitteisiin tai markkinointitavoitteisiin liittyviin voi-

miin, joiden toteutuminen on perusedellytys, jotta ISO 9000 -sertifioinnin kaikki edut saa-

daan hyödynnettyä. Yrityksen johdon on ajateltava standardin vaatimukset minimivaatimuk-

sina ja sertifiointi on ensimmäinen askel kohti TQM:ää. Standardin mukaisen laatujärjestel-

män kehittäminen on hoidettava projektina, jossa tunnistetaan keskeiset vaiheet, välitavoit-

teet ja aikataulut ja olemassa olevan laatujärjestelmän taso määritetään koulutetun henkilös-

tön suorittamilla auditoinnilla, jotta sertifioinnin saavuttamiseksi tarvittavan työn määrä voi-

daan arvioida. On määriteltävä muodolliset menettelytavat, jotka edellyttävät organisaatioi-

den johtajien osallistumista johdon sitoutumisen rakentamiseen ja laatujärjestelmän paran-

tamiseen jatkuvasti. Sertifiointihankkeen on sisällettävä järjestelmällistä koulutusta kaikilla 

yrityksen organisaatiotasoilla. Työvaiheiden toteuttajien tulisi kehittää laatukäsikirjan me-
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nettelytavat ja haluttaessa välttää prosessien muodollinen esittely ne kannattaa kuvata visu-

aalisesti. Prosessit tuottavat tuloksia, jos kuvaukset lisäävät organisaation tietämystä. 

(Biazzo ja Giovanni 2003, 11-12) 

Toisena asia, jonka tärkeys kasvaa jatkuvasti, on ylimmän johdon osallistumisen varmista-

minen laatujärjestelmään. On huomattava, että organisatorista kyvykkyyttä innovoinnin li-

säämiseen voidaan kehittää vain käyttäytymisrutiinien avulla kuten:   

• osallistamalla jatkuvaan parantamiseen 

• yhdistää jatkuva parantaminen strategisiin tavoitteisiin 

• siirtämällä jatkuva parantaminen yli organisaatiorajojen  

• hallitsemalla strategisesti jatkuvan parantamisen kehittämistä 

• muotoilemalla ja osoittamalla jatkuvan parantamisen tuloksia 

• oppimalla jatkuvan parantamisen avulla. 

 

Näiden rutiinien liittäminen osaksi päivittäistä toimintaa edellyttää johtajien johdonmukaista 

ja innostunutta osallistumista. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna on välttämätöntä tehdä pro-

sessit rakenteellisesti näkyviksi ja määritellä selkeästi sekä seuranta- että parannusjakso, asi-

anomaiset toimijat ja toimintaan liittyvät vastuut. Toisaalta yhtä tärkeää on myös johdon 

seurantasyklin määrittely, jonka tulee olla yhdenmukainen liiketoiminnan suunnittelupro-

sessin kanssa. (Biazzo ja Giovanni 2003, 12) 

Kolmas seikka koskee laatujärjestelmän tilannetta koskevaa alustavaa arviointia. Koska 

standardi edistää prosessipohjaista laadunhallintajärjestelmää, yrityksen nykyistä lähesty-

mistapaa prosessien hallinnointiin on arvioitava perusteellisesti hyvällä prosessijohtamisen 

työkalulla, huomioiden asiaan liittyvät vastuut. Olisi erittäin riskialtista toimia virallisen ja 

epävirallisen organisaation ohjaamana vain ISO 9001- sertifiointitarkoituksissa, jos halutaan 

prosessijohtamisen leviävän ja kilpailukyvyn kasvavan. Standardin käyttäminen tehokkaana 

prosessijohtamisen työkaluna ja innovoinnin välineenä on kova haaste yrityksille. Myös ser-

tifiointielinten on kohdattava sama haaste sillä prosessimainen lähestymistapa edellyttää 
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muutosta myös auditointitekniikkaan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. (Biazzo ja 

Giovanni 2003, 12-13) 

Terziovski ja Power (2007, 143) ovat havainneet, että kun ISO 9000 -sertifioinnissa on on-

nistuttu niin johtajat pyrkivät palaamaan perinteisiin käytäntöihinsä. Toisin sanoen asen-

teessa ja käyttäytymisessä ei ollut pysyviä muutoksia. Johtajien havaittiin palaavan tulipalo-

jen sammuttamiseen pikemminkin kuin suunnittelemaan ja toteuttamaan ennaltaehkäiseviä 

toimenpiteitä ja jatkuvaa parantamista. Johtajat näyttivät olevan enemmän huolissaan ISO 

9000 -standardin sääntöjen noudattamisesta kuin asiakkaiden tarpeiden täyttämisestä. 

2.10. Laatujärjestelmien rakentaminen, rakentamisen motivaatio sekä 

miksi ne epäonnistuvat tai miksi niistä luovutaan  

Douglas et.al (2003, 321) toteavat, että ISO 9000 -standardiin perustuvan järjestelmän tär-

kein syy on sellaisten tarjouspyyntöihin sisältyvien vaatimusten toteuttaminen, joihin ei 

kyettäisi pelkästään parantamalla asiakaspalvelua. Namara (2009, 42 ja 45) toteaa, että 

huomattava osa yrityksistä ylläpitää järjestelmäänsä asiakasvaatimusten vuoksi, vaikka 

myös itse arvostavat järjestelmäänsä. McLachlan (1996, 23) toteaa, että on kaksi pääsyytä 

toteuttaa akkreditoitu sertifiointi. Ensimmäinen syy on asiakasvaatimus ja toinen syy on se, 

että sertifiointi pakottaa yrityksen rakentamaan järjestelmän. Jos kumpikaan näistä vaati-

muksista ei ole ajankohtainen niin kaikki ISO-järjestelmän edut voidaan saavuttaa toteutta-

malla järjestelmää ilman sertifiointia, jolloin varmistutaan kaikkien sisäisten etujen saavut-

tamisesta. Jokainen yritys voi saavuttaa kuitenkin monia etuja ISO 9000- sertifioinnista as-

keleena kohti kokonaisvaltaista laadunhallintaa. 

 

Mitä suurempi kehitys on tarpeen, sitä suurempi on intuitiivisen toteutuksen monimutkai-

suus. Laadunvalvonnan aloittaminen on luonnollinen askel, koska se muodostaa hyvin pe-

rustavanlaatuisen vaiheen kohti laadunvarmistusta. Jos kuitenkin on pyrkimys erinomai-

seen kehitykseen, on tarpeen ottaa käyttöön esimerkiksi ISO- järjestelmä, jota tarvitaan kil-

pailussa kansainvälisillä markkinoilla. Tämä päätös edellyttää kuitenkin tiettyjen laadun-
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hallinnan elementtien laajempaa kehittämistä, ja se tekee ISO 9000- järjestelmän käyttöön-

otosta hieman monimutkaisemman kuin pelkän laadunvalvonnan käyttöönotto. (Gutiérrez 

Gutiérrez , Torres ja Molina 2010, 594) 

 

Poksinska (2010, 11) ja Gotzamani et al. (2002, 154) toteavat, että ISO 9000 tarjoaa orga-

nisaatioille mahdollisuuden kehittää ja toteuttaa tehokkaan ja dynaamisen laadunhallinta-

järjestelmän, jossa keskitytään jatkuvaan parantamiseen, mutta sertifiointi ei itsessään ta-

kaa, että organisaatio saavuttaa jatkuvia kilpailuetuja. Menestyksen avain on halu ja sy-

vyys, johon organisaatio haluaa täyttää standardin vaatimukset tai täyttää omat parannus-

tarpeensa. Organisaatioilla ei kuitenkaan usein ole sisäistä motivaatiota työskennellä QMS: 

n kanssa. Ne organisaatiot, jotka kiinnittävät liikaa huomiota ja asettavat liikaa arvoa serti-

fikaatille, eivät kykene toteuttamaan ISO 9000:n koko potentiaalia.  

 

Psomas, Fotopoulos, ja Kafetzopoulos (2010, 453) esittävät viisi kriittistä tekijää, jotka tu-

lee huomioida pk-yritysten rakentaessa sertifioitua ISO 9001-järjestelmää. Nämä viisi kriit-

tistä tekijää ovat: 

• yrityksen sisäinen motivaatio 

• yrityksen ominaisuudet 

• työntekijän ominaisuudet 

• laatujärjestelmän vaatimukset 

• ulkoinen ympäristö 

Ottaakseen huomioon kyseiset viisi kriittistä tekijää yrityksellä on oltava oikeat motiivit, 

sopiva infrastruktuuri, koulutetut työntekijät, riittävät taloudelliset resurssit sekä tietoisuus 

markkinoiden ominaisuuksista. 

Yritykset, jotka näkevät standardeissa mahdollisuuden järjestää ja parantaa sisäistä toimin-

taansa sekä prosessiensa laatua, voivat hyötyä järjestelmä rakentamisprosessista luomalla 

dynaamisen ja jatkuvasti parantuvan laatujärjestelmän, joka voi kehittyä TQM-

järjestelmäksi. Liiallinen dokumentoituihin menettelyihin sitoutuminen voi estää kriittistä 

ajattelua ja prosessin standardointi saattaa toimia esteenä prosessin parantamiselle. Tehok-

kuusajattelun pitäisi kritisoida kirjallisia menettelytapoja ja etsiä uusia toimintamalleja. Näin 
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ollen "suunnittele-tee-tarkista-toimi" -malli toteutuu kaikissa laadunvarmistusjärjestelmän 

toiminnoissa standardoinnin ja parantamisen aikaansaamiseksi. Huonosti toteutetuissa jär-

jestelmissä yritys siirtyy todennäköisemmin yhden askeleen taaksepäin kuin eteenpäin, joh-

tuen työntekijöiden yleisestä pettymyksestä sekä byrokratian ja työmäärän lisääntymisestä. 

(Gotzamani et al. 2002, 154)  

Organisaatiot, jotka toteuttavat laadunhallintaa sisäisestä motivaatiosta, kuten organisaa-

tiorakenteensa parantamisesta, kilpailuaseman kohentamisesta, kaupankäyntitulosten paran-

tamiseksi jne. saavat sertifioinnista parhaat hyödyt toisin kuin ulkoisista syistä sertifioituneet 

yritykset. Ulkoisia syitä voivat olla esimerkiksi hallituksen vaatimukset ja erilaiset tarkas-

tukset. Sisäisistä syistä sertifioituneissa järjestelmissä vaatimukset täyttyvät, saadaan aikaan 

kustannussäästöjä, asiakasvalituksia tulee vähemmän ja henkilökunta on motivoituneempaa 

kuin ulkoisista syistä sertifioituneissa organisaatioissa.  Liian usein oletetaan, että ISO-

sertifiointi johtaa erilaisiin organisaation saamiin hyötyihin. ISO-sertifioinnin on tarkoitus 

johtaa organisaatioiden parempaan suorituskykyyn. Tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että 

ISO-sertifiointi ei yksinään vaikuta suorituskykyyn. Tulosten perusteella voidaan päätellä, 

että pelkästään sertifikaatin saaminen ei riitä tuottamaan myönteisiä tuloksia, kuten usein 

odotetaan. Tutkimus ei tue väitettä, jonka mukaan ISO-sertifiointi yksin johtaisi organisaa-

tion parempaan suorituskykyyn. On kuitenkin todennäköistä, että motivaatio saada ISO-

sertifikaatti vaikuttaa organisaatioiden suorituskykyyn. Korkean sisäisen motivaation orga-

nisaatioilla on paremmat suorituskykytulokset kuin motivoitumattomilla organisaatioilla. 

(Jeroen et al. 2001, 68)  

Zeng, Tian ja Tam ovat tutkineet kiinalaisissa yrityksissä standardin ISO-9000 täytäntöön-

panoon liittyviä ongelmia, jotka liittyvät kestävään järjestelmän käyttöönottoon huomioiden 

lyhyentähtäimen tavoite sertifikaatin saamisesta, ISO 9000-standardiin liittyvät yliodotuk-

set, joillakin toimialoilla sertifioinnin pakollisuus ja muiden seuraaminen sertifikaatin han-

kinnassa. Tutkimuksen mukaan 41 prosenttia vastaajista ilmoitti, että he olivat ottaneet ISO 

9001 -järjestelmän käyttöön vakavissaan, kun taas 52 prosenttia vastaajista ilmoitti, että jär-

jestelmän käyttöönotto on ollut pintapuolinen. Verrattaessa eri aikoina sertifioituneita yri-

tyksiä havaittiin, että alle kolme vuotta ja yli kolme vuotta sertifioituneena olleiden yritysten 

vastauksissa oli oleellisia eroja.  Yli kolme vuotta sertifioituneina olleista yrityksistä vain 31 



 

63 

 

prosenttia ilmoitti ottaneensa järjestelmän vakavissaan käyttöön. Alle kolme vuotta sertifi-

oitujen yritysten joukosta 84 prosenttia raportoi ottaneensa järjestelmän kunnolla käyttöön. 

Tutkijoiden mukaan tulokset voivat heijastaa yrityksessä suoritettuja parannuksia ISO 9001 

-sertifioinnin toteuttamisen jälkeen. Parannukset voivat kohdistua sisäisiin toimintoihin, 

asiakassuhteisiin, markkinaosuuteen ja alihankkijoihin. (Zeng, Tian ja Tam 2007, 247) 

Yleisesti ottaen yritykset, jotka epäonnistuivat laatukulttuurinsa luomisessa olivat tietoisia 

puutteistaan ja hyödyistä, joita voisi saavuttaa kokonaisvaltaisella laadunhallinnalla sekä sii-

hen liittyvällä kulttuurin muutoksella. Yleensä epäonnistuneilta yrityksiltä puuttui pitkän 

tähtäimen laatunäkemys ja halukkuus investoida laatuhankkeisiin, jotka eivät tuota välittö-

miä hyötyjä. Jotkut yritykset olivat myös haluttomia hyväksymään ja ottamaan käyttöön 

useita kulttuurimuutoksia. Lisäksi yritykset, jotka ovat epäonnistuneet kulttuurimuutoksis-

saan, törmäävät vielä suurempiin ongelmiin ollessaan epätietoisia siitä, millainen uusi lähes-

tymistapa tulisi valita. Vaikka useimmat yritykset olivat ottaneet käyttöön joitakin laaduk-

kaan työn elementtejä, ne, joilla ei ollut kattavaa ja hyvin jäsennettyä lähestymistapaa laadun 

kehittämiseen, saavuttivat todennäköisemmin rajallisen ja epäjohdonmukaisen menestyksen 

kulttuurin muutoksessa. Tutkimus osoitti, että sekä onnistuneet että epäonnistuneet yritykset 

kohtasivat johtamiseen liittyviä ongelmia. Yleisin ongelma oli, että keskijohto tunsi ase-

mansa uhatuksi yritettäessä muuttaa kulttuuria.  Lisäksi monet johtajat eivät pystyneet tar-

kastelemaan laatua osana ydintoimintojaan ja valittivat usein ajan puutetta laatuun liittyvissä 

asioissa. (Abendanjo, Kehoen 1999, 5) 

Organisaatioilla, jotka toteuttavat ISO 9000 -järjestelmää, voi olla erilainen kypsyysaste. 

Kypsyysaste määrittelee, missä määrin organisaatiot voivat standardoida käytäntöjään tai 

muokata järjestelmäänsä standardin mukaiseksi. ISO 9000 -vaatimukset ovat kuitenkin hy-

vin yleisiä ja organisaatiot päättävät itse, millaista käytäntöä ne noudattavat. Näin ollen or-

ganisaatiot voivat väittää, että niiden organisaatioprosessit ovat jo ISO 9000 -standardin mu-

kaisia muuttamatta mitään niiden toiminnassa. Organisaatiot, joilla ei ole motivaatiota hallita 

ja parantaa laatujärjestelmäänsä, rajoittavat ponnistelujaan täyttääkseen vaaditut vähimmäis-

vaatimukset ja standardoivat kyseisen menettelytavan. Tästä syystä on mahdollista saada 

sertifikaatti muuttamatta organisaation toimintamalleja. (Poksinska 2010, 11) Myös Magd 

ja Curry (2003, 6) toteavat, että ISO-sertifiointi ei takaa, että organisaation laatu tai palvelu 
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on parempaa kuin muiden organisaatioiden laatu. ISO-sertifioiduilla organisaatioilla ei siis 

ole automaattisesti hyvää tuotelaatua. 

Psomas et al. (2010, 441) mukaan ISO 9001-järjestelmän edut ylittävät siitä aiheutuvat kus-

tannukset, jos järjestelmä toteutetaan tehokkaasti. Järjestelmällä saavutetaan merkittäviä 

etuja suorituskyvyn ja kilpailukyvyn parantamisessa, jos standardin on oikein ymmärretty ja 

järjestelmää toteutetaan oikein eikä sitä käytetä pelkästään myynninedistämistyökaluna. Te-

hoton järjestelmän käyttöönotto johtaa usein siihen, että järjestelmä ei tuota haluttuja tulok-

sia.  

Tehokas auditointi on erittäin tärkeä osa ISO 9001-järjestelmän tehokasta käyttöönottoa. 

ISO 9000 -sertifioinnilla oli pitkäaikainen taloudellinen arvo vain, jos vaatimustenmukai-

suustarkastus on integroitu johtamisjärjestelmään. Sertifioijien tulisi suunnitella auditointi 

ja tunnistaa tavoite, tarkoitus, laajuus, käytettävissä olevat resurssit ja muut mahdolliset on-

gelmat. Sertifioijien on luonnollisesti arvioitava omaa osaamistaan ennen kuin sertifiointi-

toimeksianto hyväksytään. Lisäksi tarkastusten tehokkuuden arviointi olisi suoritettava mää-

räajoin sovittua menettelyä noudattaen tai sertifioijien pyynnöstä. Paras ajankohta arvioin-

nille on pian sen jälkeen, kun säännönmukainen auditointi on toteutettu. Noin 27 prosenttia 

vastaajista oli sitä mieltä, että sertifiointilaitosten välinen liiallinen kilpailu muodosti suu-

rimman esteen tehokkaalle järjestelmän käyttöönotolle. Kasvavilla markkinoilla sertifiointi-

laitokset keskittyvät markkinaosuutensa lisäämiseen, mutta eivät toimintansa laadun paran-

tamiseen ja osaamisensa varmistamiseen. (Zeng et al. 2007 248-249) 

Kumar ja Balakrishnan tutkivat ISO 9001 -sertifioitujen hankintaorganisaatioiden tehok-

kuutta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Tämän tutkimuksen suorittamiseksi tehtiin perus-

teellinen kirjallisuuskatsaus ja järjestettiin sadan yrityksen pilottikysely organisaatioiden kä-

sitysten selvittämiseksi. (Kumar et al. 2011, 42-43) 

Tutkimuksen tulos osoitti, että sertifioinnin onnistumiseen liittyvät ongelmat voidaan luoki-

tella karkeasti kolmeen luokkaan: 

• Johtamiseen liittyvät kysymykset: 

• ylimmän johdon riittämätön sitoutuminen 

• motivaation puute 
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• organisaation oppiminen 

• strategisen suunnittelun ja pitkän aikavälin painopisteiden puute 

• Strategiaan liittyvät kysymykset: 

• missio, visio, arvot 

• strateginen suunnittelu ja perusteiden kartoitus 

• strategian jalkautus 

• KPI-arvot ja aloitteet 

• Laatujärjestelmään liittyvät kysymykset 

• heikko suunnitelma, (Plan, Do, Check, Act puuttuu) 

• yleinen järjestelmä 

o sisäinen tarkastus ei ole perusteellinen 

o ei-lisäarvoa lisäävät kokoukset ja koulutukset 

o liiallinen paperityö 

 

Organisaation poistaessa yllä mainitut puutteet, se voi olla varma siitä, että koko lii-

ketoiminta on tehokasta ja se sisältää lisäarvoa tuottavat prosessit ja menetelmät, sekä 

jatkuvaan parantamiseen ja erinomaisuuteen myötävaikuttavat tehokkaat resurssit.  

(Kumar et al. 2011, 48-49) 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Tutkimuksen strategia 

Tutkimuskysymyksistä ja niiden toteutussuunnitelmasta johtuen tutkimusstrategia määrittyy 

kvalitatiiviseksi survey-tutkimukseksi, jolle on luonteenomaista yksityiskohtaisen tiedon ke-

rääminen pienestä joukosta toisiin suhteessa olevista tapauksista. Tutkimuksen eri tutkittavia 

kohteita yhdistää ISO 9001-sertifiointi ja se, että kaikki ovat pk-yrityksiä. Erottavana teki-

jänä on se, että osalla sertifiointi on toteutettu akkreditoidusti ja osalla akkreditoimattomasti.  

Tutkimuksessa tarvittava aineisto kerätään kirjallisuustarkastelulla, haastatteluilla ja kysy-

mys-/väittämälomakkeilla strukturoidussa muodossa. Tutkimuksen kohteita ovat akkredi-

toiva organisaatio, sertifioiva organisaatio ja sertifioitava organisaatio. Aineiston avulla ku-

vataan eri tyyppisten organisaatioiden ja eri tavalla sertifioitujen yritysten näkemyksiä jär-

jestelmänsä ja sertifikaattinsa hyödyistä heidän liiketoiminnalleen ja toisaalta heidän motii-

veitaan sekä järjestelmän rakentamiseen että sertifioinnin toteuttamiseen valitsemallaan ta-

valla. Seuraavassa selitetään näiden organisaatioiden toiminnallista ja asiallista liittymistä 

toisiinsa. 

Tarkasteltaessa sertifiointiprosessia ylhäältä alaspäin niin sertifioija hakee akkreditointia ak-

kreditoijalta kuvan 4 mukaan ja akkreditoija valvoo sertifioijan toimintaa, jotta kaikki stan-

dardissa SFS-EN ISO/IEC 17021-1 ja muissa pakollisissa ohjeissa mainitut akkreditoidulle 

sertifiointiprosessille asetetut vaatimukset toteutuvat. Poikkeamia havaittaessa akkreditoija 

kirjoittaa asioista poikkeamat, jotka on korjattava, jotta sertifioijan akkreditointi pysyy voi-

massa. (akkreditoijan haastattelu 14.5.2019, taulukko 11) 

Akkreditoitu sertifioija tarkastaa, eli auditoi asiakasyrityksen toimintajärjestelmän ja toimin-

nan laatustandardin SFS ISO 9001 mukaan noudattaen kuvan 3 prosessia varmistaakseen, 

että järjestelmä on sertifioitavissa tai sertifiointia voidaan jatkaa. Akkreditoinnin myöntäjä 

voi osallistua kyseisiin asiakasauditointeihin, mutta niissä akkreditoija tarkkailee auditoijan 

toimintaa eikä ota kantaa auditoitavan laatujärjestelmään liittyviin kysymyksiin. (akkredi-

toivan organisaation edustajan haastattelu 14.5.2019, taulukko 11 ja akkreditoidusti serti-

fioivan organisaation edustajan haastattelu 16.5.2019, taulukko 12) 
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Tilanteissa, joissa auditoitava organisaatio on tyytymätön auditointiprosessiin voi organisaa-

tio reklamoida asiasta joko sertifioivalle organisaatiolle tai suoraan akkreditoijalle. 

Kvalitatiivista strategiaa tukee myös aineiston keräämismenettely. Aineiston kerääminen ta-

pahtuu haastattelemalla yllä kuvattujen kohteiden edustajia keskustelevalla tavalla, mutta 

kuitenkin tarkasti suunnitellun kysymysaineiston mukaan sekä kysymys- / väittämälomak-

keiden avulla, jotka on etukäteen suunniteltu kyseiselle ryhmälle sopivaksi. Kuten jo aikai-

semmin on todettu, valikoituivat tutkimukseen osallistuvat yritykset sattuman varaisesti. 

Sattumanvaraisuutta voidaan perustella sillä, että Gotzman et al. eivät ole rajanneet järjes-

telmän hyötyjä tiettyihin yritystyyppeihin vaan ovat todenneet (2002, 163), että ISO 9000 -

standardin mukaisen laadunvarmistusjärjestelmän kehittäminen ja sertifiointi parantavat laa-

tukulttuuria ja laatuvaatimuksia sekä tarjoavat merkittäviä operatiivisia ja muita etuja serti-

fioiduille yrityksille.  Minkäänlaisia maantieteellisiä, sertifikaatin ikään liittyviä tai toimi-

alakohtaisia rajoituksia ei myöskään ole käytetty. Koska esitutkimusta ei yritysten valin-

nassa ole suoritettu, niin ei myöskään yritysten TQM-taso ollut valintakriteeri. Ainoa tavoite 

on se, että akkreditoidusti ja akkreditoimattomasti sertifioituneita yrityksiä olisi suunnilleen 

yhtä paljon.  

3.2. Tutkimuskohde 

Tutkimuksen kohdetta on avattu jo tutkimuksen tehtävän asettelussa. Tutkimuksessa selvi-

tetään laatujärjestelmien merkitystä yritysten liiketoiminnalle. Samalla tutkitaan sertifioin-

nin merkitystä laatujärjestelmien vaikuttavuudelle ja tarkastellaan mahdollisia eroja akredi-

toidusti sertifioitujen järjestelmien vaikuttavuudessa verrattuna akkreditoimattomasti serti-

fioituihin järjestelmiin. Tärkeimpänä tutkimuksen kysymyksenä on painopisteajattelun mu-

kaisesti hyöty, eli kokevatko yritykset saavansa hyötyä laatujärjestelmästä ja sen sertifioin-

nista, joko akkreditoidusti tai akkreditoimattomasti. Tutkimus toteutetaan haastattelemalla 

akkreditoijan-, sertifioijan- ja sertifioitujen organisaatioiden edustajia sekä käyttämällä 

suunniteltuja kysymys- / väittämä lomakkeita.  
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3.3. Aineiston keruu 

Tutkimuksen aineisto kerätään haastattelemalla, kysymys-/väittämälomakkeilla ja kirjalli-

suustutkimuksilla.  Haastateltavat on jaettu ryhmiin seuraavasti: 

1. Akkreditoiva organisaatio 

2. Akkreditoidusti sertifioiva sertifiointiorganisaatio 

3. Akkreditoimattomasti sertifioiva sertifiointiorganisaatio 

4. Akkreditoidusti sertifioitu organisaatio 

5. Akkreditoimattomasti sertifioitu organisaatio 

Kullekin haastateltavalle ryhmälle on suunniteltu haastattelulomake, jossa mainittuihin asi-

oihin etsitään vastaukset haastattelun yhteydessä keskustelevalla haastattelutekniikalla. Ak-

kreditoivan organisaation haastattelu liite 1, akkreditoidusti sertifioivan organisaation haas-

tattelu liite 2, akkreditoimattomasti sertifioivan organisaation haastattelu liite 3, akkredi-

toidusti sertifioidun organisaation haastattelu liite 4 ja akkreditoimattomasti sertifioidun or-

ganisaation haastattelu liite 5.  

 

Haastatteluja täydennetään kysymys-/väittämälomakkeilla, jotka on suunniteltu jokaiselle 

haastateltavalle ryhmälle siten, että siinä huomioidaan ryhmään liittyvät erityispiirteet, kui-

tenkin siten, että väittämien pääpaino on tutkimuksen ydinkysymyksessä, eli sertifioidun 

laatujärjestelmän hyödyissä. Koska eräässä akkreditoidusti sertifioidussa yrityksessä työkii-

reiden takia yritysjohto ei pystynyt osallistumaan haastatteluun korvattiin haastattelu kysy-

mys- / väittämälomakkeella, joka oli haastattelua nopeampi ratkaisu tarvittavien tietojen saa-

miseksi. Kahdessa akkreditoimattomasti sertifioidussa yrityksessä avautui mahdollisuus tie-

donkeruuseen työntekijätasolta kysymys- / väittämälomakkeiden avulla. Kysymys-/väittä-

mälomakkeet ovat tämän asiakirjan liitteinä seuraavasti: 

• akkreditoiva organisaatio  liite 6 

• akkreditoivasti sertifioiva organisaatio liite 7 

• akkreditoimattomasti sertifioiva organisaatio liite 8 

• akkreditoidusti sertifioitu organisaatio  liite 9 

• akkreditoimattomasti sertifioitu organisaatio liite 10 
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Sekä haastattelu- että kysymys- / väittämälomakkeet on suunniteltu siten, että ne kohdistu-

vat täysin kyseisen ryhmän toimintaan. Esimerkiksi akkreditoimattomasti sertifioidun or-

ganisaation edustajalta ei kysytä akkreditoinnin merkityksestä, koska se ei mitenkään liity 

akkreditoimattomaan sertifiointiin. Tämä on tärkeää erityisesti kysymys- / väittämälomak-

keita täytettäessä, koska vastaajat työskentelivät itsenäisesti, vaikka heillä olikin mahdolli-

suus kysyä, jos jokin asia vaikutti epäselvältä. Selkeillä ja merkityksellisillä kysymyksillä 

vältettiin tilanne, joka olisi aiheuttanut turhaa epätietoisuutta vastaajien keskuudessa. 

3.4. Haastattelut, haastateltavat 

Haastatteluiden ajankohta sovittiin aina hyvissä ajoin ennen haastattelua. Haastattelun aika-

varaus oli 1-2 tuntia organisaatiosta ja järjestelmän laajuudesta riippuen. Haastatteluja toteu-

tettaessa huolehdittiin siitä, että mikään haastattelu ei ylittänyt sille varattua aikaa. Ainoas-

taan yhdessä tapauksessa haastateltava oli niin halukas kertomaan asiaan liittyvistä yksityis-

kohdista, että aikavaraus ylittyi. Kaikki haastattelut toteutettiin asiakkaan tiloissa. 

Aina haastattelun aluksi käsiteltiin haastatteluiden luottamuksellisuutta ja sitä, että haastat-

telussa esiin nousseet organisaatiokohtaiset yksityiskohdat eivät näy lopputyössä. Haastatel-

taville kerrottiin, myös siitä, että yksityiskohtaiset tiedot jäävät ainoastaan haastattelijan tie-

toon. Tietoja säilytetään viisi vuotta, jonka jälkeen ne tuhotaan. Haastattelun aluksi kerrottiin 

tarpeesta nauhoittaa keskustelut ja selitettiin työn dokumentoinnin tapahtuvan siten, että yk-

sityiskohtaista tietoa on mahdotonta jäljittää muutoin kuin säilytetyn haastatteluaineiston 

avulla. Raportissa käsitellään ainoastaan raakatiedosta jalostettua tietoa, joka ei yksilöidy 

henkilöihin eikä organisaatioihin, muutoin kuin akkreditoidun organisaation osalta. 

Haastattelut suoritettiin ennalta suunnitellun haastattelupohjan ohjaamana. Haastattelupoh-

jat oli laadittu jokaiselle haastateltavalle ryhmälle ja ne on esitetty tämän asiakirjan liiteai-

neistona. Haastattelun päätteeksi pyydettiin jokaista haastateltua täyttämään kysymys-/väit-

tämälomake.  

Koska kaikille ryhmille väittämät eivät voi olla samanlaisia, taulukointi suoritettiin alla ole-

van menettelyn mukaisesti, jossa ryhmä 1 = akkreditoija, ryhmä 2 = akkreditoidusti sertifi-
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ointeja suorittava organisaatio, ryhmä 3 = akkreditoimattomasti sertifiointeja suorittava or-

ganisaatio, ryhmä 4 = akreditoidusti sertifioidun yrityksen henkilöstö ja 5 = akkreditoimat-

tomasti sertifioidun yrityksen henkilöstö. 

 

k = väittämä sisältyy kyseisen ryhmän kyselyyn 

e = väittämä ei sisälly kyseisen ryhmän kyselyyn 

 

Taulukko 10 Eri väittämien esiintyminen kysymys- / väittämälomakkeissa 

 Ryhmä 

Väittämä 1 2 3 4 5 

1. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yri-

tyksen kannattavuutta 
k k k k k 

2. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yri-

tyksen tuottavuutta 
k k k k k 

3. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yri-

tyksen tehokkuutta 
k k k k k 

4. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yri-

tyksen asiakastyytyväisyyttä 
k k k k k 

5. Dokumentoitu laatujärjestelmä tehostaa yri-

tyksen jatkuvaa parantamista 
k k k k k 

6. Organisaatiomme ymmärtää laatujärjestel-

män tarkoituksen ja toimintatavan 
k k k k k 

7. Sertifiointi parantaa laatujärjestelmän vai-

kuttavuutta (kannattavuus, tuottavuus jne) 
k k k k k 

8. Sertifioinnista on yritykselle merkittävää 

hyötyä 
k k k k k 

9. Laatujärjestelmän ylläpito ja kehittäminen 

yrityksessämme on korkealla tasolla 
k k k k k 

10. Ilman laatujärjestelmää toimintamme olisi 

selkeästi heikommalla tasolla 
e e k k k 

11. Ilman sertifiointia laatujärjestelmämme vai-

kuttavuus olisi selkeästi heikompi 
e e k k k 

12. Asiakkaamme edellyttävät, että järjestel-

mämme on akkreditoidusti (valvotusti) ser-

tifioitu 

e e e k e 

13. Sertifiointiprosessimme akkreditoinnista 

(valvonnasta) on meille huomattavaa hyö-

tyä 

e e e k e 

14. Järjestelmässämme on hyvät menettelytavat 

tulostietojen keräämiseksi ja analysoi-

miseksi 

e e k k k 

15. Sertifiointimme edellyttää ja tukee tulostie-

tojen keräämistä ja analysointia 
e e k k k 

16. Mielestäni akkreditoidusti toteutettu sertifi-

ointi parantaa järjestelmän vaikuttavuutta 

enemmän kuin akkreditoimattomasti toteu-

tettu sertifiointi 

k k k e e 
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17. Akkreditoidun sertifiointiprosessin valvonta 

on tehokasta 
k k k e e 

18. Akkreditointiprosessi parantaa sertifioivan 

organisaation kykyä nostaa sertifioitavien 

järjestelmien vaikuttavuutta 

e k e e e 

 

Haastatteluissa akkreditoijaa edusti FINAS, jonka organisaatiosta haastattelin johtavaa asi-

antuntijaa. Johtavan asiantuntijan vastuualueeseen kuuluvat sertifiointielimet eli sertifioin-

tien suorittajat, tarkastuslaitokset, ilmoitetut laitokset, todentajat sekä kansainväliset asiat. 

Sertifioijien haastatteluun osallistui yksi akkreditoidusti sertifiointeja suorittava organisaatio 

ja yksi akkreditoimattomasti sertifioiva organisaatio. Akkreditoidusti sertifioitujen organi-

saatioiden haastatteluihin osallistui kaksi erilaista palveluorganisaatiota, joista toisella asi-

akkaina oli sekä teollisuusasiakkaita että yksityishenkilöitä. Toisen asiakaskunta koostui ai-

noastaan teollisuusasiakkaista. Lisäksi tähän ryhmään kuului kaksi tilauskonepajaa, ja yksi 

erikoistuotevalmistaja, jolla on laatusertifikaatin lisäksi myös tuotesertifiointi. Akkreditoi-

mattomasti sertifioitujen yritysten ryhmään kuului yksi erikoistuotekonepaja, yksi puuse-

päntehdas, yksi ruiskupuristamo, yksi tilauskonepaja ja yksi energiayhtiö.  

Haastattelut toteutettiin siten, että haastateltavana oli joko toimitusjohtaja tai laatujärjestel-

män toteutukseen aktiivisesti osallistuva taho kuten laatu- tai tuotantopäällikkö. Tällä järjes-

telyllä haettiin jokaisen organisaation todellista näkemystä järjestelmän ja sertifioinnin vai-

kuttavuudesta. Toimitusjohtajien vastaukset saattavat joskus noudatella yleisesti hyväksyt-

tyä linjaa ja toisaalta toimitusjohtajille ei aina ole käsitystä järjestelmien toimivuudesta käy-

tännössä. Tästä syystä haastattelujen yhteydessä pyrittiin aistimaan toimitusjohtajan todelli-

sen tietotason järjestelmän toiminnasta ja tehokkuudesta ja tekemään tämän perustella tar-

kentavia ja yksilöiviä kysymyksiä, jos vastaukset vaikuttivat liian yleisiltä. 

3.5. Aineiston analysointi 

Aineiston keruun jälkeen saadut tiedot analysoitiin. Ensimmäisenä haastatteluiden tulokset 

kirjattiin sähköiseen muotoon kysymyksittäin ja ryhmittäin kokonaisnäkemyksen selvittä-

miseksi siitä, miten eri ryhmissä suhtauduttiin eri kysymyksiin. Raporttiin on kirjattu typis-

telmät haastattelujen yhteydessä tehdyistä nauhoitteista. Akkreditoijan haastattelun tulokset 

on kirjattu taulukkoon 11 ja saadut vastaukset on analysoitu kysymyksittäin. Akkreditoidusti 
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sertifiointeja toteuttavan yrityksen edustajan ja akkreditoimattomasti sertifioivan organisaa-

tion edustajan haastattelut dokumentoitiin rinnakkain taulukkoon 12 analysoinnin helpotta-

miseksi. Vastaukset analysoitiin kysymyksittäin, toisiinsa vertaillen sekä peilaten akkredi-

toijan antamiin vastauksiin vastaavissa kysymyksissä. Yritysten haastatteluista saadut tiedot 

kirjattiin kysymyksittäin taulukkoon 13 erotellen omiin kategorioihinsa akkreditoidusti ser-

tifioidut yritykset ja akkreditoimattomasti sertifioidut yritykset vertailun helpottamiseksi. 

Tietojen analysoinnissa verrattiin eri kategorioiden vastauksia ja painotuksia toisiinsa ja pei-

lattiin niitä sekä akkreditoijan että sertifioijien mielipiteisiin. Haastatteluiden tulokset ja 

niistä tehty analyysi on dokumentoitu raportin kohtiin 5.2-5.4. 

 

Toisena analyysin vaiheena laadittiin eri kysymys-/väittämäpohjista Excel-taulukot, joihin 

syötettiin haastateltavien antamat arviot eri väittämiin. Taulukot laadittiin siten, että tau-

lukko laski annetuista arvioista ”täysin eri mieltä = 0”, jokseenkin eri mieltä = 1”, ”jokseen-

kin samaa mieltä = 2”, ”täysin samaa mieltä = 3” ja ”en osaa sanoa = 4” keskiarvon ja kes-

kihajonnan siten, että vaihtoehto ”en osaa sanoa” jätettiin huomioimatta, koska se kuvastaa 

tilannetta, jossa vastaajalla ei ole asiasta mielipidettä. Lisäksi taulukko laski kyseisen vas-

taajaryhmän kaikkien vastausten keskiarvon, jonka perusteella oli mahdollista analysoida 

kunkin väittämän menestymistä verrattuna muihin väittämiin. 

 

Kolmantena vaiheena analysoitiin kysely-/väittämä lomakkeiden tiedot vastaajaryhmittäin 

omina kokonaisuuksinaan vertaillen väittämien keskiarvoja toisiinsa sekä eri väittämien kes-

kihajontoja vastausten yhdensuuntaisuuden tai merkittävien erojen havaitsemiseksi. 

 

Eri vastaajaryhmien välillä suoritettiin vertailua siten, että vertailtiin toisiinsa kaikkien ky-

symysten / väittämien osalta akkreditoijan ja sertifioijien yhdistettyjä näkemyksiä akkredi-

toidusti sertifioitujen edustajien näkemyksiin, akkreditoidusti sertifioitujen yritysten edusta-

jien ja akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten edustajien näkemyksiä sekä akkreditoi-

mattomasti sertifioitujen yritysten johdon näkemyksiä kyseisten yritysten alemman organi-

saation näkemyksiin. Kyseiset analyysit on dokumentoitu otsikossa 5.11. 
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Lopuksi tutkimuksessa on ryhmitelty kaikkien vastaajien näkemykset kysymyskohtaisiin 

taulukoihin haastateltujen kokonaisnäkemyksen muodostamisen ja analysoinnin helpotta-

miseksi. Tiedot on dokumentoitu lopputyön kohtaan 5.12. Tässä kohdassa on myös vertailtu 

saatua tietoa kirjallisuustutkimuksen TQM-aineistoon, koska teoria osoittaa dokumentoidun 

laatujärjestelmän olevan ensimmäinen TQM:n askel, ja kansainvälisistä tutkimuksista saa-

tavaan tietoon sertifioinnin hyödyistä talouteen, tuottavuuteen, tehokkuuteen, asiakastyyty-

väisyyteen ja jatkuvaan parantamiseen. Akkreditoinnin hyödyn ollessa eräs tutkimuksen pe-

ruskysymyksiä niin tässä kohdassa selvitettiin myös akkreditoidusti sertifioitujen yritysten 

näkemykset sertifioinnin akkreditoinnin hyödyistä. 

3.6. Laadun varmistaminen 

Laadun varmistamiseksi tutkimuksessa on käytetty ainoastaan luotettavia lähteitä, joiden 

kirjoittajina ovat arvostetut tutkijat ja joiden tiedot on tarkastettu sekä hankkimalla perustie-

toa akkreditoijalta ja sertifioijilta. Haastattelut suoritettiin siten, että haastateltavalla ei ollut 

tarvetta antaa positiivisempia vastauksia kuin hänen todelliset ajatuksensa olivat. Ennen ky-

sely-/väittämälomakkeiden täyttöä selitettiin vastaajalle vastausperiaate ja hänen oli mah-

dollista kysyä epäselvistä asioista vastaamisensa aikana, jotta vastaaja vastasi tarkasti kysyt-

tyyn kysymykseen. Ennen lomakkeen täyttöä kerrottiin, että tutkimuksen onnistumisen kan-

nalta on oleellisempaa vastata siten, miten asiat ovat kuin siten, miten asioiden pitäisi olla. 

Sekä haastatteluissa että kyselyssä korostettiin sitä, että kaikkien vastaukset ovat salaisia ja 

niistä julkaistaan pelkästään yhteenvetotietoja. Sen varmistamiseksi, että kyselyyn vastasi 

juuri oikea henkilö eikä henkilöön kohdistu painostusta, haastattelija oli itse paikalla vas-

tauksia kirjattaessa. 

  

4. TUTKIMUKSEN TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

Tutkimuksen tässä osiossa avataan saatuja tuloksia suoritetuista haastatteluista ja kysymys-

/ väittämälomakkeilla haastateltujen raportoimista tiedoista. Purettaessa tietoja kysymys- / 

väittämälomakkeista yhdistetään saadut tiedot haastatteluiden tuloksiin ja teoriatietoihin 
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siinä määrin kuin se on mahdollista ja vertaillaan saatuja tuloksia dokumentoidusta järjes-

telmästä ja sertifioinnin merkityksestä kerättyyn teoriatietoon. Haastatteluihin osallistui 12 

henkilöä ja kysymys- /väittämälomakkeen täytti 17 henkilöä.  

4.1. Haastattelut 

Haastattelut toteutettiin ennalta sovitun suunnitellun aikataulun mukaan kuitenkin siten, että 

aikataulusyistä yksi akkreditoimattomasti sertifioidun organisaation haastattelu peruuntui, 

mutta kyseisen yrityksen toimitusjohtaja täytti kuitenkin kysymys- / väittämälomakkeen. 

Haastattelut suoritettiin 16.4.2019 – 28.5.2019 välisenä aikana. Haastatteluiden runkona oli 

ennalta laaditut kysymyspohjat, jotka oli laadittu akkreditoivalle organisaatiolle, akkredi-

toidusti sertifioivalle organisaatiolle, akkreditoimattomasti sertifioivalle organisaatiolle sekä 

akkreditoidusti ja akkreditoimattomasti sertifioiduille yrityksille. Haastatteluista on laadittu 

yhteenvedot ja typistelmät nauhoitusten perusteella taulukkoihin 11, 12 ja 13. Vastausten 

aiheuttamat lisäkysymykset on dokumentoitu taulukoihin tummennetulla tekstillä. 

4.2. Akkreditoijan haastattelun yhteenveto 

Suomessa akkreditoinnista vastaa FINAS-akkreditointipalvelut (Finnish Accreditation Ser-

vice), jonka asiantuntija osallistui haastatteluun 14.5.2019. 

Akkreditoijan haastattelun typistelmä on dokumentoitu sanatarkasti taulukkoon 11 ja se 

osoitti, että akkreditointitoiminnassa on valtava määrä valvontatoimintaa, joka ei näy edes 

sertifioijien tasolle, yritystasosta puhumattakaan. Tällaista toimintaa on kaiken tyyppinen 

kansainvälinen arviointi, jolla varmistetaan akkreditoijan toimivan hyväksytysti ja euroop-

palaisen lainsäädännön mukaan. 

FINAS:n tehtävänä (kysymys 1) on myöntää ennalta määritellyn prosessin mukaan hakijalle 

akkreditointi, joka tarkoittaa hakijan pätevyyden todentamista siihen tehtävään, johon ak-

kreditointia haetaan, eli tutkimuksen tapauksessa ISO 9001 standardin mukaisten laatujär-

jestelmien sertifiointiin. Sen lisäksi, että FINAS myöntää kyseiset pätevyydet se tarkastaa 

säännöllisesti sertifiointiorganisaatioiden toiminnan tasoa ja pätevyyksien ylläpitoa ennalta 
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määritellyn prosessin mukaan ja vaatimusten mukaisessa laajuudessa. Akkreditoinnin omaa-

valta sertifioijalta edellytetään standardin SFS-EN ISO/IEC 17021 ja sen alastandardien sekä 

sertifiointiprosessiin liittyvien pakollisten ohjeiden noudattamista. Sertifioijan toiminta ja 

ohjeistus arvioidaan näiden vaatimusten mukaan määrävälein ja havaittaessa puutteita niistä 

kirjataan poikkeamia, joiden poistamiseksi edellytetään korjaavia toimenpiteitä. 

Sen lisäksi, että akkreditoija tarkastaa sertifiointiorganisaation toiminnan erilaisten vaati-

musdokumenttien mukaan suoritetaan tarkastusta dokumenttien perusteella sertifioijan toi-

mistolla auditointiraportteja tarkastaen ja osallistumalla auditointitapahtumaan, jossa tarkas-

tellaan auditoinnin käytännön toteuttamista. Tärkein tarkastuksen tavoite on varmistua siitä, 

että sertifiointi on riippumatonta ja puolueetonta kolmannen osapuolen toimintaa. Keskei-

simpiä tarkkailtavia asioita ovat auditointiryhmän pätevyys, ajankäyttö, arvioinnin suunnit-

telu ja toteutus. 

Koska akkreditointi on tiettyjen prosessien avulla tapahtuvaa pätevyyden toteamista, niin 

mielenkiitoiseksi nousee kysymys siitä, että varmistaako kyseinen prosessi akkreditoidusti 

suoritetun sertifioinnin laadukkuuden (kysymys 8). Tähän FINAS:n edustaja toteaa, että jos 

sertifiointiorganisaatio toimii vaatimusten mukaan, niin kyseisellä prosessilla varmistetaan 

sertifioidun yrityksen laadunhallinnan toimivuus ja lisää, että niin sertifiointi kuin muukin 

arviointi perustuu riskiarviointiin ja otantaan joten aina on mahdollista, että kaikki ei tapahdu 

toivotulla tavalla, mutta organisaatiolla on myös menettelyt korjata toimintaansa. Otantaan 

perustuva tarkastustoiminnan kattavuus nousi esiin myös käsiteltäessä prosessin suurimpia 

heikkouksia ja puutteita (kysymys 15). 

Keskusteltaessa sertifiointiorganisaatioiden kyvystä hoitaa sertifiointeja laadukkaasti ja vaa-

timusten mukaan (kysymys 9) nousi esiin näkemys, että sertifiointi on hyvin henkilöriippu-

vainen prosessi. Haastateltavan mielestä saattaa erot olla suurempia saman sertifiointiorga-

nisaation sisällä eri auditoijien välillä, kuin eri sertifiointiorganisaatioiden välillä, vaikka ak-

kreditoidun sertifioinnin tarkastukseen liittyvillä toimenpiteillä pyritään toimintaa yhdenmu-

kaistamaan ja varmistamaan tavoiteltu laatutaso sertifiointiorganisaatioiden asiakkaille. 

Koska akkreditoija on kuvannut sertifiointiprosessin hyvin määrämuotoiseksi, jota akkredi-
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toija valvoo, niin herää kysymys, että mitkä asiat sertifioinnin aikana ovat kiellettyjä (kysy-

mys 10). Kielletyksi asiaksi nousi konsultointi. Ideoita saa esittää, mutta ratkaisuja ei. Rat-

kaisut on yrityksen löydettävä itse. Tätä asiaa tarkkaillaan akkreditoijien suorittaessa audi-

toijien seurantaa todellisen auditoinnin yhteydessä. 

Keskusteltaessa akkreditoidun ja akkreditoimattoman sertifioinnin eroista (kysymys 11) ak-

kreditoija nosti esiin sen, että akkreditoimattomassa tapauksessa sertifioijalla ei ole taustalla 

minkäänlaista säännöstöä, jonka mukaan toimia. Sertifiointi ei kuitenkaan ole luvanvaraista 

toimintaa, joten akkreditoimaton sertifiointi on täysin mahdollista. Akkreditoimattomaan 

sertifiointiin saattaa sisältyä laaturiskejä varsinkin, jos ei tunne sertifioijaa tai tiedä riittävästi 

kyseisen organisaation aikaisemmasta toiminnasta. Yllätyksenä saattaa tulla myös se, että 

akkreditoimaton sertifikaatti ei kelpaakaan kaikille asiakkaille ja tarjousta ei tästä syystä hy-

väksytä. On kuitenkin huomattava, että akkreditoitukin sertifioija voi suorittaa sertifiointia 

akkreditoimattomasti tilanteissa, joissa heillä ei ole akkreditointia kyseiselle toimialalle tai 

kyseiseen järjestelmään. Akkreditoitu sertifiointiorganisaatio ei kuitenkaan voi sertifioida 

akkreditoimattomasti alueilla, joilla heillä on voimassa oleva akkreditointi. 

Kysymysten 12, 13 ja 14 mukaan akkreditoijan mielestä laatujärjestelmä oikein käytettynä 

ja oikein ymmärrettynä tukee yrityksen tuottavuutta samoin kuin asiakastyytyväisyyttäkin. 

Sertifiointiprosessi parantaa akkreditoijan mielestä laatujärjestelmän ryhtiä ja ulkopuolinen 

säännöllinen läpikäynti estää laatujärjestelmämenettelyiden laimenemisen. 

Akkreditoijan mukaan sertifiointi kannattaa, koska se lisää luottamusta, sitä voidaan edel-

lyttää tarjouskilpailuissa ja akkreditoidusti toteutettuna syntyy myös globaali hyväksyntä, eli 

ei tarvitse hyväksyttää omaa järjestelmäänsä eri maissa erilaisten kriteereiden mukaan. 

Taulukko 11 Akkreditoijan haastattelun sanatarkka typistelmä 

1. Mikä on FINAS:n tehtävä akkreditoidussa sertifiointi prosessissa?  
• FINASin tehtävänä on ensivaiheessa, asiakkaan, siis sertifiointiorganisaation, halutessa akkreditoin-

tia, arvioida onko hakijalla riittävä pätevyys siihen toimintaan (esim. ISO 9001 perustuva laatujärjes-

telmäsertifiointi) ja niille toimialoille, jolle akkreditointia haetaan. Sen jälkeen tehdään akkreditointi 

päätös, joka on voimassa määritellyn ajan, eli 4 vuotta. Akkreditointipäätöksen jälkeen FINAS tekee 

vuosittain määräaikaisarvioinnin varmistuakseen, että ensiarvioinnissa todettu pätevyys on edelleen 

olemassa ja toiminta täyttää edelleen kaikin osin akkreditointivaatimukset. 

Mitä kaikkea tämä akkreditointi sitten käytännössä tarkoittaa tuolla käytännön elämässä? 
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• Se tarkoittaa sitä, että sertifiointiorganisaation johtamisjärjestelmä ja sen johtamistoiminnalle asete-

tut vaatimukset, jotka on kirjattu kansainvälisiin standardeihin täyttyvät tässä toiminnassa. Käytän-

nössä se tarkoittaa sitä, että akkreditoidun sertifiointiorganisaation auditoinnit tekee sertifiointia ha-

kevalle toimialalle pätevyyden omaavat auditoijat ja että sertifiointi- ja auditointiprosessi noudattavat 

kansainvälisesti yhteisesti sovittuja menettelyjä. 

Onko vaatimusstandardeja paljon? 

• Niitä on useita, riippuen siitä mitä toimintaa akkreditoidaan. Jos akkreditoidaan laatujärjestelmiä, 

niin silloin on yksi niin sanottu perusvaatimus asiakirja (standardi ISO/IEC 17021-1:2015) ja sen li-

säksi on useita muita asiakirjoja (standardeja ja kansainvälisiä velvoittavia oppaita), joita käytetään 

arvioinnissa. 

2. Kuinka suuri organisaatio teillä on tätä työtoimintaan kokonaisuudessaan toteutta-

massa? 
• Vakituisen henkilöstön määrä on 23 henkilöä. Sen lisäksi FINASilla on käytössä tai käytettävissä muu-

tamia, ehkä noin kymmenkunta ulkopuolista arvioijaa ja 200 -250 eri alojen teknistä asiantuntijaa.  

Näistä suinkaan kaikki eivät osallistu järjestelmäsertifiointitoiminnan arviointiin. Itse asiassa järjes-

telmäsertifiointitoiminnan arviointiin FINASin sisäistä ja ulkoisista resursseista osallistuu vain hyvin 

pieni osa. 

3. Ajateltaessa laatujärjestelmiin kohdistuvaa työtä, niin mitkä ovat oleellisimmat seikat, 

joita tarkkailette akkreditoidussa sertifiointiprosessissa? 
• Tarkastelemme hyvin paljon sertifiointiprosessin toteutusta, eli prosessia kokonaisuudessaan hakemuk-

sesta päätöksentekoon ja valvontaan asti. On oleellista, että sertifiointiorganisaatio käyttää toimiala-

asiantuntemuksen omaavia, päteviä henkilöitä auditoinnissa. Sertifiointitoiminnan tulee olla riippuma-

tonta ja puolueetonta toimintaa ja arvioijien on oltava esteettömiä. Koko toiminnan on oltava riippu-

matonta ja puolueetonta kolmannen osapuolen toimintaa.  

• Akkreditointitoiminnassa on paljon sääntöjä, niin kuin tuossa jo aikaisemmin totesin, ja paljon oppaita. 

Keskeisimpiä oppaita, joita FINAS tarkastelee arvioinnissa jokseenkin joka kerta, ovat muun muassa 

auditointien mitoitukset, auditointiryhmän pätevyys ja toki tulokset eli raportit.  Raporttien sisältöä, 

poikkeamien laatua, korjaavien toimenpiteiden toteutusta ja korjaavien toimenpiteiden arviointia ja 

miten poikkeamat on suljettu, käsitellään myös. Lisäksi varmistetaan, että päätöksentekoprosessi on 

tapahtunut pätevien henkilöiden toimesta. Nämä kaikki asiat liittyvät prosessiin kokonaisuudessaan. 

Keskeisiä osa-alueita ovat auditointiryhmän pätevyys, ajankäyttö, arvioinnin suunnittelu ja toteutus. 

Nämä ovat ne kolme kokonaisuutta, joihin kiinnitetään kaikista eniten huomiota. 

4. Miten tämä valvonta tapahtuu käytännössä? 
• Arvioidaan tietysti siitä, että sertifiointi organisaation johtamisjärjestelmässä kuvatut prosessit on 

määritelty siten, että ne täyttävät kansainväliset vaatimukset. Eli onko niin, että sertifiointuiorgani-

saatiolla on oltava saman tyyppinen järjestelmä, kuin sillä organisaatiolla, jota se lähtee auditoi-

maan? Kyllä, järjestelmän pitää täyttää standardin ISO/IEC 17021-1:2015 vaatimukset. FINAS ar-

vioi aluksi dokumenttien pohjalta, että sertifiointiorganisaation johtamisjärjestelmä sisältää kaikki ne 

elementit, joita siellä tarvitaan akkreditointivaatimusten täyttämiseksi. Sitten FINAS tekee arvioinnin 

sertifiointiorganisaation tiloissa, jossa haastatellaan henkilöstöä ja tarkastellaan toiminnan johtami-

sen prosessin toteutumista eli heidän oman laadunhallintansa toimivuutta. Sertifiointiorganisaatioilla 

tulee olla myös johdon katselmukset, sisäiset auditoinnit, korjaavien toimenpiteiden käsittely ja muut 

laadunhallinnan perusprosessit. Sertifiointiorganisaation toimitiloissa tehtävän arvioinnin lisäksi 

FINAS seuraa auditoinnin suoritusta käytännössä, eli kun sertifiointiorganisaatio tekee auditointia 

oman asiakkaansa luona. Tähän seurantaan on myös tietyt säännöt. Seurannan määrä riippuu siitä, 

kuinka laaja kokonaisuus eri toimialoja sertifiointiorganisaation asiakaskunnassa on ja jolle he ovat 

hakeneet ja saaneet akkreditoinnin. Kansainvälisesti on määritelty tiettyjä kriittisiä toimialoja, joita 

seurataan useammin ja vähemmän kriittisiä toimialoja seurataan jonkin verran harvemmin, mutta au-

ditoinnin seuranta käytännössä kuuluu aina osana akkreditointiorganisaation tekemään arviointiin. 
Onko kuitenkin perussääntö se, että vuosittain jokaiseen sertifioijan asiakkaaseen tehdään 

käyntejä?  

• FINAS arvioi vuosittain kaikkia sertifiointiorganisaatioita, mutta vain otantana niiden asiakkaita.  

Jos on sellainen sertifiointiorganisaatio, jolla on ehkä yksi tai kaksi toimialaa ja ehkä yksi tai kaksi 

auditoijaa ja heidän toimintaansa (auditointia) niillä kahdella tai yhdellä toimialalla on jo seurattu, 

niin silloin ei joka vuosi tarvitse seurata auditoinnin tekemistä käytännössä. Asiaan vaikuttaa myös 
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kuinka paljon muutoksia sertifiointiorganisaatiossa on prosessin suhteen tai auditoijien vaihtuvuuden 

tai jonkun muun tekijän vuoksi. 

5. Mitä tapahtuu, jos vaatimukset eivät toteudu? Esittääkö FINAS sertifiointielimelle 

sanktioita? 
• Akkreditointiprosessi on hyvin samankaltainen kuin sertifiointiprosessikin tietyssä määrin. Akkredi-

tointiarvioinnissa on samanlainen käytäntö kuin sertifiointiorganisaatiolla, jossa kirjoitetaan poik-

keamia siltä osin kuin vaatimukset eivät täyty. FINAS tekee merkittäviä poikkeamia tai poikkeamia 

ilman laatu sanaa siis kaksi kategoriaa. Ensiarvioinnissa ja uudelleenakkreditointiarvioinnissa kaikki 

poikkeamat pitää olla suljettu ennen kuin akkreditointipäätös voidaan tehdä. Myös määräaikaisarvi-

ointien kaikkien poikkeamien korjaukset arvioidaan ja sillä erotuksella, että merkittävien poikkeamien 

osalta tulee saada selkeä osoitus siitä, että korjaus on viety käytäntöön. Muiden poikkeamien, osalta 

riittää se, että niihin on esitetty realistinen ja uskottava poikkeamassa esitetyn ongelman poistava 

korjaussuunnitelma. 

6. Raportoiko FINAS valvontatietoja johonkin eteenpäin, mihin? 
• FINAS raportoi kaikista tekemistään arvioinneista asiakkaillemme.  Akkreditointitoiminnassa on eri-

laisia arviointeja: alustava arviointi, varsinainen arviointikäynti sertifiointiorganisaation toimiti-

loissa ja sertifiointiorganisaation tekemän auditoinnin seuranta-arviointeja. Kaikista arvioinneista 

raportoidaan kirjallisesti, ainoastaan meidän asiakkaalle. Koska akkreditointi on vapaaehtoinen pro-

sessi asiakkaan ja FINASin välillä, ei ole tarvetta raportoida eteenpäin.  

• Onko niin, että myöskin akkreditoijan toimintaa arvioidaan? Kyllä, säännöllisesti ja erittäin pe-

rusteellisesti. Kuka tätä arviointia tekee? Sitä tekee kansainvälinen akkreditointiorganisaatioiden ja 

sidosryhmien muodostama organisaatio, Euroopassa EA (European Cooperation for Accreditation), 

joka myös nimeää arviointiryhmän. EA toimii eurooppalaiseen lainsäädäntöön ja sopimukseen perus-

tuen yhteistyössä Euroopan unionin kanssa. 

• Mistä akkreditoijan toimintaan kohdistuvat vaatimukset tulevat? On olemassa eurooppalainen 

lainsäädäntö, akkreditointiasetus, joka määrittelee, miten Euroopan unionin jäsenmaissa akkreditoin-

titoiminta tulee järjestää. FINAS akkreditointipalvelu on Suomen kansallinen akkreditointiorganisaa-

tio, joita tämän lainsäädännön mukaan tulee jokaisessa jäsenmaassa olla vain yksi. Lisäksi on olemassa 

kansainvälinen standardi (ISO/IEC 17011), jonka mukaisesti FINASin tulee toimia. 

7. Kuinka paljon Suomessa on akkreditoidusti sertifioituja laatujärjestelmiä. 
• FINAS ei ylläpidä tietoa akkreditoitujen sertifikaattien määrästä. 

8. Miten suuri yleisö voi luottaa sertifiointiprosessin laatuun? 
• Laatujärjestelmän sertifiointi ei oikeastaan olekaan tarkoitettu tavalliselle kuluttajalle. Se on alun pi-

täen ”business-to-business” työkalu luottamuksen lisäämiseksi tuotteen tai palvelun laatuun yritysten 

välisessä toiminnassa. 

• Varmistaako valvonta sertifiointiprosessin laadukkuuden? Jos sertifiointiorganisaatio toimii kan-

sainvälisten akkreditointivaatimusten mukaan, sertifiointiprosessi varmistaa sertifioidun yrityksen laa-

dunhallinnan toimivuuden. Sertifiointi, niin kuin arvioinnit yleensä, samoin akkreditointiorganisaation 

arvioinnit perustuvat otantaan. On mahdollista, että jotain poikkeavaa tapahtuu, mutta sertifiointipro-

sessilla varmistetaan, että tällä organisaatiolla on myös menettelyt korjata omaa toimintaansa, eli on 

mekanismit, joilla pysäytetään prosessi ennen kuin tulee vahinkoja ja tuote tai palvelu menee asiak-

kaalle. 

9. Millaisena näette sertifiointielinten kyvyn toteuttaa sertifiointeja? Onko siinä eroja? 

Mistä erot johtuvat? 
• Sertifiointiorganisaatiot ovat kaikki erilaisia. Sertifiointi ja auditointi ovat hyvin henkilöriippuvaisia 

prosesseja ja voi olla suurempia eroja eri auditoijien välillä sertifiointiorganisaation sisällä, kuin eri 

organisaatioiden kesken. Vaihtelua ja eri tasoisuutta on varmasti, mutta myös tähän pyritään vaikutta-

maan akkreditointiprosessilla. Myös sertifiointiorganisaation omat laadunhallinnan ja laadunvarmis-

tuksen menettelyt toimivat siten, että saadaan tuotettua mahdollisimman samantasoista palvelua eri 

asiakkaille 
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• Minkälaiset pätevyysvaatimukset teidän organisaatiolla on? Arviointityön osaamista edellytetään, 

kaikki FINASin omat pääarvioijat käyvät myöskin ISO 9001 Lead auditor-koulutuksen. Osa on toiminut 

sertifiointiorganisaatioissa, osa on toiminut muunlaisissa organisaatiossa, pääsääntöisesti kaikilla on 

laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen työkokemusta jo ennen FINASiin tuloa useampia vuosia. Ak-

kreditointiarvioijaksi ei opita missään muualla kuin akkreditointiorganisaatiossa, koska samoja vaati-

muksia eivät käytä muut kuin akkreditointiorganisaatiot. FINASin pääarvioijilla on hyvin pitkä pereh-

tymisjakso. Hyvin usein uudet arvioijat pätevöitetään tekemään itsenäisesti arviointia puolen vuoden 

tai vuoden kuluttua siitä, kun he ovat aloittaneet FINASissa. Uudet arvioijat tekevät useita arviointeja 

yhdessä kokeneen arvioijan kanssa, ennen kuin he saavat pätevyyden toimia itsenäisesti arvioijana. 

Perehdyttämisajanjakson pituus riippuu tietysti siitä aikaisemmasta työkokemuksesta. Jos uusi pääar-

vioija on toiminut esimerkiksi ulkopuolisena pääarvioijana ennen FINASin palvelukseen siirtymistä, on 

pätevöitymisaika tietysti olennaisesti lyhyempi. Kaikilla FINASin pääarvioijilla on akateeminen tut-

kinto, joillain on tohtorin tutkinto, joillain lisensiaatin tutkinto, diplomi-insinöörintutkinto tai maisteri-

tasoinen tutkinto yliopistosta. 

10. Onko sertifiointiprosessissa jotain mitä sertifioija (organisaatio tai auditoija) ei saa 

tehdä? Miten sitä valvotaan? 
• Ei saa konsultoida, ei saa antaa neuvoja eikä ratkaisuja. Voi tuoda esiin parannuskohteita, mutta ei 

ratkaisuja, se on ehdottomasti kielletty. Miten pystytään valvomaan, että sertifioijat noudattavat 

tätä ehdotonta kieltoa?  Akkreditointiprosessissa varmistutaan siitä, että sertifiointiorganisaatio on 

tehnyt kaikille auditoijilleen tiettäväksi tämän vaatimuksen ja antanut ohjeet, miten toimitaan tilan-

teessa, jossa konsultointiin ehkä tulee kiusaus. Arviointiraportteja ja muistiinpanoja lukemalla näh-

dään, onko kirjauksissa sellaisia muotoiluja, joissa on viitteitä ratkaisuun. Siitä akkreditointiarvioin-

nissa annetaan palautetta joko poikkeaman muodossa tai parannusehdotuksen muodossa omissa ra-

porteissamme. Konsultointi on yksi asia, johon FINAS kiinnittää huomiota, kun auditoijaa seurataan 

auditointityössä. Kiinnitämme huomiota, millä tavalla auditoijat käyvät keskustelua, että ei tuoda rat-

kaisuja eikä ohjata johonkin tiettyyn suuntaan tai ratkaisuun, vaan tuodaan esille ongelma, johon pitää 

löytää ratkaisu. 

11. Millaisena näette akkreditoidusti ja akkreditoimattomasti sertifioitujen järjestelmien 

erot? 
• Asiakkaan kannalta on riski, että ei ole tiedossa, minkä sääntöjen mukaan sertifiointiorganisaatio toi-

mii. Sillä voi olla jotkut omat pelisäännöt, jos ei kukaan ole todennut sen noudattavan kansainvälisiä 

vaatimuksia. FINASilla ei ole tietoa tällaisten sertifiointiorganisaatioiden pätevyydestä. Sertifiointior-

ganisaatioita on monenlaisia eikä toimintaan vaadita lupaa. Riski on siinä samanlainen kuin missä 

muussa palvelun ostossa tahansa, jos ei ole keinoa varmistua palvelun laadusta tai esimerkiksi palve-

lun tuottajan aikaisemmasta toiminnasta. Tällöin ei ole ulkopuolisen varmistusta, että sertifiointitoi-

minnan perusasiat olisivat olemassa.  

• Oletko törmännyt tilanteisiin, jossa akkreditoimaton sertifiointi olisi aiheuttanut jotain vahin-

koja? Ei varsinaisia vahinkoja, mutta joskus tulee vastaan kysymys, miksi tämä sertifikaatti ei kelpaa 

jollekin.  Silloin useimmiten on kysymys siitä, että edellytetään akkreditoitua sertifikaattia. Kyseessä on 

kaupan este tai ainakin hidaste. Nykyisin useissa tapauksissa jo tarjouspyyntövaiheessa edellytetään 

sertifiointia ja useimmiten akkreditoitua sertifiointia.  

• Mistä johtuu se, että koko tätä asiaa, eli akkreditointia ei teollisuudessa tunneta? Se on tiedotta-

misasia. FINASilta usein kysytään myös, millä tavalla voitaisi tehdä akkreditointia tunnetuksi. Meillä 

FINASilla ei ole suoria kontakteja yrityksiin, sertifiointiorganisaatioiden asiakaskuntaan. Sertifiointi-

organisaatiot pyrkivät välittämään tietoa, mutta useimmiten se tieto välitetään jo olemassa oleville asi-

akkaille. Uusien tarjouspyyntöjen yhteydessä tieto saavuttaa myös uusia yrityksiä. Mitä akkreditointi 

tarkoittaa käytännössä ja miten se vaikuttaa sertifiointiorganisaation toimintaan, eivät kaikki auditoijat 

välttämättä osaa välittää asiakkaalle. FINAS on myöskin tietyissä tapauksissa puuttunut tähän, jos ser-

tifiointiorganisaatiossa ei ole välitetty tätä akkreditointiin liittyvää tietoa riittävästi auditoijakuntaan 

tai muulle henkilöstölle, joka prosessissa toimii.  
• Voiko sertifiointiorganisaatio, joka on läpäissyt akkreditointi vaatimukset toteuttaa sertifiointia 

myös akkreditoimattomana? Ei niillä toimialoilla, jotka kuuluvat sen akkreditoituun pätevyysaluee-

seen.  Se on kansainvälisellä päätöksellä kiellettyä. Voiko olla akkreditoitunut laatujärjestelmän 
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suhteen, mutta ei ympäristöjärjestelmän suhteen? Voi. Ja sitten tämä tietty sertifiointiorganisaa-

tio voi sertifioida asiakkaalla molemmat järjestelmät, toisen akkreditoituna ja toisen akkreditoi-

mattomana.  Se on mahdollista, jos toinen järjestelmä ei ole akkreditoinnin piirissä. 

12. Miten näette (yleensä) laatujärjestelmän tukevan yrityksen tuottavuutta? 
• Oikein käytettynä kyllä. Oikein ymmärrettynä kyllä. 

13. Miten näette (yleensä) laatujärjestelmän tukevan yrityksen asiakastyytyväisyyttä? 

Onko laatujärjestelmällä mitään merkitystä ja liitospintaa asiakastyytyväisyyteen? 
• Ehdottomasti pitäisi olla, jos laatujärjestelmä täyttää sertifiointivaatimukset. Laatujärjestelmän pitäisi 

ehdottomasti vaikuttaa siihen, että on mekanismit, joilla pystytään korjaamaan toimintaa siltä osin, kun 

ei pystytä tuottamaan palveluja tai tuotteita, jotka täyttävät asiakkaiden tarpeet. Korjausmekanismit 

pitäisi olla mukana laatujärjestelmässä ja siten sen pitäisi pystyä parantamaan asiakastyytyväisyyttä.   

14. Miten näette sertifiointiprosessin tukevan laatujärjestelmää? 

• Sertifiointi tuo tavallaan ryhdikkyyttä sen vuoksi, että millä tahansa systemaattisellakin toiminnalla on 

taipumus lieventyä. Kun ulkopuolinen tulee säännönmukaisesti käymään läpi, mitä on tehty ja miten on 

toimittu ja onko järjestelmä edelleen tehokas, se tukee tämän yrityksen omaa laadunhallintaa. Sertifi-

ointiprosessissa käydään keskustelua osaavien henkilöiden kesken, mikä voi tuottaa uusia ajatuksia ja 

mahdollisuuksia parantaa ja kehittää toimintaa. 

15. Mitkä ovat suurimmat valvontaprosessin puutteet / heikkoudet? 

• Riskinä on, että määräaikaisarviointi, joka on laajuudeltaan, kattavuudeltaan suppeampi kuin ensi ar-

viointi tai uudelleen arviointi, ei kohdistu oikein. Määräaikaisarvioinnissa kohdistetaan arviointi tiet-

tyihin osa-alueisiin, joista osa on pakollisia ja käsitellään aina jokaisessa määräaikaisarvioinnissa, 

mutta lisäksi tehdään kohdennusta tiettyihin asioihin. Kohdennus perustuu riskiarviointiin sertifiointi-

organisaation toiminnasta. On mahdollista, että riskinarviointi ei ole onnistunut eikä ole osattu tunnis-

taa riskejä. Määräaikaisarviointi, kuten muutkin arvioinnit, on otos ja on mahdollista, että otokseen 

osuu jotain sellaista mikä aiheuttaa meissä huolta onko pätevyyttä ylläpidetty riittävällä tasolla. 

• Jos tietoisesti haluaa toimia vilpillisin keinoin, siihen FINASin mahdollisuudet eivät ulotu. Jos vilpil-

listä toimintaa tunnistetaan, voidaan jo hakemusvaiheessa kieltäytyä käsittelemästä hakemusta. Akkre-

ditointi voidaan tietysti myöskin peruuttaa äärimmäisenä keinona, jos tällaista tulee esiin. 

16. Miksi yrityksen pitäisi sertifioida järjestelmänsä ja vieläpä akkreditoidusti? 

• Ensinnäkin useissa tapauksissa sitä voidaan edellyttää tarjouskilpailuissa. Sekä sertifioinnilla että ak-

kreditoinnilla lisätään luottamusta tähän toimintaan. Sertifiointi tuo laatujärjestelmään ulkopuolisen 

kolmannen osapuolen näkemykseen siitä, että tietyt kriteerit laatujärjestelmän toimivuudessa ja katta-

vuudessa täyttyy. Akkreditoinnilla varmistetaan se, että sertifiointi on tehty pätevän organisaation toi-

mesta. Akkreditoitu sertifiointi tuo lisäksi sertifikaatin kansainvälisen vaihtokelpoisuuden. Akkreditoitu 

sertifikaatti hyväksytään lähtökohtaisesti kaikissa niissä maissa, joissa akkreditointitoimintaa on ja sii-

hen luotetaan. Kansainväliseen kauppaan liittyviä esimerkkejä on tilanteista, jossa yritys on kohdannut, 

että heidän sertifikaattiaan ei kelpuuteta ja usein on ollut kysymys siitä, että sertifikaatista puuttuu 

akkreditointi tai siinä on jokin muu puute, joka olisi akkreditointiprosessissa tullut esille. Eli olet van-

noutunut sertifioinnin kannattaja ja vieläpä sen toteuttaminen akkreditoidusti. Jos sertifioinnille 

ei ole tarvetta tai vaadetta tai yrityksellä ei ole tarvetta osoittaa itselleen laatujärjestelmänsä tasoa 

sertifioinnilla, ei sertifikaattia tarvita. Vaatimus voi tulla asiakkailta, sidosryhmiltä tai viranomaisilta 

jne. Aika usein joku näistä tarpeista kuitenkin on olemassa ja jos sertifiointiprosessiin lähtee, kannattaa 

se tehdä niin, että sertifikaatti kelpaa kaikkiin tarkoituksiin. 
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4.3. Sertifioijien haastattelujen yhteenveto 

Sertifioijien haastattelu koostuu kahdesta osasta, jotka ovat akkreditoidun sertifioijan ja ak-

kreditoimattoman sertifioijan haastattelu. Haastatteluiden tulokset on dokumentoitu tauluk-

koon 12. 

Kysymykseen (1) siitä mistä vaatimukset sertifiointiin tulevat akkreditoidulta sertifioijalta 

saatiin samansuuntainen vastaus kuin akkreditoijaltakin eli standardista SFS-EN ISO/IEC 

17021-1 ja prosessiin liittyvistä pakollisista ohjeista. Sen sijaan akkreditoimattoman serti-

fioijan vastaus poikkeaa akkreditoidusta oleellisesti, koska heitä ei valvo mikään ulkopuoli-

nen organisaatio. Vaatimukset akkreditoimattomaan sertifiointiin tulevat sertifioinnissa käy-

tettävästä standardista, esimerkiksi SFS-EN ISO 9001 ja toisaalta edellytyksestä soveltaa 

standardin vaatimuksia lisäarvon tuottamiseksi asiakkaalle. 

Vaatimusten toteutumisen seurannassa (kysymys 2) akkreditoidulla sertifioijalla on Techni-

cal Team ohjeistamassa ja valvomassa prosessia sekä kolmiportainen sisäinen valvontapro-

sessi. Akkreditoimattomassa sertifioinnissa vaatimusten toteutumista seuraavat asiakkaat ja 

oma organisaatio. Vastauksen perusteella valvontaan on asiakkaiden puolelta oltu tyytyväi-

siä, koska haastateltavan mukaan asiakasmenetyksiä on sattunut ainoastaan yrityskauppojen 

yhteydessä. 

Keskusteltaessa sertifiointiprosessin valvonnan oleellisimmista asioista (kysymys 3) akkre-

ditoituja sertifiointeja suorittavan organisaation edustaja nosti esiin henkilöstön pätevyyden, 

toiminnan riippumattomuuden ja auditointien mitoituksen. Vastaus on sangen saman suun-

tainen akkreditoijalta saadun vastauksen kanssa. Akkreditoimattomasti sertifioivan organi-

saation edustaja nosti esiin standardin vaatimusten toteutumisen. Tämän vaatimuksen toteu-

tumisen tasoa arvioidaan sillä ovatko sertifioidun yrityksen asiakkaat reklamoineet vaati-

mustason heikosta toteutumisesta ja korjaavia toimenpiteitä tehdään saatujen tulosten perus-

teella. Toisaalta haastattelun perusteella akkreditoimattoman sertifioinnin eräänä perusaja-

tuksena on tuottaa asiakasyritykselle ”perussertifiointia” laajempaa lisäarvoa, jota ei synny, 

jos auditointi on toteutettu liian kevein perustein. Lisäarvon tuottaminen perustuu haastatte-

lun mukaan konsultoivaan toimintamalliin, jonka avulla voidaan kohdistetusti tuoda asiak-

kaalle heidän toimintaansa liittyviä uusia näkemyksiä ja toimintamalleja. 
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Keskusteltaessa valvonnan käytännön toteutuksesta (kysymykset 4 ja 5) niin akkreditoidussa 

prosessissa akkreditoija suorittaa saman tyyppistä auditointia sertifiointiorganisaatiossa, 

kuin sertifioija sertifioitavassa organisaatiossa. Auditoinnista kirjataan tarvittaessa poik-

keamia, joille vaaditaan korjaavia toimenpiteitä. Akkreditoimattomassa toimintamallissa ul-

kopuolista auditointia ei ole, vaan valvonnan suorittavat oma organisaatio ja asiakas. Haas-

tattelun mukaan pk-yritykset ovat olleet sangen tyytyväisiä menettelyyn, jossa havaittuihin 

poikkeamiin reagoidaan välittömästi. 

Akkreditoinnin omaava organisaatio voi toteuttaa sertifiointia akkreditoimattomasti (kysy-

mys 6), kun sillä ei ole auditoivalle alueelle tai käytössä olevaan standardiin akkreditointia, 

kuten myös akkreditoija totesi vastauksessaan kysymykseen 11. Tällaisessa tilanteessa ak-

kreditoijan valvontaoikeudet eivät yllä kyseiseen sertifiointiin, vaan sen laadunhallinta on 

sertifioijan oma asia. 

Keskusteltaessa siitä, miten suuri yleisö voi luottaa sertifioinnin laatuun (kysymys 7), niin 

akkreditoidun organisaation edustaja totesi, että ei mitenkään. Akkreditoija totesi vastauk-

sessaan 8, että järjestelmän sertifiointi ei ole tarkoitettu kuluttajalle, vaan yritysten väliseen 

toimintaan. Sertifioija toteaa, että sertifioinnin tarkoitus on varmistaa, että yrityksellä on 

kyky tuottaa jonkin riman ylittävää tuotetta tai palvelua. Sen tarkoituskaan ei ole varmistaa 

jatkuvaa priimantuottokykyä. Kysymykseen siitä, että varmistaako akkreditointi sertifiointi-

prosessin laadun sertifioija totesi akkreditoinnin varmasti vaikuttavan sertifioinnin laatuun, 

mutta ongelma on siinä, että isojen sertifioijien toiminnasta akkreditoijat pystyvät tarkasta-

maan vain murto-osan.  

Auditoijien valmiuksien ylläpitämiseksi (kysymys 8) toteuttaa laadukkaita auditointeja haas-

tatellulla akkreditoidulla sertifioijalla on Global Technical Team, joka asettaa noudatettavia 

vaatimuksia paikalliselle tasolle. Valittaessa yhteistyökumppaneita kiinnitetään huomiota 

heidän osaamiseensa ja valitaan kumppaneita, joiden osaaminen täyttää omassa organisaa-

tiossa olevat pätevyysvajeet. Riippumattomuus ja mitoitus hoidetaan niistä annettujen ohjei-

den mukaan. Mitoituksen ohjeita joudutaan joskus hieman soveltamaan. Akkreditoimatto-

man sertifioijan edustajan vastauksessa korostui auditoijan pätevyys, liiketoimintaosaami-
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nen ja lisäarvon tuottaminen hänen todetessaan, että heidän kaikilla auditoijilla on akkredi-

tointitasoiset pätevyydet. Lisäksi niillä sektoreilla missä he toimivat seurataan hyvin aktiivi-

sesti, mitä muutoksia standardeissa tai direktiiveissä on tulossa ja sitä tietoa he jakavat 

omassa organisaatiossaan. Tämä yhdistettynä auditoijien liiketoimintakokemukseen varmis-

taa lisäarvon tuottamisen mahdollisuuden. 

Kysymyksellä 9 haluttiin selvittää millaiset asiat ovat ehdottomasti kiellettyjä eri tyyppisissä 

sertifiointiprosesseissa. Akkreditoidusti toteutettavassa sertifioinnissa konsultointi on ehdot-

tomasti kiellettyä. Konsultointi on kysymyksen 3 mukaan akkreditoimattoman sertifioinnin 

perusta, joten tässä asiassa eri toimintamalleilla on merkittävä ero. Akkreditoimattomassa 

mallissa ehdottomasti kielletyksi toiminnaksi mainittiin toisten asiakkaiden asioiden kerto-

minen, vaikka konsultoinnin yhteydessä voidaankin kertoa esimerkkejä menettelyiden so-

veltamistavoista. Asia on hoidettava kuitenkin siten, että luottamuksellisuus säilyy. 

Akkreditoidusti ja akkreditoimattomasti suoritettavien sertifiointiprosessien erojen tarkas-

telu (kysymys 10) antoi erittäin mielenkiintoiset vastaukset. Akkreditoidusti sertifiointeja 

toteuttavan organisaation edustaja totesi, että hän ei näe niissä mitään eroa ja totesi akkredi-

toinnin olevan pelkkä muodollisuus. Myöskään loppuasiakkaan kannalta ei hänen mukaansa 

ole mitään eroa, kunhan organisaatiot hoitavat, että auditoijalla on asianmukainen pätevyys. 

Akkreditoija (kysymys 11) näkee sertifioijaa selkeästi enemmän vaaroja akkreditoimatto-

massa sertifioinnissa siinä, että pelisäännöt puuttuvat, jolloin sertifioija voi toimia omien 

ajatustensa mukaan ja toisaalta saattaa käydä siten, että akkreditoimaton sertifikaatti ei täytä 

loppuasiakkaan vaatimuksia. Akkreditoimattomasti sertifioivan organisaation edustaja antaa 

vastauksessaan ymmärtää, että heidän prosessinsa tuottaa asiakkaalle enemmän lisäarvoa, 

he eivät takerru pieniin yksityiskohtiin ja että heidän auditoijansa ymmärtävät liiketoiminnan 

vaatimukset paremmin kuin akkreditoidusti auditoivien organisaatioiden auditoijat, kuiten-

kaan perustelematta kyseistä väittämäänsä tarkemmin. 

Keskusteltaessa laatujärjestelmän vaikuttavuudesta (kysymykset 11, 12, 13, 14 ja 15) akkre-

ditoidun organisaation edustaja totesi, että paneuduttaessa kehittämiseen ja jos järjestelmä 

on rakennettu asianmukaisesti, olisi peräti yllättävää, jos ei positiivinen vaikutus näkyisi yri-

tyksen erilaisissa tunnusluvuissa. Jos järjestelmä on laadittu vain järjestelmän vuoksi hyöty 
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voi olla jopa negatiivinen kasvaneiden kustannusten johdosta. Myös akkreditoija korostaa 

järjestelmän positiivisia vaikutuksia silloin kun järjestelmä on oikein tehty ja oikein ymmär-

retty. Tämä ajatus näkyy myös Gotzamani et al. (2002, 154) tutkimuksessa heidän todetes-

saan, että huonosti toteutetuissa järjestelmissä yritys siirtyy todennäköisemmin yhden aske-

leen taaksepäin kuin eteenpäin, johtuen työntekijöiden yleisestä pettymyksestä sekä byro-

kratian ja työmäärän lisääntymisestä.  

Laatujärjestelmän vaikuttamisesta kannattavuuteen (kysymys 11) akkreditoimattoman orga-

nisaation edustaja korostaa, että auditointiprosessin aikana he pyrkivät nostamaan esiin asi-

akkaan prosessista hukkakustannusten aiheuttajia, joiden poistamisella on suoranainen vai-

kutus kannattavuuteen. Tuottavuudesta (kysymys 12) ja tehokkuudesta (kysymys 13) kes-

kusteltaessa akkreditoimattoman organisaation edustaja nostaa esiin saman asian kuin ak-

kreditoija ja akkreditoidun organisaation edusta, eli vaikutus riippuu yrityksestä. Hän mai-

nitsee, että osalle yrityksiä riittää pelkästään se, että sertifikaatti on olemassa, jolloin hyödyt 

ovat kyseenalaiset. Hänen mielestään oikein ymmärrettynä ja sovellettuna standardin me-

nettelytavat tukevat mitä suurimassa määrin organisaation kehittämistä ja kehittymistä.  

 

Edellä mainitun suuntaisia ajatuksia nousi esiin keskusteltaessa siitä saavuttaako sertifioitu 

yritys paremmin asettamansa tavoitteet kuin sertifioimaton yritys (kysymys 14). Akkredi-

toidun yrityksen edustaja viittaa siihen, että fiksusti rakennettu järjestelmä tukee kaikkien 

tavoitteiden toteutumista. Akkreditoimattoman yrityksen edustaja toteaa, että ei välttämä. 

Asetetun kysymyksen toteutuminen riippuu siitä, miten yritys ymmärtää laatujärjestelmänsä 

ja miten se haluaa hyödyntää järjestelmäänsä vaatimusten määrittelyssä ja parantamisen työ-

kaluna. 

Järjestelmän vaikutus asiakastyytyväisyyteen (kysymys 15) aiheutti epävarmuutta molem-

missa sertifioijissa. Akkreditoidun organisaation edustaja toteaa, että järjestelmä pakottaa 

ottamaan asiaan kantaa ja akkreditoimattoman organisaation edustaja toteaa, että käytössä 

on mitä moninaisempia menettelyitä, epäillen niiden todellista toimivuutta. Akkreditoija 

kommentoi kysymykseen ”Onko laatujärjestelmällä merkitystä asiakastyytyväisyyteen” 

(kysymys 13) sertifioijia rohkeammin vetoamalla järjestelmän menettelytapoihin toteamalla  
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”Ehdottomasti pitäisi olla, jos laatujärjestelmä täyttää sertifiointivaatimukset. Laatujärjes-

telmän pitäisi ehdottomasti vaikuttaa siihen, että on mekanismit, joilla pystytään korjaa-

maan toimintaa siltä osin, kun ei pystytä tuottamaan palveluja tai tuotteita, jotka täyttävät 

asiakkaiden tarpeet. Korjausmekanismit pitäisi olla mukana laatujärjestelmässä ja siten sen 

pitäisi pystyä parantamaan asiakastyytyväisyyttä.”   

Kysyttäessä miten sertifiointiprosessi tukee laatujärjestelmää (kysymys 17) korostaa akkre-

ditoidun organisaation edustaja sertifioinnin henkilösidonnaisuutta (kuten myös akkreditoija 

kysymyksensä 9 vastauksessa) ja toteaa, että kattavasta valvonnasta huolimatta onnistumi-

nen riippuu mitä suurimmassa määrin auditoijasta. Saman toteaa akkreditoimattoman orga-

nisaation edustaja kysymyksen 18 kohdalla. Akkreditoimattoman organisaation edustaja ko-

rostaa sitä, että monille yrityksille riittää pelkkä sertifikaatin saaminen eikä edes ajatella voi-

taisiinko näillä menettelyillä tukea liiketoimintaa. Tästä syystä he pyrkivät avaamaan asiak-

kaalle standardin oleellisia asioita, joita kannattaisi miettiä hyödyn saamiseksi. Samansuun-

taisia ajatuksia yritysten motivaatiosta sertifioida järjestelmänsä nostaa akkreditoidun orga-

nisaation edustaja esiin kysymyksen 18 vastauksessaan. 

Keskusteltaessa siitä miksi yritysten pitäisi sertifioida järjestelmänsä (kysymys 18) akkredi-

toidun organisaation edustaja nosti esiin sen, että se edistää liiketoiminnan tekemistä ja vä-

hentää mahdollisten asiakasauditointien määrää. Jos yrityksellä on aito halu kehittää liike-

toimintaansa sertifiointi voi tuoda kehittämiseen lisäpanoksen. Mikäli aitoa kehittämishalua 

ei ole tilanne voi kehittyä sellaiseksi, että järjestelmä sertifioidaan, vaikka kaikki sen menet-

telyt ovat minimitasoisia, kunhan ne vain ovat olemassa. Tähän ilmiöön viittaavat (Kumar 

et al. 2011, 43) toteamalla, että usein uudelleen arvioinnit osoittavat järjestelmän suoritus-

kyvyn olevan katastrofaalisella tasolla ja jopa minimivaatimustason saavuttaminen on yh-

dentekevää tällaisille niin sanotuille ”sertifioiduille” yrityksille. Sertifioivan organisaation 

edustaja toteaa, että näissä tapauksissa sertifikaatti saadaan, mutta sen hyöty on olematon.  

Akkreditoimattoman organisaation edustaja oli asiaan liittyvissä yksityiskohdissa täysin sa-

moilla linjoilla. Hän totesi, että sangen usein sertifiointi suoritetaan asiakkaan vaatimuk-

sesta, mutta sertifiointi voi vähentää asiakasauditointien määrää. Sertifioinnin hyötynä hän 

näkee valvonnan, jonka ansiosta myös kiireessä toteutetaan sovitut asiat, joka edesauttaa 
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koko järjestelmän pysymistä toimivana. Tähän samaan asiaan viittaavat myös yritysjohtajat 

vastauksissaan kysymyksiin (10) ja (18) toteamalla, että vuosikellon mukaiset asiat tulee 

tehtyä ja sertifiointi aiheuttaa positiivisen pakon toteuttaa sovitut asiat. Myös akkreditoija 

näkee sertifioinnin positiivisena asiana toteamalla kysymyksen 16 vastauksessaan, että ser-

tifikaattia edellytetään aika usein tarjouksissa ja sertifiointi lisää luottamusta yrityksen toi-

mintaan.  

Taulukko 12 Sertifioijien haastatteluiden typistelmä 

Akkreditoitu sertifioija Akkreditoimaton sertifioija 

1. Mistä tulevat vaatimukset, jotka on sertifiointiprosessissa (akkreditoidussa / akkredi-

toimattomassa) on toteuduttava? 

• Esisijainen vaatimus on standardi SFS-EN 

ISO/IEC 17021-1 sekä kyseisen standardin 

muut osat, jotka sisältävät pätevyysvaatimuksia 

erilaisille auditoinneille. Sekä lisäksi IAF:n 

Mandatory Guideista, jotka sisältävät esimer-

kiksi mitoitukseen liittyviä vaatimuksia. Ne 

ovat yhtä lailla vaatimuksia kuin ISO 17021-

sarjan standardit ja ne ovat kaikille julkisia. 

• Lähtökohtaisesti standardi ja oma ohjeistus. Li-

säksi oman henkilökunnan pätevyys ja kyky so-

veltaa vaatimuksia lisäarvon tuottamiseksi. 

2. Kuka / ketkä seuraavat vaatimusten toteutumista? 

• Ensisijaisesti oma organisaatio valvoo, esimer-

kiksi Technical Team laatii omat proseduurit, 

jotka täyttävät IAF:n vaatimukset ja joita nou-

datetaan erilaisissa auditoinneissa. 

• Level 1 on sisäinen auditoijien toiminnan val-

vonta. Level 2 on normaali organisaation sisäi-

nen auditointi. Level 3:ssa Global Technical 

Teamista tekninen henkilöstö tekee sisäistä au-

ditointia. 

• Sisäisen valvonnan lisäksi akkreditointielin on 

kiinnostunut siitä, että noudatamme vaatimuk-

sia. 

 

• Meillähän ei ole sitä akkreditointia, joka tarkoit-

taa pätevyyden toteamista, mutta meidän kai-

killa auditoijilla on kuitenkin akkreditoidun ser-

tifiointilaitoksen myöntämä pätevyys, jolloin 

sama vaatimustaso kyllä täyttyy tältä osin. Asia-

kaskunta on erittäin pysyvää ja asiakasmenetyk-

siä on tullut ainoastaan yrityskauppojen yhtey-

dessä 

• Asiakkaat ja oma organisaatiomme 

Tekevätkö muut organisaatiot Suomessa akkre-

ditoimatonta sertifiointia? 

• Käytännössä kaikki sertifiointilaitokset osittain, 

koska sertifiointilaitoksillakaan ei ole akkredi-

tointia kaikkiin toimialoihin ja kaikkiin yrityk-

siin mitä he ovat sertifioineet. Sen lisäksi muu-

tamia puhtaasti akkreditoimattomia organisaa-

tioita, jotka toimivat samalla tavalla kuin me. 

3. Mitkä ovat seurannan oleellisimmat seikat? 

• Sertifiointihenkilöstön pätevyys, joka tarkaste-

taan aina. Toiminnan riippumattomuus. Audi-

tointien mitoitus. Näiden isojen asioiden alle 

kuuluu se, että koko auditointiprosessi toteute-

taan vaatimusten mukaisesti. 

• Standardin vaatimusten toteutuminen. 

• Asiakkaamme, joita auditoi myös heidän asiak-

kaansa eivät ole saaneet palautetta, että meidän 

vaatimustasomme olisi liian kevyt. 

Entä jos vaatimustasonne paljastuisi liian kevy-

eksi? 



 

87 

 

• Koska tarkoituksemme on tuottaa asiakkaalle li-

säarvoa, niin reagoimme välittömästi palauttei-

siin, jos auditointi ei ole mennyt odotusten mu-

kaisesti. 

Onko vaara, että asiakas kokee lisäarvoksi ke-

vyen sertifioinnin? 

• Ei. Heille lisäarvo tulee ihan muualta. Meidän 

vaatimustaso täyttää aivan varmasti myös sen 

mitä muut sertifioijat vaativat. 

Minkälaiseen lisäarvoon sertifiointinne perus-

tuu? 

• Kokemukseen liikkeenjohdon toiminnasta. 

• Kykyyn tuoda liikkeenjohdolle perussertifiointi 

laajempaa näkemystä. 

• Maailman muutosten aktiiviseen seurantaan. 

• Direktiivien ja standardien muutosten infor-

mointiin, jolloin asiakkaat voivat ennakoida 

muutosten vaikutuksia järjestelmässään. 

Tämähän kuulostaa konsultoinnilta, onko akkre-

ditoimattomassa sertifioinnissa väljemmät rajoi-

tukset konsultoinnille kuin akkreditoidussa serti-

fioinnissa? 

• Tämä toimintamalli nimenomaan perustuu kon-

sultoivaan auditointiin, jolloin pystytään tuo-

maan asiakkaalle heidän toimintaansa liittyviä 

uusia näkemyksiä ja vaihtoehtoja toisin kuin ak-

kreditoidussa auditoinnissa, jossa konsultointi 

on kiellettyä. Toimintamalli soveltuu erinomai-

sesti pk-yrityksille, joissa resurssit ovat vähäi-

set. 

 

4. Miten seuranta tapahtuu käytännössä? 

• Akkreditoija arvioi sertifioijaa toimistokäyn-

neillä, johon pää arvioija käyttää 1-2 henkilö-

työpäivää vuodessa. Sen lisäksi akkreditoija 

käyttää teknisiä arvioijia. Tekninen arvioija voi 

mennä mukaan kentällä tapahtuvaan auditoin-

tiin. Eli akkreditoija suorittaa samanlaista audi-

tointia sertifioijan organisaatiossa kuin serti-

fioija sertifioitavassa organisaatiossa. 

• Valvomme itse ja asiakkaat valvovat.  

5. Mitä tapahtuu, jos vaatimukset eivät toteudu? Esittääkö jokin taho sertifiointielimelle 

sanktioita? 
• Saadaan poikkeamia, joille edellytetään korjaa-

via toimenpiteitä. Korjaavien toimenpiteiden ta-

soa ja riittävyyttä arvioidaan. Akkreditoija ottaa 

kantaa korjaavien toimenpiteiden asianmukai-

suuteen. 

• Ulkopuolista valvontaa eli tällaista ulkopuolista 

sanktion asettajaa tai korjaavien toimenpiteiden 

edellyttäjää ei ole. Reagoimme heti pieniinkin 

indikaatioihin, jos auditointi ei ole mennyt toi-

votulla tavalla. 

Mitä mieltä asiakaskunta tällaisesta lähestymis-

tavasta on ja on ollut? 

• Koska asiakaskuntamme koostuu pääasiassa 

pk-sektorin yrityksistä niin he ovat olleet oikein 
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tyytyväisiä tähän lähestymistapaan ja saa-

maansa palveluun. 

6. Minkälaisissa tilanteissa akkreditoituja auditointeja toteuttava organisaatio suorittaa 

auditoinnin akkreditoimattomasti? (koskee vain akkreditoidusti sertifioivaa organisaa-

tiota) 

• Syitä voivat olla esimerkiksi: 1) akkreditointi käytettävälle standardille puuttuu. 2) on sellaisia osa-

alueita, joita ei edes voi suorittaa akkreditoituna, eli akkreditoija ei toimi kyseisellä alueella.  

Voidaanko toimia siten, että jollekin asiakkaalle toinen järjestelmä auditoidaan akkreditoidusti ja 

toinen akkreditoimattomasti? 

• Voi olla ja näin tapahtuukin. 

Kohdistuuko näissä tapauksissa akkreditoijan toimenpiteet ainoastaan akkreditoidusti auditoituun 

järjestelmään? 

• Käytännössä kyllä. Akkreditoijalla ei ole valtuuksia ottaa kantaa akkreditoimattomasti auditoituihin 

järjestelmiin, vaikka he sitä katsoisivatkin. 

7. Miten suuri yleisö voi luottaa sertifiointiprosessin laatuun? 
Miten suuri yleisö voi varmistua siitä, että sertifi-

ointiprosessi on toteutunut vaatimusten mu-

kaan? 

• Ei mitenkään. Suuri yleisö ei yleensä edes tiedä 

millaisia prosesseja on olemassa, puhumatta-

kaan siitä, että onko niissä jotain eroja. 

• Sertifioinnin tarkoitus on varmistaa, että yrityk-

sellä on kyky tuottaa jonkin riman ylittävää tuo-

tetta tai palvelua. Se ei pysty varmistamaan sitä, 

että organisaatio joka tuotteessa ja palvelussa 

joka päivä tuottaa priimaa. 

Varmistaako akkreditointi sertifiointiprosessin 

laadukkuuden? 

• Sillä on varmasti positiivinen vaikutus sertifi-

ointiprosessin laatuun, että sitä valvotaan. Sa-

moin kuin sertifioidussa yrityksessä ulkoinen 

auditointi parantaa prosessien laadukkuutta. 

Voidaanko todeta, että akkreditointi vaikuttaa 

positiivisesti, mutta ei välttämättä varmista laa-

tua? 

• Isojen toimijoiden toiminnasta akkreditoijat 

pystyvät tarkastamaan vain murto-osan. 

• Meillä on sellaisia asiakkaita, joiden asiakkai-

den joukkoon kuuluu suuria pörssiyhtiöitä. He 

tiedustelevat asiakkailtamme sertifiointien päi-

vityksiä, mikäli sertifiointien päivämäärät ovat 

vanhenemassa. Koko toimintaketju on ollut tyy-

tyväinen sertifikaattimme laatuun, eikä sitä ole 

kukaan kyseenalaistettu edes suurissa yhtiöissä, 

joissa laatutietämystä on runsaasti. 

8. Miten ylläpidätte valmiuksianne toteuttaa sertifiointeja laadukkaasti? 

• Global Technical Teamista siirtyy vaatimuksia 

paikalliselle tasolle, joita pyritään noudatta-

maan parhaalla mahdollisella tavalla. 

• Hankitaan sopimushenkilökuntaa, jolla on päte-

vyyksiä, joita omalta organisaatiolta puuttuu. 

Välttämättä ei palkata omaa henkilökuntaa, 

vaan etsitään kentältä sopimusarvioijia. 

• Riippumattomuuden arvioimiseksi on olemassa 

formaalit menettelytavat. 

• Mitoituksessa noudatetaan tuotekohtaisia oh-

jeita, joskus hieman soveltaen. 

• Kaikilla auditoijilla on akkreditointitasoiset pä-

tevyydet ja niillä sektoreilla missä toimitaan, 

niin seurataan hyvin aktiivisesti, mitä muutok-

sia standardeissa tai direktiiveissä on tulossa ja 

jaamme sitä tietoa omassa organisaatiossamme. 

Tämä yhdistettynä auditoijien liiketoimintako-

kemukseen varmistaa lisäarvon tuottamisen 

mahdollisuuden. 
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9. Onko sertifiointiprosessissa jotain mitä sertifioija (organisaatio tai auditoija) ei saa 

tehdä? Miten sitä valvotaan? 

• Konsultointi. 

• Auditoijan täytyy olla tietoinen mahdollisista 

omista jääviystekijöistään. 

Miten päästään käsiksi esimerkiksi auditoijan 

suorittamaan konsultointiin? 

• Jos auditoija tekee sen fiksusti niin ei miten-

kään, mutta jos kyseisiä asioita on kirjoitettu ra-

porttiin konsultoivasti, niin silloin herää epäilys 

konsultoinnista. 

Miten valvotaan sitä, mitä oikein valitut henkilöt 

tekevät kentällä? 

• Kaikki auditointipaketit käydään läpi vähintään 

kahteen kertaan, sertifioinnissa kolmeen ker-

taan. 

• Level 1, eli kentällä tehtävä monitorointi. Riip-

pumaton pääauditoija seuraa vastuullisen pää-

auditoijan toimintaa. Minimi 1 kerta / 3 vuotta / 

standardi / henkilö. 

• Luottamuksellisuus on koko toiminnan perusta, 

vaikka kerromme esimerkkejä, miten voidaan 

asioita ratkaista, niin emme voi missään tapauk-

sessa kertoa, että mikä organisaatio esimerkiksi 

näin tekee. 

• Jokaista auditoijaa ei voi paikan päällä valvoa, 

joten valvonta on mahdotonta. 

10. Millaisena näette akkreditoidusti ja akkreditoimattomasti sertifioitujen järjestelmien 

erot? 

• Käytännössä ei mitään eroa, sehän on muodol-

lisuus. 

Onko eroja loppuasiakkaan kannalta todetta-

vissa eroja esimerkiksi tuottavuuden ja kannat-

tavuuden osalta? 

• En näe siinä mitään eroa, kun organisaatiot hoi-

tavat, että auditoijilla on asianmukainen päte-

vyys auditoitavalle toimialalle. 

• Lisäarvo mitä me tuotamme. 

• Tehdään muutakin kuin luetaan niitä standardin 

pilkkuja ja yritetään niistä sitten löytää asiak-

kaalta virheitä.  

• Me ymmärrämme asiakkaan bisneksen ja mikä 

siinä on tärkeää ja keskitymme auditoinneissa 

niihin asioihin. 

11. Miten näette (yleensä) laatujärjestelmän tukevan yrityksen kannattavuutta? 

kts kysymys 12. 
• Pyrimme edesauttamaan hukkakustannusten 

minimointia ja nostamaan ko asian esille eri or-

ganisaatioissa, joten tällä tavalla pyritään vai-

kuttamaan kannattavuuteen. 

12. Miten näette (yleensä) laatujärjestelmän tukevan yrityksen tuottavuutta? 

• Jos yritys on ottanut kehittämisen asiakseen ja 

tehnyt järjestelmänsä fiksusti, siten, että se tu-

kee heidän prosessejaan, niin olisin yllättynyt, 

jos järjestelmä ei olisi vaikuttanut positiivisesti 

yrityksen erilaisiin tunnuslukuihin. 

• Jos järjestelmä on tehty vain järjestelmän 

vuoksi niin hyöty jää olemattomaksi, jopa nega-

tiiviseksi, koska se aiheuttaa ainoastaan ylimää-

räistä työtä. 

• Siihen ei ole mitään yhtä vastausta, eli se on hy-

vin yrityskohtainen asia. On niitä organisaa-

tioita, jotka ovat näiden laadunhallinnan menet-

telyiden kautta pystyneet nostamaan tehok-

kuutta, lyhentämään läpimenoaikoja huomatta-

vasti, mutta sitten on myös niitä organisaatioita, 

joille riittää, että heillä on sertifikaatti seinällä, 

eikä haetakaan mitään muuta kuin sitä sertifi-

kaattia. 

13. Miten näette (yleensä) laatujärjestelmän tukevan yrityksen tehokkuutta? 
kts kysymys 12. • Jos laatujärjestelmien ja standardien vaatimuk-

set on ymmärretty organisaatiossa oikein, niin 

ne menettelytavat, mitä standardi edellyttää, 
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niin tukevat mitä suuremassa määrin organisaa-

tion kehittämistä ja kehittymistä.  

Mikä on näkemyksesi siitä, että onko ne ymmär-

retty oikein ja tukeeko se laatujärjestelmä käy-

tännön tasolla jatkuvaa parantamista?  

• Se on kanssa hyvin yrityskohtainen asia. 

14. Saavuttaako sertifioitu yritys asettamansa tavoitteet paremmin kuin muut yritykset? 

kts kysymys 12. • Ei välttämättä. Se riippuu siitä, miten yritys ym-

märtää laatujärjestelmänsä ja miten se haluaa 

hyödyntää järjestelmäänsä vaatimusten määrit-

telyssä ja parantamisen työkaluna. 

15. Miten näette (yleensä) laatujärjestelmän tukevan yrityksen asiakastyytyväisyyttä? 

• En uskalla kommentoida. Korkeintaan, jos on 

sertifioitu järjestelmä niin se pakottaa kiinnittä-

mään huomiota asiakastyytyväisyyteen. 

• Asiakastyytyväisyyden selvittämisen menette-

lyjä on hyvin monenlaisia ja tämän asian selvit-

tämiseen yrityksessä pitäisi panostaa. 

16. Miten näet sertifiointiprosessin tukevan laatujärjestelmää? 

• Jos on hyvä auditoija, joka tietää mitä tekee, niin 

aivan varmasti tukee. Valitettavasti auditointi 

(sen onnistuminen) on hyvin henkilösidon-

naista. Vaikka prosessit sisältävät kaikenlaisia 

valvontamekanismeja toiminta on hyvin henki-

lösidonnaista. 

• Monet yrityksethän sertifioivat sen takia, että 

asiakas vaatii, eli ei edes ajatella sitä, miten jär-

jestelmä voisi tukea liiketoimintaa. Monelle riit-

tää se, että on saatu sertifikaatti. Me taas yri-

tämme omissa auditoinneissamme avata myös 

standardin henkeä ja sisältöä asiakkaalle. Etsi-

tään standardista asioita, joita heidän kannattaisi 

miettiä ja mistä olisi heille hyötyä. Tämä on sen 

konsultoivan auditoinnin periaate. 

17. Miksi yrityksen pitäisi sertifioida järjestelmänsä? 

• Saattaa helpottaa ”busineksen” tekemistä, vä-

hentää asiakkaiden suorittamia auditointeja. 

• Jos laatujärjestelmän hyödystä on epävarmuutta 

sertifioija voi tuoda ”boostia”, mutta tällöin yri-

tyksen pitää haluta parantamista. 

• Jos toimintajärjestelmä on kunnossa ja pysyykin 

kunnossa omatoimisesti, niin eihän silloin serti-

fiointia tarvita. 

Millaisilla motiiveilla pk-yritykset ovat liik-

keellä? 

• Valitettavasti suurin osa pk-yrityksistä tarvitse-

vat sertifikaatin joko asiakkaan tai viranomaisen 

takia, jolloin muodostuu jonkinlainen pakko. 

Silloin laaditaan sellainen minimitason järjes-

telmä, joka osataan laatia. Usein vielä käytetään 

jotain konsulttia. 

Johtaako se sertifioijan näkökulmasta tilantee-

seen, jossa minimitason järjestelmille on myön-

nettävä sertifikaatti, kun standardin vaatimukset 

jotenkin toimivat? 

• Jos järjestelmästä löytyy tietyt elementit on jär-

jestelmä sertifiointikelpoinen vaikka yritys ei 

• Asiakas saattaa edellyttää sertifiointia, tai asiak-

kaat käyvät auditoimassa ja päästäkseen eroon 

asiakasauditoinneista on organisaatiolla oltava 

sertifikaatti. Ensisijaisesti kuitenkin pitäisi aja-

tella sertifiointia oman toiminnan kehittämisen 

kannalta. Jos ei ole tuollaista ulkopuolista serti-

fiointivalvontaa niin on suuri vaara, että kii-

reessä jää jotain sovittuja asioita toteuttamatta ja 

jos se jatkuu pidempään niin se vaarantaa koko 

järjestelmän olemassaolon.  

Vaikuttaa siltä, että näet sertifioinnin positiivi-

sena asiana. 

• Pääosin kyllä, mutta se riippuu auditoijasta ja 

siitä mikä on auditoijan kokemus. Oman koke-

mukseni perusteella laatupäällikkönä toimies-

sani olen havainnut, että läheskään aina audi-

toinnit eivät ole tuoneet lisäarvoa. 
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järjestelmästä mitään hyötyisikään eikä välttä-

mättä edes ymmärrä järjestelmäänsä. Tämä on 

tilanne valitettavan monessa tapauksessa. 

• Auditoijan yrittäessä auttaa organisaatiota jär-

jestelmän hyödyntämisessä törmätään helposti 

konsultointiin ja näissä tilanteissa raja on san-

gen häilyvä. 

• On kuitenkin muistettava, että aina on yrityksiä, 

jotka vilpittömästi haluavat parantaa toimin-

taansa ja ovat ylpeitä järjestelmästään. Kyseiset 

yritykset ovat kuitenkin vähemmistönä. 

18. Mitkä asiat näet nykyisessä toimintamallissa suurimpina puutteina akkreditoidun ser-

tifioinnin laadukkuudelle? (koskee vain akkreditoidusti sertifioivaa organisaatiota) 

• Nykyinen prosessi ei mitenkään varmista edes sitä, että jokainen auditoija edes pyrkisi tekemään hyvää 

työtä. Toiminta on niin henkilösidonnaista. 

• Palautemekanismin avulla saadaan tietoa asiakkailta. Tosin aika heikosti. Henkilöstö on aika pieni, jo-

ten henkilöt tunnetaan. 

 

4.4. Yritysten haastatteluiden yhteenveto 

Yritysten haastatteluun osallistui viisi akkreditoidusti sertifioidun yrityksen johtajaa ja neljä 

akkreditoimattomasti sertifioidun yrityksen johtajaa. Haastattelut toteutettiin ennalta suun-

nitellun haastattelurungon pohjalta. Haastatteluiden tulokset on dokumentoitu taulukkoon 

13. 

Keskusteltaessa laatujärjestelmän rakentamisen motiiveista jaottelin tulokset sisäisiin (S) ja 

ulkoisiin (U) syihin. Kysymyksen 1 vastauksista voidaan havaita, että akkreditoidusti serti-

fioiduissa yrityksissä sisäisiä syitä on ollut 8 (61,5 %) ja ulkoisia syitä on mainittu 5 (38,5 

%). Akkreditoimattomasti sertifioiduissa yrityksissä sisäisiä syitä on ollut 6 (75 %) ja ulkoi-

sia syitä 2 (25 %). Kuten Georgiev et al. (2014, 1020) toteavat, niin sisäisiin syihin perustu-

vat järjestelmät tuottavat parempia tuloksia sisäisesti, kuin ulkoisiin vaatimuksiin perustuvat 

järjestelmät. Kyseinen tulos synnyttää odotusarvon, että tutkimukseen osallistuvissa yrityk-

sissä laatujärjestelmä tuottaisi hyviä tuloksia tutkimuksen kohteena olevissa asioissa. 

 

Kartoitettaessa nykyistä tilannetta siitä vaativatko asiakkaat laatujärjestelmää (kysymys 2), 

jotta liiketoimintaa heidän kanssaan voidaan toteuttaa. Akkreditoidusti sertifioiduissa yri-

tyksissä vastaukset jakautuivat siten, että osalta vaaditaan ehdottomasti ja osa kokee sen ole-
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van etu myös markkinoinnissa. Akkreditoimattomien yritysten joukossa laatujärjestelmä-

vaatimus nousee selkeämmin esille. Ainoastaan yksi kommentti on sen suuntainen, että vaa-

timusta ei ole havaittu.  

 

Keskusteltaessa yritysten kanssa siitä, että mitä tuloksia laatujärjestelmä on tuottanut (kysy-

mys 3) ovat vastaukset sekä akkreditoidusti sertifioiduissa että akkreditoimattomasti sertifi-

oiduissa yrityksissä lähes identtiset. Vaikuttaa siltä, että molemmat järjestelmät ovat paran-

taneet sisäisiä toimintamalleja, järjestelmän avulla on päästy tarjoamaan uusia tuotteita, on 

päästy isojen asiakkaiden toimittajarekisteriin, ilman järjestelmää toiminta ei olisi nykyisellä 

tasolla, toiminta on systematisoitunut ja tuotelaatu on parantunut. Mainitut esimerkit osoit-

tavat kiistatta, että oikein rakennettuna laatujärjestelmällä on positiivisia vaikutuksia. Listat 

laatujärjestelmän positiivisista puolista eivät osoita minkäänlaista eroa akkreditoidusti serti-

fioidun ja akkreditoimattomasti sertifioidun järjestelmän välillä. 

 

Myös kysymykseen siitä, miksi yritykset ovat sertifioineet laatimansa laatujärjestelmän (ky-

symys 4) vastaukset ovat melko yhteneväisiä molemmissa sertifiointikategorioissa. Yleisiä 

vastauksia ovat asiakkaat vaativat, sertifikaatti koetaan hyväksi, jopa elin ehdoksi, varmistaa 

ja keventää asiakasauditointeja, ilman sertifikaattia ei saada kauppaa ja sen ansiosta on saatu 

isoja asiakkuuksia, ulkopuolinen auditointi parantaa järjestelmää ja pakottaa pitämään sen 

kunnossa. Vastaukset osoittavat kiistatta, että myös sertifioinnin vaikutukset koetaan sangen 

positiivisiksi. Tämän kysymyksen vastauksissa korostettiin akkreditoimattomaan sertifioin-

tiin liittyvän konsultointimahdollisuuden etuja verrattuna akkreditoidun sertifiointiprosessin 

konsultointikieltoon.  

 

Keskusteltaessa akkreditoidusti sertifioitujen yritysten johdon kanssa siitä, miksi he ovat va-

linneet akkreditoidun sertifiointimallin (kysymys 5) oli tulos todella yllättävä. Merkittävä 

osa johtajista ei tiennyt mitä akkreditointi tarkoittaa eikä valtaosa johtajista osannut mainita 

mitä etuja he ovat akkreditoinnista saaneet. Keskusteluissa nostettiin esiin kuitenkin positii-

visina seikkoina sertifioinnin toteutus todennetusti, yritys voi aidosti todentaa laatutason ja 

se, että akkreditoitu sertifiointi antaa pikkuisen laadukkaamman kuvan. Akkreditoinnin lä-

hes tulkoon täydellisestä ymmärtämättömyydestä, keskusteltiin myös akkreditoijan kanssa, 
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joka totesi asian olevan tiedotusongelman. Akkreditoijalla ei ole kanavia asiakaskunnan tie-

dottamiseen ja toisaalta sertifioijat eivät ole aktiivisia asian tiedottamisessa. Merkilliseksi 

asian tekee se, että akkreditoinnin tuntemus on todella heikkoa, mutta valta osa järjestelmistä 

on kuitenkin sertifioitu akkreditoituna. 

 

Koska sertifiointiprosessi on pk-yrityksille haastava ponnistus niin kysymyksellä 6 kartoi-

tettiin sitä, millaisia vaatimuksia yritykset asettavat sertifioijan osaamiselle tai sertifiointi-

prosessille, varsinkin kun (Zeng et al. 2007 248-249) ovat todenneet, että kasvavilla mark-

kinoilla sertifiointilaitokset keskittyvät markkinaosuutensa lisäämiseen, mutta eivät toimin-

tansa laadun parantamiseen ja osaamisensa varmistamiseen. Selkeänä erona haastatteluissa 

nousi esiin, että akkreditoimattomasti sertifioiduissa yrityksissä mainittiin kaksi kertaa, että 

omia vaatimuksia sertifioijan suuntaa ei ole esitetty, ei ole edes tullut mieleen. Yhteistä eri 

ryhmien haastatteluissa olivat odotukset siitä, että sertifioijan on paneuduttava yrityksen toi-

mintaan ja sertifioijalla on oltava substanssiosaamista eli hänen on ymmärrettävä mitä on 

sertifioimassa ja tuntea liiketoiminta. Haastatteluissa korostettiin, että sertifioinnissa on tar-

kastettava ”isot asiat” sillä yksityiskohtien pyörittäminen ei palvele ketään. Lisäksi akkredi-

toidusti sertifioiduissa organisaatioissa nostettiin vaatimuksina kehitysideointi, eteneminen 

käsikirjan mukaan, lisäarvon tuottaminen sekä kriittistä näkemystä. Akkreditoimattomasti 

sertifioiduissa yrityksissä tämän kysymyksen yhteydessä käsiteltiin suhteellisen paljon sitä, 

että akkreditointi ei ole heidän vaatimuksensa, koska he ja heidän asiakkaansa näkevät eri 

sertifiointitapojen statuksen saman arvoisina ja heidän vaativat asiakkaansa hyväksyvät ak-

kreditoimattoman järjestelmän, jonka konsultoiva malli palvelee järjestelmän kehittämistä 

paremmin kuin akkreditoitu malli. 

 

Kysyttäessä asiakaskunnan vaatimuksia akkreditoinnista (kysymys 7) kaikki vastaajat, kate-

goriasta riippumatta, olivat sitä mieltä, että akkreditointia ei vaadita tai he eivät tiedä onko 

kyseistä vaatimusta esitetty. 

 

Sertifioinnin tuottamia hyötyjä tarkasteltiin kysymyksen 8 avulla ”Miten sertifiointi on tu-

kenut laatujärjestelmän vaikuttavuutta?”  Molemmissa kategorioissa nousi esiin huomattava 
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määrä sertifiointia tukevia positiivisia asioita, samoin kuin kysymyksen 4 vastauksissa. Ak-

kreditoidusti sertifioiduissa organisaatioissa nousi esiin sertifikaatin järkevää toimintaa vah-

vistava mielikuva, sertifikaatin toimintaa ohjaava vaikutus, myös muiden kuin yrityksen nä-

kökulmien huomiointi, myös ikävien asioiden tekemisen pakko ja toiminnan paraneminen 

kehitysideoiden myötä. Akkreditoimattomasti sertifioiduissa yrityksissä korostettiin, että il-

man sertifikaattia ei olisi päästy yhtä hyviin tuloksiin, sertifiointi tukee parantamista, ilman 

sertifiointia järjestelmä passivoituisi, konsultoiva auditointimalli tuottaa hyviä vinkkejä, 

myös työntekijätaso on saatu valvomaan prosessien laatua ja pakottaa toimimaan järjestel-

män mukaan. Haastattelun aikana eräs johtajista havahtui ajatukseen, että he itse voisivat 

hyödyntää sertifikaattiaan tehokkaammin omassa liiketoiminnassaan ja hän päätti tutkia 

hyödyntämismahdollisuudet. 

 

Vertailtaessa yritysten mainitsemia sertifioinnin hyötyjä laatujärjestelmän toteuttamiselle 

voidaan todeta, että molemmat sertifiointikategoriat näkevät sertifioinnin tukevan laatujär-

jestelmän toimintaa, pitävän toiminnan aktiivisena ja saatujen kehitysideoiden parantavan 

laatujärjestelmää. Tämän aineiston perusteella voidaan todeta sertifiointi hyödylliseksi me-

nettelytavaksi laatujärjestelmän ylläpitämisessä kehittämisessä. Eroja akkreditoidun ja ak-

kreditoimattomasti sertifioidun järjestelmän välille tämän aineiston perusteella on mahdoton 

vetää. Samaan johtopäätökseen tullaan tarkasteltaessa sertifioinnin vaikutusta jatkuvaan pa-

rantamiseen (kysymys 10). Molempien yrityskategorioiden johtajat toteavat kehitysideoiden 

tukevan jatkuvaa parantamista ja monet asiat näkyvät tehtaan lattialla. Akkreditoimattomasti 

sertifioitujen yritysten vastauksissa näkyy myös yrityksen vastuun ottaminen, kun on to-

dettu, että on itse mietittävä kehitettävien asioiden tärkeys.  

 

Keskusteltaessa sertifioinnissa havaittujen epätyydyttävien tilanteiden käsittelystä (kysymys 

9) akkreditoidusti ja akkreditoimattomasti sertifioiduissa organisaatioissa ilmeni, että pro-

sessit ovat sangen yhdenmukaiset. Sertifioija kirjaa poikkeamat, jotka organisaatio korjaa ja 

sertifioija tarkastaa korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuuden. Molempien sertifiointimal-

lien poikkeamien käsittelyjärjestelmä vaikuttaa myös yhdenmukaiselta akkreditoijan edel-

lyttämään poikkeamien käsittelyyn hänen kirjoittaessaan poikkeamia sertifiointiorganisaa-

tiolle (akkreditoijan haastattelu kysymys 5). Vaikuttaa siltä, että molemmissa kategorioissa 
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on ainakin jossain määrin omaksuttu toimintamalli, että poikkeamat käsitellään laajemmin 

myös organisaatiossa. Akkreditoidusti sertifioitujen organisaatioiden vastauksissa oli mai-

ninta ”poikkeamat mukaan päivittäisjohtamiseen” ja akkreditoimattomasti sertifioitujen or-

ganisaatioiden vastauksissa oli maininta, että ”poikkeamat käsitellään työntekijöiden 

kanssa”.  

 

Koska akkreditoija kysymyksessä 9 ja sertifioijat kysymyksissä 17 ja 18 korostavat yksittäi-

sen auditoijan merkitystä auditoinnin ja sertifioinnin merkitykselle niin kysymyksellä 11 

”Vaikuttaako sertifioijan persoona tyytyväisyyteenne sertifiointiprosessiin?” haluttiin serti-

fioitujen organisaatioiden johdon näkemys auditoijan vaikutuksesta prosessin onnistumi-

seen. Vastaukset olivat täysin yhteneväiset molemmissa sertifiointikategorioissa ja vastaajat 

korostivat auditoijan näkemyksen ja kokemuksen sekä yhteistyökyvyn merkitystä onnistu-

neelle sertifiointiprosessille. Varsinkin akkreditoidusti sertifioitujen yritysten joukossa vas-

taukset olivat hieman yllättäviä, koska aikaisemmin kyseistä prosessia läpikäytäessä akkre-

ditoijan ja sertifioijan kanssa on korostettu prosessin määrämuotoisuutta, jonka voisi ajatella 

vähentävän prosessin henkilöriippuvuutta. Toisaalta kuitenkin akkreditoijakin toteaa, että 

sertifiointiorganisaatioissa voi olla suurempia eroja eri auditoijien välillä kuin sertifiointior-

ganisaatioiden välillä (kysymys 9). Akkreditoitua sertifiointia harjoittavan yrityksen edus-

taja kuitenkin toteaa, että vaikka konsultointi on kiellettyä siihen ei päästä kiinni, jos audi-

toija tekee sen fiksusti.  

 

Keskusteltaessa haastateltavien kanssa siitä, että kuka tai ketkä valvovat sertifiointiprosessin 

laadukkuutta (kysymys 12) vastauksista osoittivat, että yritysjohdolla ei ole näkemystä käyt-

tämäänsä sertifiointiprosessiin liittyvästä laadunhallinnasta, tai näkemys on peräti virheelli-

nen. Tarkasteltaessa akkreditoidusti sertifioitujen organisaatioiden johdon vastauksia niin 

vastaus ”sertifioija / auditoija” valvoo, on tietenkin periaatteessa oikein, mutta johtaa tilan-

teeseen, jossa suorittaja valvoo omaa tekemistään ja se vastaa akkreditoimattoman sertifi-

oinnin mallia. Yllättävää näissä vastauksissa on ”en osaa sanoa” vastausten suuri määrä. 

Tarkasteltaessa akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten johdon vastuksia ensimmäisenä 

huomio kiinnittyy vastaukseen, jossa väitetään FINASin valvovan sertifiointiprosessia, 
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vaikka FINASilla ei ole minkäänlaista roolia akkreditoimattomien järjestelmien valvon-

nassa. Osassa näitä yrityksiä organisaatio on itse ottanut valvovan roolin saadakseen sertifi-

ointiprosessilta sitä mitä halutaan.  

 

Kysymyksellä 13 pyrittiin selvittämään varmistaako kysymyksessä 12 tarkoitettu valvonta 

sertifiointiprosessin laadukkuuden. Johtuen jo kysymyksen 12 vastauksen epämääräisyy-

destä ei kysymyksen 13 vastauksista voida vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä, koska vas-

taajilla ei edes ole näkemystä prosessin valvonnan menettelytavoista. Muutamat vastaukset 

kuitenkin sisältävät mielenkiintoisia näkemyksiä, vaikka ne eivät suoranaisesti olekaan vas-

tauksia esitettyyn kysymykseen. Ensimmäisenä mielenkiinto kohdistuu erääseen akkredi-

toidusti sertifioidun yrityksen johtajan kommenttiin siitä, että myös asiakkaiden mielestä on 

isoja eroja sertifioitujen ja sertifioimattomien yritysten välillä, joka tukee havaintoa sertifi-

oinnin hyödyllisyydestä. Toinen mielenkiintoinen kommentti tulee yrityksestä, joka on vaih-

tanut sertifiointiprosessinsa akkreditoidusta akkreditoimattomaksi. Tässä tapauksessa haas-

tateltava toteaa akkreditoimattoman prosessin olevan vähintään yhtä hyvän kuin akkreditoitu 

prosessi ja jatkaa, että ikinä ei kukaan valvoja ole käynyt kylässä. Kommentti osoittaa otos-

luonteisen valvonnan puutteen, johon sertifiointiorganisaation edustajakin viittaa vastates-

saan kysymykseen 8, että isojen toimijoiden toiminnasta akkreditoija pystyy tarkastamaan 

vain murto-osan ja akkreditoija nostaa kyseisen asian erääksi prosessin ongelmaksi oman 

haastattelunsa kysymyksessä 15. 

 

Keskusteltaessa johtajien kanssa siitä, että tukeeko laatujärjestelmä yrityksen tuottavuutta 

(kysymys 14), asiakastyytyväisyyttä (kysymys 15) ja muiden tavoitteiden toteutumista (ky-

symys 16) sekä siitä, että toteutusivatko kyseiset tavoitteet ilman laatujärjestelmää (kysymys 

17) oli vastausten suunta voimakkaasti laatujärjestelmän positiivista vaikutusta tukeva. On 

mielenkiintoista havaita, että kysymysten 14 (vaikutus tuottavuuteen) ja 16 (vaikutus mui-

den tavoitteiden toteutumiseen) kohdalla positiivisen vaikutuksen ehdoksi on asetettu, että 

järjestelmä on rakennettu oikein. Tätä havaintoa tukee myös Ahire et al. (1996, 27) maininta 

siitä, että mitä tiukemmin laadittu pitkän tähtäimen TQM-ohjelma yrityksessä on, niin sitä 

parempi laatu. Kannanotot siihen, että tapahtuisiko tavoitteiden mukaisia hyviä asioita ilman 
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laatujärjestelmää vaihtelivat epävarmuudesta ehdottomaan eriävään mielipiteeseen. Laatu-

järjestelmän koettiin molemmissa sertifiointiprosesseissa edesauttavan tavoitteiden toteutu-

mista ja sen lisäksi se on myös kohdentanut asioiden käsittelyä kokonaisuuteen vaikuttaviin 

tekijöihin. Akkreditoidusti sertifioitujen yritysten joukosta nousi näkemys, että ilman laatu-

järjestelmää hyvien asioiden tapahtuminen olisi ollut epävarmaa, mutta ilman sertifiointia 

ne kyllä olisivat tapahtuneet. Tämä ajatus on sangen yhdenmukainen Zaramdini (2006, 487-

488) tutkimustuloksen kanssa, joka toteaa, että tehokkuuden tai tuotteen laadun parantami-

nen ei voi perustua pelkästään ISO 9001-sertifiointiin. 

 

Kysymyksellä 18 ”Miksi mielestänne yritysten pitäisi sertifioida järjestelmänsä?” haluttiin 

kerätä haastateltavien yleiset näkemykset sertifiointiin liittyvistä motiiveista. Akkredi-

toidusti sertifioitujen organisaatioiden vastauksissa korostui ulkopuolisen tahon merkitys 

järjestelmän kehittämisessä, sekä merkki siitä, että järjestelmä on läpikäyty ja se on hallittu. 

Sertifioinnin mainittiin myös lisäävän yritysten järjestelmien vertailtavuutta. Vaikka järjes-

telmät olivat akkreditoidusti sertifioituja, useat vastaajat korostivat, että heillä ei ole näke-

mystä akkreditoinnin välttämättömyyteen. Akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten joh-

tajat korostivat asiakasvaatimusta, positiivista signaalia ympäristöön, kaupankäynnin hel-

pottumista myös globaaleissa verkostoissa sekä sertifioinnin tuomaa positiivista pakkoa to-

teuttaa järjestelmässä luvatut asiat. Molempien sertifiointikategorioiden vastaukset kuvasta-

vat positiivista suhtautumista sertifiointiin ja vastaukset ovat saman suuntaisia kuin vastauk-

set omaan yritykseen liittyvään kysymykseen 4 ”Miksi olette sertifioineet järjestelmänne?” 

 

Taulukko 13 Yritysten edustajien haastatteluiden typistelmä 

Akkreditoidusti sertifioitu Akkreditoimattomasti sertifioitu 

1. Miksi olette rakentaneet laatujärjestelmän? Mikä sen tavoite on? 

• Emoyhtiön vaatimus (U) 

• Asiakas vaati (U) 

• Tulevaisuuden kilpailutekijä (S) 

• Turvallinen ja viihtyisä työpaikka (S) 

• Asiakkaan kokeman laadun parantaminen (S) 

• Asiakas katsoi sen olevan eduksi (ei vaatinut) 

(U) 

• Markkinointietu (S) 

• Itse haluttiin sertifiointi (S) 

• Pakko, jos haluaa kehittyä (U) 

• Liiketoiminta on kasvanut ja sen hallinta edel-

lyttää järjestelmää (S) 

• Oma halu päästä kiinni ongelmiin, joita jatku-

vasti toistetaan. (S) 

• Siihen aikaan, kun rakennettiin järjestelmä ei ol-

lut pakollinen. 

• Asiakkaat vaativat laatujärjestelmää (U) ja ta-

lossa oleva tieto oli dokumentoitava siten, että 

kukaan ei ollut korvaamaton. (S) 

• Oltiin tarjoamassa tuotetta asiakkaalle, joka an-

toi järjestelmästä pisteitä. (U) Ajatus oli, että 

nopeasti tehdään, mutta pian havaittiin, että 

tässä on muutakin järkeä. Havaittiin että siitä on 
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• Haluttiin tietty, arvioitavissa oleva toimintatapa 

(S) 

• Työntekijät ymmärtävät järjestelmän avulla toi-

mintaan kohdistuvat vaatimukset (S) 

• Isojen kauppojen saaminen. (U) 

hyötyä ja ruvettiin tekemään järjestelmää it-

selle, eikä muille. (S) 

• Oman menestymisen kannalta. (S) 

• Entisen toimitusjohtajan halu saada ensimmäi-

senä sertifikaatti, koettu uutuusarvoa. (S) 

• Pyrittiin muuttamaan organisaatiota ja toiminta-

malleja. (S) 

2. Vaativatko asiakkaat laatujärjestelmää (tällä hetkellä)? 

• Asiakkaat vaativat ja on jopa oletusarvo. Enem-

män poikkeama, jos ei ole järjestelmää 

• Vielä eivät vaadi, mutta on lisä lisäarvo. Asiak-

kaat arvostavat. 

• Nyt ei ole pakko mutta on yritykselle etu. Uu-

detkaan asiakkaat eivät vaadi, mutta on itse huo-

mioitu, kun markkinoidaan. 

 

• Kun rakennettiin niin ei suoranaisesti vaadittu, 

nyt tilanne on se, että ilman ei pärjätä.  

• Kyllä, asiakkaat odottavat aina sertifikaattien 

päivitystä, kun niiden voimassaololakkaa. 

• Yrityksellä on asiakkaita, joille ei voi toimittaa 

ilman sertifikaattia. 

• Meni kauan, että sitä ei vaadittu. Nyt tietyt asi-

akkaat vaativat.  

• Nykyään tietyillä asiakkaiden toimialoilla vaa-

ditaan. 

• En koe sellaista. En näe, että tällä toimialalla 

mikään yhtiö pystyisi erottumaan laatujärjestel-

mällä.  

3. Millaisia tuloksia laatujärjestelmä on tuottanut? Onko saatu aikaan jotain sellaista, 

jossa ei olisi onnistuttu ilman laatujärjestelmää? 
• Kokonaisnäkemyksen ja kokonaisuuden hallin-

nan ymmärtämisen. Nähdään eri asioiden vai-

kuttavuus. Saatiin aikaan kokonaisuuden ku-

vaus ja ryhtiä toimintaan. 

• Järjestelmän, jolla prosessia hallitaan. Ilman jär-

jestelmää ei oltaisi sitä mitä nyt ollaan. Syste-

matiikan lisääntyminen on tärkeintä. On osattu 

huomioida kaikki vaatimukset. On tuottanut li-

säarvoa. 

• Asiakkaiden vaatimuksia on ilman laatujärjes-

telmää vaikea saada kuntoon.  

• Järjestelmä toimii ”rautalankamallina” toimin-

tojen toteuttamisesta.  

• Elinehto.  

• Erittäin fiksusti dokumentoitu, tukee toimintaa, 

ei tekstiä tekstin vuoksi.  

• Business lähtöinen järjestelmä. Elää koko ajan, 

muutetaan maailman muutosten mukana. 

• Paljon dokumentteja, järjestelmä auttaa liiketoi-

minnan seurannassa.  

• Toiminta on systemaattisempaa ja toiminnan 

järjestelmällisyys on lisääntynyt kaikilla ta-

soilla.  

• Tuonut käytäntöön positiivisia vaikutuksia.  

• Yleinen järjestys on parantunut, jota ei olisi il-

man järjestelmää saatu aikaan. 

• Saatu isoista asiakkaista tarjouspyyntöjä ja 

kauppoja. Päästy hyväksytyiksi toimittajiksi.  

• Sisäinen toiminta on kehittynyt ja se ohjaa toi-

minnan järkeistämistä.  

• Järjestelmä on selkeyttänyt toimintaa.  

• Suuri vaikutus tuotelaadun parantumiseen. 

•  Vaikea sanoa mitä se on taloudellisesti tuotta-

nut.  

• Järjestelmällisyys parantunut.  

• Pakko tehdä järjestelmän mukaan. Systematisoi 

toimintaa. 

• Ilman laatujärjestelmää ei oltaisi saatu kaikkia 

asiakkaita. Paljonko asiakkaita olisi menetetty 

on mahdoton sanoa. 

• Ei olisi mitään mahdollisuuksia kasvaa eikä pal-

vella asiakkaita.  

• Laatujärjestelmä on elinehto.  

• Laatujärjestelmä on lisännyt järjestelmälli-

syyttä. 

• Asiakasauditoinnit ovat järkeistyneet järjestel-

män myötä. 

• Tiettyjä kauppoja on saatu. 

• Päästy tarjoamaan uusia kauppoja, ollaan isojen 

asiakkaiden toimittajarekisterissä. 

• Asiat ja tiedot ovat järjestyksessä ja ne löytyvät. 

• Organisaatio toimii samalla lailla, laatujärjes-

telmä on tehtaan käsikirja ja se on onnistumisen 

ehdoton edellytys 

• Hionut toimintamalleja. Syntynyt standardoidut 

tavat toimia.  

• Pakottaa systemaattiseen toimintaan. Toimitaan 

sovitulla tavalla. 

• Dokumentoinnin taso on parempi kuin ilman 

järjestelmää. Paljon asioita on dokumentoitu.  
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• Ulkoinen auditointi kannustaa pitämään järjes-

telmät kunnossa. 

 

4. Miksi olette sertifioineet järjestelmänne? 
• Saatu aikaan kasvojen kohotus sertifioinnilla.  

• Sertifiointi keventää asiakaskyselyitä ja asiakas-

byrokratiaa. 

• Asiakkaat vaativat, välttämättömyys, mutta 

myös ympäristö ja toiminta edellyttävät.  

• Asiakkaat vaativat.  

• Meille sertifioitu järjestelmä on elinehto. Kevy-

empi asiakasauditointi kun järjestelmä on serti-

fioitu, asiakasauditoinnin luonne on varmistava.  

• Ilman ISO 9001:2015 päivityksiä olisi mene-

tetty isoja asiakkaita. 

• Asiakas arvostaa sertifikaattia. 

• Alun perin sertifiointi ei ollut tarkoitus. Nälkä 

kasvoi syödessä. 

• Sertifikaattia voidaan markkinoida, mutta asioi-

den läpikäynti on ollut merkityksellisempää. 

• Asiakkaat vaativat sertifikaattia ja ulkoinen au-

ditointi parantaa järjestelmää.  

• Järjestelmän ylläpidon vastapainona on saatu 

isoja asiakkuuksia.  

• Tulevaisuudessa järjestelmästä ja sertifioinnista 

on pelkkää hyötyä. 

• Asiakkaat edellyttävät sertifiointia.  

• Onhan se meriitti myös omalle organisaatiolle, 

tietynlainen status.  

• Ei saada kauppaa, jos ei sertifikaattia ole.  

• Asiakkaat auditoivat toimintaamme, jos ei omaa 

sertifikaattia ole niin ei päästä läpi asiakasaudi-

toinneista. 

• Alussa ei ollut tarkoitus. Onneksi meidät ylipu-

huttiin. 

• Sertifikaatti koetaan hyväksi jopa pakolliseksi 

kyseisellä toimialalla.  

• Kaikkea ei tulisi tehtyä, jos ei olisi pakkoa.  

• Sertifioijat ovat antaneet hyviä neuvoja ja vink-

kejä.  

• Itse on sokeuduttu ongelmille.  

• Ulkopuoliset näkemykset. 

• Asiakasauditointien järkeistäminen. 

• Kun kerran toimitaan tietyllä tavalla niin miksi 

ei sertifioitaisi. 

• Ehkä nähty, että se sparraa toimimaan luvatulla 

tavalla. 

• Määräaikaisauditoinneissa tarkastetaan, että 

kaikki toimii sovitulla tavalla. 

• Ulkopuolinen näkemys ja kehitysehdotukset, 

sertifioinnin konsultoiva ote on parempi saata-

vien vinkkien johdosta.  

• Saadaan vinkkejä, joita ei tulisi esiin arkipäivän 

toimissa.  

• Konsultoiva auditointi on ehdottomasti fik-

sumpi toimintamalli. Emme tarvitse sellaista, 

että vain todetaan, onko jokin asia kunnossa vai 

ei, se ei tuota meille lisäarvoa. 

5. Olette sertifioineet laatujärjestelmänne akkreditoidusti. Mitä hyötyä saatte akkredi-

toinnista, miten se näkyy käytännössä? 
• Sertifiointi on todennetusti tehty.  

• Yritys voi aidosti todentaa laatutason.  

• En ole tietoinen akkreditoijan toimista.  

• Isojen asiakkaiden vaatimus. Muusta ei ole edes tietoa. 

• En pysty sanomaan.  

• Hyödyn lisä arvo ei ole tiedossa.  

• Kustannukset kavahduttivat. Antaa pikkuisen laadukkaamman kuvan. 

• Ei tietoa. Ei ole ollut suunnitelmissa, on vain tullut. 

• En näe mitään eroa. Akkreditoimatonta ei ole pohdittu. Asiakkaat eivät vaadi akkreditoitua sertifikaat-

tia. 

6. Millaiset vaatimukset asetatte sertifiointiprosessille ja sertifioijalle? 
• Kohtuullisen kriittistä näkemystä toimintaan, 

jotta auditoinnista saadaan molemminpuolinen 

hyöty.  

• Kehitysideoita. 

• Ei vaatimuksia, ei ole tullut mieleenkään vaati-

muksia.  

• Hyvä tuuri auditoijien suhteen. On kuullut 

muista yrityksistä, että sertifiointi olisi rasite, 
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• Odotetaan sertifiointiprosessin etenemistä käsi-

kirjan mukaan.  

• Odotetaan ideoita ja tietoa sertifioijalta. 

• Substanssiosaamista, ymmärtää mitä on sertifi-

oimassa.  

• Ei edettäisi pelkästään standardin vaatimusten 

mukaan.  

• Prosessin on tuotettava lisäarvoa.  

• Yksityiskohdat ovat tärkeitä mutta eivät saa olla 

itsetarkoitus. 

• Sertifioijalla on oltava tuntemus järjestelmän 

toimivuudesta.  

• Meille hyvä sertifioija toimii businesslähtöi-

sesti. 

• Tarkastetaan standardin vaatimukset, mutta ei 

takerruta yksityiskohtiin.  

• Tarkastetaan, että ”isot asiat” toimivat. 

eikä paranna toimintaa. Rajanveto on todella 

tarkkaa ja tärkeää 

• On ollut aikaisemmin akkreditoitu järjestelmä. 

Järjestelmä on vaihdettu akkreditoimattomaksi 

eikä kukaan ole sitä kyseenalaistanut. Nyt audi-

toinnit hoidetaan konsultoivalla auditoinnilla, 

joka palvelee liiketoimintaa paremmin. 

• Vaativat asiakkaat ovat hyväksyneet akkreditoi-

mattoman sertifioinnin. 

• Akkreditoimattoman status ei ole yhtään hei-

kompi kuin akkreditoidun koska se kelpaa vaa-

tiville asiakkaille. 

• Sertifioijan tulee paneutua yritykseen.  

• Rutiinien on toimittava, mutta ”pilkun viilaus” 

ei hyödytä ketään.  

• Yllätys on ollut, että tehdaslattialla auditoijat 

viettävät suhteellisen vähän aikaa. Motivoisi 

työntekijöitä, jos tehtaalle uhrataan enemmän 

aikaa. 

• Ei olla asetettu itse vaatimuksia, eikä ole vaa-

dittu tiettyjä henkilöitä auditoimaan.  

• Auditoijan tulisi ymmärtää auditoimaansa busi-

nesta ja liiketoimintamalleja, joka olisi siinä 

mielessä eduksi, että ei lueta standardeja vää-

rällä tavalla. 

7. Asettaako asiakaskunta vaatimuksen järjestelmän akkreditoinnille?  
• Akkreditoitua sertifiointia ei vaadita, mutta ky-

sytään asiakastilaisuuksissa, ollaan kiinnostu-

neita. 

• En osaa sanoa. Jotkut voisivat vaatia, jos akkre-

ditoitua sertifiointia ei olisi. 

• Asiakkaat eivät edellytä akkreditointia.  

• Sertifiointia edellytetään ja päivitystä vaadi-

taan, mutta akkreditointia ei vaadita 

 

8. Miten sertifiointiprosessi on tukenut laatujärjestelmän vaikuttavuutta? 

• Sertifiointi vahvistaa mielikuvaa, että on toi-

mittu järjestelmän mukaan. 

• Ohjannut toimintaa aika paljonkin. Auttaa huo-

mioimaan myös muut kuin yrityksen näkökul-

mat, laajempi näkökulma. 

• Kyllä on. Paranee joka kerta. Saadaan paran-

nusideoita. 

• Pakottaa tekemään määrättyjä asioita, joita 

muuten ei ehkä tehtäisi.  

• Itse laadittu järjestelmä siten että se hyödyttää. 

Turha karsittu pois ja muokattu itselle sopivaksi. 

• Ilman sertifikaattia ei olisi päästy yhtä hyviin tu-

loksiin, sertifiointi tukee parantamista. 

• Kyllä tukee, muutoin unohtuisi passiiviseksi, 

nyt pysyy aktiivisena. 

• Konsultoiva sertifiointi tukee erinomaisesti toi-

mintaamme. On saatu hyviä vinkkejä. Vuoro-

vaikutus on erinomaista. 

• Henkilökunta on ottanut sertifioinnin hyvin vas-

taan.  

• Työntekijät valvovat prosesseja ja ilmoittavat 

virheistä.  

• Henkilökunta ollut hyvin mukana. 

• Pakko varmistaa, että toimitaan järjestelmän 

mukaan. 

• Itse ei olla osattu hyödyntää sertifikaattia. Pi-

täisi tutkia sertifikaatin hyödyntämismahdolli-

suudet. 
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9. Mitä tapahtuu, jos sertifioija havaitsee, että kaikki asiat eivät toimi sovitulla tavalla? 

• Poikkeamat on nähtävä kehitysasiana. Ei pidä 

selitellä selvitetään juurisyy ja korjataan.  

• Auditointi on kuin palaute.  

• Korjaavat toimenpiteet mukaan päivittäisjohta-

miseen esimerkiksi johdon katselmukseen tai 

johtoryhmään. 

• Laitetaan asiat kuntoon ja raportoidaan auditoi-

jalle. Auditoija valvoo korjaavia toimenpiteitä. 

• Tarkastellaan omaa toimintaa. Korjaavat toi-

menpiteet raportoidaan ja tarkastetaan niiden 

toimivuus. 

• Korjaavat toimenpiteet hoidetaan nopeasti. 

• Poikkeamat korjataan. On myös byrokratiaa, 

joka on hoidettava järjestelmän mukaan. 

• Poikkeama joko lievä tai vakava, joille annetaan 

kirjalliset vastineet tietyssä ajassa. Auditoija an-

taa hyväksynnän tai pyytää lisäselvityksiä. Toi-

menpiteiden vaikuttavuuden tarkastus seuraa-

vassa auditoinnissa. 

• Kirjataan poikkeamia, joka on hyvä asia. Poik-

keamat käsitellään työntekijöiden kanssa. 

• Poikkeamat korjataan. Mietitään, onko poik-

keama tietoista vai tiedostamatonta. Pyritään 

yksinkertaistamaan prosesseja, kirjataan niin 

kuin toimitaan, ei tehdä asioita liian vaikeaksi. 

10. Tukeeko sertifiointiprosessi toimintanne jatkuvaa parantamista? 

• Kehityskohteet tukevat 

• Tukee ja se on joka vuosi esillä. Ei pääse unoh-

tumaan. 

• Kyllä. Toiminta on jatkuva prosessi, antaa toi-

mintamallin selkärankaan. 

• Kyllä tukee, kun sertifiointi tulossa tarkkaillaan 

tilannetta ja varmistetaan, että vuosikellon mu-

kaiset asiat on tehty. 

• Kehityskohteet ja poikkeamat tulevat ilmi. 

• Kyllä, eritoten konsultoiva auditointimenettely. 

En näe mitään lisäarvoa akkreditoinnista, lasku 

on suurempi.  Konsultoiva auditointisysteemi 

auttaa yritystä. 

• Kaikki kehitysideat tukevat parantamista. Mo-

net asiat näkyvät tehdaslattialla tai raportoin-

nissa. 

• Tukee ja ei. Varmistetaan, että toimitaan kuten 

on luvattu. Sertifiointi ei automaattisesti nosta 

esiin kehityskohteita. Mietitään itse, miten näh-

dään kehitettävien asioiden tärkeys. 

11. Vaikuttaako sertifioijan persoona tyytyväisyyteenne sertifiointiprosessiin? 

• Kyllä vaikuttaa koska jokaisella oma tapa tehdä 

asioita 

• Kyllä, totta kai. Tarkastetaanko teoria vai käy-

täntöpohjalta, iso ero hyödyssä.  

• Mitä lähempänä auditoija on meidän prosesseja 

sen parempi on lopputulos. 

• Totta kai, on selvää, että on hyvä, kun kemiat 

kohtaavat. 

• Tietysti vaikuttaa. 

• Varmasti vaikuttaa. On hyvä, kun ollaan sa-

malla aaltopituudella ja ajatellaan yrittämisestä 

samalla tavalla 

• Paljonkin. Auditoijan ammattitaito parantaa 

prosessia ja lisää luotettavuutta. 

• Totta kai. On tärkeää, miten avoimesti asioita 

käsitellään.  

• Yhteistyötä auditoijan kanssa on avainase-

massa. 

• On sillä jonkinlainen merkitys. Jokaisella on 

omat piirteensä.  

• On hyvä, että sertifioija vaihtuu. Ei toista liiaksi 

itseään. 

• Kyllä. Jos sertifioijalla on järkeviä asioita niin 

ok, asioita ei saa tehdä vain sertifioijaa varten. 

12. Kuka / ketkä valvovat sertifiointiprosessin laadukkuutta? 
• Sertifioija valvoo itse, omavalvonta. Joskus on 

haluttu vaihtaa henkilöä. 

• Auditoija valvoo. 

• Itsekin ymmärretään jotain, käytetään konsult-

tia. 

• Valvonta perustunut sertifioijan ja sertifioidun 

väliseen luottamukseen.  

• En osaa sanoa mitään. 

• Ei valvota.  

• Kukaan ei ole asettanut akkreditoimattomuutta 

kyseenalaiseksi, vaikka vaativat asiakkaat käy-

vät itse auditoimassa. Järjestelmästä on saatu 

enemmän kehuja kuin haukkuja. 

• Sama taho kuin muitakin eli FINAS 
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• En osaa sanoa, auditoija valvoo tai kukaan ei 

valvo. 

• Ei mitään menettelyä. Valintavaiheessa puututtu 

asiaan, pyydetään CV:t.  

• Ylin johto on sitoutunut. Vaarana voi olla, että 

ylin johto ulkoistaa laadun, suurin virhe mitä 

voidaan tehdä. 

• Laatuvastaava ja johtoryhmä. 

13. Varmistaako valvonta prosessin laadukkuuden? 
• Isoja eroja sertifioidun ja ei sertifioidun järjes-

telmän välillä, myös asiakkaiden mielestä. 

• En ole asiantuntija. Itse seurataan standardin 

vaatimuksia. 

• Akkreditoimaton vähintään yhtä hyvä kuin ak-

kreditoitu. Ikinä ei kukaan valvoja ole käynyt 

kylässä. 

• Meillä akkreditoimaton prosessi toimii hyvin.  

• Tulokset käydään läpi, mutta ei mitään syväana-

lyysejä, sovitaan jatkotoimenpiteet. 

14. Tukeeko sertifioitu laatujärjestelmänne yrityksen tuottavuutta? 
• Oikein tehtynä tukee. 

• Varmaan tukee, mutta se on meille elinehto.  

• Pakko tehdä, mutta ei varmaan suoranaista yh-

teyttä. 

• Ehkä ei ensimmäisen vuoden aikana. Nyt on 

päivitetty koko järjestelmää ja tulossa myös ta-

loudellista hyötyä. 

• Kyllä tukee. Järjestelmä on tuonut toimintamal-

lin, jonka mukaan toimitaan, ei rönsyillä. 

• Tukee, koska määritelty toimintatapoja. Järjes-

telmä on siirretty tuotantoon ja konttoriin. Ta-

voitteena on ollut tuottavuuden parantaminen 

• Kyllä, tuottavuus on myös laatujärjestelmän 

mittarina.  

• Kun verrataan suunnitelmaa ja toteumaa, yrite-

tään päästä tavoitteisiin 

• Totta kai 

• Kyllä, jos nyt laatujärjestelmä otettaisiin pois 

tulisi ”villi länsi”. 

• Perusliiketoimintoja tehtäisiin ilman järjestel-

määkin ja ilman järjestelmääkin mietittäisiin 

tuottavuutta. 

15. Tukeeko sertifioitu laatujärjestelmänne yrityksen asiakastyytyväisyyttä? 
• Kyllä, jos se on laatujärjestelmässä vaatimuk-

sena ja sitä edellytetään, mutta myös se, että tun-

nistetaan johtamisjärjestelmässä useita eri teki-

jöitä. Mittaamisen ja seurannan sekä jatkuvan 

parantamisen kautta voidaan toimia kohdentaa. 

Asiakasta halutaan palvella, ja sitä järjestelmien 

on tuettava. 

• Iso linkki toisiinsa, koska on asiakasvaatimus 

• Tärkeä asiakas mielissään ja tyytyväinen laatu-

järjestelmän olemassaolosta. 

• Yritysasiakkaiden kohdalla kyllä. 

• Kyllä, sisäiset ohjeet toimitusaikojen ja rekla-

maatioiden sekä tarjousten laadinnan osalta. 

• Kyllä, eivät itse auditoi kaikkea, vaan luottavat 

sertifiointiin. Asiakkaat auditoivat kevyem-

mällä ohjelmalla, pistokoemaisesti 

• Ihan selkeästi. 

• Nopea reklamaatioihin vastaaminen, josta on 

tullut kiitosta. 

• Laine: 

• Ei se haittaakaan, mutta voihan asioita tehdä 

laadukkaasti ilman järjestelmääkin. 

16. Tukeeko sertifioitu laatujärjestelmänne yrityksen muiden tavoitteiden toteutumista? 
• Silloin kun järjestelmä rakennettu hyvin niin 

kyllä.  

• Asioiden vaikutus toisiinsa on ymmärrettävä ja 

pystyttävä todentamaan.  

• Järjestelmän on tuettava toimintaa eikä sertifi-

kaattia. 

• Ohjaa taustalla toimintaa koko ajan, on osa yri-

tystä. 

• Ehdottomasti tukee.  

• Olemme alalla suunnan näyttäjä. Ihmiset kuun-

televat.  

• Laatujärjestelmää on käytetty monen asian 

käyttöönotossa, kaikki ovat paremmin mukana 

asiassa, kun se voidaan kytkeä osaksi laatujär-

jestelmää 

• Ainoa asia jolla pystyy potkimaan myös johtoa, 

saadaan asioita eteenpäin. 

• Liiketoimintasuunnitelma näyttää selvän suun-

nan, auttaa selvästi seurannan kautta. 

• Ei se haitaksi ole. Tukee siten, että asioita teh-

dään systemaattisesti, mutta voi toimia hyvin il-

man järjestelmääkin. 
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• Järjestelmän rakentaminen on ollut investointi. 

• Kokonaisuudessa tukee kaikkia toimintaa, eni-

ten työsuoritusta. 

• Liiketoimintasuunnitelma kyllä, mutta laatujär-

jestelmä ei. Liiketoimintasuunnitelmaa ylläpi-

detään. 

17. Toteutuisivatko edellä mainitut asiat ilman laatujärjestelmää? 
• Ehkä, mutta olisiko ilman laatujärjestelmää 

osattu keskittyä kokonaisuuteen ja siihen vai-

kuttaviin tekijöihin. Ilman sertifiointi olisi kyllä 

toteutunut. 

• Toteutuisi ilman järjestelmääkin, mutta järjes-

telmä varmaan vaikuttaa taustalla. 

• Isoja hyviä juttuja olisi jäänyt tapahtumatta. 

Isoja asiakkuuksia ei olisi saatu. Ponnistus ei ole 

mennyt hukkaan. 

• Kyllä, mutta ei yhtä jäsenneltynä. 

• Ei oltaisi samalla tasolla, siitä olen varma. 

• Ei ainakaan samassa mittakaavassa.  

• Oltaisi vieläkin autotallipaja.  

• Tietyn kokoluokan jälkeen järjestelmä on vält-

tämätön. 

• Ei toteutuisi, nyt asiat järjestyksessä. 

• On syntynyt toimintamalli ja sertifioija voi tulla 

milloin hyvänsä.  

• En usko, että paljon huonommin toimittaisiin il-

man laatujärjestelmää 

18. Miksi mielestänne yritysten pitäisi ser-

tifioida järjestelmänsä ja vieläpä akkre-

ditoidusti? 

Miksi mielestänne yritysten pitäisi ser-

tifioida järjestelmänsä? 

• Jotta yritykset pystyvät varmistamaan, että jär-

jestelmä kuvaa ja tukee heidän toimintaansa.  

• Ulkopuolinen taho järjestelmän kehittämisessä.  

• Paremmin verrannollinen muihin yrityksiin. 

• Akkreditointi poistaa mahdollisuuden selitte-

lylle. 

• Tuo järjestelmällisyyttä, en osaa kuvitella toi-

mintaa ilman laatujärjestelmää ja sertifikaattia.  

• Meille sertifiointi ei ole mikään rasite. Tuo pelk-

kää plussaa ei yhtään miinusta. 

• Ulkopuolinen aspekti ja tarkastus. Akkreditoin-

tiin ei ole selkeää kantaa, mutta tukee brän-

däystä.  

• En pysty perustelemaan, mutta tärkeintä on 

miltä asiat näyttävät. 

• Merkki siitä, että yrityksen toimintaa on läpi-

käyty ja toiminta on hallinnassa.  

• Akkreditoinnista ei selkeää näkemystä, jos joku 

vaatii niin ok. 

• Lisää toimitusketjujen turvallisuutta Itsekin 

vaaditaan omilta toimittajilta.  

• Lisää luotettavuutta asiakkaan näkökulmasta 

• Positiivinen pakko hoitaa asioita kuntoon.  

• Asiakkaat vaativat 

• Jos haluaa olla osa globaalia verkostoa niin ser-

tifiointi on ehdoton edellytys. Sertifiointi on 

meidän tapauksessa erittäin hyvä asia. 

• Kun on sertifioitu niin sen mukaan eletään ser-

tifiointi estää asioiden luisumisen.  

• Ylläpito helpottuu vuosi vuodelta.  

• Ei ole hukkaan heitetty panostus ainakaan tä-

män kokoluokan yrityksissä. 

• Miksi ei, koska se on positiivinen merkki ulko-

puoliselle. 

• Voi hyödyntää kaupankäynnissä. 

• Voi olla projekteja, joihin ei pääse ilman sertifi-

ointia. 
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4.5. Kysymys- / väittämälomakkeiden purku 

Kysymys / väittämälomakkeilla kerätyt tiedot on esitetty taulukoissa 14-45. Tekstissä käy-

tetty termi ”kysymys” viittaa haastattelulomakkeeseen ja ”väittämä” viittaa kysymys-/väit-

tämälomakkeeseen. Alkuperäisenä tavoitteena oli saada kerättyä mielipiteet johtotason hen-

kilöiltä, jotka vastaavat yrityksestä, tuotannosta tai laatujärjestelmästä. Tutkimuksen aikana 

avautui mahdollisuus kerätä tietoja myös akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten alem-

milta organisaatiotasoilta, joten myös näitä tietoja hyödynnetään vertailujen suorittamisessa. 

Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa esitettyihin väittämiin asteikolla 0=täysin erimieltä, 

1=jokseenkin eri mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=täysin samaa mieltä ja 4=en osaa 

sanoa. Keskiarvoja ja keskihajontoja laskettaessa arvio 4 on jätetty huomioimatta, koska se 

ei edusta mitään mielipidettä tarkasteltavasta asiasta. Kyselystä saadut tiedot taulukoitiin ja 

ryhmiteltiin seuraaviin ryhmiin: akkreditoija ja sertifioijat, akkreditoidusti sertifioitujen yri-

tysten johtohenkilöt, akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten johtohenkilöt, akkreditoi-

mattomasti sertifioitujen yritysten alemman organisaatiotason edustajat.  

4.6. Akkreditoijan ja sertifioijien näkemykset väittämiin 

Ryhmään akkreditoija ja sertifioijat kuuluu yksi akkreditointilaitoksen edustaja akkredi-

toidusti sertifiointeja suorittavan organisaation edustaja sekä akkreditoimattomasti sertifi-

ointeja suorittavan organisaation edustaja. 

Tarkasteltaessa taulukosta 14 akkreditoijan ja sertifioijien näkemyksiä havaitaan, että heidän 

keskuudessaan vallitsee sata prosenttinen yksimielisyys siitä, että dokumentoitu järjestelmä 

parantaa yrityksen tehokkuutta, asiakastyytyväisyyttä ja jatkuvaa parantamista. Myös väit-

tämissä (1) ”Dokumentoitu järjestelmä parantaa yrityksen kannattavuutta” [KA 2,67 ja SD 

0,577] ja (2) ”Dokumentoitu järjestelmä parantaa yrityksen tuottavuutta” [KA 2,67 ja SD 

0,577] vastaajien näkemykset ovat sangen yhdensuuntaiset, koska keskiarvot ovat hyvät ja 

keskihajonnat suhteellisen pienet. 

Erittäin suuret näkemyserot kohdistuvat väittämiin (9) ”Mielestäni akkreditoidusti toteutettu 

sertifiointi parantaa järjestelmän vaikuttavuutta enemmän kuin akkreditoimattomasti toteu-

tettu sertifiointi” [KA 1,00 ja SD 1,732], (10) ”Akkreditoidun sertifiointiprosessin valvonta 
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on tehokasta” [KA 1,50 ja SD 2,121] sekä (11) ”Laatujärjestelmien ylläpito ja kehittäminen 

yrityksissä on korkealla tasolla” [KA 2,00 ja SD 1,732]. Käytetyllä arviointiasteikolla edellä 

mainittujen väittämien keskiarvot (1,00 ja 1,50) eivät ole kovin korkeat ja toisaalta suuret 

keskihajonnat osoittavat suuria näkemyseroja kyseisissä väittämissä.  

Väittämän (9) todella alhainen keskiarvo kertoo, että vastaajat eivät luota akkreditoinnin laa-

tujärjestelmää parantavaan vaikutukseen. Toisaalta myös organisaatiot, jotka ovat tekemi-

sissä akkreditoinnin kanssa suhtautuvat sangen epäilevästi akkreditointiin liittyvien sertifi-

ointiprosessin valvontaelementtien (väittämä 10) tehokkuuteen. 

Myös väittämät (6) ”Vaikuttaa siltä, että yleensä yritysten organisaatio ymmärtää laatujär-

jestelmän tarkoituksen ja toimintatavan”, (7) ”Sertifiointi parantaa laatujärjestelmän vaikut-

tavuutta” ja (8) ”Sertifioinnista on yritykselle merkittävää hyötyä” saavat samat, melko vaa-

timattomat arviot [KA 2,00 ja SD 1,00], mutta selkeästi pienemmällä keskihajonnalla kuin 

väittämät (9), (10) ja (11).  

Alhaista keskiarvoa ja korkeaa keskihajontaa väittämän (9) osalta ennakoi jo haastattelut 

koska akkreditoija nosti esiin kysymykseensä (11) ”Millaisena näette akkreditoidusti ja ak-

kreditoimattomasti sertifioitujen järjestelmien erot?” uhkatekijöitä siitä, että akkreditoimat-

tomat sertifioijat voivat toimia ilman mitään pelisääntöjä, joka voi aiheuttaa loppuasiak-

kaalle erilaisia vaaroja. Molemmat sertifioijat näkivät tilanteen toisin vastatessaan kysymyk-

seensä 10. Akkreditoidusti sertifiointeja toteuttava sertifioija tulkitsi akkreditoinnin ja ak-

kreditoimattomuuden lähinnä muotoseikaksi ja akkreditoimattomasti sertifiointeja toteutta-

van organisaation edustaja antoi haastattelussa ymmärtää, että akkreditoimattomuus on etu 

lisäarvon tuottamisen kannalta. 

Väittämään (10) kohdistuvana merkittävimpänä ongelmana sekä akkreditoija (kysymykset 

9 ja 15), että sertifioija (kysymykset 16 ja 18) nostivat haastattelussa esiin sertifiointiproses-

sin voimakkaan henkilöitymisen sekä seurantaan ja valvontaan käytettävissä olevat rajalliset 

resurssit. 
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Merkillepantavaa näissä vastauksissa on se, että akkreditoija ja sertifioijat suhtautuvat erit-

täin positiivisesti järjestelmän tuomiin etuihin, mutta suhtautuvat merkittävästi kriittisemmin 

sertifioinnin ja akkreditoinnin tuomiin hyötyihin ja etuihin. 

Taulukko 14 Akkreditoijan ja sertifioijien näkemykset esitettyihin väittämiin  

 

4.7. Akkreditoidusti sertifioitujen yritysten johdon näkemykset 

väittämiin 

Taulukossa 15 on esitetty akkreditoidusti sertifioitujen organisaatioiden johtohenkilöiden 

näkemykset heille esitettyihin väittämiin. Positiivisimmin on suhtauduttu väittämään (13) 

”Sertifiointiprosessimme akkreditoinnista on meille huomattavaa hyötyä” [KA 3.00 ja SD 

0,00], joten saatujen vastausten perusteella tulos on erinomainen. On kuitenkin merkillepan-

tavaa, että vastaajat kuuluvat kyseisten yritysten johtohenkilöihin ja 60% vastaajista ilmoit-

tivat vastauksekseen ”en osaa sanoa”. Tämä epävarmuus konkretisoituu akkreditoidusti ser-

tifioitujen yritysten johdon haastatteluissa, koska kysymykseen (5) ”Mitä hyötyä saatte ak-

kreditoinnista” on vastattu esimerkiksi ”en ole tietoinen”, ”en pysty sanomaan” ja ”ei tietoa”. 

Ne kaksi vastaajaa, joilla on asiaan ollut kanta ovat esitetyn väittämän kanssa täysin samaa 

mieltä.  

Seuraavaksi parhaiten menestyi väittämä (7) ”Sertifiointi parantaa laatujärjestelmän vaikut-

tavuutta” [KA 2,80 ja SD 0,447]. Luvut osoittavat, että kyseisissä yrityksissä on erittäin suuri 

luottamus sertifioinnin kykyyn tehostaa laatujärjestelmää. Alhainen keskihajonta osoittaa, 
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että vastaajat ovat olleet kohtuullisen yksimielisiä, eikä vastausten välillä ole oleellista vaih-

telua. Tätä tulosta tukee myös haastatteluiden tulokset kysymysten (8) ja (18), joissa haasta-

teltavat nostavat kaikkiaan 17 syytä miksi he ovat sertifioineet järjestelmänsä ja miksi serti-

fiointi kannattaa yleensä toteuttaa. 

Seuraavaksi positiivisimmin suhtauduttiin väittämiin (5) ”Dokumentoitu järjestelmä tehos-

taa yrityksen jatkuvaa parantamista”, (8) ”Sertifioinnista on yritykselle merkittävää hyötyä” 

ja (10) ”Ilman laatujärjestelmää toimintamme olisi selkeästi heikommalla tasolla”. Kaikki 

kolme edellä mainittua väittämää saivat arvoparin [KA 2,60 ja SD 0,548]. Kolmanneksi kor-

keimmat keskiarvot saivat väittämät (4) ”Dokumentoitu järjestelmä parantaa yrityksen asia-

kastyytyväisyyttä”, (14) ”Järjestelmässämme on hyvät menettelytavat tulosten keräämiseksi 

ja analysoimiseksi” ja (15) ”Sertifiointimme edellyttää ja tukee tulostietojen keräämistä ja 

analysointia”. Edellä mainitut kolme väittämää päätyivät samaan tulokseen [KA 2,40 ja SD 

0,548]. 

Heikoimmin akkreditoidusti sertifioitujen yritysten kyselyssä menestyivät väittämät (2) 

”Dokumentoitu järjestelmä parantaa yrityksen tuottavuutta” [KA 2,00 ja SD 0,707], (11) 

”Ilman sertifiointia laatujärjestelmämme vaikuttavuus olisi oleellisesti heikompi” [KA 2,00 

ja SD 0,707] ja (12) ”Asiakkaamme edellyttävät, että järjestelmämme on akkreditoidusti 

sertifioitu” [KA 2,00 ja SD 1,732]. Väittämien (2) ”Dokumentoitu järjestelmä parantaa yri-

tyksen tuttavuutta” ja (3) ”Dokumentoitu järjestelmä parantaa yrityksen tehokkuutta” tulok-

set olivat  [KA 2,20 ja SD 0.837]. Saadut tulokset kummaksuttavat, varsinkin kun niitä vertaa 

saman ryhmän väittämän (5) ”Dokumentoitu järjestelmä tehostaa yrityksen jatkuvaa paran-

tamista”, joka sai kyselyssä arvoparin [KA 2,60 ja SD 0,548]. Kyseiset tulokset antavat ym-

märtää, että vastaajien mielestä jatkuva parantaminen ei korreloi tuottavuuden paranemisen 

eikä tehokkuuden parantamisen kanssa. Väittämän (12) keskihajonta [1,732] osoittaa, että 

joidenkin yritysten asiakkaat vaativat akkreditointia, ainakin näin yritysjohto kuvittelee, kun 

taas toisten yritysten asiakkaat eivät ole asiasta kiinnostuneita.  

Kyselyn tulos väittämässä (2) [KA 2,00 ja SD 0,707] ei ole mitenkään huono, mutta haas-

tatteluissa kysymykseen 14 saadut vastaukset antoivat odottaa vieläkin positiivisempaa tu-
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losta. Haastattelun vastauksissa on huomioitava, että organisaatioissa on havaittu, että jär-

jestelmä on laadittava oikein, jotta tarvittava motivaatio syntyy ja kuljetaan kohti kattavam-

paa TQM-järjestelmää. Tuottavuuden parantumisen syinä mainitaan toimintamallien luomi-

nen, joita on sitten pakko toteuttaa.   

On syytä huomata, että sertifioijat antoivat sertifiointiprosessin vaikuttavuudelle, väittämä 

(7), tuloksen [KA 2,00], kun yritykset antoivat tuloksen [KA 2,80]. Saman suuntainen näke-

mysero sertifioijien ja akkreditoidusti sertifioitujen yritysten välillä vallitsee väittämän (8) 

”Sertifioinnista on yritykselle merkittävää hyötyä” osalta. Sertifioijien [KA 2,00] ja yritysten 

[KA 2,60], vieläpä melko pienellä keskihajonnalla [0,548].  

Taulukko 15 Akkreditoidusti sertifioitujen yritysten johdon näkemykset esitettyihin väittä-

miin 

 

4.8. Akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten johdon näkemykset 

väittämiin 

Taulukossa 16 on esitetty akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten johdon mielipiteet 

heille esitettyihin väittämiin. Parhaiten tässä ryhmässä menestyivät väittämät (5) ”Dokumen-

toitu järjestelmä tehostaa yrityksen jatkuvaa parantamista” [KA 3,00 ja SD 0,00] sekä (10) 

”Ilman laatujärjestelmää toimintamme olisi selkeästi heikommalla tasolla” [KA 3,00 ja SD 

0,00]. Kuten tulokset osoittavat niin kaikki vastaajat ovat olleet väittämien kanssa täysin 
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samaa mieltä ja vastaajilla on erittäin luja luottamus laatujärjestelmän positiiviseen vaiku-

tukseen. Nämä tulokset olivat ennakoitavissa jo haastattelujen perusteella, koska kysymyk-

sessä (10) ”Tukeeko sertifiointiprosessi toimintanne jatkuvaa parantamista?” vastaajat ovat 

korostaneet kehityskohteiden ja poikkeamien ilmituloa, konsultoivan auditointitavan tehok-

kuutta ja sitä, että itse mietitään mitkä asiat ovat tärkeimpiä parantamisen kohteita. 

Seuraavaksi parhaiten menestyivät väittämät (2) ” Dokumentoitu järjestelmä parantaa yri-

tyksen tuottavuutta ja väittämä (3) ”Dokumentoitu järjestelmä parantaa yrityksen tehok-

kuutta” molempien väittämien saadessa saman tuloksen [KA 2,80 ja SD 0,447]. Saadut tu-

lokset näihin väittämiin ovat selkeästi saman suuntaisia yllä kuvattujen tulosten kanssa, eli 

ne antavat ymmärtää vastaajien uskovan dokumentoidun järjestelmän positiivisiin vaikutuk-

siin.  Myös haastatteluiden tulos on väittämän tulosten kanssa saman suuntainen, koska ky-

symyksen (14) ”Tukeeko sertifioitu järjestelmä yrityksen tuottavuutta?” vastauksissa on 

mainittu, että tuottavuus on peräti laatujärjestelmän onnistumisen mittarina, järjestelmässä 

verrataan suunnitelmaa toteutumaan ja yritetään saavuttaa tavoitteet sekä laatujärjestelmän 

lakkauttaminen aiheuttaisi ”villin lännen” meiningin. 

Myös yli kyselyn keskiarvon arvostettuja väittämiä olivat (13) ”Sertifiointimme edellyttää 

ja tukee tulostietojen keräämistä ja analysointia” [KA 2,75 ja SD 0,500], (4) ”Dokumentoitu 

järjestelmä parantaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä” [KA 2,60 ja SD 0,548], (7) ”Sertifi-

ointi parantaa laatujärjestelmän vaikuttavuutta” [KA 2,60 ja SD 0,548] sekä (8) ”Sertifioin-

nista on yritykselle merkittävää hyötyä” [KA 2,60 ja SD 0,548]. Erityinen huomio on syytä 

kiinnittää akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten johtajien haastattelun kysymyksen 

(8) ”Miten sertifiointiprosessi on tukenut laatujärjestelmän vaikuttavuutta” vastauksiin, 

joissa he toteavat konsultoivan auditointitavan tukevan erinomaisesti toimintaa, henkilö-

kunta on ottanut sertifioinnin hyvin vastaan ja on ollut hyvin mukana toiminnassa sekä työn-

tekijät valvovat prosesseja ja ilmoittavat virheistä. Edellä mainittujen asioiden toteutuminen 

ei voi olla parantamatta laatujärjestelmän vaikuttavuutta. 

Se, että väittämä (13) ”Sertifiointimme edellyttää ja tukee tulostietojen keräämistä ja analy-

sointia” on saanut loistavan keskiarvon osoittaa, että akkreditoimattomasti sertifiointia suo-

rittava organisaatio vaatii yrityksiltä asianmukaisia menettelytapoja tietojen keräämiseksi ja 
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analysoimiseksi. Sertifioijan ajatukset noudattelevat kansainvälisiä tutkimuksia, joissa esi-

merkiksi Temtime et al. (2002, 181) korostavat, että jatkuvaan parantamiseen tähtäävän or-

ganisaation on ymmärrettävä vaihtelua ja mittausten merkitys kehittymiselle. Myös Linder-

man et al. (2004, 603) nostavat esiin yrityksen tietoon perustuvan näkemyksen, joka auttaa 

yrityksiä ymmärtämään, miten laadunhallintamenettelyt johtavat yrityksen suorituskykyyn. 

Myös Molina et al. (2006, 693) ovat saaneet tutkimuksissaan tulokset, joissa todetaan, että 

positiivisesti yrityksen tulokseen vaikuttavat sisäiset tiedonsiirrot, tiedonsiirrot palveluntar-

joajilta ja tiedonsiirrot asiakkailta. 

Alle kyselyn keskiarvon jääneitä väittämiä olivat (12) ”Järjestelmässämme on hyvät menet-

telytavat tulostietojen keräämiseksi ja analysoimiseksi” [KA 2,50 ja SD 0,577], (1) ”Doku-

mentoitu järjestelmä parantaa yrityksen kannattavuutta” [KA 2,40 SD 0,548], (11) ”Ilman 

sertifiointia järjestelmämme vaikuttavuus olisi selkeästi heikompi” [KA 2,40 ja SD 0,548], 

(6) ”Organisaatiomme ymmärtää laatujärjestelmän tarkoituksen ja toimintatavan” [KA 2,00 

ja SD 0,00] sekä (9) ”Laatujärjestelmän ylläpito ja kehittäminen on yrityksessämme korke-

alla tasolla” [KA 2,00 ja 0,00]. Vaikka tulostietojen keräämisen ja analysoinnin tulos [2,50] 

onkin erittäin positiivinen osoittaa se, että akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten johto 

on sitä mieltä, että heidän menettelynsä eivät ole täysin sertifioijan edellyttämällä tasolla 

[2,75] (väittämä 13). 

Se, että vastaajat ovat sitä mieltä, että väittämät (2) ja (3) ylittävät selkeästi kyselyn keskiar-

von, mutta väittämä (1) jää suhteellisen selkeästi keskiarvon alapuolelle on hieman häm-

mentävä tulos, koska voisi kuvitella, että tuottavuuden ja tehokkuuden parantuminen tukisi 

myös kannattavuuden parantumista. Tosin kannattavuus voidaan tietysti tuhota myös hin-

noittelulla. Saatu tulos johtunee siitä, että väittämän (1) keskihajonta on suurempi kuin väit-

tämien (2) ja (3), joten näkemykset asiasta eivät ole aivan yhdenmukaiset ja pienessä otok-

sessa (N=5) yhdenkin vastaajan eriävillä näkemyksillä saattaa olla oleellinen vaikutus kes-

kiarvoon. 
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Taulukko 16 Akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten johdon näkemykset esitettyihin 

väittämiin 

 

4.9. Akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten työntekijöiden 

näkemykset väittämiin 

Taulukossa 17 on esitetty akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten työntekijöiden näke-

mykset heille esitettyihin väittämiin. Parhaiten tässä ryhmässä menestyi väittämä (11) ”Il-

man sertifiointia laatujärjestelmämme vaikuttavuus olisi selkeästi heikompi” [KA 3,00 ja 

SD 0,00]. Myös väittämät (10) ”Ilman laatujärjestelmää toimintamme olisi selkeästi heikom-

malla tasolla” [KA 2,75 ja SD 0,500], (5) ”Dokumentoitu järjestelmä parantaa yrityksen jat-

kuvaa parantamista” [KA 2,50 ja SD 0,577] ja (7) ”Sertifiointi parantaa laatujärjestelmän 

vaikuttavuutta” [KA 2,50 ja SD 0,577]. 

Työntekijöiden kyselyssä alle keskiarvon [2,26] jäivät väittämät (1) ”Dokumentoitu järjes-

telmä parantaa yrityksen kannattavuutta”, (2) ”Dokumentoitu järjestelmä parantaa yrityksen 

tuottavuutta” ja (8) ”Sertifioinnista on yritykselle merkittävää hyötyä”. Kaikki väittämät ar-

votettiin samoin arvosanoin [KA 2,25 ja SD 0,500], eli keskiarvoltaan lähes tulkoon kes-

kiarvoon. Lisäksi keskiarvon alapuolelle arvotettiin väittämät (4) ”Dokumentoitu järjestelmä 

parantaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä” [KA 2,00 ja SD 0,00], (6) ”Organisaatiomme ym-

märtää laatujärjestelmän tarkoituksen ja toimintatavan” [KA 2,00 ja SD 0,00], (13) ”Sertifi-

ointimme edellyttää ja tukee tulostietojen keräämistä ja analysointia” [KA 2,00 ja SD 1,00], 

(9) ”Laatujärjestelmämme ylläpito ja kehittäminen yrityksessämme on korkealla tasolla” 

[KA 1,67 ja SD 0,577], (12) ”Järjestelmässämme on hyvät menettelytavat tulostietojen ke-

räämiseksi ja analysoimiseksi” [KA 1,67 ja SD 0,577]. 
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Mielenkiintoiset tulokset kysely antaa väittämiin (6), (9) ja (12), joiden alhaiset arvosanat 

antavat ymmärtää, että työntekijät toivoisivat yritysjohdolta tehokkaampia toimenpiteitä jär-

jestelmän kouluttamiseksi, ylläpitämiseksi sekä kehittämiseksi ja tulostietojen paremmaksi 

hyödyntämiseksi, jolla jo teoriatietojenkin perusteella olisi merkittävä positiivinen vaikutus 

yrityksen liiketoimintaan. 

Taulukko 17 Akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten työntekijöiden näkemykset esi-

tettyihin väittämiin 

 

4.10. Akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten kokonaisnäkemys 

väittämiin 

Taulukossa 18 on esitetty akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten mielipiteiden koko-

naistulos heille esitettyihin väittämiin. Tämä ryhmä sisältää sekä yritysjohdon että organi-

saation alemman tason näkemykset. Parhaiten tässä ryhmässä menestyi väittämä (10) ”Ilman 

laatujärjestelmää toimintamme olisi selkeästi heikommalla tasolla [KA 2,88 ja SD 0,354]. 

Seuraavaksi parhaiten menestyivät väittämät (5) ”Dokumentoitu järjestelmä tehostaa yrityk-

sen jatkuvaa parantamista” [KA 2,78 ja SD 0,441], (3) ”Dokumentoitu järjestelmä parantaa 

yrityksen tehokkuutta” [KA 2,67 ja SD 0,516], (11) ”Ilman sertifiointia laatujärjestelmän 

vaikutus olisi selkeästi heikompi” [KA 2,63 ja SD 0,518], (2) ”Dokumentoitu järjestelmä 

parantaa yrityksen tuottavuutta” [KA 2,56 ja SD 0,527], (7) ”Sertifiointi parantaa laatujär-

jestelmän vaikuttavuutta” [KA 2,56 ja SD 0,527] ja (13) ”Sertifiointimme edellyttää ja tukee 

tulostietojen keräämistä ja analysointia” [KA 2,50 ja SD 0,756]. 
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Alle keskiarvon akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten kokonaistuloksessa jäivät väit-

tämät (8) ”Sertifioinnista on yritykselle merkittävää hyötyä” [KA 2,44 ja SD 0,527], (4) 

”Dokumentoitu järjestelmä parantaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä” [KA 2,38 ja SD 

0,518], (1) ”Dokumentoitu järjestelmä parantaa yrityksen kannattavuutta” [KA 2,33 ja SD 

0,500], (12) ”Järjestelmässämme on hyvät menettelytavat tulostietojen keräämiseksi ja ana-

lysoimiseksi” [KA 2,14 ja SD 0,690], (6) ”Organisaatiomme ymmärtää laatujärjestelmän 

tarkoituksen ja toimintatavan” [KA 2,00 ja SD 0,000] ja (9) ”Laatujärjestelmän ylläpito ja 

kehittäminen yrityksessämme on korkealla tasolla” [KA 1,88 ja SD 0,354]. 

Merkittävää kokonaistuloksessa on havaita, että väittämä (8) ”Sertifioinnista on yritykselle 

merkittävää hyötyä” jää alle keskiarvon [KA 2,45 ja väittämän tulos 2,44], vaikka väittämät 

(2), (3), (5), (7), (10) ja (11), jotka kuvastavat laatujärjestelmän hyötyjä yritykselle arvote-

taan selkeästi yli kyselyn kokonaiskeskiarvon. Tulos johtuu siitä, että akkreditoimattomasti 

sertifioitujen yritysten työntekijät eivät arvosta sertifiointia kovin korkealle [tulos 2,25, ky-

selyn KA 2,26]. Kuitenkin yritysjohdon haastattelut antavat sertifioinnin vaikuttavuudesta 

erittäin positiivisen kuvan. 

Taulukko 18 Akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten kokonaisnäkemys esitettyihin 

väittämiin 
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4.11. Eri vastaajaryhmien tulosten vertailu väittämittäin 

4.11.1. Akkreditoijan ja sertifioijien näkemysten vertailu akkreditoidusti 

sertifioituihin yrityksiin 

Taulukkoon 19 on kerätty akkreditoijan/sertifioijien (taulukossa otsikko sertifioija) sekä ser-

tifioitujen yritysten näkemykset dokumentoidun järjestelmän vaikuttavuudesta yritysten me-

nestymiseen. Tiedoista voidaan havaita, että akkreditoijan/sertifioijien mielestä dokumen-

toidulla järjestelmällä on selkeästi suurempi vaikutus yritysten toimintaan kuin sertifioitujen 

yritysten mielestä. On huomattava, että väittämien (3), (4) ja (5) osalta akkreditoija/sertifioi-

jat ovat täysin yksimielisiä, kun taas sertifioitujen yritysten vastauksissa on merkittävä kes-

kihajonta [1,342]. 

Taulukko 19 Akkreditoijan ja sertifioijien näkemysten vertailu akkreditoidusti sertifioitui-

hin yrityksiin dokumentoidun järjestelmän vaikuttavuudesta 

 

Taulukko 20 kuvaa akkreditoijan/sertifioijien (taulukossa otsikko sertifioija) sekä sertifioi-

tujen yritysten näkemykset sertifioinnin vaikuttavuudesta yritysten menestymiseen. Tie-

doista voidaan havaita, että yritykset suhtautuvat sertifioinnin vaikutuksiin selkeästi akkre-

ditoijaa/sertifioijia positiivisemmin ja yrityksillä on selkeästi yhdenmukaisempi näkemys 

tarkastelluista asioista kuin akkreditoijalla/sertifioijilla. 
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Taulukko 20 Akkreditoijan ja sertifioijien näkemysten vertailu akkreditoidusti sertifioitui-

hin yrityksiin sertifioinnin vaikuttavuudesta 

 

Taulukko 21 esittää akkreditoijan/sertifioijien (taulukossa otsikko sertifioija) sekä sertifioi-

tujen yritysten näkemykset yritysten toiminnasta laatujärjestelmän vaikuttavuuden edistä-

miseksi. Taulukosta voidaan havaita, että keskiarvoja tarkasteltaessa ei ole havaittavissa 

oleellista eroa, mutta erityisesti akkreditoija/sertifioijaryhmässä näkemyserot ovat melko 

suuret. Molemmissa ryhmissä ollaan jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa, että yrityk-

set ymmärtävät laatujärjestelmänsä tarkoituksen ja toimintatavan [KA 2,00]. Hieman yllät-

tävää on se, että yrityksissä laatujärjestelmän ylläpito ja kehittäminen nähdään olevan selke-

ästi vaatimattomammalla tasolla, kuin akkreditoija/sertifioijat sen kuvittelevat olevan. 

Taulukko 21 Akkreditoijan ja sertifioijien näkemysten vertailu akkreditoidusti sertifioitui-

hin yrityksiin laatujärjestelmän vaikuttavuuden edistämisestä  

 

4.11.2. Akkreditoidusti sertifioitujen ja akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten 

vertailu 

Taulukkoon 22 on kerätty akkreditoidusti sertifioitujen ja akkreditoimattomasti sertifioitujen 

organisaatioiden johdon näkemykset järjestelmän vaikuttavuudesta yritysten menestymi-

seen. Taulukosta nähdään, että akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten johto näkee hei-

dän dokumentoidun järjestelmänsä vaikuttavan yrityksensä menestymiseen oleellisesti po-

sitiivisemmin kuin akkreditoidusti sertifioitujen yritysten johto. Erot kaikkien viiden (1-5) 

tarkastellun asiakokonaisuuden osalta ovat merkittävät eikä niitä selitä pienet erot johdon 



 

116 

 

näkemyksissä. Myös keskihajonta akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten johdon kes-

kuudessa on pienempi tai yhtä suuri kuin akkreditoidusti sertifioitujen yritysten johdon kes-

kuudessa muiden kuin väittämän (1) kohdalla. Suurin ero kohdistuu väittämään (2) ”Doku-

mentoitu järjestelmä parantaa yrityksen tuottavuutta”, jossa keskiarvojen erotus on 0,80. 

Myös väittämässä (10) ”Ilman laatujärjestelmää toimintamme olisi selkeästi heikommalla 

tasolla” vastausten keskiarvossa on merkittävä ero, josta voi päätellä, että akkreditoimatto-

masti sertifioitujen organisaatioiden johto arvostaa järjestelmäänsä enemmän kuin akkredi-

toidusti sertifioitujen organisaatioiden johtajat. Samoin väittämän (11) ”Ilman sertifiointia 

laatujärjestelmämme vaikuttavuus olisi selkeästi heikompi” tuloksista voi päätellä, että joh-

tohenkilöiden mielestä akkreditoimaton sertifiointi parantaa järjestelmän vaikuttavuutta 

enemmän kuin akkreditoidusti sertifioitu järjestelmä. 

Tulostietojen keräämisen menettelytavoissa ja tietojen analysoinnissa (väittämä14) kysely 

ei paljasta mitään oleellisia eroja akkreditoidusti sertifioitujen ja akkreditoimattomasti serti-

fioitujen järjestelmien välillä. Samoin voidaan todeta sertifioinnin vaikutuksesta edellä mai-

nittuihin menettelytapoihin (väittämä 15). Kuitenkin molempien väittämien osalta akkredi-

toimattomasti sertifioidun järjestelmän tulokset ovat hieman positiivisemmat. 

Taulukko 22 Akkreditoidusti sertifioitujen ja akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten 

johdon näkemysten vertailu järjestelmän vaikuttavuudesta 

 

Taulukko 23 kuvaa akkreditoidusti sertifioitujen yritysten ja akkreditoimattomasti sertifioi-

tujen yritysten johdon näkemyksiä sertifioinnin vaikuttavuudesta yritysten menestymiseen. 
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Tiedoista voidaan havaita, että akkreditoidusti sertifioitujen yritysten johto suhtautuu hie-

man positiivisemmin väittämään (7) ”Sertifiointi parantaa laatujärjestelmän vaikuttavuutta”, 

muutoin vertailu yritysryhmien välillä antaa täysin saman tuloksen. 

Taulukko 23 Akkreditoidusti sertifioitujen yritysten ja akkreditoimattomasti sertifioitujen 

yritysten johdon näkemysten vertailu sertifioinnin vaikuttavuudesta yritysten menestymi-

seen 

 

Taulukko 24 esittää akkreditoidusti sertifioitujen ja akkreditoimattomasti sertifioitujen or-

ganisaatioiden johdon näkemykset yritysten toiminnasta laatujärjestelmän vaikuttavuuden 

edistämiseksi. Taulukosta voidaan havaita, että akkreditoidusti sertifioitujen yritysten johto 

suhtautuu keskimäärin positiivisemmin väittämiin (6) ”Organisaatiomme ymmärtää laatu-

järjestelmän tarkoituksen ja toimintatavan” ja (9) ”Laatujärjestelmän ylläpito ja kehittämi-

nen yrityksessämme on korkealla tasolla”. Molemmat väitteet ovat sellaisia, joihin yritys-

johto voi suoranaisesti vaikuttaa omalla toiminnallaan. 

Taulukko 24 Akkreditoidusti sertifioitujen yritysten ja akkreditoimattomasti sertifioitujen 

yritysten johdon näkemysten vertailu yritysten toiminnasta laatujärjestelmän vaikuttavuuden 

edistämiseksi 
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4.11.3. Akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten johdon ja henkilökunnan 

näkemysten vertailu 

Taulukkoihin 25-28 on kerätty akkreditoimattomasti sertifioitujen organisaatioiden johdon 

ja työntekijöiden näkemykset esitettyihin väittämiin. Taulukointi on suoritettu siten, että tau-

lukossa 25 on näkemykset järjestelmän vaikuttavuudesta, taulukossa 26 on näkemykset ser-

tifioinnin vaikuttavuudesta, taulukossa 27 on näkemykset yrityksen sisäisestä toiminnasta ja 

taulukossa 28 on näkemykset tietojen keräämisestä ja tiedon analysoinnista. 

Tarkasteltaessa järjestelmän vaikuttavuutta taulukon 25 tietojen avulla voidaan todeta, että 

työntekijät suhtautuvat kaikkiin väittämiin selkeästi johtoa kriittisemmin. Molemmissa ver-

tailuryhmissä parhaiten menestyi väittämä (10) ”Ilman laatujärjestelmää toimintamme olisi 

selkeästi heikommalla tasolla”. Myös toiseksi parhaiten menestynyt väittämä oli sama mo-

lemmissa ryhmissä, eli väittämä (5) ”Dokumentoitu järjestelmä tehostaa yrityksen jatkuvaa 

parantamista”. Kun työntekijöiden vastauksista jätetään huomioimatta väittämä (3) ”Doku-

mentoitu järjestelmä parantaa yrityksen tehokkuutta”, koska siihen saatiin vain yksi arvio, 

niin johdon kyselyssä heikoimmin menestyi väittämä (1) ”Dokumentoitu järjestelmä paran-

taa yrityksen kannattavuutta” ja työntekijöiden kyselyssä heikoimmin menestyi väittämä (4) 

”Dokumentoitu järjestelmä parantaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä”. 

Taulukko 25 Akkreditoimattomasti sertifioitujen organisaatioiden johdon ja työntekijöiden 

näkemykset järjestelmän vaikuttavuudesta 

 

Taulukoon 26 on koottu tiedot vertailuryhmien näkemyksistä sertifioinnin vaikuttavuudesta. 

Tuloksista nähdään, että johto suhtautuu selkeästi positiivisemmin väittämiin (7) ”Sertifi-
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ointi parantaa laatujärjestelmän vaikuttavuutta” ja (8) ”Sertifioinnista on yritykselle merkit-

tävää hyötyä”. Väittämässä (11) ”Ilman sertifiointia laatujärjestelmämme vaikuttavuus olisi 

selkeästi heikompi” työntekijät ovat selkeästi johtoa enemmän samaa mieltä väittämän 

kanssa. 

Taulukko 26 Akkreditoimattomasti sertifioitujen organisaatioiden johdon ja työntekijöiden 

näkemykset sertifioinnin vaikuttavuudesta 

 

Taulukkoon 27 on kerätty johdon ja työntekijöiden näkemykset yrityksen sisäisistä asioista, 

joilla yrityksessä voidaan vaikuttaa laatujärjestelmän vaikuttavuuteen. On mielenkiintoista, 

että yritysjohdolla ja työntekijöillä on täsmälleen sama näkemys väittämästä (6) ”Organisaa-

tiomme ymmärtää järjestelmän tarkoituksen ja toimintatavan”. Molempien ryhmien vastaus-

ten keskiarvo on [2,00], eli jokseenkin samaa mieltä ja vastaajat ovat asiasta täysin samaa 

mieltä, koska keskihajonta saa arvon 0,00. 

Laatujärjestelmän ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä väittämä (9) ”Laatujärjestelmän 

ylläpito ja kehittäminen yrityksessämme on korkealla tasolla” antaa erilaiset tulokset työn-

tekijöiden ja johdon tuloksia vertailtaessa. Johdon edustajista kaikki antavat väittämälle ar-

von [2,00], eli ovat väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä. Työntekijöiden arviot kysei-

sestä asiasta johtavat keskiarvoon [1,67], eli heidän mielestään järjestelmän ylläpito ja ke-

hittäminen ei ole läheskään niin hyvällä tasolla kuin johto antaa ymmärtää. 

Taulukko 27 Akkreditoimattomasti sertifioitujen organisaatioiden johdon ja työntekijöiden 

näkemykset sertifioinnin vaikuttavuudesta 
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Taulukossa 28 esitetään johdon ja työntekijöiden näkemykset yrityksen tulostietojen kerää-

misen ja analysoinnin menettelytapojen hyvyydestä ja sertifioinnin vaikutuksesta tulostieto-

jen keräämiseen ja analysoimiseen. Taulukosta 28 on nähtävissä selkeä näkemysero työnte-

kijöiden ja johdon välillä. Väittämä (12) paljastaa, että työntekijöiden mielestä tulostietojen 

keräämisessä ja analysoinnissa olisi kohtuullisen paljon kehitettävää, koska keskiarvoksi 

muodostui [1,67]. Johto sen sijaan näkee menettelytapojen olevan melko hyviä arvosanan 

ollessa [2,50]. Molemmat ryhmät ilmoittavat mielipiteenään, että akkreditoimaton sertifi-

ointi tukee tulostietojen keräämistä ja analysointi, koska työntekijöiden keskiarvo on [2,00], 

eli jokseenkin samaa mieltä ja johdon näkemys on lähellä arviota ”täysin samaa mieltä” kes-

kiarvon ollessa [2,75]. 

Taulukko 28 Akkreditoimattomasti sertifioitujen organisaatioiden johdon ja työntekijöiden 

näkemykset tietojen keräämisestä ja tiedon analysoinnista 

 

4.12. Väittämiin saatujen vastausten tarkastelu vastaajaryhmittäin 

4.12.1. Yleistä 

Taulukoissa 29-45 on tarkasteltu haastateltujen väittämiin antamien vastausten hajontaa ja 

keskiarvon muodostumisen rakennetta. Taulukoissa 29-37 esitetyt väittämät on esitetty kai-

kille vastaajille. Taulukoiden 38-43 väittämät kohdistuvat järjestelmän ja sertifioinnin vai-

kutuksesta yritystoimintaan, joten kyseisiä väittämiä ei ole esitetty akkreditoijalle eikä serti-

fioijille. Taulukoiden 40 ja 41 väittämät kohdistuvat pelkästään akkreditoidusti sertifioitui-

hin yrityksiin ja taulukoiden 42 ja 43 väittämiin näkemyksen voivat antaa vain akkreditoija 

ja sertifioijat, joten kyseisiä väittämiä ei ole edes muille ryhmille esitetty. 

Koska TQM:n ja QMS välille on mahdoton vetää jyrkkää rajanvetoa niin suoritettaessa saa-

tujen tutkimustietojen vertailua kansainvälisiin tutkimustuloksiin suoritetaan vertailu siten, 

että väittämiä, joissa tarkastellaan järjestelmän vaikuttavuutta yrityksen toimintaan (taulukot 
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29-34) vertaan kansainvälisen tutkimuksen antamiin tietoihin TQM:n vaikuttavuudesta yri-

tyksen toimintaan riippumatta siitä, ovatko vertailuyritykset sertifioituja vai eivät. Tälle on 

perusteena se, että TQM:ää sovelletaan yrityksissä sangen eri tasoilla. Ahire, Waller, ja Gol-

har (1996, 8-27) jakavat yritykset tutkimuksessaan korkean suorituskyvyn TQM-yrityksiin, 

alhaisen suorituskyvyn TQM-yrityksiin, korkean suorituskyvyn muihin kuin TQM-

yrityksiin ja alhaisen suorituskyvyn ulkopuoliin yrityksiin, joten jos tutkimuksessa ei ole 

mainittu, minkä tasoisia yrityksiä tutkimukseen on osallistunut niin tuloksia on tulkittava 

yhteismitallisina. Toisaalta tutkijat eivät pysty vetämään rajaa sille, missä QMS loppuu ja 

TQM alkaa. Gotzamani ja Tsiotras (2002, 153) toteavat, että QMS edustaa TQM:n alajär-

jestelmää silloin, kun järjestelmä on kehitetty asianmukaisesti. Magd ja Curry toteavat 

(2003, 10), että ISO 9000 on tärkeä osa TQM:ää, ja molempien lähestymistapojen toteutta-

minen yhdessä johtaa organisaation menestykseen ja kilpailuetuun. On selvää, että molem-

mat lähestymistavat pyrkivät täydentämään toisiaan. ISO 9000 voidaan toteuttaa ensin va-

kauden ja johdonmukaisuuden luomiseksi organisaatioon ja sen jälkeen TQM: n toteutus voi 

parantaa työntekijöiden motivaatiota ja toiminnan tehokkuutta. Rahman (2001, 37) mainit-

see, että sekä TQM-käytännön että ISO 9000 -järjestelmien täytäntöönpano ovat vaikutta-

neet organisaatioiden suorituskykyyn. Näyttää kuitenkin siltä, että ei ole yleistä sopimusta 

siitä, miten QMS ja TQM yhdistetään. Joidenkin tutkijoiden mielestä TQM:n kehittäminen 

kannattaa aloittaa ISO 9001-järjestelmällä. Edellä mainituin perustein ja huomioiden se, että 

kaikki tutkimukseen osallistuneet yritykset olivat sertifioituja, voidaan niiden todeta olevan 

jonkin tasoisia TQM-organisaatioita ja kansainvälisissä tutkimuksissa saatuja tuloksia 

TQM:n vaikutuksista yritysten suorituskykyyn voidaan pitää tutkimuksen vertailuaineis-

tona. 

Tutkimuksessa saatuja tietoja sertifioinnin vaikuttavuudesta yrityksen toimintaan tai tulok-

seen (taulukot 35, 36, 37 ja 45) verrataan kansainvälisiin tutkimuksiin, joissa nimenomaan 

sertifioinnin vaikutusta yrityksen toimintaan on korostettu. 

4.12.2. Dokumentoidun järjestelmän vaikuttavuus 

Taulukoiden 29-33 väittämillä on kartoitettu dokumentoidun järjestelmän vaikutusta kan-

nattavuuteen, tuottavuuteen, tehokkuuteen ja jatkuvaan parantamiseen. Yleisinä huomina 
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voidaan todetta, että yksikään 85:stä vastauksesta ei kohdistu arvioon ”täysin eri mieltä” ja 

ainoastaan kaksi vastausta 85:stä kohdistuu arvioon ”jokseenkin eri mieltä”.  Mielenkiintoa 

herättää myös yhden akkreditoidusti sertifioidun organisaation johtajan mielipide ”en osaa 

sanoa” kysyttäessä dokumentoidun järjestelmän vaikutuksesta kannattavuuden parantami-

seen. Toinen mielenkiintoa herättävä asia on kysyttäessä työntekijöiltä dokumentoidun jär-

jestelmän vaikutuksesta yrityksen tehokkuuden parantumiseen akkreditoimattomasti sertifi-

oidussa organisaatiossa. Vastauksista nähdään, että neljästä vastauksesta yksi saa arvioin 

”jokseenkin samaa mieltä”, mutta kolme henkilöä toteavat, että ”en osaa sanoa”. Ennakkoon 

voisi kuvitella, että alemman tason organisaatiolla olisi johtoa selkeämpi näkemys tehok-

kuuteen vaikuttavista yksityiskohdista. 

Tarkasteltaessa dokumentoidun järjestelmän vaikuttavuutta edellä mainittuihin seikkoihin 

käyttäen kriteerinä arviota ”täysin samaa mieltä” voidaan tulokset luokitella seuraavasti: 

1. Dokumentoitu järjestelmä parantaa yrityksen jatkuvaa parantamista 76,5 % 

2. Dokumentoitu järjestelmä parantaa yrityksen tehokkuutta  52,9% 

3. Dokumentoitu järjestelmä parantaa yrityksen tuottavuutta  47,1% 

4. Dokumentoitu järjestelmä parantaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä 47,1% 

5. Dokumentoitu järjestelmä parantaa yrityksen kannattavuutta  35,3%

  

Jo tämä tarkastelu vahvistaa näkemyksen, että dokumentoidulla järjestelmällä on positiivi-

nen vaikutus yrityksen liiketoimintaan. Tarkasteltaessa taulukkojen 29-33 tuloksia siten, että 

niistä lasketaan yhteen tulokset ”jokseenkin samaa mieltä” ja ”täysin samaa mieltä” havai-

taan, että tähän ryhmään kuuluu 91,8% annetuista vastauksista, joten näiden vastaajien osalta 

tulos ei jätä sijaa epäillyille dokumentoidun järjestelmän vaikuttavauudesta pk-yritysten lii-

ketoimintaan. 
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Taulukko 29 Haastateltavien näkemykset väittämään ”dokumentoitu järjestelmä parantaa 

yrityksen kannattavuutta” 

 

Taulukko 30 Haastateltavien näkemykset väittämään ”dokumentoitu järjestelmä parantaa 

yrityksen tuottavuutta” 

 

Taulukko 31 Haastateltavien näkemykset väittämään ”dokumentoitu järjestelmä parantaa 

yrityksen tehokkuutta” 

 

Taulukko 32 Haastateltavien näkemykset väittämään ”dokumentoitu järjestelmä parantaa 

yrityksen asiakastyytyväisyyttä” 
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Taulukko 33 Haastateltavien näkemykset väittämään ”dokumentoitu järjestelmä parantaa 

yrityksen jatkuvaa parantamista” 

 

4.12.3. TQM verrattuna suoritettuun tutkimukseen 

Seuraavassa verrataan kansainvälisten TQM-tutkimusten antamia tuloksia suoritetun tutki-

muksen tuloksiin dokumentoidun järjestelmän yrityksen suorituskykyyn liittyvissä vaiku-

tuksissa (taulukot 29-33). Kaynak (2000, 426-427) toteaa, että TQM:llä on myönteinen vai-

kutus prosessien hallintaan, tuottavuuteen, varastonhallintaan ja laadunvarmistukseen. Pro-

sessien hallinnalla on tietenkin oleellinen vaikutus yrityksen tuottavuuteen ja prosessien te-

hokkuuteen. Varastonhallinnalla Kaynak toteaa olevan epäsuoran vaikutuksen ja laadunvar-

mistuksella suoran vaikutuksen markkinatulokseen. Lisäksi Kaynak toteaa TQM-

menettelyiden vaikuttavan yritysten operatiiviseen suorituskykyyn esimerkiksi johtamisen 

ja koulutuksen kautta. Sadikoglu ja Zehir (2010, 16-19) ovat vertailleet TQM-käytäntöjen 

vaikutusta yritysten toimintaan ja he ovat todenneet TQM:n vaikuttavan merkittävästi yri-

tyksen suorituskykyyn. Lisäksi he toteavat (2010, 22) TQM-käytäntöjen välillisten synergi-

oiden vaikuttavan myönteisesti kaikkiin suorituskykymittareihin. TQM parantaa yrityksen 

liikevaihtoa lisääntyneen henkilöstön arvostuksen johdosta, laadun suorituskykyä, tuotta-

vuutta sekä asiakastyytyväisyyttä. Myös Zakuna, Ysof ja Laosirihongthong (2008, 446-447) 

laaja kirjallisuustutkimus korostaa, että TQM:n käyttöönotto ja TQM:ään perustuva laatu-

johtaminen parantavat organisaation suorituskykyä. Hansson ja Eriksson (2002, 53) ovat to-

denneet TQM:n tuottavan yrityksille taloudellista hyötyä ja Al-Dujaili  (2013, 22) raportoi 

TQM:llä olevan positiivinen vaikutus kokonaislaatukustannuksiin ja tuottavuuteen. 

Kartoitettaessa vastaajien kokonaisnäkemystä laatujärjestelmän hyödyllisyydestä yritykselle 

pyydettiin heidän näkemystään väittämään ”Ilman laatujärjestelmää toimintamme olisi sel-

keästi heikommalla tasolla”. Kyseinen väittämä ei ole relevantti akkreditoijan ja sertifioijien 

kohdalla, joten heille väittämää ei ole esitetty. Eri ryhmien näkemykset on esitetty taulukossa 
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34. Tulos osoittaa, että 71,4% vastaajista on väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja lasket-

taessa yhteen näkemykset ”jokseenkin samaa mieltä” ja ”täysin samaa mieltä” saadaan tu-

lokseksi 92,8%, joka vahvistaa selkeästi taulukoista 29-33 saatua tulosta ja kansainvälisiä 

tutkimustuloksia siitä, että järjestelmällä on yrityksen liiketoimintaan positiivinen vaikutus. 

Ainoastaan yksi akkreditoimattomasti sertifioitujen organisaatioiden johtoon kuuluvista 

henkilöistä on valinnut vastausvaihtoehdon ”en osaa sanoa”. 

Taulukko 34 Haastateltavien näkemykset väittämään ilman laatujärjestelmää toimin-

tamme olisi selkeästi heikommalla tasolla 

 

Vaikka kansainvälisestä kirjallisuusvertailusta ei olekaan saatavissa samanlaista numeerista 

tulosta kuin tästä tutkimuksesta, voidaan kuitenkin todeta kansainvälisten tutkimusten tuke-

van erinomaisesti suoritettuun tutkimukseen osallistuneiden vastaajien näkemyksiä siitä, että 

dokumentoitu järjestelmä parantaa monin tavoin yrityksen suorituskykyä. 

4.12.4. Sertifioinnin vaikuttavuus ja hyöty 

Tutkittaessa sertifioinnin vaikutusta laatujärjestelmän vaikuttavuuteen ja sertifioinnista saa-

tavaan hyötyyn vastaajille esitettiin väittämät ”Sertifiointi parantaa laatujärjestelmän vaikut-

tavuutta (kannattavuus, tuottavuus jne…)”, ”Sertifioinnista on yritykselle merkittävää hyö-

tyä” ja ”Ilman sertifiointia laatujärjestelmämme vaikuttavuus olisi selkeästi heikompi”. Tu-

lokset on esitetty taulukoissa 35, 36 ja 37. Taulukosta 35 nähdään, että yli puolet vastaajista 

(58,8%) oli täysin samaa mieltä väittämän ”Sertifiointi parantaa laatujärjestelmän vaikutta-

vuutta (kannattavuus, tuottavuus jne…)” kanssa. Kun tarkastellaan vaihtoehtojen ”jokseen-

kin samaa mieltä” ja ”täysin samaa mieltä” summaa saadaan tulokseksi, että näihin katego-

rioihin kuuluu 94,1% vastauksista. Vastauksista ainoastaan yksi kuuluu kategoriaan ”jok-

seenkin eri mieltä” ja yllättävää on se, että kyseinen vastus kuuluu ryhmään ”akkreditoija ja 
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sertifioijat”. Tulos osoittaa kuitenkin selkeästi sen, että vastaajien mielestä sertifiointi paran-

taa laatujärjestelmän vaikuttavuutta. 

Taulukko 35 Haastateltavien näkemykset väittämään sertifiointi parantaa laatujärjestelmän 

vaikuttavuutta  

 

Suoranaiseen sertifioinnin hyötyyn kohdistuvan väittämän tulokset on esitetty taulukoissa 

36 ja 37. Taulukossa 36 tarkastellaan väittämän ”Sertifioinnista on yritykselle merkittävää 

hyötyä” ja taulukossa 37 väittämän ”Ilman sertifiointia järjestelmämme vaikuttavuus olisi 

selkeästi heikompi” tuloksia. Taulukosta 36 on nähtävissä, että 47,1% on väittämän ”Serti-

fioinnista on yritykselle merkittävää hyötyä” kanssa täysin samaa mieltä. Tarkasteltaessa 

vaihtoehtoja ”jokseenkin samaa mieltä” ja ”täysin samaa mieltä” todetaan, että kyseisiin ka-

tegorioihin kuuluu myös 94,1% annetuista vastauksista. Ero väittämään ”Sertifiointi paran-

taa laatujärjestelmän vaikuttavuutta” on siinä, että kyseisen väittämän kanssa täysin samaa 

mieltä on 58,8%, kun sertifioinnin hyödyn kanssa täysin samaa mieltä on 47,1%. 

Taulukko 36 Haastateltavien näkemykset väittämään sertifioinnista on yritykselle merkit-

tävää hyötyä 

 

Taulukosta 37 nähdään, että 42,9% vastaajista on täysin samaa mieltä väittämän ”Ilman ser-

tifiointia laatujärjestelmämme vaikuttavuus olisi selkeästi heikompi” ja yhteenlaskettu tulos 

kyseisen väittämän osalta kategorioissa ”jokseenkin samaa mieltä” ja ”täysin samaa mieltä” 

on 86,7%. Akkreditoimattomasti sertifioitujen organisaatioiden työntekijöistä yksi vastasi 
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väittämään, että ”en osaa sanoa” ja yksi akkreditoidusti sertifioitujen organisaatioiden joh-

tohenkilöistä oli väittämän kanssa jokseenkin eri mieltä. 

Taulukko 37 Haastateltavien näkemykset väittämään ilman sertifiointia laatujärjestel-

mämme vaikuttavuus olisi selkeästi heikompi 

 

Tarkasteltaessa taulukoiden 35, 36 ja 37 tuloksia kokonaisuutena liittyen sertifioinnin vai-

kuttavuuteen, voidaan todeta, että 50,0% vastaajista ovat valinneet kategorian ”täysin samaa 

mieltä” ja yhdistettäessä kategorioiden ”jokseenkin samaa mieltä” ja ”täysin samaa mieltä” 

tulokset havaitaan näihin kategorioihin kuuluvan 91,7% vastauksista. Tulos osoittaa, että 

vastaajista suurin osa kokee sertifioinnin oleelliseksi laatujärjestelmän vaikuttavuutta lisää-

väksi tekijäksi. 

Vertailtaessa akkreditoidusti sertifioitujen organisaatioiden johdon vastauksia akkreditoi-

mattomasti sertifioitujen organisaatioiden johdon vastauksiin sertifioinnin kokonaisvaiku-

tuksen osalta (taulukot 35, 36 ja 37) todetaan, että akkreditoidusti sertifioitujen organisaa-

tioiden johto on valinnut sertifioinnin hyödyille 93,3 prosenttisesti kategorian ”jokseenkin 

samaa mieltä” tai ”täysin samaa mieltä”. Vastaava luku akkreditoimattomasti sertifioitujen 

organisaatioiden johdon keskuudessa on 100,0%. 

4.12.5. Sertifioinnin hyötyjen vertailu kansainvälisiin tutkimuksiin 

Kansainvälisistä tutkimuksista on selvitetty sertifioinnin vaikutukset yrityksen talousasioi-

hin, tuottavuuteen, tehokkuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. 
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Sertifioinnin vaikutus talouteen 

Kansainvälisissä tutkimuksissa Zaramdini (2006, 487-488) on osoittanut tutkimuksillaan, 

että sertifiointiprosessi on vaikuttanut muiden hyötyjen lisäksi myös yritysten kannattavuu-

teen. Shafiq ja Jalil (2014, 98) toteavat, että sertifioitujen ja sertifioimattomien yritysten tu-

lostentekokyvyssä on tilastollisesti merkittävä ero. Chow-Chua et al. (2003, 936-943) mu-

kaan ISO 9000 -sertifiointi johtaa parempiin taloudellisiin tuloksiin noteeraamattomissa yri-

tyksissä, joilla on ISO 9000 -sertifiointi kuin listatuissa yrityksissä. Tutkiessaan pörssiyhti-

öissä ISO 9000:n käyttöönoton vaikutuksia he havaitsivat, että sertifioidut yritykset rapor-

toivat merkittävästi parempia taloustuloksia kuin noteeratut sertifioimattomat yritykset. Is-

lam, Karim ja Habes (2015, 125) suorittama tutkimus päätyy johtopäätökseen, että ISO 

9001-sertifiointi edistää organisaation taloudellista suorituskykyä. Tulokset osoittavat tilas-

tollisesti merkittävän suhteen ISO 9000- sertifioinnin ja yrityksen taloudellisen tuloksen vä-

lillä. Corbett, Montes-Sancho ja Kirsch (2005, 1058) ovat havainneet, että yhdysvaltalaisissa 

listatuissa teollisuusyrityksissä on tapahtunut merkittävää taloudellista kehittymistä heidän 

päätettyään hakea ISO 9000 sertifiointia. Pivka ja Urcis (2002, 44) toteavat, että sertifioin-

nilla on taloudellista lisäarvoa vain, jos auditoijat on koulutettu arvioimaan ISO-

laatujärjestelmien vaatimustenmukaisuus ja tehokkuus. Tämä edellyttää uutta tietoa ja audi-

toijien erikoistumista. 

Verrattaessa suoritetun tutkimuksen tuloksia (taulukot 29 ja 35) kansainvälisiin tutkimuksiin 

voidaan todeta, että ne ovat täysin yhdensuuntaisia. Niin kansainväliset, kuin tämänkin tut-

kimuksen tulokset tukevat ajatusta, että järjestelmällä ja sertifioinnilla on positiivinen vai-

kutus yritysten talouteen. 

Sertifioinnin vaikutus tuottavuuteen 

Tuottavuutta sertifioinnin yhteydessä suoritetussa tutkimuksessa sivuavat Mo ja Chan 

(1997) sekä Dick (2000). Mo et al. (1997, 142) mukaan ISO 9000 sertifiointi lisää tuotta-

vuutta, vähentää romua ja vanhentunutta varastoa ja Dick (2000, 367) toteaa, että laadun 

varmentamisesta saadut hyödyt ovat pääasiassa kohdistuneet virhetasojen vähenemiseen ja 

menettelytapojen tehokkuuden parantumiseen.  
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Tehdyn tutkimuksen tulokset (taulukot 30 ja 35) tukevat täysin kansainvälisten tutkimusten 

tulosta siitä, että sertifioitu toimintajärjestelmä parantaa yrityksen tuottavuutta. 

Sertifioinnin vaikutus tehokkuuteen 

Poksinskan et al. (2006, 507) mukaan sertifioinnin vaikutukset johtuvat käytäntöjen standar-

doinnista, joskin tehostuminen sisälsi tutkimuksen mukaan myös useita ongelmia. Sharma 

ja Gadenne (2008, 304) mukaan korkea korrelaatio laadunhallinnan käyttöönoton ja liiketoi-

minnan tehokkuuden välillä osoittaa, että laatujohtamisen ohjelmilla on positiivinen vaiku-

tus organisaation tehokkuuteen.  Lo et al. (2007, 301) mukaan teollisuusyritykset, joilla on 

ISO 9000 -järjestelmä ovat parantaneet merkittävästi toimintojensa tehokkuutta. Tehokkuu-

den parantuminen käynnistyi heti ISO 9000:n sertifioinnin jälkeen. ISO 9000 -sertifioidut 

yritykset toimivat paremmin myös kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ne ovat saaneet serti-

fikaatin. Myös Islam, Karim ja Habes (2015, 125) mukaan ISO9001-sertifioinnilla on mer-

kittävä vaikutus organisaation suorituskykyyn erityisesti valmistavissa organisaatioissa. 

Myös tehokkuuteen liittyvissä vaikutuksissa tehdyn tutkimuksen tulokset (taulukot 31 ja 35) 

ovat täysin yhdensuuntaisia kansainvälisten tutkimusten kanssa ja voidaan todeta, että do-

kumentoitu järjestelmä ja sen sertifiointi parantavat yrityksen tehokkuutta. 

Sertifioinnin vaikutus asiakastyytyväisyyteen 

Zuckerman (1995, 2) toteaa, että ISO 9000 käyttöönotto on parantanut asiakasmäärityksiä 

ja selkeyttänyt asiakkaiden vaatimuksia. Myös Gozamani ja Tsiotrasi (2002, 7-8) raportoivat 

asiakastyytyväisyyden parantumisesta laatujärjestelmän sertifioinnin jälkeen. Caro, García 

ja Antonio (2009, 15) mukaan ISO 9000-sertifiointi mahdollistaa asiakastyytyväisyyden ym-

märtäminen ja tutkimus osoittaa, että tyytyväisyys on asiakkaiden mielestä parempi sertifi-

oiduissa kuin sertifioimattomissa yhtiöissä. Myös Casadesús, Giménez ja Heras (2001, 329-

330) tutkimuksen mukaan sertifioinnin tärkeimpiin ulkoisiin etuihin kuuluvat parempi vas-

taus asiakkaiden vaatimuksiin, asiakassuhteiden ja asiakaspalveluiden parantaminen, jotka 

vaikuttavat kasvavaan asiakastyytyväisyyteen. Myös Gozamani ja Tsiotrasi raportoivat asia-

kastyytyväisyyden parantumisesta laatujärjestelmän sertifioinnin jälkeen kreikkalaisissa yri-

tyksissä (Gotzamani ja Tsiotrasi 2002, 158-159). 
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Suoritettu tutkimus (taulukko 32) osoittaa selkeästi, että dokumentoidun järjestelmän käyt-

töönoton koetaan parantavan oleellisesti asiakastyytyväisyyttä ja saatu tulos on yhdensuun-

tainen kansainvälisten tutkimusten kanssa. 

Sertifioinnin vaikutus jatkuvaan parantamiseen 

Gozaman ja Tsiotras (2002, 7-8 ja 12) mukaan ISO 9000- järjestelmä antaa vahvan pohjan 

yrityksille, koska sisäisen organisaation ja toiminnan parantaminen osoittautuivat tärkeim-

miksi organisaatioiden saamiksi hyödyiksi. Tulokset tukevat väitettä, että ISO 9000 -stan-

dardit voivat auttaa yrityksen TQM:n käyttöönottoa ja järjestelmän sertifioinnista on saatu 

merkittäviä tuloksia TQM:n ydinasioissa. Terziovski ja Guerrero (2014, 25-26) toteavat, että 

ISO 9000 sertifiointi olisi otettava käyttöön osana pitkän aikavälin jatkuvan parantamisen 

filosofiaa ja se voi toimia "katalysaattorina" prosessien innovoinnin parantamisessa. Santo-

sin ja Millánin (2013, 82) mukaan ehkä tärkein ISO 9001 hyöty kohdistuu yritysten menet-

telytapojen jatkuvaan parantumiseen. 

Tämän tutkimuksen tulokset dokumentoidun järjestelmän positiivisista vaikutuksista jatku-

vaan parantamiseen (taulukko 33) ovat täysin kiistattomat ja saman suuntaiset kansainvälis-

ten tutkimusten kanssa, jolloin ne tukevat täysin toisiaan. 

Lisäksi kansainvälisten tutkimusten tulokset tukevat suoritetun tutkimuksen tuloksia sertifi-

oinnin hyödyistä. Taulukoista 35, 36 ja 37 laskettujen ”jokseenkin samaa mieltä” ja ”täysin 

samaa mieltä” olevien arvioiden määrä on 91,7 %, joten on täysin selvää, että sertifioinnilla 

on positiivinen vaikutus yritysten liiketoimintaan kuten myös kansainväliset tutkimukset 

osoittavat.  

4.12.6. Laatujärjestelmän ymmärtäminen ja kehittäminen 

Kysyttäessä vastaajilta miten hyvin heidän organisaationsa on sisäistänyt laatujärjestelmän 

tarkoituksen ja toimintatavan väittämä muotoiltiin muotoon ”Organisaatiomme ymmärtää 

laatujärjestelmän tarkoituksen ja toimintatavan”.  Tähän väittämään pyydettiin näkemys 

myös akkreditoijalta ja sertifioijilta siten, että he tarkastelevat väittämän toteutumista asia-

kasyrityksissään organisaation ulkopuolisena tarkkailijana. Taulukosta 38 nähdään, että 

82,4% vastaajista on väittämän kanssa ”jokseenkin samaa mieltä” tai ”täysin samaa mieltä”, 
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kuitenkin siten, että vain 11,8% on väittämän kanssa täysin samaa mieltä, eli saman verran 

kuin ”en osaa sanoa” vastauksia. On mielenkiintoista, että ryhmässä ”akkreditoija ja serti-

fioijat” on yksi vastaus kategoriassa ”jokseenkin eri mieltä”. On myös huomattava, että ak-

kreditoimattomasti sertifioitujen organisaatioiden ryhmässä yksi johtotason henkilö ja yksi 

työntekijä valitsivat kategorian ”en osaa sanoa”. 

Taulukko 38 Haastateltavien näkemykset väittämään organisaatiomme ymmärtää laatujär-

jestelmän tarkoituksen ja toimintatavan 

 

Järjestelmän edelleen kehittymistä kyselyssä peilattiin väittämällä ”Laatujärjestelmän yllä-

pito ja kehittäminen yrityksessämme on korkealla tasolla”. Tähän väittämään haluttiin myös 

akkreditoijan ja sertifioijien näkemykset, koska he näkevät työnsä puolesta lukuisia erilaisia 

yrityksiä ja omaavat asiasta kokonaisvaltaisen näkemyksen. Taulukosta 39 voidaan todeta, 

että seitsemästätoista vastaajasta yksi (5,9%) on väittämän kanssa täysin eri mieltä, yksi 

(5,9%) jokseenkin eri mieltä, 10 (58,8%) jokseenkin samaa mieltä, kolme (17,6%) täysin 

samaa mieltä ja kaksi (11,8%) ei osaa sanoa mielipidettään. On syytä havaita, että väittä-

mästä täysin erimieltä oleva mielipide tulee ryhmästä akkreditoija ja sertifioijat, joiden nä-

kemys järjestelmien tasosta on laajempi kuin yksittäisten organisaatioiden edustajilla. Ak-

kreditoimattomasti sertifioitujen organisaatioiden työntekijöiden joukosta on saatu yksi 

”jokseenkin eri mieltä” ja yksi ”en osaa sanoa” vastaus. Vastaukset ovat merkittäviä siinä 

mielessä, että työntekijöitä edustava ryhmä on lähellä käytännön työskentelyä, jossa laatu-

järjestelmän ylläpidon ja kehittämisen toimenpiteet tulisi näkyä.  
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Taulukko 39 Haastateltavien näkemykset väittämään laatujärjestelmän ylläpito ja kehittä-

minen yrityksessämme on korkealla tasolla 

 

4.12.7. Akkreditointi ja sen merkitys 

Sertifioinnin akkreditoinnin merkitystä tutkimuksessa tarkasteltiin väittämien ”Asiak-

kaamme edellyttävät, että järjestelmämme on akkreditoidusti sertifioitu” ja ” Serifiointipro-

sessimme akkreditoinnista on meille huomattavaa hyötyä”. Koska kyse on akkreditoidusta 

sertifioinnista niin väittämät on esitetty ainoastaan akkreditoidusti sertifioitujen organisaa-

tioiden johdolle. Väittämiin saadut tulokset on dokumentoitu taulukoihin 40 ja 41. 

Taulukosta 40 on havaittavissa, että väittämään ”Asiakkaamme edellyttävät, että järjestel-

mämme on akkreditoidusti sertifioitu ” yksi vastaus on kategoriassa ”täysin eri mieltä”, 2 

vastausta on kategoriassa ”täysin samaa mieltä” ja yksi vastaus kategoriassa ”en osaa sanoa”. 

Kysyttäessä akkreditoidusti sertifioitujen yritysten johdolta akkreditoinnin antamista hyö-

dyistä (taulukko 41) vastaukset jakautuivat siten, että kategoriaan ”täysin samaa mieltä” tuli 

kaksi vastausta ja kategoriaan ”en osaa sanoa tuli kolme vastausta. Mielenkiintoa vastauk-

sissa herättää akkreditoinnin motiivi tilanteissa, joissa asiakkaat eivät sitä edellytä ja tilan-

teissa, joissa johdolla ei ole tietoa akkreditointivaatimuksista eikä edes osata tunnistaa ak-

kreditoinnista saatavia hyötyjä, mutta järjestelmä kuitenkin sertifioidaan akkreditoidusti. 

Taulukko 40 Haastateltavien näkemykset väittämään asiakkaamme edellyttävät, että jär-

jestelmämme on akkreditoidusti sertifioitu 
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Taulukko 41 Haastateltavien näkemykset väittämään sertifiointiprosessimme akkreditoin-

nista on meille huomattavaa hyötyä 

 

Koska yrityksillä ei yleensä ole kokemusta muista kuin heidän oman järjestelmän sertifioin-

tiprosessista akkreditoidun ja akkreditoimattoman sertifioinnin eroja ja akkreditoinnin te-

hokkuutta kysyttiin ainoastaan akreditoijan ja sertifioijien ryhmältä. Näihin aiheisiin liitty-

vien väittämien tulokset on dokumentoitu taulukoihin 42 ja 43. Väittämään ”Mielestäni ak-

kreditoidusti toteutettu sertifiointi parantaa järjestelmän vaikuttavuutta enemmän kuin ak-

kreditoimattomasti toteutettu sertifiointi” tuloksen saatiin kaksi täysin eri mieltä olevaa mie-

lipidettä ja yksi täysin samaa mieltä oleva vastaus. Vastausten jakauma osoittaa, että alan 

ammattilaisetkaan eivät ole yksimielisiä akkreditointiprosessin vaikuttavuudesta järjestel-

män tehokkuuteen. 

Taulukko 42 Haastateltavien näkemykset väittämään akkreditoidusti toteutettu sertifiointi 

parantaa järjestelmän vaikuttavuutta enemmän kuin akkreditoimattomasti toteutettu sertifi-

ointi  
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Taulukko 43 Haastateltavien näkemykset väittämään akkreditoidun sertifiointiprosessin 

valvonta on tehokasta 

 

4.12.8. Tiedon hallinta 

Järjestelmän jatkuvan parantamisen eräs peruspilari on asianmukaisen tiedon kerääminen. 

Linderman, Schroeder, Zaheer, Liedtke ja Choo (2004, 603) ovat todenneet, että laadunhal-

lintakäytännöt, jotka johtavat tietämyksen luomiseen, johtavat organisaation suorituskyvyn 

parantumiseen. Yrityksen tietoon perustuva näkemys auttaa myös ymmärtämään, miten laa-

dunhallintamenettelyt johtavat yrityksen suorituskykyyn. Molina, Llore´ns-Montes ja Ruiz-

Moreno (2006, 693)   toteavat, että sisäiset tiedonsiirrot ja tiedonsiirrot palveluntarjoajalta 

liittyvät myönteisesti yrityksen tulokseen. Chow et al. (2003, 939) toteavat, että esimerkiksi 

käyttökelvoton dokumentinhallintaprosessi voi johtaa virheisiin johdon katselmuksessa jär-

jestelmän tehokkuuden arviointia suoritettaessa. Prajogo, Huo ja Han (2012, 315-316) mu-

kaan johtajien tulisi yhdistää eri järjestelmien tietoja ja käyttää kyseisiä tietoja tehokkaasti 

viestimään strategioista ja tavoitteista koko yrityksessä lisätäkseen työntekijöiden ymmär-

rystä omasta työstään. 

Tietojen keräämiseen ja analysointiin liittyvät arviot dokumentoitiin taulukkoon 44 ja serti-

fioinnin tuki kyseisille menettelytavoille kirjattiin taulukkoon 45. Akkreditoidusti sertifi-

oiduissa organisaatioissa kolme vastaaja on ollut jokseenkin samaa mieltä ja kaksi vastaajaa 

täysin samaa mieltä väittämään ”Järjestelmässämme on hyvät menettelytavat tulostietojen 

keräämiseksi ja analysoimiseksi” kanssa, kuten taulukosta 44 on nähtävissä. Akkreditoimat-

tomasti sertifioiduissa yrityksissä kaksi vastaaja on ollut jokseenkin samaa mieltä, kaksi vas-

taajaa täysin samaa mieltä ja yksi vastaaja ei ole osannut sanoa mielipidettään väittämän 

toteutumisesta omassa organisaatiossaan. Mielenkiintoista on havaita, että akkreditoimatto-

masti sertifioitujen organisaatioiden työtekijöiden joukosta on noussut esiin yksi ”jokseen-

kin eri mieltä” oleva kannanotto. 



 

135 

 

Taulukkoon 45 on dokumentoitu vastaajien mielipiteet sertifioinnin antamasta tuesta tulos-

tietojen keräämiselle ja analysoinnille. Tuloksista nähdään, että sekä akkreditoidusti sertifi-

oiduista organisaatioista että akkreditoimattomasti sertifioiduista organisaatioista on tullut 

kaksi väittämän kanssa täysin samaa mieltä olevaa vastausta. Jokseenkin samaa mieltä olevia 

vastauksia tuli akkreditoidusti sertifioiduista organisaatioista kolme ja akkreditoimattomasti 

sertifioiduista organisaatioista kaksi. Yksi johtaja akkreditoimattomasti sertifioiduissa orga-

nisaatioissa ei osannut muodostaa mielipidettään sertifioinnin antamaan tukeen tulostietojen 

keräämiselle ja analysoinnille. 

Akreditoimattomien organisaatioiden työntekijöiden mielipiteet sertifioinnin antamasta tu-

esta tulostietojen keräämiselle ja analysoinnille hajaantuivat eniten. Työntekijöiden ryh-

mässä yksi henkilö oli väittämän kanssa jokseenkin eri mieltä, yksi henkilö oli jokseenkin 

samaa mieltä, yksi henkilö oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja yksi henkilö ei osan-

nut muodostaa asiasta mielipidettään. 

Taulukko 44 Haastateltavien näkemykset väittämään järjestelmässämme on hyvät menet-

telytavat tulostietojen keräämiseksi ja analysoimiseksi 

 

Taulukko 45 Haastateltavien näkemykset väittämään sertifiointimme edellyttää ja tukee 

tulostietojen keräämistä ja analysointia 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1. Yhteenveto 

Globaalisti sertifioitujen laatujärjestelmien määrä on ylittänyt yli 1,5 miljoonaa kappaletta, 

eikä toistaiseksi ole näköpiirissä mitään sellaista, joka voisi romuttaa sertifioinnin suosion. 

Yritykset ovat rakentaneet laatujärjestelmiään joko sisäisten tai ulkoisten motiivien ohjaa-

mina. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että laatujärjestelmän tuloksen kannalta sisäi-

siin motiiveihin, kuten esimerkiksi prosessien tehostaminen, perustuvat järjestelmät tuotta-

vat parempia tuloksia kuin ulkoisiin motiiveihin, kuten esimerkiksi asiakkaiden vaatimukset, 

perustuvat järjestelmät. Myös tässä tutkimuksessa nousi selkeästi esiin motiivien kaksitahoi-

suus sekä jakautuminen ulkoisiin ja sisäisiin asioihin. Parhaimmillaan yritysten kertoessa 

motiiveistaan kävi ilmi, että samassa yrityksessä voi olla useita motiiveja, joista osa on si-

säisiä ja osa on ulkoisia. 

Kansainvälisessä tutkimuksessa on päädytty johtopäätökseen, että ISO 9000- standardin mu-

kaan dokumentoitu laatujärjestelmä on osa kokonaisvaltaista laatujohtamista (TQM). On 

esitetty näkemyksiä siitä, että ISO 9000- standardin mukainen järjestelmä voisi olla ensim-

mäinen askel kohti kokonaisvaltaista laadunhallintaa. Tutkijoiden keskuudessa ei kuiten-

kaan vallitse yhteistä näkemystä siitä, miten laatujärjestelmä ja kokonaisvaltainen laadun-

hallinta tulisi yhdistää, joten jokainen yritys käsittelee asioita omista lähtökohdistaan. 

Tutkimuksen kohtuuttoman rönsyilyn välttämiseksi ohi varsinaisien tutkimuskysymysten, 

kysymysten selvittämiseksi tunnistettiin tutkimusta varten hyötyyn perustuvat oleellisimmat 

painopisteet, joiden perusteella laadittiin tarvittavat työkalut kuten haastattelulomakkeet, ky-

sely- / väittämälomakkeet ja erilaiset yhteenvetopohjat. Haastatteluihin osallistui yksi akkre-

ditointiorganisaation edustaja, kaksi sertifiointi organisaatioiden edustajaa, yhdeksän serti-

fioitujen yritysten johtohenkilöä. Nämä kaksitoista henkilöä täyttivät myös kysely- / väittä-

mälomakkeen. Lomakkeen täyttivät myös yksi akkreditoimattomasti sertifioidun organisaa-

tion johtohenkilö sekä neljä akkreditoimattomasti sertifioitujen organisaatioiden työntekijää.  
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Tutkimuksen teoreettisen tausta muodostuu noin seitsemästäkymmenestä kansainvälisestä 

tutkimuksesta sekä laatuun, akkreditointiin ja sertifiointiin liittyvistä standardeista. Teo-

riatietoa on täydennetty akkreditoijan ja sertifioijien haastatteluista saamilla faktoilla sekä 

akkreditoijan ja suurien sertifioijien nettisivustoillaan ylläpitämillä yksityiskohtaisilla serti-

fiointiin liittyvillä tiedoilla.  

Koska laatu ja eritoten sertifiointi standardin ISO 9001 mukaan on kansainvälistä toimintaa 

niin tutkimuksessa haluttiin, että myös käytetty teoriatieto on kansainvälistä. Kansainväli-

syyden osoittamiseksi osasta käytettyjä lähteitä on laadittu luettelo, josta on todennettavissa 

minkä alueen yrityksiä kyseisessä tutkimuksessa on tutkittu ja vaikka kaikkia lähteitä ei lu-

etteloon ole ottanutkaan osoittaa oheinen luettelo lähdeaineiston kansainvälisyyden. Caro, 

L.M., García, M., Antonio, J. (2009) [Espanja], Castillo-Peces, C., Mercado-Idoeta, C., 

Prado-Roman, M., del Castillo-Feito, C. (2018) [Espanja], Chow-Chua, C., Goh, M., Tan 

Boon, W. (2003) [Singapore], Georgiev, S., Georgiev, E. (2014) [Bulgaria], Gotzamani, K. 

D., Tsiotras, G. D. (2002) [Kreikka], Hanson, J., Eriksson, H. (2002) [Ruotsi], Islam, M. M., 

Karim, M. A.,  Habes, E. M. (2015) [Malesia], Leung, H.K.N., Chan, K.C.C. (1999) [Hong 

Kong], Lo, C.K.Y., Yeung, A.C.L., Cheng, T.C.E. (2007) [USA], Padma, P. Ganesh, L.S., 

Rajendran, C. (2008) [Intia], Rahman, S. (2001) [Australia ja Uusi-Seelanti], Sadikoglu, E., 

Zehir, C. (2010) [Turkki], Shafiq, M., Mirza, K., Abid, K., Naeem, M.A. (2014) [Pakistan], 

Zeng, S. X., Tian, P., Tam, C. M. (2015) [Kiina]. 

Haastatteluiden typistelmät on dokumentoitu nauhoitusten perusteella kolmeen erilliseen 

taulukkoon. Yhdessä taulukossa on akkreditoijan haastattelu kirjattuna haastateltavan kerto-

massa muodossa, toiseen taulukossa on sertifioijien haastattelut ja kolmanteen taulukkoon 

on dokumentoitu yritysten edustajien haastattelut. 

Kysely- / väittämälomakkeilla hankitut tiedot on taulukoitu vastaajaryhmittäin seuraavasti: 

akkreditoija ja sertifioijat, akkreditoidusti sertifioitujen yritysten johto, akkreditoimattomasti 

sertifioitujen yritysten johto ja akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten työntekijät. Ky-

seisistä taulukoista ja niiden tietoja yhdistelemällä on suoritettu lukuisia vertailuja ja analyy-

seja eri ryhmien näkemyksien selvittämiseksi esitettyihin väittämiin. Analyyseissa on tut-
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kittu, ryhmien välisiä näkemyseroja ja ryhmien sisällä esiintyviä väittämäkohtaisia hajon-

toja, joka kertoo vastaajien näkemyksen yhdensuuntaisuuden. Tulokset tutkimuksista on esi-

tetty diplomityön pääotsikossa 4. 

Suoritettu painopisteiden mukainen, laatujärjestelmän ja sertifioinnin hyötyjä selvittävä tut-

kimus osoittaa tutkimuksen kohderyhmän näkemyksen olevan, että niin dokumentoidulla 

järjestelmällä kuin sertifioinnillakin on myönteinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan. Esi-

tetty johtopäätös perustuu sertifioitujen yritysten johdon ja työntekijöiden antamiin arvioihin 

järjestelmän ja sertifioinnin vaikuttavuudesta (taulukot 22, 23, 25 ja 26) yrityksen liiketoi-

mintaan. Kyseisten taulukoiden tuloksista on syytä huomata, että arvosana 2 tarkoittaa ”jok-

seenkin samaa mieltä”. Kyseissä taulukoissa esitetystä neljästäkymmenestä keskiarvosta ai-

noastaan kaksi on saanut arvosan 2,00, kaikki muut on arvotettu paremmiksi.  

Taulukon 22 tuloksista on havaittavissa, että järjestelmän vaikuttavuuteen liittyvien väittä-

mien osalta akkreditoimattomasti sertifioitujen yritysten johtajisto suhtautuu järjestelmän 

vaikuttavuuteen selkeästi akkreditoidusti sertifioitujen yritysten johtoa positiivisemmin. Nä-

kemykset sertifioinnin vaikutuksesta yrityksen menestymiseen ovat lähes yhteneväiset mo-

lemmissa tarkasteltavissa ryhmissä ja väittämien saamat keskiarvot ovat korkeat. On myös 

huomattava haastatteluissa esiin nostettu asia, että järjestelmällä on vaikuttavuutta ainoas-

taan oikein tehtynä (taulukko 13). Verrattaessa johdon ja työntekijöiden näkemyksiä järjes-

telmän toimivuudesta sekä sertifioinnin vaikuttavuudesta havaitaan, että työntekijät suhtau-

tuvat kaikkiin väittämiin kriittisemmin kuin johtajisto (taulukot 25-28). Merkillepantavaa 

on, että osa heikon arvion saaneista väittämistä on sellaisia, joihin yritysjohto pystyisi hel-

posti vaikuttamaan, kuten tietojen keräämiseen ja analysointiin liittyvät asiat.  

Vertailtaessa akkreditoijan ja sertifioijien näkemyksiä akkreditoidusti sertifioitujen yritysten 

johdon näkemyksiin sertifioinnin hyödyistä havaitaan, että yritykset suhtautuvat sertifioin-

nin hyötyihin huomattavasti akkreditoijaa ja sertifioijia positiivisemmin (taulukko 20). Yri-

tykset kokevat sertifioinnin parantavan laatujärjestelmän vaikuttavuutta ja kokevat saavansa 

sertifioinnista merkittävää hyötyä. Vertailtaessa akkreditoidusti sertifioitujen ja akkreditoi-

mattomasti sertifioitujen yritysten johtajien haastatteluissa esiin nostamia hyötyjä sertifioin-

nista, niin molemmissa ryhmissä korostettiin parannusehdotusten merkitystä sertifioinnin 
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vaikuttavuuteen ja myös heidän tyytyväisyyteensä. Erityisesti tämä korostui akkreditoimat-

tomasti sertifioitujen organisaatioiden johdon haastatteluissa, koska akkreditoiduissa audi-

toinneissa konsultointi ei ole kiellettyä kuten akkreditoiduissa auditoinneissa. 

Tarkasteltaessa akkreditoinnista saatavaa hyötyä vastaajien epävarmuus on selkeästi suu-

rempaa kuin laatujärjestelmän ja sertifioinnin vaikuttavuuden osalta. Taulukossa 14 on ak-

kreditoijan ja sertifioijien näkemykset asiaa koskeviin väittämiin 9 ja 10. Kyseisten väittä-

mien keskiarvotulokset ovat kyselyn heikoimmat ja keskihajonnat ovat suuret, joten akkre-

ditoinnin vaikuttavuuteen ei oikein uskota edes ryhmässä akkreditoija ja sertifioijat ja toi-

saalta näkemyserot asiasta ovat suuret. Akkreditoidusti sertifioitujen yritysten joukossa ak-

kreditoinnin hyöty sai maksimipisteet, mutta 60 prosenttia akkreditoidusti sertifioitujen yri-

tysten johtajista ilmoitti, että eivät osaa sanoa, onko sertifiointiprosessin akkreditoinnista 

hyötyä yritykselle. Sama epävarmuus on havaittavissa haastatteluyhteenvedosta (taulukko 

13). 

Analysoitaessa kansainvälisten tutkijoiden tutkimuksia TQM:stä, laatujärjestelmistä, stan-

dardeista ja sertifioinneista törmättiin luvattoman ”löysään” kielenkäyttöön, jonka perus-

teella oli vaikea mieltää mitä tutkija viimekädessä tarkoitti. Useissa tutkimuksissa mainittiin 

esimerkiksi, että ISO 9000 käyttöönotto aiheutti jotain. Tarkoittaako ilmaisu ISO 9001 stan-

dardin mukaan rakennetun järjestelmän käyttöönottoa, vai kenties ISO 9001 standardin mu-

kaan rakennetun järjestelmän sertifiointia, joilla tutkimuksen kannalta on oleellinen ero ja 

vielä suurempi ero tietenkin yrityksille itselleen. Todennäköistä on kuitenkin se, että sillä ei 

tarkoiteta sitä mitä sanotaan, eli standardin käyttöön ottoa, koska missään tutkimuksessa ei 

ole avattu, mitä standardin käyttöönotto tarkoittaa. 

Kansainväliset tutkijat jakavat järjestelmästä ja sertifioinnista saatavat hyödyt sisäisiin ja 

ulkoisiin hyötyihin. Näitä hyötyjä käsiteltäessä on ymmärrettävä, että sertifiointi pystyy an-

tamaan välittömän ulkoisen hyödyn jo sertifiointihetkellä koska yrityksen imago nousee. 

Kaikki muut hyödyt tulevat järjestelmän menettelytapojen kautta, kun niitä otetaan käyttöön 

ja kehitetään. Sertifiointi voi toimia välillisenä katalysaattorina näiden muiden hyötyjen saa-

misessa, koska se pakottaa yritykset toimimaan sovitulla tavalla ja joskus auditoija voi antaa 
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myös kehityskelpoisia ideoita yritykselle. Kaikki tämä on kuitenkin sertifioinnin mukanaan 

tuomaa välillistä hyötyä. 

Kansainväliset tutkimukset ja tämän tutkimuksen haastatteluaineisto osoittivat, että kysymys 

”onko laatujärjestelmällä tai sertifioinnilla ollut liiketoiminnalle positiivinen vaikutus” on 

vaarallinen, koska vastaus riippuu organisaation motivaatiotasosta, kulttuurista ja johtami-

sesta. Organisaatio voi ajautua tilanteeseen, jossa sinänsä hyvä järjestelmä ei tuota mitään, 

koska yrityksessä ei ole sisäistä motivaatiota sen hyödyntämiseksi ja johto kokee sen pikem-

minkin rasitteena. Järjestelmää ylläpidetään ainoastaan esimerkiksi asiakkaiden vaatimuk-

sesta. Tällaisissa tilanteissa voidaan kysyä, että onko järjestelmän tuottamattomuus järjes-

telmän vika, vai onko syy jossain muualla. Tästä syystä, jos halutaan selvittää järjestelmän 

ja sertifikaatin todellista vaikuttavuutta tulisikin yrityksiä tutkimukseen valitessa ensin tutkia 

heidän asenteensa, motiivinsa ja nykyisen TQM:n tasonsa ja ryhmitellä yrityksen tämän luo-

kittelun mukaan eri tutkimusryhmiin. 

Tässä tutkimuksessa ei kyseistä luokittelua tehnyt kuten tämän dokumentin kohdassa 1.2 on 

todettu. On todettava, että tutkimuksen kannalta kävi onni, että tutkimukseen osallistuneet 

yritykset olivat sangen ”laatuhenkisiä”, jolloin lopputulos kertoo miltä tilanne näyttää posi-

tiivisesti laatuun suhtautuvien yritysten joukossa. Jos tilanne olisi ollut sellainen, että tutki-

muksessa olisi ollut pelkästään negatiivisesti laatuun suhtautuvia yrityksiä olisi lopputulos 

tietenkin ollut täysin päinvastainen ja jos siitä tekisi yleistyksiä antaisi se täysin väärän ku-

van dokumentoidun järjestelmän ja sertifioinnin merkityksestä yritystoiminnalle. 

Tutkimuksen haastatteluosuudessa kaikki haastateltavat nostivat esiin, että auditoinnin on-

nistuminen, siitä saatava hyöty ja heidän tyytyväisyytensä riippuu oleellisesti auditoijan per-

soonasta, kokemuksesta ja osaamisesta. Auditoijan ominaisuuksien valtava merkitys herät-

tää kysymyksen onko järjestelmien vaikuttavuuden kannalta edes tarpeellista keskustella 

siitä, suoritetaanko sertifiointi akkreditoituna vai akkreditoimattomana, vai pitäisikö keskit-

tyä tarkastelemaan auditoijan ominaisuuksia. 
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5.2. Vastaukset tutkimuskysymyksiin, tutkimuksen johtopäätökset ja 

jatkotutkimuskohteet 

Tässä osiossa tarkastellaan tutkimuksen tuomia vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyk-

siin ja otetaan kantaa johtopäätöksiin, joita tulosten perusteella voidaan vetää. Erityisesti 

johtopäätöksissä keskitytään niihin asioihin, joihin yritysjohdon olisi syytä kiinnittää huo-

miota kehittäessään yrityksen liiketoimintaa ja päätyessään toimintansa sertifiointiin. Li-

säksi tässä osiossa nostetaan esiin asioita, joiden tutkiminen jäi pintapuoliseksi ja jotka voi-

vat toimia tulevien tutkimusten aiheina. 

5.2.1. Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tutkimuskysymys 1: Onko laatujärjestelmällä vaikutusta yrityksen liiketoiminnan tuotta-

vuuteen, tehokkuuteen ja kannattavuuteen? 

Edellä mainituin perustein tutkimus antaa tähän kysymykseen voimakkaasti positiivisen vas-

tauksen, jota myös kerätty kansainvälinen tutkimusaineisto tukee. Kuitenkin tähän kannan-

ottoon on lisättävä haastateltavien antama varaus siitä, että järjestelmän tulee olla kunnolla 

rakennettu.  

Tutkimuskysymys 2: Tukeeko sertifiointi laatujärjestelmää? 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että sekä akkreditoidusti sertifioiduissa yrityksissä että ak-

kreditoimattomasti sertifioiduissa yrityksissä koetaan sertifioinnin parantavan laatujärjestel-

män vaikuttavuutta. Tätä havaintoa tukevat lukuisat esiin nostetut kansainväliset lähteet. 

Tutkimuskysymys 3: Onko akkreditoidusti ja akkreditoimattomasti toteutetuilla sertifioin-

neilla eroa yrityksen hyötyjen kannalta? 

Tämän tutkimuskysymyksen tarkastelu nosti esiin useita uusia kysymyksiä ja näkökantoja. 

Vastaus kysymykseen riippuu oleellisesti siitä, minkälaisessa toimintaympäristössä yritys 

toimii. Jos yritys toimii kansainvälisillä markkinoilla, jossa kysymyksiä yrityksen sertifioin-

nista voi tulla eri puolilta maailmaa, niin akkreditointi tuo sertifikaatille kansainvälisen hy-
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väksyttävyyden, kuten akkreditoija haastattelussaan totesi (taulukko 11). Yrityksen toi-

miessa rajatusti kotimaan markkinoilla niin kansainvälisen hyväksyttävyyden painoarvo on 

vähäinen. 

Koska akkreditointi tarkoittaa pätevyyden todentamista, niin tilanteissa, joissa yritys ei halua 

tai ei ole kyvykäs selvittämään sertifioijan osaamista ja pätevyyttä akkreditointi tuo jonkin-

laisen turvallisuuden sertifiointiprosessiin. Tilanteissa, joissa organisaatio pystyy ja haluaa 

selvittää auditoijan taustan ja pätevyyden kyseinen etu häviää. 

Organisaation halutessa auditoijalta mahdollisimman seikkaperäistä opastusta standardien 

vaatimusten toteuttamiseksi saattaa merkittäväksi eroksi nousta akkreditoidun auditoinnin 

ehdoton konsultointikielto, jota korostivat sekä akkreditoija että akkreditoidusti sertifiointeja 

toteuttavan organisaation edustaja. On kuitenkin merkillepantavaa, että sekä akkreditoidusti 

sertifioitujen että akkreditoimattomasti sertifioitujen organisaatioiden edustajat nostivat 

erääksi sertifioinnin hyödyksi sertifioijan antamat kehitysideat. Tästä herää kysymys rajan-

vedosta mikä on konsultointia ja mikä ei. 

Jos kolmas tutkimuskysymys liitetään tutkimuskysymykseen 1 ja ajatellaan akkreditoinnin 

vaikuttavuutta tuottavuuden, tehokkuuden ja kannattavuuden kannalta vastaus on selkeästi 

se, että akkreditointi ei nosta laatujärjestelmän vaikuttavuutta paremmaksi kuin akkreditoi-

mattoman järjestelmän vaikuttavuus. 

5.2.2. Johtopäätökset 

Koska tämä tutkimus ja kansainväliset tutkimukset tukevat ajatusta, että oikein laaditulla 

laatujärjestelmällä on positiivinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan, on erittäin suositelta-

vaa, että yritysjohto pohtii seikkaperäisesti mitä ”oikein laatiminen” kussakin yrityksessä 

tarkoittaa. Tutkimus osoittaa, että eniten positiivista vaikutusta saadaan aikaan, kun yrityk-

sellä on sisäinen motivaatio toimintansa kehittämiseen, oikean laatuinen yrityskulttuuri ja 

oikein kohdennetut resurssit. Tutkimuksessa nousi esiin myös ylimmän johdon sitoutuminen 

ja esimerkin näyttäminen. Molemmat sertifioijat, jotka työssään näkevät eri tasoisia järjes-

telmiä korostivat, että järjestelmän rakentaminen ei välttämättä automaattisesti vaikuta yri-

tyksen liiketoimintaan, mutta jos taustalla on halu tukea järjestelmällä yrityksen prosesseja, 



 

143 

 

niin olisi suorastaan ihme, jos järjestelmä ei vaikuttaisi positiivisesti. Yritysten on siis mie-

tittävä, järjestelmän rakentamisen motiivit ja varmistuttava siitä, että organisaatiossa on riit-

tävä ymmärrys ja halu toimia paremmin ja tätä halua tulee ylimmän johdon tukea omalla 

esimerkillään. 

Sertifioinnin merkityksestä melkeinpä kaikki haastatellut olivat sitä mieltä, että se tuo tie-

tynlaisen positiivisen pakon laatujärjestelmässä luvattujen asioiden toteuttamiseksi, joten 

näin ajateltuna sertifiointi puoltaa paikkaansa ja yritysjohdon tulee verrata sertifioinnin kus-

tannuksia siihen epämiellyttävään vaihtoehtoon, että järjestelmän toiminta ja ylläpito jostain 

syystä romuttuisi ja tehdä sertifiointipäätökset tältä pohjalta. Mikäli asiakaskunta vaatii ser-

tifioinnin yritysjohdon tulisi varmistaa, että sertifiointiprosessi tuottaa yritykselle jotain, 

koska se kuitenkin aiheuttaa kustannuksia. Eräs tapa varmistautua siitä, että sertifiointi tuot-

taa jotain on kiinnittää huomiota auditoijan kokemukseen ja kykyyn tuoda yritykselle lisä-

arvoa auditointiprosessin aikana. Sertifiointi on kaupallista liiketoimintaa, joten yritysten ei 

kannata alistua ottamaan vastaan auditoijia, joiden kyky lisäarvon tuottamiseen on olematon. 

Tuleeko sertifiointi suorittaa akkreditoituna vai akkreditoimattomasti? Mikäli asiakkaat vaa-

tivat akkreditoitua sertifiointia ei asiaa kannata edes miettiä on vain keskityttävä oikean au-

ditoijan löytämiseen. Mikäli akkreditoinnille ei esitettä vaatimuksia yritysjohdon olisi jär-

kevä haastatella muutamia akkreditoidusti toimivia ja akkreditoimattomasti toimivia serti-

fioijia ja selvittää miten ja minkälaista lisäarvoa heidän toimintaprosessinsa yritykselle voisi 

tuottaa. Tässä yhteydessä olisi myös järkevä keskustella kustannusten ja lisäarvon mahdol-

lisesta suhteesta, koska kuitenkin on kyse jonkinlaisesta investoinnista, jonka takaisinmak-

suaika olisi hyvä pystyä hahmottamaan. 

5.2.3. Jatkotutkimuskohteet 

Koska standardien luonne muuttuu jokaisessa päivityksessä lähemmäs TQM-periaatteita an-

toisa tutkimuskohde olisi vuoden 2015 standardipäivityksen vaikutus järjestelmien laatuun. 

Mielenkiintoinen kohde olisi myös vertailla yrityksiä, jotka hankkivat ensimmäisen sertifi-

kaattinsa vuoden 2015 standardin perusteella sellaisiin yrityksiin, joilla sertifikaatti on ollut 

voimassa jo aikaisempien standardiversioiden perusteella. 
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Koska akkreditoidussa sertifioinnissa konsultointi on ehdottomasti kiellettyä, olisi mielen-

kiintoista tutkia miten sertifioijat pystyvät (jos pystyvät) tuomaan asiakkailleen lisäarvoa, 

joka mahdollistaa investoinnin takaisinmaksun jonkinlaisella aikajänteellä. 

Vaikuttaa siltä, että niin kansainväliset tutkimukset kuin myös tämä tutkimus kohdentaa or-

ganisaatioissa tapahtuneet hyvät asiat suoraan ISO 9000:n hyödyiksi ottamatta lainkaan kan-

taa millaisella tasolla TQM on ja miten se on kehittynyt. Jos ISO 9000 on toiminut kataly-

saattorina TQM:n kehittämiselle niin tällöin kehittyminen onkin ISO 9000:lla saatua hyötyä, 

mutta jos ISO 9000:lla kuvataan TQM:n tuomia uusia prosesseja ei ISO 9000:n hyöty ole 

enää yhtä ilmeinen. Hyötyjen todellisen lähteen tutkiminen olisi globaalisti ajatellen hyödyl-

listä. 

Koska tämä tutkimus osoitti, että työntekijöiden ja johdon näkemysten välillä on eroja, olisi 

tärkeä tutkia minkälaisissa asioissa ja miksi työntekijät näkevät järjestelmän vaikuttavuuden 

heikompana kuin johtajisto. 
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Liitteet 

 

Liite 1/10 

Akkreditoivan organisaation haastattelu 

Henkilö: 

Asema: 

Ajankohta: 

Paikka: 

1. Haastateltavan työhistoria 

2. Kokemus nykyisestä tehtävästä [v] 

3. FINASin tehtävät akkreditoidussa sertifiointiprosessissa? 

4. Kuinka suuri resurssi [hlö tai v] FINASilla on käytössään sertifiointiprosessien 

valvontaan? 

5. Mistä tulevat vaatimukset, jotka sertifiointiprosessissa on toteuduttava? 

6. Mitkä ovat valvonnan oleellisimmat seikat? 

7. Miten valvonta tapahtuu käytännössä? 

8. Mitä tapahtuu, jos vaatimukset eivät toteudu? Esittääkö FINAS sertifiointieli-

melle sanktioita? 

9. Raportoiko FINAS valvontatietoja johonkin eteenpäin, mihin? 

10. Kuinka paljon Suomessa on akkreditoidusti sertifioituja LAATU järjestelmiä. 

11. Miten suuri yleisö voi luottaa sertifiointiprosessin laatuun? 

12. Varmistaako valvonta prosessin laadukkuuden? 

13. Millaisena näette sertifiointielinten kyvyn toteuttaa sertifiointeja? Onko siinä 

eroja? Mistä erot johtuvat? 

14. Onko sertifiointiprosessissa jotain mitä sertifioija (organisaatio tai auditoija) ei 

saa tehdä? Miten sitä valvotaan? 

15. Millaisena näette akkreditoidusti ja akkreditoimattomasti sertifioitujen järjestel-

mien erot? 

16. Miten näette (yleensä) laatujärjestelmän tukevan yrityksen  

16.1. tuottavuutta 

16.2. asiakastyytyväisyyttä 

16.3. muiden tavoitteiden toteutumista 

17. Miten näette sertifiointiprosessin tukevan laatujärjestelmää? 

18. Mitkä ovat suurimmat valvontaprosessin puutteet / heikkoudet? 

19. Miksi yrityksen pitäisi sertifioida järjestelmänsä ja vieläpä akkreditoidusti? 

 

 

 



 

 

 

 

Liite 2/10 

Akkreditoidun sertifiointiprosessin toteuttajan haastattelu  

Henkilö: 

Asema: 

Ajankohta: 

Paikka: 

1. Haastateltavan työhistoria 

2. Kokemus nykyisestä tehtävästä [v] 

3. Mistä tulevat vaatimukset, jotka akkreditoidussa sertifiointiprosessissa on toteu-

duttava? 

4. Kuka / ketkä seuraavat vaatimusten toteutumista? 

5. Mitkä ovat seurannan oleellisimmat seikat? 

6. Miten seuranta tapahtuu käytännössä? 

7. Mitä tapahtuu, jos vaatimukset eivät toteudu? Esittääkö akkreditoija sertifioin-

tielimelle sanktioita? 

8. Kuinka paljon Suomessa on teidän akkreditoidusti sertifioituja LAATU järjestel-

miä. 

9. Sertifioitteko te akkreditoimattomasti? 

10. Miten suuri yleisö voi luottaa sertifiointiprosessin laatuun? 

11. Varmistaako akkreditointi ja siihen liittyvät toimenpiteet prosessin laadukkuu-

den? 

12. Miten ylläpidätte valmiuksianne toteuttaa sertifiointeja laadukkaasti? 

13. Onko sertifiointiprosessissa jotain mitä sertifioija (organisaatio tai auditoija) ei 

saa tehdä? Miten sitä valvotaan? 

14. Millaisena näette akkreditoidusti ja akkreditoimattomasti sertifioitujen järjestel-

mien erot? 

15. Miten näette (yleensä) laatujärjestelmän tukevan yrityksen  

15.1. tuottavuutta 

15.2. asiakastyytyväisyyttä 

15.3. muiden tavoitteiden toteutumista 

16. Miten näette sertifiointiprosessin tukevan laatujärjestelmää? 

17. Mitkä ovat suurimmat akkreditoijan seurantaprosessiin liittyvät puutteet / heik-

koudet FINAS ja teidän välisessä yhteistyössä? 

18. Miksi yrityksen pitäisi sertifioida järjestelmänsä ja vieläpä akkreditoidusti? 

  



 

 

 

 

Liite 3/10 

Akkreditoimattoman sertifiointiprosessin toteuttajan haastattelu 

Henkilö: 

Asema: 

Ajankohta: 

Paikka: 

1. Haastateltavan työhistoria 

2. Kokemus nykyisestä tehtävästä [v] 

3. Mistä tulevat vaatimukset, jotka akkreditoimattomassa sertifiointiprosessissa on 

toteuduttava? 

4. Kuka / ketkä valvovat vaatimusten toteutumista? 

4.1. Mitkä ovat valvonnan oleellisimmat seikat? 

4.2. Miten valvonta tapahtuu käytännössä? 

4.3. Mitä tapahtuu, jos vaatimukset eivät toteudu? Esittääkö jokin taho sertifi-

ointielimelle sanktioita? 

4.4. Varmistaako valvonta prosessin laadukkuuden? 

4.5. Mitkä ovat suurimmat valvontaprosessin puutteet / heikkoudet  

5. Miten suuri yleisö voi luottaa sertifiointiprosessin laatuun? 

6. Miten ylläpidätte valmiuksianne toteuttaa sertifiointeja laadukkaasti? 

7. Onko sertifiointiprosessissa jotain mitä sertifioija (organisaatio tai auditoija) ei 

saa tehdä? Miten sitä valvotaan? 

8. Millaisena näette akkreditoidusti ja akkreditoimattomasti sertifioitujen järjestel-

mien erot? 

9. Miten näette (yleensä) laatujärjestelmän tukevan yrityksen  

9.1. kannattavuutta 

9.2. tuottavuutta 

9.3. tehokkuutta 

9.4. jatkuvaa parantamista 

9.5. asiakastyytyväisyyttä 

9.6. muiden tavoitteiden toteutumista 

10. Miten näette sertifiointiprosessin tukevan laatujärjestelmää? 

11. Miksi yrityksen pitäisi sertifioida järjestelmänsä? 

  



 

 

 

 

Liite 4/10 

Akkreditoidusti sertifioidun organisaation edustajan haastattelu 

Henkilö: 

Asema: 

Ajankohta: 

Paikka: 

1. Haastateltavan työhistoria 

2. Kokemus nykyisestä tehtävästä [v] 

3. Miksi olette rakentaneet laatujärjestelmän. Mikä sen tavoite on? 

4. Vaativatko asiakkaat laatujärjestelmää? 

5. Millaisia tuloksia laatujärjestelmä on tuottanut? Onko saatu aikaan jotain sel-

laista, jossa ei olisi onnistuttu ilman laatujärjestelmää? 

6. Miksi olette sertifioineet järjestelmänne? 

7. Olette sertifioineet laatujärjestelmänne akkreditoidusti. Mitä hyötyä saatte ak-

kreditoinnista, miten se näkyy käytännössä? 

8. Millaiset vaatimukset asetatte sertifiointiprosessille ja sertifioijalle? 

9. Asettaako asiakaskunta vaatimuksen järjestelmän sertifioinnille? Sisältääkö ky-

seinen vaatimus vaatimuksen akkreditoinnista? 

10. Miten sertifiointiprosessi on tukenut laatujärjestelmän vaikuttavuutta? 

11. Mitä tapahtuu, jos sertifioija havaitsee, että kaikki asiat eivät toimi sovitulla ta-

valla? 

12. Tukeeko sertifiointiprosessi toimintanne jatkuvaa parantamista? 

13. Vaikuttaako sertifioijan persoona tyytyväisyyteenne sertifiointiprosessiin? 

14. Kuka / ketkä valvovat sertifiointiprosessin laadukkuutta? 

15. Varmistaako valvonta prosessin laadukkuuden? 

16. Tukeeko sertifioitu laatujärjestelmänne yrityksen  

16.1. tuottavuutta 

16.2. asiakastyytyväisyyttä 

16.3. muiden tavoitteiden toteutumista 

17. Toteutuisivatko edellä mainitut asiat ilman laatujärjestelmää? 

18. Miksi mielestänne yritysten pitäisi sertifioida järjestelmänsä ja vieläpä akkredi-

toidusti? 

  



 

 

 

Liite 5/10 

Akkreditoimattomasti sertifioidun organisaation edustajan haastattelu 

Henkilö: 

Asema: 

Ajankohta: 

Paikka: 

1. Haastateltavan työhistoria 

2. Kokemus nykyisestä tehtävästä [v] 

3. Miksi olette rakentaneet laatujärjestelmän. Mikä sen tavoite on? 

4. Vaativatko asiakkaat laatujärjestelmää? 

5. Millaisia tuloksia laatujärjestelmä on tuottanut? Onko saatu aikaan jotain sel-

laista, jossa ei olisi onnistuttu ilman laatujärjestelmää? 

6. Miksi olette sertifioineet järjestelmänne? 

7. Mitä hyötyä saatte/olette saaneet sertifioinnista? 

8. Millaiset vaatimukset asetatte sertifiointiprosessille ja sertifioijalle? 

9. Asettaako asiakaskunta vaatimuksen järjestelmän sertifioinnille?  

10. Miten sertifiointiprosessi on tukenut laatujärjestelmän vaikuttavuutta? 

11. Mitä tapahtuu, jos sertifioija havaitsee, että kaikki asiat eivät toimi sovitulla ta-

valla? 

12. Tukeeko sertifiointiprosessi toimintanne jatkuvaa parantamista? 

13. Vaikuttaako sertifioijan persoona tyytyväisyyteenne sertifiointiprosessiin? 

14. Kuka / ketkä valvovat sertifiointiprosessin laadukkuutta? 

15. Varmistaako valvonta prosessin laadukkuuden? 

16. Tukeeko sertifioitu laatujärjestelmänne yrityksen  

16.1. tuottavuutta 

16.2. asiakastyytyväisyyttä 

16.3. muiden tavoitteiden toteutumista 

17. Toteutuisivatko edellä mainitut asiat ilman laatujärjestelmää? 

18. Miksi mielestänne yritysten pitäisi sertifioida järjestelmänsä? 

  



 

 

 

 

Liite 6/10 

 

Sertifiointiprosessin valvojan kyselylomake 

 

Henkilö: 

Asema: 

Kokemus nykyisestä tehtävästä [v] 

Vastaa seuraaviin väittämiin antamalla väittämälle arvosana seuraavasti: 

0= täysin eri mieltä 

1=jokseenkin eri mieltä 

2=jokseenkin samaa mieltä 

3=täysin samaa mieltä 

4=en osaa sanoa 

Väittämä Arvosana 

0…4 

1. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen kannattavuutta  

2. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen tuottavuutta  

3. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen tehokkuutta  

4. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä  

5. Dokumentoitu laatujärjestelmä tehostaa yrityksen jatkuvaa parantamista  

6. Vaikuttaa siltä, että yleensä yrityksen organisaatio ymmärtää laatujärjestelmän 

tarkoituksen ja toimintatavan 
 

7. Sertifiointi parantaa laatujärjestelmän vaikuttavuutta (kannattavuus, tuottavuus 

jne) 
 

8. Sertifioinnista on yritykselle merkittävää hyötyä  

9. Mielestäni akkreditoidusti toteutettu sertifiointi parantaa järjestelmän vaikutta-

vuutta enemmän kuin akkreditoimattomasti toteutettu sertifiointi  
 

10. Akkreditoidun sertifiointiprosessin valvonta on tehokasta  

11. Laatujärjestelmien ylläpito ja kehittäminen yrityksissä on korkealla tasolla  

 



 

 

 

Liite 7/10 

 

Akkreditoidun sertifioijan kyselylomake 

Henkilö: 

Asema: 

Kokemus nykyisestä tehtävästä [v] 

Vastaa seuraaviin väittämiin antamalla väittämälle arvosana seuraavasti: 

0= täysin eri mieltä 

1=jokseenkin eri mieltä 

2=jokseenkin samaa mieltä 

3=täysin samaa mieltä 

4=en osaa sanoa 

Väittämä Arvosana 

0…4 

1. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen kannattavuutta  

2. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen tuottavuutta  

3. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen tehokkuutta  

4. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä  

5. Dokumentoitu laatujärjestelmä tehostaa yrityksen jatkuvaa parantamista  

6. Yleensä yrityksen organisaatiossa ymmärretään laatujärjestelmän tarkoitus ja 

toimintatapa 
 

7. Sertifiointi parantaa laatujärjestelmän vaikuttavuutta (kannattavuus, tuottavuus 

jne) 
 

8. Sertifioinnista on yritykselle merkittävää hyötyä  

9. Akkreditoidusti toteutettu sertifiointi parantaa järjestelmän vaikuttavuutta 

enemmän kuin akkreditoimattomasti toteutettu sertifiointi 
 

10. Akkreditointiprosessi parantaa sertifioivan organisaation kykyä nostaa sertifi-

oitavien järjestelmien vaikuttavuutta 
 

11. Laatujärjestelmien ylläpito ja kehittäminen yrityksissä on (keskimäärin) kor-

kealla tasolla 
 

 

 



 

 

 

Liite 8/10 

 

Akkreditoimattoman sertifioijan kyselylomake 

Henkilö: 

Asema: 

Kokemus nykyisestä tehtävästä [v] 

Vastaa seuraaviin väittämiin antamalla väittämälle arvosana seuraavasti: 

0= täysin eri mieltä 

1=jokseenkin eri mieltä 

2=jokseenkin samaa mieltä 

3=täysin samaa mieltä 

4=en osaa sanoa 

Väittämä Arvosana 

0…4 

1. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen kannattavuutta  

2. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen tuottavuutta  

3. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen tehokkuutta  

4. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä  

5. Dokumentoitu laatujärjestelmä tehostaa yrityksen jatkuvaa parantamista  

6. Yleensä yrityksen organisaatio ymmärtää laatujärjestelmän tarkoituksen ja toi-

mintatavan 
 

7. Sertifiointi parantaa laatujärjestelmän vaikuttavuutta (kannattavuus, tuottavuus 

jne) 
 

8. Sertifioinnista on yritykselle merkittävää hyötyä  

9. Laatujärjestelmien ylläpito ja kehittäminen yrityksissä on korkealla tasolla  

 

 

  



 

 

 

 

Liite 9/10 

Akkreditoidusti sertifioidun organisaation kyselylomake 

Henkilö: 

Asema: 

Kokemus nykyisestä tehtävästä [v] 

Vastaa seuraaviin väittämiin antamalla väittämälle arvosana seuraavasti: 

0= täysin eri mieltä 

1=jokseenkin eri mieltä 

2=jokseenkin samaa mieltä 

3=täysin samaa mieltä 

4=en osaa sanoa 

Väittämä Arvosana 

0…4 

1. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen kannattavuutta  

2. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen tuottavuutta  

3. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen tehokkuutta  

4. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä  

5. Dokumentoitu laatujärjestelmä tehostaa yrityksen jatkuvaa parantamista  

6. Organisaatiomme ymmärtää laatujärjestelmän tarkoituksen ja toimintata-

van 
 

7. Sertifiointi parantaa laatujärjestelmän vaikuttavuutta (kannattavuus, tuot-

tavuus jne) 
 

8. Sertifioinnista on yritykselle merkittävää hyötyä  

9. Laatujärjestelmän ylläpito ja kehittäminen yrityksessämme on korkealla 

tasolla 
 

10. Ilman laatujärjestelmää toimintamme olisi selkeästi heikommalla tasolla  

11. Ilman sertifiointia laatujärjestelmämme vaikuttavuus olisi selkeästi hei-

kompi 
 

12. Asiakkaamme edellyttävät, että järjestelmämme on akkreditoidusti (val-

votusti) sertifioitu 
 

13. Sertifiointiprosessimme akkreditoinnista (valvonnasta) on meille huomat-

tavaa hyötyä 
 

14. Järjestelmässämme on hyvät menettelytavat tulostietojen keräämiseksi ja 

analysoimiseksi 
 

15. Sertifiointimme edellyttää ja tukee tulostietojen keräämistä ja analysointia  



 

 

 

 

Liite 10/10 

Akkreditoimattomasti sertifioidun organisaation kyselylomake 

Henkilö: 

Asema: 

Kokemus nykyisestä tehtävästä [v] 

Vastaa seuraaviin väittämiin antamalla väittämälle arvosana seuraavasti: 

0= täysin eri mieltä 

1=jokseenkin eri mieltä 

2=jokseenkin samaa mieltä 

3=täysin samaa mieltä 

4=en osaa sanoa 

Väittämä Arvosana 

0…4 

1. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen kannattavuutta  

2. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen tuottavuutta  

3. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen tehokkuutta  

4. Dokumentoitu laatujärjestelmä parantaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä  

5. Dokumentoitu laatujärjestelmä tehostaa yrityksen jatkuvaa parantamista  

6. Organisaatiomme ymmärtää laatujärjestelmän tarkoituksen ja toimintatavan  

7. Sertifiointi parantaa laatujärjestelmän vaikuttavuutta (kannattavuus, tuottavuus 

jne) 
 

8. Sertifioinnista on yritykselle merkittävää hyötyä  

9. Laatujärjestelmän ylläpito ja kehittäminen yrityksessämme on korkealla ta-

solla 
 

10. Ilman laatujärjestelmää toimintamme olisi selkeästi heikommalla tasolla  

11. Ilman sertifiointia laatujärjestelmämme vaikuttavuus olisi selkeästi heikompi  

12. Järjestelmässämme on hyvät menettelytavat tulostietojen keräämiseksi ja ana-

lysoimiseksi 
 

13. Sertifiointimme edellyttää ja tukee tulostietojen keräämistä  

 


