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Designing and implementing a quality management system is a viable option for improving 
business competitiveness and ensuring the high quality of products and processes. With the 
quality management system, the company is able to systematically develop its operations 
while improving productivity and customer satisfaction. 
 
The aim of this thesis was to design the quality management system for Sähkö-Lahti Ltd. 
that meets the requirements of ISO 9001:2015 standard. In addition, the purpose was to 
investigate the possible integration of an ISO 14001:2015 environmental management 
system into shared management system. The theoretical part of the thesis focused on quality 
and quality management, process thinking as well as the content and requirements of the 
ISO 9001 and ISO 14001 standards. The benefits and challenges of the integration process 
from the perspective of small and medium sized enterprises were also examined. The 
empirical part of the thesis consisted of an analysis of the current state of the company and 
the planning of a quality management system, which the essential part was to create quality 
handbook and supporting documents. In the current state of the corporate, staff of the 
company were interviewed, and operations was monitored to identify and describe the 
processes of company. 
 
As a result of the study, the necessary documentation for the quality management system 
was created. The company gets the frame from that quality handbook, which allows it to 
continue independently implement the quality management system and get the opportunity 
to certify it later.     
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LYHENNELUETTELO 

 
ISO International Organization for Standardization, kansainvälinen 

standardoimisjärjestö 

ISO 9000  Laadunhallinnan standardi, joka määrittelee käsitteet, periaatteet ja sanaston 

standardin mukaiselle laadunhallintajärjestelmälle 

ISO 9001 Laadunhallinnan standardi, joka määrittelee vaatimukset standardin 

mukaiselle laadunhallintajärjestelmälle 

ISO 9004 Laadunhallinnan standardi, joka määrittelee laadunhallintaan perustuvan 

toimintamallin ja antaa ohjeita jatkuvan menestyksen saavuttamiseen 

ISO 14001 Ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä standardi, joka määrittelee 

vaatimukset standardin mukaiselle ympäristöjärjestelmälle 

PDCA PDCA-sykli (Plan, Do, Check, Act) on toiminnan kehittämismenetelmä. 

Käytetään myös nimitystä Demingin PDCA-johtamisympyrä, PDCA-

kehityssykli 

SWOT SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) on 

nelikenttäinen yritystoiminnan analyysimenetelmä. Se sisältää yrityksen 

vahvuuksien ja heikkouksien sekä mahdollisuuksien ja uhkien analysoinnin 

TQM Total Quality Management, kokonaisvaltainen laadunhallinta 
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1 JOHDANTO 
 

Laatu on yrityksen keskeinen menestystekijä. Yleisesti se koetaan asiakkaiden tarpeisiin 

vastaamisena yrityksen kannalta mahdollisimman tehokkaalla ja taloudellisesti 

kannattavalla tavalla. Tuotteiden ja toiminnan laatu lisää kustannustehokkuutta sekä 

parantaa asiakastyytyväisyyttä, jolloin yrityksen kannattavuus paranee ja se voi saavuttaa 

kilpailuedun markkinoilla. (Lecklin 2006, s. 18, 25.) 

 

Laadukkaan yrityksen tunnusmerkkeihin kuuluu asiakassuuntautuneisuus, johdon 

sitoutuminen laatutyöhön sekä henkilöstön kehittäminen ja osallistuminen, koska henkilöstö 

konkreettisesti tekee laadun. Lisäksi prosesseihin ja niistä mittaamalla saatuihin tuloksiin 

perustuva johtaminen sekä pyrkimys jatkuvaan parantamiseen kuuluu laadukkaan yrityksen 

toimintaan. Prosessikeskeinen ajattelutapa tarkoittaa sitä, että ydinprosessit ohjaavat 

toimintaa ja yrityksellä on välineet prosessien toimivuuden seuraamiseksi sekä 

kehittämiseksi. Prosessiajattelun tavoitteena on tehokkaampi organisaatio, jolloin tuottavuus 

paranee, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys nousee, läpimenoajat lyhenevät sekä samalla 

laatu paranee näiden edellä mainittujen myötä. (Lecklin 2006, s. 26-28, 128.) 

 

Kokonaisvaltainen laadunhallinta on tullut jäädäkseen yritysten toimintaan. Pysyäkseen 

kehittyvillä markkinoilla sekä vastatakseen ympäristön muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin, 

yritykset ovat ottaneet käyttöönsä erilaisia johtamis- ja hallintajärjestelmiä, joiden avulla 

ohjata ja kehittää omaa toimintaansa. Laadunhallintajärjestelmän perustana on sidosryhmien 

vaatimukset ja yrityksen itselleen asettamat laatutavoitteet. Niiden pohjalta yritys 

määrittelee ja ohjaa sellaisia prosesseja sekä resursseja, joilla nämä tarpeet ja tavoitteet 

voidaan täyttää. Laadunhallintajärjestelmälle on olennaista, että se antaa puitteet toiminnan 

jatkuvalle parantamiselle. Toimintaprosesseista kerätään dataa, jota analysoimalla voidaan 

tehdä johtopäätöksiä ja niiden perusteella mahdollisesti tarvittavia parantamistoimenpiteitä. 

Laadunhallintajärjestelmä on siis työkalu laadun hallitsemiseksi.  (Pesonen 2007, 51- 54.)  

 

Kuva 1 havainnollistaa laadunhallintajärjestelmän toimintaperiaatetta. Siitä ilmenee myös 

prosessiajattelun perusperiaate eli prosessin käynnistää jokin syöte (input), kuten asiakkaan 

tarve. Prosessien sisällä syöte ja resurssit yhtyvät suunnitellulla tavalla, jolloin syntyy 
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prosessin tulos tai tuotos (output). Lopulta prosessi päättyy taas asiakkaaseen, jonka tarve 

on tyydytetty. 

 

 
Kuva 1. Laadunhallintajärjestelmän toimintaperiaate (muokattu lähteestä Pesonen 2007, 51.) 

 

Pesosen (2007, 51.) mukaan kaikissa yrityksissä on olemassa jonkinlainen 

laadunhallintajärjestelmä. Heikoimmassa tilanteessa asioiden tekemisestä on sovittu vain 

suullisesti ja toimintaa seurataan, mutta mahdolliset ongelmat vain paikataan ja koko tilanne 

saatetaan unohtaa. Tämä aiheuttaa sen, että sama virhe voi toistua uudestaan, toiminta ei 

pääse kehittymään eikä virheistä opita. Jotta voidaan siis todeta, että yrityksessä on käytössä 

laadunhallintajärjestelmä, se tulee kuvata ja sen mukaisesti on toimittava.  

 

Kansainvälisesti tunnetuin ja eniten käytetty laadunhallintastandardi on ISO 9001 -standardi, 

joka määrittelee tiettyjä vaatimuksia yrityksen laadunhallintajärjestelmälle. Standardoidun 

ja mahdollisesti sertifioidun järjestelmän avulla yritys voi osoittaa sidosryhmilleen 

kykenevänsä toimittamaan tuotteita tai palveluita, jotka täyttävät asetetut vaatimukset. (SFS 

2018) 

 

1.1 Työn tausta 
 

Diplomityön kohdeyrityksenä on lahtelainen perheyritys Sähkö-Lahti Oy, joka on 1960-

luvun alusta lähtien suunnitellut ja valmistanut valaisimia saneeraus- ja uudisrakennuksiin 

niin julkisen rakentamisen kuin teollisuuden kohteisiin. Valaisimia on toimitettu sekä 
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kotimaahan että ulkomaille. Alun perin metallista valamalla tehdyt valaisimet ovat 

kehittyneet uusinta teknologiaa hyödyntäviksi ja energiaa säästäviksi LED-tuotteiksi, joiden 

osuus tuotannosta on tällä hetkellä 80 %. Sähkö-Lahti Oy valmistaa myös räätälöityjä 

valaistusratkaisuja sekä tekee erikoisprojekteja ja restaurointia asiakkailleen ympäri 

Suomea. Vuonna 2018 Sähkö-Lahti Oy työllisti 20 henkilöä.  

 

Yrityksen tavoitteena on tehtaan toiminnan kehittäminen, minkä takia yritys haluaa 

sertifioida käyttöönsä ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmän. 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 
 

Tämän diplomityön tavoitteena on suunnitella Sähkö-Lahti Oy:lle ISO 9001:2015 -

standardin vaatimukset täyttävä laadunhallintajärjestelmä. Kyseinen järjestelmä tulee 

sisältämään laatukäsikirjan sekä muita laadunhallintajärjestelmään liittyviä dokumentteja, 

jotka tukevat järjestelmän vaikuttavuutta ja toimivuutta. 

 

Työn toisena tavoitteena on pohtia ISO 14001:2015 -standardiin perustuvan 

ympäristöjärjestelmän integrointia osaksi toimintajärjestelmää sekä sen tuomia hyötyjä ja 

haasteita yritykselle. Osiossa perehdytään standardisoidun ympäristöjärjestelmän 

vaatimuksiin sekä siihen, mitä organisaation tulee ottaa huomioon, mikäli se haluaa 

myöhemmin liittää ympäristöjärjestelmän osaksi toimintajärjestelmäänsä.  

 

Varsinainen laadunhallintajärjestelmän implementointi sekä mahdollinen sertifiointiprosessi 

rajataan tämän diplomityön ulkopuolelle, koska niiden myötä projektin aikataulu olisi 

venynyt liiaksi. Nämä toimet ovat kohdeyrityksen vastuulla vastaisuudessa.  

 

1.3 Työn rakenne, aineisto ja menetelmät 
 

Diplomityön teoriaosuus on jaettu kolmeen eri aihekokonaisuuteen. Ensimmäisessä luvussa 

käsitellään laatuun ja laadunhallintaan liittyvää kirjallisuutta, jossa perehdytään 

laatujohtamiseen, laadun merkitykseen yrityksessä sekä ISO 9001:2015 -standardin 

sisältöön ja vaikuttavuuteen. Teoriaosuuden toisessa luvussa perehdytään 

prosessikuvaukseen, sen lähtökohtiin ja hyötyihin sekä prosessien mallintamiseen ja 
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analysointiin liittyvään kirjallisuuteen.  Kolmannessa luvussa tutkitaan puolestaan ISO 9001 

-standardin ja 14001 -standardin integraatioprosessia sekä sen tuomia hyötyjä ja haasteita 

pk-yrityksen näkökulmasta.  

 

Diplomityön empiirisen osan tutkimusmenetelmänä on laadullinen kehittämistutkimus, joka 

jakaantuu nykytila-analyysiin ja varsinaisen laadunhallintajärjestelmän suunnitteluun. 

Nykytila-analyysissä kuvataan tutkimuksen lähtötilanne ja Sähkö-Lahti Oy:n toiminnassa 

todetut prosessit. Aineistonkeruumenetelmänä hyödynnetään tuotantotyöntekijöiden 

haastatteluja, tuotannosta vastaavien esimiesten haastatteluja sekä omaa havainnointia 

yrityksen tuotantotiloissa. Näiden avulla pyritään saamaan mahdollisimman laaja ja 

yksityiskohtainen kuva tuotannon prosesseista. Teoriaosuudesta saatujen tietojen avulla 

suunnitellaan yrityksen toimintatapoihin soveltuva ja tarkoituksenmukainen 

laadunhallintajärjestelmä, jonka sisältö on sovitettu ISO 9001 -standardin otsikointia 

vastaavaksi. Suunnitteluosiossa kuvataan aina ensin ISO 9001 -standardin vaatimus, jonka 

jälkeen esitetään Sähkö-Lahti Oy:n vastine vaatimusten täyttämiseen. Osa kyseisistä 

tiedoista on luottamuksellisia ja ne löytyvät kokonaisuudessaan yrityksen laatukäsikirjasta. 

Työn liitteenä esitetään laatukäsikirjan sisällysluettelo. 

 

Johtopäätöksissä yhdistetään teoreettinen viitekehys ja empiirisen osan tulokset sekä 

pohditaan Sähkö-Lahti Oy:n toiminnan kehittymistä laadunhallinnan näkökulmasta. Lisäksi 

esitetään toimenpide-ehdotuksia ja mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita.  
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2 LAATU JA LAADUNHALLINTA 
 

2.1 Laadun määritelmä 
Laatukäsitteelle on yhtä monta määritelmää kuin on määrittelijääkin. Yleisesti laatu 

määritellään kyvyksi täyttää asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset yritykselle mahdollisimman 

tehokkaalla ja kannattavalla tavalla (Lecklin 2006, s. 18). ISO 9000 -standardissa laatu on 

sitä, missä määrin kohteen luontaiset ominaisuudet täyttävät vaatimukset (ISO 9000, 23). 

 

Alle on listattu laadun määritelmiä alan asiantuntijoiden mukaan: 

• tuote on vaatimusten mukainen (Crosby 1980) 

• asiakkaan nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä (Deming 1986) 

• tuotteen tai palvelun sopivuus käyttötarkoitukseen (Juran 1988) 

• kokonaisuus, jossa otetaan huomioon asiakkaat, lopputuote, tuotanto, kilpailukyky 

sekä olosuhteet (Silen 1998) 

 

Laatukäsitteen merkityksiä voidaan ryhmitellä eri tarkastelunäkökulmien mukaan. Lillrank 

kuvaa teoksessaan (1990) kuusi erilaista näkökantaa; valmistus-, tuote-, arvo-, kilpailu-, 

asiakas- ja ympäristökeskeinen laatumääritelmä. Valmistuskeskeinen määritelmän mukaan 

tuote valmistetaan annettujen standardien ja määritysten mukaan ilman valmistusvirheitä. 

Tätä edustaa yllä oleva Philip Crosbyn laadun määritelmä, että tuote on vaatimusten 

mukainen. Muun muassa perinteinen laadunvalvonta, jossa mittarina toimii virheellisten 

tuotteiden lukumäärä jokaista tuote-erää kohden, on esimerkki valmistuskeskeisestä 

laadusta. Tästä näkökulmasta laatu on hyvin yksiselitteisesti mitattavissa oleva absoluuttinen 

tekijä, jolloin laatu nähdään standardin ja tuotteen välisenä suhteena. Tämän määritelmän 

rajoitus liittyy valmistuksen osaamiseen ja standardien oikeellisuuteen. Mikäli ne eivät ole 

kunnossa, tuote ei ole enää laadukas. 

 

Tuotekeskeinen laadun määritelmä puolestaan perustuu siihen näkemykseen, että tuote on 

hyvin suunniteltu ja sen ominaisuudet ovat suorituskykyiset. Tuotekeskeisessä 

näkemyksessä laatu sisältyy itse standardiin ja tuoteideaan. Tuotekeskeiseen määritelmään 

liittyy kuitenkin kaksi rajoitusta; laadukkaampi tuote on yleensä kalliimpi ja erinomainenkin 

tuote voi jäädä myymättä, jos sen ominaisuudet eivät kohtaa ostajan arvostamien 

ominaisuuksien kanssa. (Lillrank 1990, 42.) 
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Arvokeskeinen määritelmä perustuu hinta/laatu -suhteelle eli laadukkain tuote antaa parhaan 

arvon sijoitetulle pääomalle. Tämä määritelmä tasapainottaa niitä yksipuolisuuksia, joita 

esiintyy valmistus- ja tuotekeskeisissä määritelmissä. Tämän myötä arvokeskeisyyttä 

korostava laatu ei ole enää absoluuttinen tekijä, vaan se on suhteellinen hinnan ja 

asiakkaiden ostokäyttäytymisen mukaan. (Lillrank 1990, 43-44.)  

 

Kilpailukeskeinen määritelmä linkittyy arvokeskeiseen laatuun siinä, että asiakas muodostaa 

käsityksen arvosta vertaamalla tuotetta muiden yritysten tuotteisiin. Tuotteen laatu on siis 

riittävä, kun se on vähintään saman tasoista kuin kilpailijoilla. Yrityksen näkökulmasta, 

mikäli laatu on parempaa, se on ylilaatua ja resurssien tuhlausta. Tämän määritelmän seuraus 

on herkästi kilpailijoiden matkiminen, jolloin yritys voi joutua muiden kilpailijoiden 

ohjailtavaksi. Tuotannon kehittäminen ja uusien innovaatioiden tekeminen lähtee kuitenkin 

asiakkaiden tarpeiden tutkimisesta. (Lillrank 1990, 44.)  

 

Asiakaskeskeinen näkemyksen mukaan tuote on siis laadukas, kun se tyydyttää asiakkaan 

tarpeet ja odotukset. Tähän peilautuu Demingin (1986) ja Juranin (1988) yllä esitetyt 

määritelmät laadusta eli asiakkaan tarpeiden täyttäminen ja tuotteen tai palvelun sopivuus 

käyttötarkoitukseen. Lillrank toteaa (1990), että asiakaskeskeisyys voi kuitenkin olla 

haastava soveltaa, sillä se on täysin suhteellinen ja alati muutoksessa oleva laadun 

määritelmä. Siinä laatu on asiakkaan ja tuotteen välisessä suhteessa, ei niinkään tuotteessa 

kuten tuotekeskeisessä määritelmässä tai asiakkaan arvioinnissa kuten arvokeskeisessä 

laadussa. Asiakaskeskeisyys on noussut yhä merkittävämpää rooliin tämän päivän 

yritysmaailmassa. Siinä asiakas nostetaan koko toiminnan keskipisteeseen, sillä ilman 

asiakasta ei olisi toimintaakaan. Asiakaskeskeinen näkökulma lähestyy jo kokonaisvaltaista 

laatuajattelua, jolloin laadun käsite on laajentunut tuotantolinjan lopputarkastuksesta 

koskemaan yrityksen kaikkia prosesseja, niin arvoa tuottavia ydinprosesseja kuin niitä 

avustavia tukiprosesseja (Lillrank 1990, 59). 

 

Ympäristökeskeisessä näkökulmassa laatu määritellään sen mukaan, minkälainen vaikutus 

tuotteella on ympäristön ja yhteiskunnan kannalta sen koko elinkaaren ajan. Tällöin laadun 

määreinä voivat olla muun muassa tuotteen aiheuttamat päästöt, kierrätettävyys tai 

tuoteturvallisuus. Vaatimukset tulevat yrityksen ulkopuolelta ja valmistuskeskeisen 

näkökulman tapaan laadun määritelmä on suhteellisen absoluuttinen, koska on olemassa 
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tietyt kriteerit ja mittarit ympäristön laadulle. (Lillrank 1990, 48.) Kuvassa 2 on vertailtu 

näitä kuutta laatumääritelmää suhteessa siihen, ovatko ne hallittavissa yrityksen sisäisesti ja 

ovatko ne määriteltävissä absoluuttisesti vai suhteellisesti. 

 

 
Kuva 2. Laatumääritelmien vertailu (muokattu lähteestä Lillrank 1990, 50.) 

 

Kaikki yllä mainitut tarkastelunäkökohdat monesti täydentävät toisiaan eikä niiden tarkoitus 

ole olla toisiaan poissulkevia. Ne voivat olla edustettuina yrityksen sisällä eri osastoilla, 

kuten tuotanto-osasto vastaa valmistus- ja tuotelaadusta, markkinointi painottaa työssään 

asiakaslaatua ja talousosasto korostaa arvo- ja kilpailulaatua. Lisäksi ympäristölaadusta 

pyritään viestimään tehokkaasti ulkoisille sidosryhmille. 

 

2.2 Laatujohtaminen ja laadun merkitys yrityksessä 
 

Laatu on yrityksen kriittinen menestystekijä. Sitä havainnollistaa kuva 3, jossa tuotteiden ja 

toiminnan laadulla on selkeä yhteys yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin vaikutuksiin sekä lopulta 

siihen pysyykö yritys hengissä. Tuotteiden ja toiminnan hyvä laatu merkitsee 

virheettömyyttä, jolloin laatukustannukset pysyvät alhaisina ja yrityksen 

kustannustehokkuus paranee. Tällä on suora yhteys yrityksen katteeseen ja kannattavuuteen. 

Ympäristökeskeinen Asiakaskeskeinen

Kilpailukeskeinen

Arvokeskeinen

Tuotekeskeinen

Valmistuskeskeinen

Ulkoinen

Absoluuttinen
Sisäinen

Suhteellinen
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Hyvä laatu lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä, jolloin tuotteita ja palveluita ostetaan enemmän 

ja yritys saa samalla uusia asiakkaita. Tällöin yrityksen asema markkinoilla paranee ja se 

pystyy myös vaikuttamaan tuotteidensa ja palveluidensa hintoihin vapaammin. Kun 

yrityksen kannattavuus paranee, sillä on enemmän mahdollisuuksia hyödyntää resurssejaan 

saavuttaakseen kilpailuedun omalla alallaan sekä kehittääkseen yrityskuvaansa. 

Kannattavuuden myötä yrityksen reagointikyky on nopeampi kuluttajavaatimuksissa ja 

toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, jolloin se pystyy joustavammin tekemään 

tarpeellisia muutoksia toiminnassaan ja tuotteissaan. Lisäksi yrityksen kannattavuus 

vaikuttaa henkilökunnan tyytyväisyyteen ja motivaatioon, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä 

tekijöitä, joilla vaikutetaan tuotteiden ja toiminnan laadun pitämiseen korkealla. 

Kannattavuuden avulla myös yrityksen imagoon voidaan vaikuttaa, jotta se saisi 

tunnettavuutta laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden tuottajana sekä hyvänä työnantajana. 

(Lecklin 2006, 24-25.)  

 
Kuva 3. Laadun merkitys (muokattu lähteestä Lecklin 2006, 25.) 
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Lecklinin (2006, s. 17-18) mukaan nykyään sidosryhmät, erityisesti asiakkaat, ovat 

laatuajattelun lähtökohtana. Asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten ymmärtämisen sekä 

markkinoiden muutoksiin ja sidosryhmäpalautteisiin reagoinnin avulla yritys voi kehittää 

toimintaansa korkealaatuiseksi ja saada tyytyväisiä asiakkaita. Silen (1998, s.15.) toteaa, että 

”hyvin johdetussa yrityksessä ei laatua käytetä erillisenä käsitteenä tai toimintona, vaan 

johto ottaa huomioon laadun systemaattisesti kaikessa toiminnassaan.”  Tästä käytetään 

termiä kokonaisvaltainen laadunhallinta (Total Quality Management, TQM). Sen 

synonyymeina voidaan käyttää laatujohtamisen ja kokonaisvaltainen laatujohtamisen 

termejä. Näissä käsitteissä laatu sisältyy myös johtamiseen, strategiseen suunnitteluun ja 

organisaation kehittämiseen. Silenin (1998, 45.) mukaan kokonaisvaltainen laatujohtaminen 

eroaa perinteisestä länsimaisesta johtamisjärjestelmästä siinä, että se on suuntautunut 

yhteisölliseen toimintaa, jossa organisaation jokainen jäsen on aktivoituva, heidän 

toimintansa on laaja-alaista sekä yrityksen strategia ja tavoitteet ovat kaikkien työntekijöiden 

tiedossa. Perinteisessä johtamisjärjestelmässä tiedonkulku ja organisaatiorakenne ovat 

hierarkkisesti määriteltyjä ylhäältä alaspäin, jolloin toiminta on suuntautunut yksilölliseen 

tekemiseen ja alaiset saattavat tarvita jatkuvaa motivointia. (Silen 1998, 45.)  

 

Watson & Gryna (2001, 41.) mainitsevat artikkelissaan neljä asiaa, jotka kertovat yrityksen 

toiminnan laadusta riippumatta siitä onko kyseessä iso vai pieni yritys: yrityksen asema 

markkinoilla suhteessa kilpailuun, yritykselle heikosta laadusta aiheutuvat kustannukset, 

yrityksen laatukulttuuri ja toimintojen tehokkuus, joita käytetään laatutavoitteiden 

saavuttamiseen. Kirjoittajat ovat listanneet viisi käyttäytymismallia, joita yrityksen on 

vaalittava, jotta se voi kehittää positiivista laatukulttuuria: 

 

• Yrityksen on luotava ja ylläpidettävä tietoisuutta laadusta. Laatutuloksista on 

viestittävä koko organisaatiolle, tulokset eivät saa jäädä vain ylimmän johdon 

tietoisuuteen. 

• Yrityksen on esitettävä todisteet johdon työskentelemisestä laatua varten. Johtajien 

tulisi tehdä laadullista strategista suunnittelua, tarjota riittävästi resursseja laadun 

luontiin, ylläpitoon ja kehittämiseen sekä laatia laatutavoitteet toiminnalle. 

• Yrityksen on rohkaistava työntekijöitä itsensä kehittämiseen, luoda ja kehittää 

itseohjautuvia tiimejä sekä luoda ilmapiiri, jossa jokainen sitoutuu laadunhallintaan. 
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• Yrityksen on tarjottava työntekijöille mahdollisuus toiminnan kehittämiseen, 

työntekijä voi esimerkiksi olla prosessin omistaja ja osallistua tuotteen tai prosessin 

suunnitteluun. 

• Yrityksen on annettava julkisesti tunnustusta työntekijöilleen hyvästä suorituksesta 

laadun suhteen. Tällä on tärkeä rooli innostettaessa työntekijöitä korkeaan laatuun. 

Myös palkankorotuksia, bonuksia tai muita tarjouksia voidaan hyödyntää. 

(Watson & Gryna 2001, 42.) 

 

Turjanmaa (2005, 24-25.) on kuvannut tutkimuksessaan laatutyön oppimista pienissä, alle 

50 henkilö työllistävissä, yrityksissä. Kirjoittaja toteaa pienten yritysten toiminnan 

perustuvan usein ns. hiljaiseen tietoon ja totuttuihin toimintatapoihin. Tämä voi kuitenkin 

olla esteenä laatutyön kehittymiselle, mikäli toiminnassa ilmenee joustamattomuutta ja 

jäykkyyttä. Myös jo yhden tai useamman työntekijän negatiivinen suhtautuminen voi 

vaikeuttaa laadun oppimista. Turjanmaa mainitsee pienten yrityksien hyviksi puoliksi 

henkilöstösuuntautuneisuuden, jolloin johtaja tuntee työntekijät hyvin ja pystyy 

vaikuttamaan toimintaan nopeasti. Lisäksi pienet yritykset ovat usein hyviä sopeutumaan 

muutoksiin ja vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin tehokkaasti. Pienissä yrityksissä johtajalla 

on sekä suuri vastuu, että hyvä mahdollisuus laatutyön edistämiselle.  

 

Yrityksen laadun kehittäminen voidaan aloittaa projektina, kunnes se vähitellen sulautuu 

osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa sekä mahdollistaa jatkuvan oppimisprosessin. 

Pienten yritysten yhteydessä sopivia laatutyökaluja ovat laatupalkintomallit sekä 

laadunhallintajärjestelmät (Turjanmaa 2005, 45-46.), joista jälkimmäiseen perehdytään 

seuraavassa kappaleessa. 

 

2.3 ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmä 
 

Laadunhallintajärjestelmän kehittämisen avuksi voidaan ottaa käyttöön erilaisia malleja, 

joista tunnetuin on ISO 9000 -standardisarja. Kansainvälinen standardisoimisjärjestöjen 

liitto ISO (International Organization for Standardization) on julkaissut vuonna 2015 

uusimman version laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia käsittelevästä standardista ISO 

9001. Tämä standardi korvaa aiemmin vuonna 2008 julkaistun version ISO 9001 

standardista. 
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2.3.1 Laadunhallinnan periaatteet 

 

Tässä kappaleessa on esitetty seitsemän tunnistettua laadunhallinnan periaatetta, joita 

noudattamalla yrityksen johto voi ohjeistaa organisaatiota entistä parempiin suorituksiin. 

Johdon tulee huomioida, ettei yksikään alla esitetyistä periaatteista ole muita tärkeämpi vaan 

jokaisessa vaiheessa pyritään löytämään sopiva tasapaino niiden toteuttamisessa. (SFS-EN 

ISO 9000, 8-14.) 

 

Asiakaskeskeisyys 

 

Asiakkaiden vaatimusten täyttäminen ja pyrkimys odotusten ylittämiseen ovat 

laadunhallinnan ensisijainen tavoite. Kun organisaatio saavuttaa sidosryhmiensä 

luottamuksen ja ymmärtää heidän nykyiset sekä tulevat tarpeet, edistää se organisaation 

jatkuvaa menestystä. Organisaation saamia mahdollisia hyötyjä ovat muun muassa parempi 

asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus, suurempi asiakaskunta sekä suuremmat tuotot ja 

markkinaosuus. Asiakaskeskeisyyteen tähtääviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi 

organisaation tavoitteiden yhdistäminen asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin, asiakkaiden 

tarpeista ja odotuksista viestiminen koko organisaatiolle, asiakastyytyväisyyden mittaus ja 

analysointi sekä tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen. (SFS-EN ISO 9000, 8-9.) 

 

Johtajuus 

 

Johdon vastuulla on määrittää organisaatiolle yhteinen suunta ja luoda sellaiset olosuhteet, 

joissa työntekijät voivat osallistua täysipainoisesti organisaation laatutavoitteiden 

saavuttamiseen. Tämä luo mahdollisuuden yhtäläistää organisaation strategiaa, prosesseja ja 

resursseja niin, että tavoitteet saavutetaan. Organisaation saamia mahdollisia hyötyjä ovat 

muun muassa prosessien tehokkaampi koordinointi, eri tasojen ja toimintojen välisen 

viestinnän paraneminen sekä laatutavoitteiden tehokkaampi ja vaikuttavampi 

saavuttaminen. Tämä vaatii, että jokaiselle työntekijälle viestitään organisaation toiminta-

ajatuksesta, visiosta, strategiasta ja prosesseista sekä kannustetaan koko henkilöstöä 

sitoutumaan laatuun. Tärkeää on luoda luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden ilmapiiri 

organisaation kaikille tasoille, joissa henkilöstöä innostetaan ja rohkaistaan sekä heille 

annetaan tunnustusta saavutuksistaan. (SFS-EN ISO 9000, 9-10.) 
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Ihmisten täysipainoinen osallistuminen 

 

Organisaation kyky luoda ja tuottaa arvoa kasvaa, kun organisaation kaikilla työntekijöillä 

on mahdollisuus vaikuttaa sekä heillä on tarvittava pätevyys. Tällöin henkilöstö ymmärtää 

paremmin organisaation laatutavoitteet ja heillä on korkeampi motivaatio saavuttaa ne. 

Samalla työhyvinvointi kasvaa, aloitteellisuus ja luovuus lisääntyvät sekä työntekijöiden 

halu onnistua paranee. Ihmisten täysipainoinen osallistuminen vaatii, että henkilöstön kanssa 

viestitään, jotta he ymmärtävät oman työpanoksensa tärkeyden. Tärkeää on myös tukea 

avointa keskustelua ja kokemusten jakamista sekä antaa työntekijöille mahdollisuus 

parantaa omaa suorituskykyään. Lisäksi voidaan toteuttaa kyselyjä, joissa arvioidaan 

henkilöstön tyytyväisyyttä, viestitään kyselyjen tuloksista sekä ryhdytään mahdollisiin 

toimenpiteisiin asioiden korjaamiseksi.  (SFS-EN ISO 9000, 10.) 

 

Prosessimainen toimintamalli 

 

Organisaation toimintojen käsitteleminen toisiinsa liittyvinä prosesseina mahdollistaa 

järjestelmälliset ja hallittavissa olevat tulokset. Tällöin resurssit voidaan kohdistaa 

tärkeimpiin prosesseihin ja parantamismahdollisuuksiin. Resurssien tehokas käyttö auttaa 

optimoimaan suorituskykyä, kun hyödynnetään samalla vaikuttavaa prosessien hallintaa.  

PDCA-mallia voidaan soveltaa kaikkiin prosesseihin sekä koko laadunhallintajärjestelmään. 

(SFS-EN ISO 9000, 11.) 

 

Parantaminen 

 

Keskeinen piirre menestyvien organisaatioiden toiminnassa on toiminnan jatkuva 

parantaminen. Silloin organisaatio pystyy ylläpitämään toiminnan nykyisen tason, 

reagoimaan sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin tehokkaasti sekä luomaan uusia 

menestystekijöitä. Samalla organisaation toimintakyky, prosessien tehokkuus ja 

asiakastyytyväisyys paranevat. Tällöin toiminnan ennakointi paranee ja organisaatio pystyy 

hyödyntämään jo aiemmin opittuja asioita. Mahdollisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi, että 

parantamisprojektien toimintaa ja tuloksia seurataan, katselmoidaan ja auditoidaan 

järjestelmällisesti, myötävaikutetaan parantamistavoitteiden asettamista organisaation 

jokaisella tasolla sekä huomioidaan jo saavutettuja parannuksia ja annetaan niille 

tunnustusta. (SFS-EN ISO 9000, 11-12.) 



20 

 

Näyttöön perustuva päätöksenteko 

 

Organisaation päätöksenteko voi olla monisyinen prosessi, johon sisältyy monista eri 

lähteistä saatuja tietoja. Tämän takia päätöksentekoprosessi, joka perustuu mitattuun dataan 

ja informaatioon sekä saatujen tietojen analysointiin on objektiivista ja luotettavaa. 

Merkittävimpiä hyötyjä ovat prosessien suorituskyvyn helpompi arviointi sekä 

päätöksentekoprosessien, operatiivisen vaikuttavuuden ja tehokkuuden paraneminen. 

Samalla myös mielipiteiden ja päätösten katselmointi sekä muuttaminen on aiempaa 

helpompaa. Näyttöön perustuva päätöksenteko edellyttää, että organisaatio määrittää 

kriittisimmät suorituskykyä kuvaavat indikaattorit, joita seurataan säännöllisesti mittausten 

avulla. Samalla tulee taata, että mittauksilla saatu data ja tieto ovat riittävän validia ja 

reliaabelia sekä tulosten analysointi ja arviointi tehdään sopivia menetelmiä käyttäen. (SFS-

EN ISO 9000, 12-13.) 

 

Suhteiden hallinta 

 

Organisaation tavoitellessa jatkuvaa menestystä, tulee sen hallita suhteitaan olennaisiin 

sidosryhmiin. Erityisesti toimittaja- ja yhteistyöyritysverkostojen hallinta on tärkeää, koska 

näillä sidosryhmillä on vaikutusta yrityksen suorituskykyyn. Suhteiden hallinta parantaa 

molempien osapuolien suorituskykyä, kun laatuun liittyvät riskit vähenevät ja hyvin hallittu 

toimitusketju tuottaa tasaisesti tuotteita ja palveluita. Suhteiden hallinta edellyttää, että 

organisaatio määrittelee olennaiset sidosryhmät ja niiden suhteen organisaatioon, sekä 

priorisoi ne sidosryhmäalueet, joita täytyy hallita. Organisaation tulee kerätä ja jakaa 

informaatiota, kokemusta ja resursseja olennaisten sidosryhmien kanssa. Suorituskykyä 

voidaan mitata ja antaa siitä palautetta sidosryhmille, mikäli tarpeen. Lisäksi voidaan 

perustaa yhteisiä kehitys- ja parantamistoimintoja toimittajien ja yhteistyökumppaneiden 

kanssa sekä antaa tunnustusta jo tehdyistä parannuksista. (SFS-EN ISO 9000, 13-14.) 

 

2.3.2 PDCA-malli 

 

Laadunhallintajärjestelmän käyttö perustuu PDCA-malliin (Plan, Do, Check, Act), joka on 

jatkuvan parantamisen kehä. Malli sisältää neljä vaihetta; suunnittelun, toteutuksen, 

arvioinnin ja toiminnan. Suunnitteluvaiheessa laadunhallintajärjestelmälle ja sen 

prosesseille laaditaan tavoitteet sekä määritetään tarvittavat resurssit, jotta voidaan saavuttaa 
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halutut tulokset, joissa on huomioitu asiakkaiden ja organisaation omat vaatimukset. Lisäksi 

tulee tunnistaa ja käsitellä prosesseihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. 

Toteuttamisvaiheessa toteutetaan tehdyt suunnitelmat. Arviointivaiheessa seurataan ja 

mitataan prosesseja ja niistä syntyviä tuotteita sekä arvioidaan niiden vaikutusta. Lisäksi 

raportoidaan tuloksista. Toimintavaiheessa aloitetaan tarvittavat toimenpiteet, joilla 

parannetaan laadunhallintajärjestelmän suorituskykyä. (SFS-EN 9001, 7-8.) 

 

PDCA-mallia voidaan soveltaa koko laadunhallintajärjestelmään. Kuvassa 4 on esitetty, 

kuinka standardin kohdat 4-10 voidaan luokitella PDCA-mallin mukaisesti.   

   

 
Kuva 4. PDCA-malli (Muokattu lähteestä SFS-EN ISO 9001) 
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2.3.3 Riskiperusteinen ajattelu 

 

ISO 9001 -standardin aiempien painosten taustalla on ollut ajatus riskiperusteisesta 

ajattelusta, joka on ensiarvoisen tärkeää laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuuden kannalta. 

Tässä uusimmassa versiossa organisaation täytyy suunnitella ja toteuttaa riskejä ja 

mahdollisuuksia koskevia toimenpiteitä, jotta se täyttää standardissa asetetut vaatimukset. 

Riskejä ja mahdollisuuksia käsitellessään organisaatio kasvattaa laadunhallintajärjestelmän 

vaikuttavuutta, pystyy saavuttamaan parempia tuloksia sekä estämään samalla sen toimintaa 

uhkaavia ei-toivottuja vaikutuksia. Riskiperusteista ajattelua hyödyntämällä organisaatio voi 

huomata uusia mahdollisuuksia, joiden avulla se pystyy esimerkiksi houkuttelemaan uusia 

asiakkaita, kehittämään uusia innovaatioita tai nostamaan tuottavuutta. (SFS-EN 9001, 8.)  

 

 

2.4 ISO 9001 pk-yrityksessä 
 

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on merkittävä rooli taloudessa joka puolella maailmaa. 

Pysyäkseen kilpailussa pk-yritysten on kyettävä tuottamaan korkealaatuisia tuotteita ja 

palveluita oikeaan aikaan ja oikeaan hintaan. Vastaamalla näihin kilpailupaineisiin ja 

asiakkaiden vaatimuksiin monet pk-yritykset ovat ottaneet käyttöön ISO 9001- 

laadunhallintajärjestelmän. 
 
Pohjoismaissa on tehty tutkimus standardien vaikutuksesta Pohjoismaiden talouteen sekä 

makro- että yritystasolla. Tutkimuksessa 34 %:lle vastaajista tärkein syy standardien 

käyttöön oli markkinoille pääsyn helpottaminen, 32 % halusi parantaa tuotteen tai palvelun 

laatua sekä 26 % vastaajista mainitsi riskien pienentämisen olevan merkittävin syy 

standardien käyttöön. Lisäksi lähes 75 % yrityksistä koki, että standardien tuomat hyödyt 

ovat suuremmat kuin niiden käytöstä aiheutuvat kulut. Tuloksista nousi esiin myös se, että 

standardit kasvattavat asiakkaan luottamusta yritykseen (85 % vastaajista) ja lähes puolet 

vastaajista ilmoitti, että standardien käyttö on parantanut myyntiä joko lisäämällä uusia 

asiakkaita tai kartuttamalla olemassa olevien asiakkaiden myyntiä. (Menon-Publication, 

2018, 4.) 
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Pk-yritysten haasteet standardoidun laadunhallintajärjestelmän rakentamiselle ovat yleensä 

riittävän henkilöstön ja taloudellisten resurssien puute sekä käytettävissä olevan ajan 

rajallisuus ja järjestelmän implementaatiota varten tarvittavien taitojen puute. Tätä taustaa 

vasten Aldowaisan & Youssef (2006) ovat laatineet eräänlaisen lähestymistavan ISO 9001 -

standardiin perustuvalle järjestelmälle, jossa otetaan huomioon pienyritysten erityispiirteet. 

Kun tyypillisesti ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä implementoidaan projektiluonteisesti, 

niin kirjoittajat ehdottavat asteittain tapahtuvaa lähestymistapaa, jonka avulla järjestelmän 

toteutus yksinkertaistuisi ja tukisi paremmin oppimisprosessia. Tämä lähestymistapa on 

riippuvainen neljästä lähtökohdasta, joista ensimmäinen on ”tee se itse -järjestelmä” eli 

suunnittelu- ja kehitystyö tehdään itsenäisesti, jolloin säästetään konsulteille maksettavista 

kustannuksista. Tämä auttaa myös yrityksen työntekijöitä itse oppimaan projektin aikana, 

kun laadunhallintajärjestelmän sisältö, vaatimukset ja tavoitteet selkiytyvät jokaiselle eikä 

järjestelmä muodostu vain merkityksettömäksi dokumentointijärjestelmäksi. Toinen 

lähtökohta on, että ylin operatiivinen johto toimii laatuvastaavana, jotta voidaan varmistaa 

johdon sitoutuminen sekä laadunhallintajärjestelmän integrointi liiketoimintaan 

kokonaisuudessaan. Kolmas lähtökohta on varata riittävästi aikaa, jotta saadaan hankittua 

tarvittavaa tietoa ja taitoa ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmästä. Viimeisenä lähtökohtana 

mainitaan, että sertifioinnin kanssa ei tarvitse kiirehtiä, ennen kuin se on taloudellisesti 

järkevää. Tavoitteeksi kannattaa ottaa laadun kehittäminen, ei sertifioinnin saaminen. 

(Aldowaisan 2006, 231-232.) 

 

Aldowaisan & Youssef määrittelemä asteittain tapahtuva laadunhallintajärjestelmän toteutus 

koostuu kolmesta vaiheesta:  

1. Yhden prosessin järjestelmä eli ensimmäisen vaiheen tavoitteena on keskittyä 

kehittämään liiketoiminnan kannalta tärkeimmän tuotteen toteutus- ja 

hallintaprosesseja. 

2. Yleisjärjestelmä eli toisessa vaiheessa tavoitteena on kehittää yleistä järjestelmää 

koskevat prosessit kuntoon. Näitä ovat muun muassa asiakirjojen hallinta, 

poikkeamien seuranta- ja hallintatoimet sekä sisäinen auditointi. 

3. Moniprosessinen järjestelmä eli tässä vaiheessa kehitettyä järjestelmää laajennetaan 

lisäämällä toiminnassa olevien muiden tuotteiden toteutus- ja hallintaprosesseja. 

 

Asteittain tehtävä laadunhallintajärjestelmän toteutus mahdollistaa ISO 9001 -standardin 

vaatimusten täyttymisen ilman sitoutumista turhiin resursseihin eikä aiheuta suuria kuluja. 
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Järjestelmän käyttöönottoon tarvittava aika lisää koko henkilöstön oppimisprosessia, mikä 

mahdollistaa järjestelmän täyden hyödynnettävyyden. (Aldowaisan & Youssuf 2006, 235.) 

 

Sousa-Poza et al (2009, 223.) havainnollistaa artikkelissaan neljä erilaista variaatiota pk-

yrityksen laadunhallintajärjestelmän tasosta perustuen järjestelmän olemassaoloon eli 

dokumentointiin sekä toimivuuteen implementointiprosessien alussa (Kuva 5).  

 

 
Kuva 5. Yrityksen laadunhallintajärjestelmän taso olemassaolon ja toimivuuden suhteen (muokattu lähteestä 
Sousa-Poza et al 2009, 223) 

 

Tavoitetila laadunhallintajärjestelmälle on kuvan oikeassa yläkulmassa eli ”Virallisesti 

elossa” kohdassa, jolloin molempien akselien arvo olisi 100 %. Tällöin 

laadunhallintajärjestelmä on toimiva ja siihen liittyvä dokumentointi on tehokasta sekä 

vaikuttavaa. ”Virallisesti kuollut” lohkossa yrityksessä on tehty jonkin verran 

dokumentaatiota, mutta dokumentteja ei seurata ja ne eivät mahdollisesti kuvaa yrityksen 

nykytilaa. Tämä tilanne kertoo sitä, että suurempi määrä dokumentaatiota ei ole tae 

paremmasta laadunhallintajärjestelmästä, mikäli sitä ei osata hyödyntää oikein. Lisäksi 

standardin implementointi vaatii usein pk-yritykseltä suhteessa paljon dokumentointia, joka 

ei suoraan tarjoa sille arvoa. (Sousa-Poza et al. 2009) 
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”Epävirallisesti elossa” osiossa yritys luottaa enemmän ihmisiin kuin 

laadunhallintajärjestelmäänsä. Yritys saattaa toimia kohtuullisen hyvin, ja useimmat sen 

toimet saattavat täyttää ISO 9001 -standardin vaatimukset, mutta dokumentointi puuttuu. 

Dokumentoinnin vastustukseen liittyy yleensä se, että dokumentaatiota pidetään 

ajanhukkana sekä se, että prosessien ja menettelytapojen dokumentointi tekisi yksilöistä 

vähemmän luotettavia. Tämä tilanne edellyttää usein ylimmän johdon taholta tulevaa 

muutosta dokumentointikulttuuriin. ”Täysin kuollut” lohko kuvastaa tilannetta, jossa 

laadunhallintajärjestelmä ei toimi eikä sitä täten dokumentoida. Laadun varmistamiseksi ei 

siis ole olemassa dokumentaatiota tai määriteltyjä prosesseja. (Sousa-Poza et al. 2009) 

 

Sousa-Poza et al. (2009) havainnollistaa kolme näkökohtaa, joihin tulee kiinnittää huomiota, 

kun laadunhallintajärjestelmä implementoidaan käyttöön tai sen tasoa halutaan parantaa: 

laadunhallintajärjestelmän rinnakkaisuus muun toiminnan kanssa, koulutus sekä auditointi. 

Laadunhallintajärjestelmän tehokkaamman toiminnan kannalta se kannattaa implementoida 

suoraan yrityksen toimintaan, eikä käyttää sitä erillään muiden järjestelmien kanssa. 

Koulutuksen osalta pk-yrityksissä työntekijöiden kehittäminen on yleensä pienimuotoista, 

koska henkilöstö- ja taloudelliset resurssit ovat rajalliset. Se on kuitenkin välttämätöntä sekä 

ylimmälle johdolle että työntekijöille. Täysin toimivan ja dokumentoidun 

laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto edellyttää ylimmän johdon sitoutumista ja 

ymmärrystä laadunhallintajärjestelmää kohtaan, jotta standardin kriteerit voidaan täyttää ja 

yrityksen toiminta olisi vaikuttavaa. Myös työntekijöiden koulutukseen tulee panostaa, jotta 

jokainen yrityksen työntekijä on tietoinen siitä, mitä häneltä odotetaan ja miten hänen oma 

toimintansa vaikuttaa yrityksen laatutavoitteiden saavuttamiseen. Auditoinnin suhteen 

yrityksen täytyy keskittyä varmistamaan dokumenttien olemassaolo sekä järjestelmän 

toimivuus. Lisäksi johdon sitoutuminen sekä työntekijöiden osallistuminen laatuun liittyvien 

prosessien ja menettelyjen suunnitteluun, ylläpitoon ja parantamiseen tulee ottaa jokaisessa 

auditoinnissa huomioon. (Sousa-Poza et al. 2009, 225-226) 
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3 PROSESSIKUVAUS 
 

Lecklinin (2006, 123.) mukaan prosessi voidaan määritellä tapahtumasarjaksi, jonka avulla 

yritys muuttaa saamansa syötteet käytössä olevien resurssien avulla asiakkaille 

kohdistuviksi tuotoksiksi. Prosessilla on siis aina asiakas, joka voi olla yrityksen sisäinen tai 

ulkoinen, jolle prosessi tuottaa lisäarvoa. Kuvassa 6 on yksinkertaistettu kuva prosessista.  

 
Kuva 6. Prosessi (muokattu lähteestä Lecklin 2006, 124.) 

 

Prosesseja on erilaisia ja niistä käytetään erilaisia nimityksiä. Ydinprosessit ovat kytköksissä 

aina ulkoiseen asiakkaaseen, ja niitä ovat esimerkiksi myyntiprosessi ja tuotantoprosessi. 

Tukiprosessit nimensä mukaisesti tukevat ydinprosesseja ja palvelevat yrityksen sisäisiä 

asiakkaita, kuten henkilöstö- ja taloushallinnan prosessit. Lisäksi voidaan puhua 

avainprosesseista, joilla tarkoitetaan kaikkia ydinprosesseja sekä välttämättömiä 

tukiprosesseja. Prosesseja voidaan nimetä myös luokittelemalla niitä prosessitasojen 

mukaisesti, kuten pää-, ali- ja osaprosessit. (Pesonen 2007, 131; Martinsuo & Blomqvist 

2010, 4.) 

 

3.1 Prosessiajattelu ja sen hyödyt 
 

Prosessiajattelu tarkoittaa sitä, että koko yrityksen toiminta nähdään prosesseina, jotka 

ohjaavat yrityksen toimintaa. Prosessiajattelun ja -johtamisen etuina ovat toiminnan 

selkeytyminen, jolloin kokonaisnäkemys yrityksen toiminnasta helpottuu ja samalla myös 

johtaminen selkeytyy. Tämän myötä resurssit pystytään kohdistamaan tehokkaasti ja 

toiminnan turhat päällekkäisyydet voidaan poistamaan. Prosessiajattelun avulla toiminnassa 

havaittujen ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen nopeutuu, jolloin organisaation 

kustannustehokkuus kasvaa ja läpimenoajat lyhenevät. Näillä asioilla on samalla vaikutusta 
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myös henkilöstön työssä viihtymiseen, perehdyttämisen tehostumiseen sekä hiljaisen tiedon 

siirtymiseen. (Käkelä 2005, 4; Lecklin & Laine 2009, 39-41; Mäkelä 2007, 10-12.) 

 

Prosessit muodostavat oleellisen osan yrityksen toimintajärjestelmää. ISO 9001 -

standardissa puhutaan prosessimaisesta toimintamallista, joka edellyttää yrityksen 

prosessien ja niiden keskinäisten vaikutusten määrittämistä.  

 

3.2 Prosessien kuvaaminen 
 

Prosessikuvaus lähtee liikkeelle prosessien tunnistamisesta ja siitä, mihin kohtaan 

tarkasteltava prosessi asettuu yrityksen kokonaisprosessikartassa. Prosessikartta antaa 

yleiskuvan organisaation toiminnasta esittäen organisaation tärkeimmät prosessit. Näitä 

varten on selvitettävä ketkä ovat toiminnan kannalta keskeisiä asiakkaita, mitä lisäarvoa 

kyseessä oleva prosessi tuottaa ja mitkä sen kytkennät ovat muihin ydinprosesseihin. 

(Martinsuo & Blomqvist 2010, 8-9; JUHTA 2012, 4.) Käkelä (2005, 7.) korostaa, että 

prosessien tunnistamisessa kannattaa hyödyntää tiimityötä, ja ottaa prosessien 

kehittämisryhmään mukaan ne henkilöt, joihin prosessi vaikuttaa.  

 

Prosessien tunnistamisen jälkeen kuvattava prosessi rajataan, jolloin sen alku- ja 

loppupisteet määritellään eli tunnistetaan syötteet ja tuotokset. Prosessikuvauksen alkuun 

kannattaa sisällyttää prosessien perustietojen laatiminen kokonaisuudessaan. Pesosen (2007, 

144.) mukaan hyvään prosessikuvaukseen kuuluu kolme asiaa, jotka ovat prosessin 

perustietolomake, prosessikaavio sekä kaavion vaiheiden avaukset. Tästä prosessien 

kuvaamismallista voidaan käyttää nimitystä kolmisivutekniikka, joka perustuu siihen, että 

jokainen edellä mainitusta kolmesta prosessikuvauksen vaiheesta saadaan esitettyä yhdellä 

sivulla.  

 

Moisio & Ritola (2001, 101.), Lecklin (2006, 139.), Pesonen (2007, 145-146.) sekä Arter 

(2017, 6-7.) kuvaavat teoksissaan perustietolomakkeen sisältöä, joka yleisimmin sisältää alla 

lueteltuja kohtia: 

 

Prosessin tarkoitus: 

Miksi prosessi on olemassa? Mitä prosessilla on tarkoitus saada aikaiseksi? 
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Prosessin omistaja: 

 Kuka vastaa prosessin toiminnasta ja kehittämisestä? 

Prosessin syötteet: 

Impulssi tai heräte, joka käynnistää prosessin. Voi olla esimerkiksi ostotilaus, 

asiakkaan tarve tuotteelle. 

Prosessin tuotokset: 

 Prosessin päätepiste, esimerkiksi valmis tuote tai ostosopimus. 

Prosessin asiakkaat: 

Kuka tai ketkä ovat prosessin asiakkaita ja ketkä hyötyvät tuotoksesta? Näitä voi olla 

useampia, kuten varsinainen asiakas, organisaatio tai rahoittaja. 

Prosessin asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset: 

Luettele eri asiakasryhmien tarpeet ja vaatimukset prosessia sekä sen tuotoksia 

kohtaan. 

Prosessin menestystekijät: 

Menestystekijöitä voidaan miettiä itse prosessille ja prosessin tuotokselle. 

Esimerkiksi mikä on tuotteen tärkein ominaisuus? Mikä prosessissa on onnistuttava, 

jotta lopputulos on onnistunut? 

Prosessin mittarit: 

Mittareiden tarkoitus on kuvata prosessin suorituskykyä ja kehitystä sekä vastata 

prosessille asetettuihin tavoitteisiin. Voidaan määrittää esimerkiksi mittareita, jotka 

kertovat prosessien sen hetkisestä tilanteesta sekä mittareita, joiden avulla 

analysoidaan myöhemmin prosessien kehitystä. 

Prosessin keskeiset resurssit: 

Olennaisimmat resurssit, kuten henkilöt, tilat, laitteet, tiedot ja erityisosaaminen, 

jotka ovat lopputuloksen kannalta tärkeimmät.  

Prosessin ohjaus- ja kehittämismenettely: 

Kuka, ketkä, miten usein ja millä tavoin prosessien toimivuutta seurataan ja 

ohjataan? Kuka päättää parantamistoimenpiteistä, kuka analysoi tuloksia? Mitä 

menetelmiä käytetään, esimerkiksi prosessikatselmukset, asiakasvalitusten käsittely? 

Rajapinnat muihin prosesseihin: 

Mihin muihin prosesseihin kyseessä oleva prosessi on sidoksissa? Näitä voi olla 

edeltävät, rinnakkaiset ja seuraavat prosessit. 
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Tämän perustietolomakkeen avulla prosessin olennaiset tiedot on käsitelty tarkasti ja sille 

on määritetty omistaja, joka on vastuussa prosessin toiminnasta ja kehittämisestä. Prosessit 

ovat syytä vastuuttaa selkeästi, jotta prosessikuvaukset pysyvät ajan tasalla. (JUHTA 2012, 

5.) 

 

Tämän jälkeen on varsinainen prosessin graafisen kuvaamisen vuoro. Prosessia kuvattaessa 

tulee ottaa huomioon haluttu kuvaustaso eli kuinka yksityiskohtaisesti prosessi halutaan 

kuvata. Esimerkiksi johdon tarpeisiin kuvattu prosessi on yleisimmin karkeampi kuvaus 

kuin uuden työntekijän perehdyttämiseen tarkoitettu prosessikuvaus. (JUHTA 2012, 4.) 

Prosessien yksityiskohtaiseen kuvaamiseen on olemassa erilaisia kuvaustapoja 

variaatioineen, joista yleisiä tapoja ovat muun muassa vuokaavio, uimaratakaavio, 

prosessien räjäytystekniikka sekä tehtävämatriisiversio. Näistä erityisesti vuokaaviossa ja 

uimaratakaaviossa käytetään kuvassa 7 esitettyjä yleisimpiä merkintätapoja prosessien eri 

toiminnoille. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 11.) 

 

 
Kuva 7. Prosessikuvausten keskeiset merkintätavat (muokattu lähteestä Martinsuo & Blomqvist 2010, 11.) 
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Vuokaaviotekniikkaa hyödynnetään yleisesti yksityiskohtaisessa prosessikuvauksessa, 

jolloin pystytään tarkasti kuvaamaan prosessin vaihtoehtoisia reittejä ja haarautumia. 

(Lecklin 2006, 179.) Vuokaavion puutteena on kuitenkin se, että työvaiheita ei voida 

kohdistaa prosessiin osallistuville resursseille. Tämä ominaisuus löytyy puolestaan 

uimaratakaaviosta, jossa jokaiselle prosessiin osallistuvalle taholle on oma ratansa. Tällöin 

voidaan graafisesti havaita kuka tekee, mitä tekee ja missä välissä. Uimaratakaavion avulla 

voidaan huomata toiminnassa olevia pullonkaulakohtia. (Mäkelä 2007, 31.) Kuvassa 8 on 

esitetty esimerkki vuokaaviosta ja kuvassa 9 on esimerkki uimaratakaaviosta.  

 

 
Kuva 8. Esimerkki vuokaaviosta (muokattu lähteestä Martinsuo & Blomqvist 2010, 12.) 
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Kuva 9. Esimerkki uimaratakaaviosta (muokattu lähteestä Martinsuo & Blomqvist 2010, 12.) 

 

Kun prosessikaavio on piirretty graafisesti, on syytä avata eli eritellä prosessivaiheet. Tämä 

tarkoittaa, että jokaiselle prosessin vaiheelle esitetään vastuut ja roolit, kriittiset ja tärkeät 

tekijät eli mihin tässä prosessien vaiheessa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi tulisi 

esittää vaiheeseen liittyvien ohjeiden, lomakkeiden ja muiden mahdollisten asiakirjojen 

tarve sekä vaiheesta jäljitettävä tieto. (Arter, 2017, 8.) Pesonen (2007, 151.) korostaa, että 

vaiheiden avaamisessa hyödynnetään kysymyksiä kuka tekee, mitä ja miten sekä milloin ja 

missä. 

 

3.3 Prosessien mittaaminen, ohjaaminen ja kehittäminen 
 

Prosessien mittaaminen on olennainen osa prosessiajattelua. Itse mittaaminen ei ole 

itsetarkoitus, vaan sen avulla prosesseja pystytään ohjaamaan ja kehittämään. Mittareilla 

voidaan seurata syötteitä, tuotoksia sekä itse prosessin toimivuutta. Syötteisiin liittyviä 

mittareita ovat esimerkiksi resursseihin ja raaka-aineisiin liittyvät mittarit, tuotoksia voidaan 

mitata tuotantomäärien, asiakastyytyväisyyden ja tuotteista saatujen tulojen mukaan sekä 

itse prosessia esimerkiksi läpimenoajan, saannon ja poikkeamien lukumäärän perusteella. 

(Martinsuo & Blomqvist 2010, 15-16.) 

 

Moisio & Ritola (2001, 121.) toteavat, että prosessimittareiden laatiminen perustuu 

organisaation visioon ja strategisiin päämääriin sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien 

tarpeisiin ja vaatimuksiin. Tällä tavoin varmistetaan, että mittarit mittaavat oikeita asioita, 
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prosessit tähtäävät lisäarvon tuottamiseen ja koko organisaation toiminta on tehokkaampaa 

joustavuuden, kustannustehokkuuden sekä asiakaslähtöisyyden ansiosta. 

 

Prosesseja ohjataan, kun mittareista saatuja tietoja analysoidaan. Asiakastyytyväisyyttä 

voidaan selvittää subjektiivisien mielipiteiden perusteella kuin myös numeerisen 

käyttäytymisen perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että hyödynnetään asiakaskyselyjä, 

päivittäistä yhteydenpitoa sekä mahdollisista takuukorjauksista ja huolloista saatua 

informaatiota. Lisäksi numeerisia tunnuslukuja saadaan muun muassa myynnin, 

markkinaosuuden ja asiakassuhteiden keston tiedoista. (Moisio & Ritola 2001, 131-133.) 

 

Prosessien kehittäminen ei saa jäädä kuitenkaan yhteen kertaan, vaan se on jatkuvaa 

parantamista samalla periaatteella kuin koko laadunhallintajärjestelmän kehittäminen. Tässä 

vaiheessa prosessinomistajalla on vastuu toiminnan valvonnasta ja kehittämisen tarpeesta. 

Kehittämispaineita tulee monelta suunnalta, joista Lecklin (2006, 198-199.) mainitsee 

asiakkaiden liikehdinnän eli heidän tarpeiden ja mieltymysten muuttumisen, 

toimialakohtaiset vaihtelut, kilpailijoiden muutokset, uuden teknologian tuomat muutokset 

sekä organisaation oman toiminnan eläminen.  

 

Martinsuo & Blomqvist (2010, 17-18.) ovat havainneet prosessien kehittämiskohteiden 

olevan peräisin kolmesta eri ongelmasta: puutteelliset investoinnit, tuhlaus ja virhevalinnat. 

Puutteelliset investoinnit ovat esimerkiksi aliresursointia, jotka aiheuttavat pullonkauloja ja 

heikentävät tällöin koko prosessin toimivuutta. Tuhlaus puolestaan voi ilmetä esimerkiksi 

yliresursointina, hävikkinä tai ylimääräisinä odotusaikoina, jotka laskevat prosessin sekä 

samalla koko yrityksen suorituskykyä. Virhevalinnoilla tarkoitetaan yrityksen strategisia 

päätöksiä, jotka liittyvät prosessien oikeaan kohdentamiseen ja tarkoituksenmukaisuuteen.   



33 

 

4 ISO 9001:N JA ISO 14001:N INTEGROINTI 
 

Pysyäkseen mukana kilpailussa yritysten täytyy jatkuvasti kehittää toimintaansa ja ottaa 

huomioon niiden merkittävimpien sidosryhmien vaatimukset sekä kasvava 

ympäristötietoisuus. Tämän takia monet yritykset ja organisaatiot ovat implementoineet 

toimintaansa ISO 9001 tai ISO 14001 -standardeihin perustuvat järjestelmät. Lisäksi useassa 

yrityksessä on käytössä myös OHSAS 18001 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä 

(korvataan vuonna 2021 ISO 45001:2018 standardilla) sekä SA 8000 -sosiaalisen vastuun 

standardiin perustuva järjestelmä. Nämä eri hallintajärjestelmät voidaan integroida toisiinsa 

sekä osaksi organisaation yleisiin johtamisvastuisiin ja liiketoimintajärjestelmään.  

 

ISO standardeissa tapahtuneen päivityksen myötä molemmissa sekä ISO 9001 että ISO 

14001 -standardeissa noudatetaan samaa Annex SL -rakennetta, jolloin standardien 

otsikointi vastaa toisiaan. Molemmat standardit perustuvat prosessimaiseen toimintamalliin, 

jossa yhdistyvät PDCA-malli (suunnittele, toteuta, arvioi, toimi) sekä riskiperusteinen 

ajattelu. Yhteinen rakenne helpottaa standardien samanaikaista käyttöä ja vaatimusten 

sisällyttämistä organisaation johtamisjärjestelmään ja liiketoimintaan. (SFS ry 2016, 89.) 

 

4.1 ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä 
 

ISO 14001 -standardissa määritellään ympäristöjärjestelmää koskevat vaatimukset, jotka 

täyttämällä organisaatio voi muodostaa kokonaisvaltaisen ja systemaattisen lähestymistavan 

ympäristöasioidensa hallintaan. Organisaation tulee määritellä resurssit, prosessit ja 

menetelmät, joiden avulla se sitoutuu parantamaan ympäristönsuojelu tasoaan. Standardin 

myötä organisaatiolla on mahdollisuus ottaa kestävä kehitys huomioon toiminnassaan muun 

muassa estämällä tai vähentämällä haitallisia ympäristövaikutuksia, parantamalla 

ympäristönsuojelun tasoa, lisäämällä tuotteiden ja palveluiden elinkaariajattelua sekä 

saavuttamalla taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä ottamalla käyttöön ympäristön kannalta 

parempia vaihtoehtoja. Standardin avulla organisaatio pystyy osoittamaan sidosryhmilleen 

toimintansa vastuullisuuden, kun se ottaa ympäristöasiat osaksi strategiaa ja toiminnan 

suunnittelua. (SFS-EN ISO 14001, 5-8.)  
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Ympäristöjärjestelmää laadittaessa tulee pohtia tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan liittyviä 

ympäristöasioita monesta eri näkökulmasta. Näitä ovat esimerkiksi päästöt ilmaan, veteen ja 

maaperään, jätehuolto, veden, raaka-aineiden ja energian käyttö, resurssitehokkuus sekä 

ilmastonmuutoksen lieventäminen ja siihen sopeutuminen. 

 

Standardin avulla jokainen organisaatio määrittää itse tavoittelemansa ympäristönsuojelun 

tason, minkä takia käyttöönotettu järjestelmä ei välttämättä edusta korkeinta 

ympäristönsuojelun tasoa. Sen sijaan järjestelmä edellyttää yritykseltä ympäristönsuojelun 

tason jatkuvaa parantamista. (Pesonen et al. 2005, 12.) 

 

Ympäristöjärjestelmälle on asetettu kuusi periaatetta, jotka on lueteltu alla (SFS ry 2019, 9.): 

 

Strateginen suunnittelu 

Ympäristöasiat tulee huomioida osana organisaation strategista suunnittelua. Vaatimukset 

liittyvät toimintaympäristön ja sidosryhmien tarpeiden määrittämiseen sekä toiminnasta 

aiheutuvien riskien ja mahdollisuuksien kartoittamiseen.  

 

Johtajuus 

Johdon vastuuta ja sitoutumista ympäristöjärjestelmää kohtaan korostetaan. Johdon 

vastuulla on muun muassa ympäristöpolitiikan ja -tavoitteiden asettaminen yhdenmukaisesti 

organisaation strategian kanssa sekä varmistaa, että järjestelmä on vaikuttava ja se saavuttaa 

halutut tulokset. 

 

Ympäristönsuojelu 

Organisaation tulee sitoutua ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen. 

Sitoumuksiin voidaan sisällyttää muun muassa päästöjen vähentäminen, ilmastonmuutoksen 

lieventäminen oman toiminnan avulla sekä resurssitehokkuuden parantaminen.  

 

Elinkaariajattelu 

Organisaation on otettava huomioon tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren aikaiset 

ympäristövaikutukset. Tähän tulee sisällyttää tuotteiden ja palveluiden suunnittelun sekä 

kehittämisen aikaisten elinkaaren vaiheiden tarkastelu. Standardi ei kuitenkaan edellytä 

varsinaisen elinkaarianalyysin tekoa. 
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Ulkoistetut prosessit 

Organisaation on huolehdittava siitä, että ulkoistettuja prosesseja valvotaan tai niihin 

voidaan vaikuttaa sopivin keinoin. Valvonta- ja vaikutuskeinojen tyyppi ja laajuus on 

määriteltävä ympäristöjärjestelmässä.  

 

Viestintä 

Organisaation on muodostettava, hallittava ja kehitettävä prosesseja ympäristöjärjestelmän 

kannalta olennaiseen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Viestinnässä on otettava huomioon 

organisaation sisäiset velvoitteet sekä varmistettava informaation luotettavuus.   

 

4.2 Integraatioprosessi 
 

Karapetrovic (2003, 9.) on määritellyt integroidun hallintajärjestelmän niin, että se on yksi 

järjestelmä, jossa yhteen kytketyt prosessit jakavat erilaisen määrän henkilö-, tieto-, 

materiaali-, infrastruktuuri- ja taloudellisia resursseja, joilla voidaan saavuttaa monien eri 

sidosryhmien erilaiset tavoitteet.  

 

Standardoitujen hallintajärjestelmien integraatiota on tutkittu laajasti kirjallisuudessa, ja on 

havaittu, että tärkeimmät tarkasteltavat näkökohdat integraatioprosessia varten ovat: 

strategia, metodologia, haluttu taso, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit sekä prosessin hyödyt ja 

vaikeudet (Bernardo et al. 2012; Llonch 2017, 320; Bernardo et al. 2017, 122).  

 

Integraation strategia viittaa yksittäisten hallintajärjestelmien käyttöönottojärjestykseen, 

joista laajimmin viitatuin ja sovelletuin on Karapetrovicin & Willbornin (1998a, 208.) 

ehdottamat strategiat eli ensin laadunhallintajärjestelmä ja sen jälkeen ympäristöjärjestelmä, 

vaihtoehtoisesti ensin ympäristöjärjestelmä, jonka jälkeen laatujärjestelmä tai kolmas 

vaihtoehto, jolloin järjestelmät implementoidaan samanaikaisesti. Karapetrovic & 

Casadesus (2009, 535-536.) kirjoittavat artikkelissaan, että yleisimmin yrityksillä on 

käytössä laadunhallintajärjestelmä, toiseksi yleisin on ympäristöjärjestelmä ja kolmanneksi 

suosituin on terveyteen ja turvallisuuteen liittyvä johtamisjärjestelmä. Tutkimuksessa 

ilmeni, että näiden hallintajärjestelmien toteuttamisjärjestyksessä laatujärjestelmä on 

selvästi ensimmäinen, koska 86 %:ssa yrityksissä laatujärjestelmä implementoidaan ennen 

ympäristöjärjestelmää, 11 % ilmoitti impletoivansa laatu- ja ympäristöjärjestelmät 
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samanaikaisesti sekä loput 3 %:ssa ympäristöjärjestelmä implementoidaan ennen 

laatujärjestelmää. Samaan johtopäätökseen ovat tulleet myös Zeng et al. (2006, 1763) sekä 

Bernardo et al. (2017, 131) tutkimuksissaan, joissa on havaittu suurimman osan tutkittavista 

kohdeyrityksistä ottavan käyttöönsä ensimmäiseksi laadunhallintajärjestelmän. 

 

Integraatioprosessin toinen huomioonotettava näkökohta on integraation metodologia. Tätä 

varten on kaksi erilaista lähestymistapaa, akateeminen ja standardointielimien kehittämä. 

Jälkimmäiseksi mainittu perustuu muun muassa kansallisiin integraationormeihin sekä 

kansainvälisen standardoimisjärjestö julkaisemiin ohjeistuksiin. Akateeminen metodologia 

perustuu hallintajärjestelmien tavoitteiden, resurssien ja prosessien integrointiin sekä niistä 

muodostettuihin malleihin. (Bernardo 2017, 122; Llonch 2017, 321.) Esimerkiksi 

Karapetrovic et al. (2006) ehdotti neljää erilaista menetelmää, jotka perustuvat 

prosessikarttaan, PDCA-malliin, järjestelmien yhteisiin elementteihin sekä organisaatioiden 

omiin malleihin.  

 

Kolmas integraatioprosessin näkökulma liittyy integraation tasoon. Yleisesti teoriassa on 

hyväksytty kolme tasoa: integroimaton eli järjestelmät ovat itsenäisiä, osittain integroitu eli 

osaa järjestelmän elementeistä hallitaan yhtenä järjestelmänä ja loppuja erillisinä 

elementteinä sekä täysin integroitu järjestelmä, jossa jokaisen hallintajärjestelmän elementit 

käsitellään yhtenä järjestelmänä. Suurin hyöty järjestelmistä saadaan täysin integroituna 

vaihtoehtona. (Bernardo et al. 2009; Bernardo et al. 2017, 122; Llonch et al. 2017, 321.) 

 

Neljäs integraatioprosessissa huomioonotettava asia on sisäisten ja ulkoisten auditointien 

integraation taso. Tätä varten tarkastellaan neljää muuttujaa, jotka ovat auditointiryhmä, 

auditoinnin aika, auditointisuunnitelma ja -raportti sekä auditoinnin tulokset ja 

parantamismahdollisuudet. Eli suunnitellaan ovatko auditointiryhmä, -suunnitelma, -raportti 

ja -tulokset yhteiset vai erilliset kaikille järjestelmille sekä se tehdäänkö auditoinnit samaan 

aikaan vai peräkkäin. (Bernardo et al. 2017, 123; Llonch et al. 2017, 321.)  

 

Viides tarkastelu näkökulma liittyy integraatioprosessin hyötyihin ja haasteisiin, joihin on 

perehdytty tarkemmin seuraavassa kappaleessa 4.3.  

 

Karapetrovic & Casadesus (2009, 536.) ovat verranneet tutkimuksessaan myös 

hallintajärjestelmien käyttöönottoprosessiin kuluvaa aikaa suhteessa järjestelmien 
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implementointijärjestykseen. Tuloksista havaittiin, että ensimmäisen hallintajärjestelmän 

käyttöönotto vei keskimäärin 19 kuukautta, kun taas seuraava hallintajärjestelmä saatiin 

käyttöön 15 kuukaudessa. Kolmannen ja neljännen järjestelmän kohdalla implementointi 

kesti vain 11 kk. Aiemmassa tutkimuksessa Karapetrovic & Willborn (1998a) ovat 

havainneet, että laatu- ja ympäristöjärjestelmän rinnakkain implementointi oli kestänyt 

keskimäärin hieman alle 14 kuukautta, kun taas järjestelmien peräkkäinen implementointi 

oli keskimäärin kestänyt 33,5 kuukautta.  

 

Karapetrovic & Casadesus (2009, 536.), kuten myös Zeng et al. (2006,1763) toteavat, että 

useimmat organisaatiot integroivat standardisoidut järjestelmänsä. Mikäli organisaatiossa on 

käytössä useita rinnakkaisia hallintajärjestelmiä, se muun muassa monimutkaistaa 

organisaation sisäistä hallintaa, jolloin myös itsenäisesti toimiviin järjestelmiin liittyvät 

toiminnot ja prosessit ovat vaikeasti hallittavia. Rinnakkaiset järjestelmät myös vievät 

enemmän resursseja ja lisäävät kustannuksia, kun joudutaan tekemään kahdet tai useammat 

”paperityöt” yhden järjestelmän sijaan. (Zeng et al. 2006, 1762.) 

 

4.3 Integraation hyödyt ja haasteet 
 

Useat kirjoittajat ovat tutkineet kahden tai useamman hallintajärjestelmän integrointia, kuten 

Karapetrovic & Willborn (1998ab), Asif et al. (2009), Karapetrovic & Casadesus (2009) 

sekä Bernardo et al (2012). Simon et al. (2012, 833.) havaitsi tutkimuksessaan neljä 

merkittävintä hyötyä ja haastetta yritysten integrointiprosessin aikana. Hyödyiksi mainittiin 

sisäisen koheesion edut eli työntekijöiden motivaatio paranee, osastojen välinen yhteistyö 

kehittyy ja organisaatiossa vallitsevaan ilmapiiriin tulee parannuksia. Toinen hyöty liittyy 

järjestelmien parempaan käyttöön, joka on havaittu myös Karapetrovic & Willborn (1998a, 

207) tutkimuksissa. Integroidussa järjestelmässä käsitellään vain yhtä järjestelmää, jolloin 

siihen liittyvien resurssien ja dokumentaatioiden määrää voidaan vähentää. Tällä tavoin 

vältytään turhilta päällekkäisyyksiltä, ja esimerkiksi auditointeja sekä tarvittavia 

katselmuksia voidaan yhtenäistää. Tutkimuksissa havaittu kolmas hyöty liittyy 

organisaation strategisiin etuihin, jotka vaikuttavat organisaation imagon parantumiseen 

sekä organisaation globaalin strategian parannuksiin. Lisäksi tunnistettiin vielä neljäs 

merkittävä hyöty, joka kytkeytyy järjestelmän suorituskyvyn etuihin eli organisaation 

tehokkuus kasvaa sekä sisäisten ja ulkoisten auditointien tulosten hyödyntäminen paranee.   
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Haasteiksi tutkimuksessa nousi esiin resurssien puute integraatiota varten, joka pitää 

sisällään niin henkilöiden, ajan, teknologian, auditoijien kuin ohjeistuksen puutteen. Tämä 

sama tekijä on havaittu myös Zeng et al (2006, 1764.) tutkimuksessa, jossa tunnistettiin 

haasteiksi myös perinteiseen organisaatiorakenteeseen ja yrityskulttuuriin kuuluvat erilliset 

osastojaot, jotka saattavat aiheuttaa vaikeuksia yhtenäisen johtamisjärjestelmän luomisessa. 

Lisäksi molemmat tutkimukset listasivat haasteiksi vaikeudet standardien toteuttamisessa ja 

sertifioinneissa sekä vaikeudet standardien kanssa työskentelevien ihmisten kanssa. Myös 

Asif et al. (2009, 266.) ovat havainneet työntekijöiden vastustuksen integraatioprosessia 

kohtaan olevan yksi haastetekijä. Kirjoittajien mukaan tämä voi selittyä yleisellä 

muutosvastarinnalla uusia toimintatapoja kohtaan sekä sillä, että työntekijät pelkäävät 

menettävänsä integraation myötä työvastuitaan.  
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5 NYKYTILA-ANALYYSI SÄHKÖ-LAHTI OY:SSÄ 
 

5.1 Lähtötilanne 
 

Tämän diplomityöprosessin alussa Sähkö-Lahti Oy:llä ei ollut käytössä standardoitua 

laadunhallintajärjestelmää. Laadunvarmistus oli vahvasti tuotantotyöntekijöiden käsissä, 

jolloin jokainen tarkisti oman työvaiheensa tulokset ja vertasi niitä annettuihin 

tilaustietoihin. Valaisimien toiminta testattiin lopuksi sähköturvallisuustestauslaitteen 

avulla, jonka toiminta tarkastettiin joka päivä, ja jonka ulkopuolinen auditoija on käynyt 

tarkastamassa kerran vuodessa. 

 

Varsinaisia suorituskyvystä kertovia tietoja Sähkö-Lahti Oy oli saanut osalta 

jälleenmyyjistä, kuten kuukausittaisen tiedon toimitusvarmuudesta, jolloin tätä 

prosenttilukua on seurattu säännöllisesti.  

 

Tutustuttaessa tarkemmin ISO 9001 -standardin laadunhallintajärjestelmälle asettamiin 

vaatimuksiin todettiin, että yrityksen toimintatapoja tulee muuttaa soveltuvin osin ja 

erityisesti dokumentointia on lisättävä merkittävästi. Joitakin ISO 9001 -standardissa 

mainittuja menetelmiä yrityksessä oli hyödynnetty, mutta niistä ei oltu laadittu riittäviä 

dokumentteja. Pienessä yrityksessä asioiden suullinen viestintä ja sopiminen on suhteellisen 

helppoa, mutta standardin vaatimuksiin se ei riitä. Toki esimerkiksi säännöllinen 

palaverikäytäntö, muistioiden laatiminen ja systemaattinen asiakaspalautteiden 

käsittelyjärjestelmä tuovat toimintaan lisää tehokkuutta ilman ISO 9001 -standardiakin. 

 

Diplomityöprosessin alussa kävi ilmi, että toimitusjohtaja toimi myös vastaavana myyjänä, 

joten resurssit ja aikataulu olivat rajallisia laadunhallintajärjestelmän suunnittelua ja 

mahdollista käyttöönottoa ajatellen. Projektin edetessä yritykseen palkattiin toinen 

myyntihenkilö, minkä ansiosta toimitusjohtajalla riitti enemmän resursseja 

laadunhallintajärjestelmää kohtaan. Projektin aikana Sähkö-Lahti Oy:ssä pohdittiin ja 

vertailtiin myös erilaisia toiminnanohjausjärjestelmiä, mutta niiden valintaa ja käyttöönottoa 

siirrettiin myöhempään ajankohtaan.  
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5.2 Yrityksen prosessit 
 

Ennen varsinaista laatukäsikirjan luomista, kartoitettiin Sähkö-Lahti Oy:n henkilöstön 

kanssa yrityksen toiminnassa esiintyviä prosesseja. Tavoitteena oli tunnistaa ja kuvata 

liiketoiminnan kannalta keskeisimmät prosessit, jotta näitä voidaan hyödyntää varsinaisen 

laatukäsikirjan ja sen sisältämien prosessikuvausten laatimisessa. Yrityksessä tunnistettiin 

neljä pääprosessia; tilaus-toimitusprosessi, myynti- ja asiakkuudenhallintaprosessi, 

ostoprosessi sekä tuotannonsuunnittelu- ja ohjausprosessi. Näitä pääprosesseja avustaa 

muutama tukiprosessi, kuten talous- ja henkilöstöhallinnan prosessit, mutta tässä työssä 

keskityttiin kuvaamaan ainoastaan yrityksen pääprosessit. Kuvassa 10 on havainnollistettu, 

kuinka yrityksen toiminta ydinprosessien ja niitä avustavien tukiprosessien sekä strategisen 

johtamisen kanssa kytkeytyy ulkopuolelta tulevien sidosryhmätarpeiden ja vaatimusten 

kanssa luoden toiminnan seurannan ja arvioinnin kautta tyytyväisiä asiakkaita sekä jatkuvaa 

parantamista.    

 

 
Kuva 10. Sähkö-Lahti Oy:n prosessikartta (muokattu lähteestä JUHTA 2012, 7.) 
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5.2.1 Tilaus-toimitusprosessi 

 

Prosessi alkaa asiakkaan tilauksella, joka vastaanotetaan joko sähköpostilla tai puhelimitse. 

Tilaus kirjataan suoraan työmääräimeen, jonka jälkeen tuotantojohtaja suorittaa 

tuotannonsuunnittelu- ja ohjausprosessin sekä tekee samalla mahdollisen ostoprosessin 

tarvittavien komponenttien ja materiaalien suhteen. Tämän jälkeen asiakkaalle lähetetään 

tilausvahvistus, jossa esitetään tilauksen aikataulu-, hinta- ja muut tilaustiedot. Varsinainen 

tuotanto on jaettu neljään eri osastoon, metalliosasto, hitsausosasto, maalaamo sekä 

kytkentäosasto. Prosessi alkaa metalliosastolla aihionleikkauksella, jossa työntekijä leikkaa 

metalliaihion tilausta vastaavaksi. Tämän jälkeen tuote siirtyy särmäykseen, jossa se 

taivutetaan haluttuun muotoon. Tämän jälkeen tuote voi siirtyä hitsaukseen ja maalaukseen, 

tai mikäli kyseessä on maalattu teräs tai alumiini, niin suoraan kytkentäosastolle. 

Kytkentäosastolla tehdään loppukokoonpano sekä valmiin tuotteen testaus 

sähköturvallisuustestauslaitteella, jotta voidaan varmistaa tuotteen oikeaoppinen toiminta. 

Tämän jälkeen tuote pakataan sekä siirretään lähetysosastolle, josta tuotteet lähetetään tai 

kuljetetaan itse asiakkaan kohteeseen. Kuvassa 11 on esitetty Sähkö-Lahti Oy:n tilaus-

toimitusprosessi uimaratakaaviona. 
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Kuva 11. Sähkö-Lahti Oy:n tilaus-toimitusprosessi 

 

5.2.2 Myynti- ja asiakkuudenhallintaprosessi 

 

Tämä prosessi voi alkaa joko asiakkaan yhteydenotolla tai myynti- ja markkinointiosaston 

yhteydenotolla asiakkaaseen päin. Jos kyseessä on uusi asiakas, niin seuraava vaihe on 

neuvottelu, jossa käydään läpi asiakkaan toiveita ja esitetään minkälainen valaistusratkaisu 

Sähkö-Lahti Oy:llä olisi tarjota kyseiseen kohteeseen.  Tämän jälkeen laaditaan tarjous, 

jonka mahdollinen hyväksyminen johtaa tilaus-toimitusprosessiin. Mikäli kyseessä on vanha 

asiakas, niin prosessi päättyy ja alkaa tilaus-toimitusprosessi. Prosessi on esitelty kuvassa 

12. 
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Kuva 12. Sähkö-Lahti Oy:n myynti- ja asiakkuudenhallintaprosessi 

 

5.2.3 Ostoprosessi 

 

Prosessi alkaa varastotilanteen tarkastuksella; mikäli tuotetta löytyy varastosta niin 

tilaustarvetta ei ole, mutta mikäli tuotetta puuttuu tai sitä tarvitaan lisää, niin tehdään 

ostotilaus. Tilatun tuotteen saavuttua tehtaalle, se tarkastetaan, jotta voidaan varmistua 

lähetyksen oikeellisuudesta. Mikäli lähetyksessä havaitaan poikkeavuuksia tilaukseen 

nähden, arvioidaan poikkeavuuden suuruus ja mahdollinen haitta, jonka mukaan päätetään 

tuotteen käytöstä, sekä otetaan yhteyttä tavarantoimittajaan. Tilauksen mukainen lähetys 

siirretään joko varastoon tai tuotantoprosessiin. Lopuksi lähetyksen lasku voidaan hyväksyä. 

Ostoprosessin kaavio on esitetty kuvassa 13. 

 

 
Kuva 13. Sähkö-Lahti Oy:n ostoprosessi 
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5.2.4 Tuotannonsuunnittelu- ja ohjausprosessi 

 

Prosessi alkaa saatujen tilaustietojen katselmoinnilla, joiden perusteella tehdään 

tuotesuunnittelu. Suunnitelmien pohjalta valmistetaan mallikappale, joka lähetetään 

tarvittaessa tuote-esittelytilaisuuteen. Mikäli mallikappale hyväksytään, tehdään resurssien 

katselmointi ja töiden aikatauluttaminen. Tämän jälkeen suunnittelutulokset todennetaan ja 

mikäli ne vastaavat asetettuja vaatimuksia tuotanto voidaan aloittaa. Tuotannon jälkeen 

valmis tuote katselmoidaan ja kelpuutuksen jälkeen se voidaan lähettää asiakkaalle. Prosessi 

on havainnollistettu kuvassa 14. 

 

 
Kuva 14. Sähkö-Lahti Oy:n tuotannonsuunnittelu- ja ohjausprosessi 
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6 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU
 

6.1 Suunnittelun lähtökohdat 
 

Laadunhallintajärjestelmän suunnittelun lähtökohtana oli saada aikaan SFS-EN ISO 

9001:2015 -standardin vaatimuksia vastaava laatukäsikirja sekä muuta 

laadunhallintajärjestelmään liittyvä dokumentaatiota. Tämä mahdollistaisi sen, että 

järjestelmä voitaisiin sertifioida myöhemmin tarpeen mukaan. Laatukäsikirja suunniteltiin 

vastaamaan kyseisen standardin otsikointia, jolloin se on jaettu seitsemään osa-alueeseen: 

organisaation toimintaympäristö, johtajuus, suunnittelu, tukitoiminnot, toiminta, 

suorituskyvyn arviointi ja parantaminen. Yhdenmukaisuus standardin kanssa helpottaa sen 

käyttöönotto ja ylläpitoa, kun halutut asiat ovat helposti tunnistettavissa.  

 

Suunnittelun tavoitteena oli saada laatu niin sanotusti paperille eli luoda laatukäsikirja 

laadunhallintajärjestelmän rungoksi, jota tukevat tehdyt asiakirjat ja lomakkeet. 

Laatukäsikirja laadittiin sähköiseen muotoon, jotta sen käyttö ja ylläpitäminen on 

mahdollisimman vaivatonta. Näiden dokumenttien avulla Sähkö-Lahti Oy pääsee helposti 

alkuun, kun laadunhallintajärjestelmä halutaan ottaa tehokkaaseen käyttöön ja mahdollisesti 

myöhemmin sertifioida. 

 

6.2 Laadunhallintajärjestelmä 
Seuraavissa kappaleissa kuvataan ISO 9001 -standardin asettamat vaatimukset sekä 

toimenpiteet, joilla Sähkö-Lahti Oy:n laadunhallintajärjestelmä vastaa näihin vaatimuksiin. 

Kaikkia yrityksen laatukäsikirjassa olevia toimintatapoja ei ole kuitenkaan esitetty, koska 

laadunhallintajärjestelmän sisältää osin luottamuksellista tietoa yrityksen liiketoiminnasta. 

 

6.2.1 Organisaation toimintaympäristö 

 

Tämän kohdan tarkoitus on, että yritys määrittää kaikki olennaiset ulkoiset ja sisäiset asiat, 

jotka voivat vaikuttaa sen laadunhallintajärjestelmältä haluttaviin tuloksiin. Yrityksen pitää 

tiedostaa, että nämä asiat voivat muuttua ajansaatossa, joten sen on seurattava ja 

katselmoitava tietoa näistä ulkoisista ja sisäisistä asioista säännöllisesti. (SFS-EN ISO 

9001:2015, s. 10, ISO/TS 9002:2017, s.7-8)  
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Laatukäsikirjaan kuvattiin Sähkö-Lahti Oy:n organisaatiorakenne, joka koostuu 

hallituksesta ja johdosta sekä viidestä eri alaosastosta eli myynti- ja markkinointi, osto- ja 

hankinta, tuotanto, henkilöstö- ja taloushallinto sekä logistiikka. Sähkö-Lahti Oy:ssä 

ulkoisten ja sisäisten asioiden määrityksen apuna käytettiin SWOT-analyysiä, jonka avulla 

pohdittiin yrityksellä olevia vahvuuksia ja heikkouksia sekä siihen kohdistuvia 

mahdollisuuksia ja uhkia. Nämä asiat on esitelty laatukäsikirjan liitteessä. Suunnitelmaksi 

asetettiin, että yrityksen johto hyödyntää SWOT-analyysia silloin, kun yrityksen 

toimintaympäristössä tapahtuu muutos, jonka vaikutuksia halutaan arvioida.  

 

Sidosryhmät 

Organisaation sidosryhmien vaatimukset ja odotukset vaikuttavat siihen, kuinka 

organisaatio pystyy tuottamaan asiakasvaatimukset täyttäviä tuotteita tai palveluita. 

Tarkoitus on keskittyä olennaisten sidosryhmien olennaisimpiin vaatimuksiin. 

Organisaation tulee määrittää nämä sidosryhmät vaatimuksineen sekä seurattava ja 

katselmoitava niitä. Olennaisten sidosryhmien valinnassa voidaan ottaa huomioon muun 

muassa, minkälainen vaikutus sidosryhmällä on organisaation suorituskykyyn tai päätöksiin, 

kykyyn luoda riskejä ja mahdollisuuksia sekä niiden vaikutus markkinoihin. (SFS-EN ISO 

9001:2015, s. 11, ISO/TS 9002:2017, 8-10.) 

 

Sähkö-Lahti Oy:ssä tunnistettiin olennaisimmiksi sidosryhmiksi muun muassa asiakkaat, 

jälleenmyyjät, tavarantoimittaja, työntekijät, viranomaiset sekä kilpailijat. Sidosryhmiä 

koskevaa dokumentaatiota varten luotiin asiakirja, johon kirjattiin olennaisimmat 

sidosryhmät vaatimuksineen. Tärkeimmät sidosryhmät on eritelty tarkasti nimellä, osa 

puolestaan sidosryhmän tyypin mukaisesti. Näiden sidosryhmien vaatimuksia käydään läpi 

vuosittain järjestettävissä johdon katselmuksissa. 

 

Laadunhallintajärjestelmän soveltamisala 

Organisaation tulee myös määrittää laadunhallintajärjestelmänsä soveltamisala. Se 

tarkoittaa, että organisaatio on otettava huomioon aiemmissa kohdissa esitetyt ulkoiset ja 

sisäiset asiat, olennaisten sidosryhmien vaatimukset sekä organisaation tuottamat tuotteet ja 

palvelut. Soveltamisalaa määriteltäessä voidaan huomioida esimerkiksi organisaation 

infrastruktuuri, organisaation eri toimipaikat ja keskitetyt tai ulkoistetut toiminnot sekä 

prosessit. Organisaation on noudatettava kaikkia standardin vaatimuksia, jos niitä voidaan 



   47  

soveltaa organisaation määrittelemään soveltamisalaan sekä ylläpidettävä dokumentoitua 

tietoa siitä. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 11, ISO/TS 9002:2017, 10.)  

 

Sähkö-Lahti Oy:n soveltamisalaksi määritettiin yrityksen toimipiste Lahdessa ja se kattaa 

kaikki yrityksen valmistamat tuotteet. Tämän ansiosta valmistettavien tuotteiden laatu pysyy 

tasaisena ja korkealla, jolloin pystytään täyttämään sidosryhmien vaatimukset sekä 

vastaamaan vaatimusten muutoksiin.  

 

Laadunhallintajärjestelmä ja sen prosessit 

Organisaation tulee määrittää sen laadunhallintajärjestelmään vaikuttavat prosessit ja niiden 

keskinäiset vaikutukset. Prosesseihin liittyen organisaation on määritettävä  

• prosessien lähtötiedot ja niiltä odotettavat tulokset, 

• prosessien järjestys ja vuorovaikutus, 

• tarvittavat mittarit ja menetelmät, joilla varmistetaan, että prosessit toimivat oikein 

ja ne tuottavat vaatimustenmukaiset tulokset, 

• prosesseja varten tarvittavat resurssit, 

• prosesseihin liittyvät vastuut ja valtuudet, 

• sekä käsiteltävä prosesseihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. 

 

Organisaation tulee ylläpitää, katselmoida säännöllisesti ja säilyttää dokumentoitua tietoa, 

jotta voidaan varmistaa, että prosessit suoritetaan suunnitelmien mukaisesti. Dokumentoitu 

tieto voi olla esimerkiksi menettely- ja työohjeita, tallenteita, raportteja, lomakkeita, 

kokousten pöytäkirjoja, työpiirustuksia jne. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 11, ISO/TS 

9002:2017, 10.) 

 

Sähkö-Lahti Oy:n ydinprosesseiksi määritettiin tilaus-toimitusprosessi, myynti- ja 

asiakkuudenhallintaprosessi, ostoprosessi sekä tuotannonsuunnittelu- ja ohjausprosessi. 

Näistä jokaisesta prosessista laadittiin prosessikaavio sekä perustietolomake, jossa on 

määritetty prosessin tarkoitus, omistaja, syötteet ja tuotokset, asiakkaat ja heidän 

vaatimuksensa, menestystekijät, keskeiset resurssit, mittarit sekä ohjaus- ja 

kehittämismenettelyt. Prosessikaaviot on esitetty tämän työn kappaleessa 5.2. 

Dokumentointiin sisällytetään myös muita laadunhallintajärjestelmää tukevia dokumentteja, 

kuten poikkeamalomake, johdon katselmuksen raportit sekä sisäisen auditoinnin ohjeet ja 
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raportit. Kaikki dokumentoitu tieto säilytetään Sähkö-Lahti Oy:n tietokannoissa sähköisessä 

muodossa.  

 

6.2.2 Johtajuus 

 

Johtajuus ja sitoutuminen 

Ylimmän johdon tulee osoittaa johtajuutta ja aktiivista sitoutumista 

laadunhallintajärjestelmää kohtaan. Johdon vastuulla on laadunhallintajärjestelmän 

vaikuttavuuden ja suorituskyvyn seuraaminen sekä siitä viestiminen. Johto varmistaa, että 

laatupolitiikka ja -tavoitteet määritetään ja, että ne ovat yhdenmukaisia organisaation 

toimintaympäristön ja strategian kanssa. Johdon tulee toiminnassaan edistää prosessimaista 

toimintamallia ja riskiperusteista ajattelua, sekä taata tarvittavat resurssit 

laadunhallintajärjestelmää varten. Johdon tehtävänä on viestiä koko henkilökunnalle 

laadunhallinnan vaikuttavuudesta sekä siitä kuinka tärkeää on, että laadun-

hallinnanjärjestelmää koskevia vaatimuksia noudatetaan.  Johto varmistaa, että laadun-

hallintajärjestelmä saavuttaa halutut tulokset, jolloin mahdolliset korjaus- ja 

parantamistoimenpiteet tulee määritellä ja resursoida. Ylimmän johdon vastuulla on tukea ja 

ohjata työntekijöitä toiminnan jatkuvaan parantamiseen. (SFS-EN ISO 9001:2015, s.13., 

ISO/TS 9002:2017, 12-13.) 

 

Sähkö-Lahti Oy:n johdon määritettiin olevan vastuussa laadunhallintajärjestelmän 

toteuttamisesta ja integroinnista yrityksen liiketoimintaan. Sähkö-Lahti Oy:n ylin johto 

sitoutuu kantamaan vastuun laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuudesta sekä huolehtii, että 

laatupolitiikka ja -tavoitteet ovat yhdenmukaisia Sähkö-Lahti Oy:n toiminnan kanssa. Ylin 

johto varmistaa, että laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoa ja ylläpitoa varten on 

saatavilla riittävät resurssit, ja että laadunhallintajärjestelmä saavuttaa siinä määrätyt 

tulokset. Lisäksi ylin johto viestii henkilöstöä laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuudesta 

ja sitä koskevien vaatimusten noudattamisesta. Ylin johto edistää omalla toiminnallaan 

jatkuvaa parantamista ja kannustaa myös henkilöstöä kehittämään yrityksen toimintatapoja.  

 

Asiakaskeskeisyys 

Ylin johto vastaa siitä, että asiakaskeskeisyys ja asiakastyytyväisyyden lisääntyminen pysyy 

keskeisenä painopisteenä organisaation toiminnassa. Tällöin asiakkaiden ja muiden 

sidosryhmien vaatimukset määritetään ja niitä noudatetaan jatkuvasti. Ylimmän johdon 
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täytyy myös varmistaa, että tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen sekä niiden kykyyn lisätä 

asiakastyytyväisyyttä liittyvät riskit ja mahdollisuudet määritetään ja käsitellään sekä 

tarvittaessa tehdään parannustoimenpiteet asian suhteen. (SFS-EN ISO 9001:2015, s.13., 

ISO/TS 9002:2017, 13-14.) 

 

Asiakaskeskeisyys on Sähkö-Lahti Oy:n toiminnan lähtökohta, jossa otetaan huomioon 

asiakkaiden ja muiden sidosryhmien vaatimukset sekä pyritään asiakastyytyväisyyden 

lisääntymiseen. Ylin johto määrittää ja katselmoi asiakastyytyväisyyteen liittyvät riskit ja 

mahdollisuudet, jotka voivat vaikuttaa tuotteen vaatimustenmukaisuuteen, säännöllisesti 

sekä aina muutostilanteissa. Asiakastyytyväisyys ja sen parantaminen asetettiin Sähkö-Lahti 

Oy:n yhdeksi keskeisistä päämääristä. 

 

Laatupolitiikka 

Organisaation tulee laatia itselleen laatupolitiikka, joka on yhdenmukainen organisaation 

strategian kanssa, muodostettava perusta laatutavoitteiden asettamiselle sekä pitää sisällään 

sitoumuksen toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Laatupolitiikan tulee olla koko 

organisaation saatavilla ja koko organisaation tulee ymmärtää se. Lisäksi laatupolitiikan on 

oltava olennaisten sidosryhmien saatavilla. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 13-14. ISO/TS 

9002:2017, 14-15.)  

 

Sähkö-Lahti Oy:n laatupolitiikka kirjattiin laatukäsikirjaan. Sähkö-Lahti Oy:n toiminnan 

tavoitteeksi asetettiin sitoumus taata asiakkaille ammattitaitoisesti, joustavasti ja oikea-

aikaisesti tuotetut korkealaatuiset valaistusratkaisut asiakkaiden toiveiden mukaisesti. 

Varmistaakseen asiakastyytyväisyyden kehityksen Sähkö-Lahti Oy sitoutuu laadun-

hallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen. Suorituskykyisen ja vaikuttavan toiminnan 

edellytyksenä on, että Sähkö-Lahti Oy:n koko henkilökunta noudattaa työssään 

laatukäsikirjaan kirjattuja periaatteita. Yrityksen johto määriteltiin vastaamaan siitä, että se 

sitoutuu luomaan edellytykset henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiselle ja 

kehittämiselle sekä laadunvarmistustoimenpiteiden toteuttamiselle.  

 

Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet 

Ylimmän johdon tulee määrittää organisaation olennaisimmat roolit sekä niihin liittyvät 

vastuut ja valtuudet. Näistä tulee viestiä tehokkaasti, jotta kaikki organisaation työntekijät 

ymmärtävät ja tietävät roolinsa. Erityisesti tulee määrittää kenellä tai keillä on vastuu 
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• huolehtia, että laadunhallintajärjestelmä vastaa standardin vaatimuksia, 

• varmistaa, että prosessit tuottavat halutut tulokset, 

• raportoida laadunhallintajärjestelmän suorituskyvystä, 

• myötävaikuttaa asiakaskeskeisyyden lisääntymiseen ja  

• ylläpitää laadunhallintajärjestelmä eheänä kokonaisuutena, erityisesti silloin kun 

siihen suunnitellaan tai tehdään muutoksia. 

(SFS-EN ISO 9001:2015, s. 14., ISO/TS 9002:2017, 15.) 

 

Laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoa, ylläpitoa ja kehittämistä varten otetaan käyttöön 

laatuvastaavan tehtävänkuva, johon nimetään henkilö laadunhallintajärjestelmän 

impletoinnin tullessa ajankohtaiseksi. Laatuvastaavan tehtävänä on varmistaa, että 

laadunhallintajärjestelmä täyttää SFS-EN ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset sekä 

huolehtia siitä, että mahdollisten suunnitelmien ja muutosten myötä laadun-

hallintajärjestelmä pysyy eheänä kokonaisuutena. Jokaiselle prosessille määritettiin 

omistaja, joka vastaa siitä, että prosessit tuottavat halutut tulokset sekä raportoi 

laadunhallintajärjestelmän suorituskyvystä ja parantamismahdollisuuksista ylimmälle 

johdolle. Lisäksi laatukäsikirjaan kirjattiin, että jokainen työntekijä varmistaa, että 

asiakaskeskeisyys otetaan huomioon omassa toiminnassa.  

 

6.2.3 Suunnittelu 

 

Riskien ja mahdollisuuksien käsittely 

Laadunhallintajärjestelmää suunnitellessaan organisaation tulee määrittää mahdollisia 

riskejä ja mahdollisuuksia, jotka voivat vaikuttaa järjestelmän toimintaan sekä suunnitella 

toimenpiteet, joilla niitä käsitellään. Organisaation täytyy ottaa huomioon standardin 

kohdassa 4.1 mainitut asiat sekä kohdassa 4.2 esitetyt vaatimukset. Näin voidaan varmistaa, 

että laadunhallintajärjestelmällä on mahdollisuus saavuttaa halutut tulokset ja saada aikaan 

parannusta, sekä pystytään vahvistamaan toivottuja ja vähentämään ei-toivottuja 

vaikutuksia. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 14-15., ISO/TS 9002:2017, 16-17.) 

 

Riskien ja mahdollisuuksien arviointia varten Sähkö-Lahti Oy:ssä otettiin käyttöön seuraus-

todennäköisyysmatriisi, jonka avulla yrityksen johto voi arvioida toimintaan ja 

toimintaympäristöön liittyviä riskejä sekä niihin kohdistuvia toimenpiteitä. Matriisissa 
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kuvataan mahdollinen riski ja sen seuraukset sekä pisteytetään niiden todennäköisyys ja 

vakavuus asteikolla 1-10. Näiden avulla saadaan riskiluku, jonka arvo voi olla välillä 1-100, 

tarkoittaen, että riski on merkityksetön välillä 1-20, vähäinen välillä 21-40, kohtalainen 

välillä 41-60, merkittävä välillä 61-80 sekä sietämätön välillä 81-100. Näiden lisäksi 

taulukkoon kuvataan varautuminen ja korjaustoimenpiteet jokaisen riskin osalta. Yrityksen 

johto määrittelee ja katselmoi säännöllisesti toimintaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä 

ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin havaitessaan sitä vaativan riskin tai mahdollisuuden.  

 

Laatutavoitteet 

Standardi edellyttää, että organisaatio asettaa laadunhallintajärjestelmän laatutavoitteet 

asiaankuuluville toiminnoille, tasoille ja prosesseille. Kriteereinä on, että tavoitteet ovat 

linjassa laatupolitiikan kanssa, ne ovat mitattavissa sekä ovat olennaisia tuotteiden 

vaatimustenmukaisuuden ja asiakastyytyväisyyden parantumisen kannalta. Lisäksi ehtona 

on, että organisaation tulee seurata laatutavoitteita sekä viestiä niistä koko organisaatiolle ja 

sidosryhmille tarpeen mukaan. Laatutavoitteita suunnitellessaan organisaation täytyy 

määrittää tarvittavat toimenpiteet, mitä resursseja ne vaativat, kuka tai ketkä ovat vastuussa 

näistä toimenpiteistä sekä päätettävä, milloin kyseiset toimenpiteet saadaan valmiiksi ja 

kuinka tuloksia arvioidaan. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 15., ISO/TS 9002:2017, 17-18.) 

 

Sähkö-Lahti Oy:n johdon vastuulle määritettiin laatutavoitteiden asettaminen, tavoitteiden 

toteutumisen seuraaminen sekä toimenpiteiden suunnittelu, joilla laatutavoitteet on 

mahdollista saavuttaa.  Sähkö-Lahti Oy:n laatutavoitteiksi vuodelle 2020 asetettiin: 

 

• Reklamaatioprosentti < 3 % 

• Toimitusvarmuuden parantaminen 97 %:iin 

• Ei sairauspoissaoloja aiheuttavia työtapaturmia 

Laatutavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti johtoryhmän palavereissa neljä 

kertaa vuodessa.  

 

Muutosten suunnittelu 

Kun organisaatiolle tulee tarve tehdä muutoksia laadunhallintajärjestelmään, niin muutokset 

tulee suunnitella, ottaa käyttöön ja toteuttaa hallitusti. Tätä varten organisaation täytyy ottaa 

huomioon muutosten tarkoitus ja niiden mahdolliset seuraukset, jotta voidaan välttää 
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mahdollisia kielteisiä seurauksia. Muutosten suunnittelu auttaa pitämään laadun-

hallintajärjestelmän eheänä kokonaisuutena ja mahdollistaa organisaation kyvyn tuottaa 

vaatimustenmukaisia tuotteita ja palveluita myös muutoksen aikana. Lisäksi organisaation 

tulee huomioida muutoksen vaatimat resurssit sekä niihin liittyvien vastuiden ja valtuuksien 

oikea kohdentaminen tai uudelleenmäärittely muutostilanteen aikana. (SFS-EN ISO 

9001:2015, s. 15., ISO/TS 9002:2017, 18-19.) 

 

Laadunhallintajärjestelmän muutosten suunnittelusta vastaa Sähkö-Lahti Oy:n ylin johto. 

Muutostarpeita käsitellään tarvittaessa viikkopalavereiden yhteydessä ja niiden 

suunnittelussa otetaan huomioon muutostarpeen tarkoitus sekä mahdolliset vaikutukset 

laadunhallintajärjestelmään. Yrityksen johtoryhmä vastaa resurssien saatavuudesta sekä 

vastuiden ja valtuuksien uudelleen jakamisesta. Laatuvastaavan tehtävänä on muutosten 

kirjaaminen laadunhallintajärjestelmään sekä huolehtiminen siitä, että laadun-

hallintajärjestelmä pysyy yhtenäisenä ja selkeänä kokonaisuutena sekä tarvittaessa pitää 

henkilöstö ajan tasalla muutoksista.  

 

6.2.4 Resurssit ja tukitoiminnot 

 

Resurssit 

Laatujärjestelmän suunnittelua, käyttöönottoa, ylläpitoa ja jatkuvaa parantamista varten 

organisaation on määriteltävä ja varatta tarvittavat resurssit. Tätä tehdessään organisaatoin 

on otettava huomioon nykyisten resurssien sen hetkiset toimintakyvyt sekä mahdolliset 

rajoittavat tekijät. Näitä resursseja ovat henkilöresurssit, infrastruktuuri, prosessien 

toimintaympäristö, mittauksen ja seurannan resurssit sekä organisaation tietämys. 

Organisaation olisi samalla mietittävä myös mahdollinen tarve ulkoistettaville resursseille. 

(SFS-EN ISO 9001:2015, s. 16-17., ISO/TS 9002:2017, 19-23.) 

 

Sähkö-Lahti Oy:n johto varmistaa, että laadunhallintajärjestelmän luomiseen, 

käyttöönottoon ja ylläpitoon varataan riittävät henkilöresurssit. Laadukkaan toiminnan 

varmistamiseksi henkilöstö on ammattitaitoinen ja työntekijöillä on soveltuva pätevyys 

työtehtävien hoitamiseen. Tarvittaessa työntekijöille hankitaan tehtävää tukevaa 

lisäkoulutusta. Johto huolehtii, että laatuvastaavalla on ajantasainen tietämys 

laadunhallintajärjestelmän ylläpitämisestä. 
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Sähkö-Lahti Oy:n toimitilat kattavat kuhunkin toimintaan soveltuvat tuotanto-, toimisto- ja 

sosiaalitilat. Tuotantotiloissa käytettävät koneet ja laitteet ovat tarkoituksenmukaisia 

tehokkaan ja laadukkaan toiminnan toteuttamiseksi. Tuotannossa käytettäviä laitteita 

ylläpidetään ja huolletaan asianmukaisesti, mistä säilytetään dokumentoitua tietoa 

laitekanta- ja kunnossapitorekisterin muodossa.  

 

Laadukkaan toiminnan takaamiseksi, toimistotiloissa käytettävä tietotekniikka on 

ajantasaista sekä käytettävät tietojärjestelmät ovat tarkoituksenmukaisia ja niiden päivitykset 

ovat ajantasaisia.  

Vaatimusten mukaisten tuotteiden valmistamisen kannalta kaikki tarvittavat raaka-aineet, 

materiaalit ja laitteet sekä valmiit ja keskeneräiset tuotteet säilytetään niille määritellyillä 

paikoilla. Tällä tavoin varmistetaan myös työskentelyolosuhteiden työturvallisuus. 

Työntekijöille tarjotaan työssä tarvittavat henkilösuojaimet, kuten kuulosuojaimet. Jokainen 

työntekijä huolehtii oman työpisteensä siisteydestä sekä työvälineiden säilytyksestä ja 

kunnosta. 

 

Jokaisessa työvaiheessa työntekijä varmistaa valmistamansa tuotteen laadun 

silmämääräisesti. Jokaiselle valmiille tuotteelle tehdään lopputarkastus, jolloin valmiin 

valaisimen toimivuus testataan sähköturvallisuustestauslaitteella. Lisäksi kytkennän tehnyt 

henkilö merkitsee nimikirjaimensa valaisimen tyyppikilpeen, yksittäisen valaisimen 

jäljitettävyyden takaamiseksi. Mittaustulosten oikeellisuus varmistetaan tarkastamalla 

testauslaite joka päivä. Lisäksi ulkopuolinen sertifiointiyritys käy vuosittain auditoimassa 

kyseisen laitteiston toiminnan. 

 

Sähkö-Lahti Oy:n tietämys perustuu yrityksen lähes 60-vuotiseen historiaan 

valaisinvalmistuksen parissa. Tietämystä lisätään dokumentoimattoman tiedon keräämisellä 

ja kirjaamisella, jotta tietoa voidaan hyödyntää vastaisuudessa. Lisäksi tietämystä 

kerrytetään ulkoisilta toimittajilta ja asiakkailta saadusta informaatiosta. 

 

Pätevyys  

Organisaation tulee määrittää, millaista pätevyyttä sen työntekijöillä täytyy olla, joiden 

työnkuva vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden vaatimustenmukaisuuteen sekä 

asiakastyytyväisyyteen. Työntekijöiden pätevyys voi perustua soveltuvaan koulutukseen, 

harjoitteluun tai kokemukseen, ja näistä tiedoista on säilytettävä asianmukaista 
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dokumentaatiota näyttönä soveltuvasta pätevyydestä. Mikäli pätevyysvaatimus ei täyty, 

organisaation on ryhdyttävä toimiin, kuten työntekijän perehdytys, koulutuksen 

järjestäminen, työntekijän siirtäminen toisiin tehtäviin tai uuden työntekijän palkkaaminen. 

Lisäksi näiden tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta on arvioitava.  (SFS-EN ISO 

9001:2015, s. 18., ISO/TS 9002:2017, 23-24.) 

 

Sähkö-Lahti Oy:n johto määritettiin varmistamaan, että henkilöstöllä on riittävä koulutus, 

kokemus tai perehdytys niihin työtehtäviin, jotka vaikuttavat tuotteiden 

vaatimustenmukaisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Työntekijöiden pätevyyttä lisätään 

tarvittaessa lisäkoulutuksella. Uudet työntekijät perehdytetään huolellisesti työtehtäviinsä 

sekä muihin yrityksen toimintatapoihin. Yrityksen johdon vastuulla on perehdyttää 

työntekijät laadunhallintajärjestelmän sisältöön ja sen vaikutukseen yrityksen toiminnassa. 

Työntekijöiden pätevyyksistä pidetään ajantasaista tietoa koulutusrekisterin muodossa. 

 

Tietoisuus 

Standardi edellyttää, että organisaatio huolehtii, että työntekijät ovat tietoisia organisaatoin 

laatupolitiikasta ja olennaisista laatutavoitteista sekä siitä, kuinka jokainen toimillaan 

vaikuttaa laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuuteen. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 18., 

ISO/TS 9002:2017, 24.) 

 

Sähkö-Lahti Oy:n johto varmistaa, että koko henkilöstöllä on tarvittava tietoisuus yrityksen 

laadunhallintajärjestelmästä ja siihen liittyvistä vaatimuksista. Laatuvastaavan tehtävänä on 

huolehtia, että jokainen työntekijä on tietoinen Sähkö-Lahti Oy:n laatupolitiikasta, 

olennaisista laatutavoitteista ja siitä kuinka jokainen osaltaan voi vaikuttaa 

laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuuteen, toimivuuteen ja jatkuvaan parantamiseen. 

 

Viestintä 

Tässä standardin kohdassa organisaation on määritettävä kuinka se hoitaa 

laadunhallintajärjestelmään liittyvän sisäisen ja ulkoisen viestinnän. Tällöin määritetään se 

mistä asioista viestitään, milloin viestitään, keiden kanssa viestitään, kuinka viestitään ja 

kuka viestii.  (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 18., ISO/TS 9002:2017, 24-25.) 
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Sähkö-Lahti Oy:n laadunhallintajärjestelmään liittyvä sisäinen viestintä kattaa  

• kerran viikossa pidettävän johdon ja lähiesimiesten välisen viikkopalaverin, 

• neljä kertaa vuodessa järjestettävä johdon palaverin, 

• kaksi kertaa vuodessa koko henkilöstölle pidettävän tilaisuuden sekä 

• päivittäin käyty keskustelu ja ajatustenvaihto henkilöstön kanssa. 

Kaikista palavereista ja kokouksista laaditaan muistiot, jotka säilytetään dokumentoituna 

tietona 6 vuotta. 

 

Lisäksi tuotantotilojen puolella on käytössä ilmoitustaulu, jossa voidaan tiedottaa 

laadunhallintajärjestelmään liittyvistä asioista. Laatukäsikirjaan kirjattiin, että 

laatuvastaavan tehtävänä on huolehtia ilmoitustaulun ylläpidosta. 

 

Ulkoisesta viestinnästä vastaa yrityksen johto ja laatuvastaava. Se pitää sisällään 

laadunhallintajärjestelmästä viestimisen olennaisten sidosryhmien kanssa muun muassa 

päivittäisen tilausten sekä myynnin ja markkinoinnin kautta. Lisäksi laatukäsikirja on 

tarvittaessa jaettavana olennaisille sidosryhmille. Sähkö-Lahti Oy:n johto pitää myös 

säännöllisesti sopimuskatselmuksia alihankkijoiden ja muiden toimijoiden kanssa, jolloin 

käydään läpi myös laadunhallintajärjestelmään liittyvää olennaisia asioita. 

 

Dokumentoitu tieto 

Organisaation on sisällytettävä laadunhallintajärjestelmäänsä standardissa edellytetty 

dokumentoitu tieto sekä se tieto, jonka organisaatio kokee välttämättömäksi 

laadunhallintajärjestelmänsä vaikuttavan toiminnan kannalta. Dokumentteja luodessaan ja 

ylläpitäessään organisaation on huolehdittava niiden asianmukaisesta yksilöinnistä, 

tallennusmuodosta ja tallennusvälineestä sekä dokumenttien soveltuvuuden ja 

tarkoituksenmukaisuuden katselmoinnista ja hyväksymisestä. Dokumenttien hallinnan on 

huolehdittava, että tietoa on saatavilla käyttötarkoitukseen sopivassa muodossa ja se on 

suojattu asianmukaisesti. Tässä on otettava huomioon oikeudet tiedon jakeluun, esille santiin 

ja käyttöön sekä versionhallinta, tiedon säilytysaika ja hävittäminen. (SFS-EN ISO 

9001:2015, s. 18-19., ISO/TS 9002:2017, 25-27.) 

 

Sähkö-Lahti Oy:n laadunhallintajärjestelmään liittyvä dokumentoitu tieto on tallennettu 

sähköiseen muotoon joko tekstitiedostona, taulukkomuodossa tai graafisena esityksenä. 
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Jokainen dokumentti on yksilöity ja tunnistetiedoissa on aina dokumentin otsikko, päiväys, 

laatija, muokkaaja ja muokkauspäivämäärä, hyväksyjän tiedot sekä versionumero. Lisäksi 

osasta dokumenteista säilytetään myös paperiset versiot toimiston arkistoissa. Nämä on 

yksilöity samalla tavalla kuin sähköisessä muodossa olevat dokumentit. 

 

Laadunhallintajärjestelmän sisältämä kaikki dokumentoitu tieto on tallennettu Sähkö-Lahti 

Oy:n tietojärjestelmään Laadunhallintajärjestelmä-kansioon. Laatukäsikirjaan ja siihen 

liittyviin dokumentteihin on katseluoikeus koko henkilöstöllä sekä julkiseksi luokiteltu 

dokumentaatio on mahdollista jakaa myös ulkoisille sidosryhmille. Laatukäsikirjan ja siihen 

liittyvän dokumentaation muokkaus on rajattu johdon sekä laatuvastaavan vastuulle. Tämän 

avulla varmistetaan, että luottamuksellisia tietoja ei pääse eteenpäin ja tiedot on suojattu 

tahattomilta muutoksilta sekä se, että tiedot ovat aina saatavilla ja ajantasaiset. 

Laadunhallintajärjestelmään liittyvä dokumentaation säilytysaika on asiakirjasta riippuen 5-

10 vuotta ja vanhentuneiden tietojen hävittämisestä määritettiin vastaamaan Sähkö-Lahti 

Oy:n laatuvastaava. 

 

6.2.5 Toiminta 

 

Toiminnan suunnittelu ja ohjaus 

Organisaation tulee suunnitella, ohjata ja toteuttaa prosesseja, jotka se on määritellyt 

välttämättömiksi tuotteiden ja palveluiden tuottamisen kannalta. Tässä täytyy ottaa 

huomioon aiemmin määritellyt riskit ja mahdollisuudet, laatutavoitteet sekä mahdolliset 

tulevat muutokset. Tätä varten organisaation on määriteltävä kriteerit prosesseille sekä 

tuotteiden ja palveluiden hyväksymiselle, määritettävä resurssit tuotteiden ja palveluiden 

vaatimustenmukaisuuden tavoittamiseksi, ohjattava prosesseja kriteerien mukaisesti sekä 

hallittava ja säilytettävä dokumentoitua tietoa näistä kaikista toimista, jotta voidaan 

varmistaa haluttujen tulosten saavuttaminen. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 19., ISO/TS 

9002:2017, 27.) 

 

Sähkö-Lahti Oy:n prosessit on esitelty kappaleessa 6.2.1. Jokaisesta prosessista on laadittu 

prosessikaavio, sanallinen prosessikuvaus sekä perustietolomake, jossa on eritelty prosessin 

omistaja, tarvittavat resurssit, prosessin keskeiset asiakkaat ja heidän vaatimuksensa, 

prosessin syötteet ja tuotokset, prosessin toimivuutta mittaavat mittarit sekä keskeiset 

ohjaus- ja kehittämismenettelyt. Yrityksen johdon vastuulla on määritellä ja hallita 
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resursseja, joita tarvitaan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden ja asiakastyytyväisyyden 

saavuttamiseen.  

 

Tuotteita ja palveluita koskevat vaatimukset 

Standardi määrittää, että asiakasviestinnän on sisällettävä tuotteisiin ja palveluihin liittyvä 

viestintä, tiedustelujen, tilausten ja niiden muutosten käsittely, asiakaspalautteen 

kerääminen, viestintä liittyen asiakkaan omaisuuden hallintaan sekä mahdollisten 

erityisvaatimusten määrittelyyn poikkeustilanteissa. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 20., 

ISO/TS 9002:2017, 27-28.) 

 

Organisaation on myös määritettävä tuotteisiin ja palveluihin liittyvät vaatimukset, jolloin 

sen on varmistettava, että kaikki vaatimukset kuvaillaan tarkasti ja organisaatio pystyy 

täyttämään annetut vaatimukset. Vaatimuksiin sisältyy niin asiakkaan, lakien ja 

viranomaisten kuin organisaation omat tarpeelliseksi katsomat vaatimukset. Ennen 

tuotteiden ja palveluiden toimittamista asiakkaalle, organisaation on suoritettava 

vaatimusten katselmointi, jotta se voi vähentää toimintojen aikaisten ja jälkeisten ei-

toivottujen tapahtumien riskiä. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 20., ISO/TS 9002:2017, 27-28.) 

 

Sähkö-Lahti Oy:ssä tuotteisiin liittyvä viestintä tapahtuu asiakkaan kanssa puhelimen, 

sähköpostin ja asiakastapaamisten välityksellä. Yrityksen verkkosivuilla on asiakkaita 

varten tuoteluettelo, josta löytyvät valmistettavat valaisintuotteet sekä yhteydenottolomake 

ja yhteystiedot tarkempia tiedusteluja tai räätälöityjä valaistusratkaisuja varten. 

 

Sähkö-Lahti Oy:ssä suunniteltiin otettavan käyttöön asiakaspalautteen hallinnointi- ja 

seurausjärjestelmä toiminnan jatkuvaa kehittämistä varten sekä määritettyjen 

laatutavoitteiden seuraamista varten. Asiakaspalautteisiin reagoidaan mahdollisimman 

nopeasti ja tuotantoprosessiin liittyvät poikkeustilanteet sekä niistä aiheutuvat mahdolliset 

vaikutukset asiakasvaatimuksiin ilmoitetaan asiakkaalle hyvissä ajoin.  

 

Kaikki tuotteeseen liittyvät vaatimukset (määrä, laatu, hinta, toimitusaika, muut mahdolliset 

vaatimukset) kirjataan työmääräimeen. Tilausvahvistus lähetetään asiakkaalle tilauksen 

käsittelyn jälkeen ja siinä vahvistetaan tilauksen toimitusaika.   
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Tuotteisiin liittyviä vaatimuksia katselmoidaan useassa kohtaa tilaus-toimitusprosessia; 

tarjous- ja sopimuksenteko vaiheessa, työmääräimen myötä, tuotteen valmistuksen aikana 

kuin myös tuotteen lopputarkastuksen aikana. Mikäli vaatimuksiin tulee muutoksia 

prosessin aikana, johto vastaa siitä, että muutokset kirjataan vaatimuksia sisältäviin 

dokumentteihin ja niistä tiedotetaan viipymättä asianosaisia henkilöitä. Sähkö-Lahti Oy 

säilyttää työmääräimet kuuden vuoden ajan. 

 

Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen 

Standardi velvoittaa organisaatiota määrittelemään ja toteuttamaan suunnittelu- ja 

kehittämisprosessin, jonka avulla voidaan varmistaa tuotteiden ja palveluiden 

vaatimustenmukaisuus. Suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon muun muassa 

suunnittelu- ja kehittämistoimien luonne ja kesto, katselmus-, todentaminen ja 

kelpuutustoimenpiteiden vaiheet, prosessiin liittyvät vastuut ja valtuudet sekä 

resurssitarpeet. Suunnittelun ja kehittämisen lähtötietoina käytetään sidosryhmien 

vaatimuksia, aikaisemmista vastaavista kehittämistoimista kerättyä dataa sekä mahdollisia 

muita standardeja ja menettelyohjeita, joita organisaation on sitoutunut noudattamaan. 

Suunnittelun ja kehittämisen hallintaprosessissa hyödynnetään katselmus-, todennus- ja 

kelpuutustoimintoja, joiden avulla organisaatio varmistaa, että suunnittelun ja kehittämisen 

tulokset täyttävät lähtötietojen vaatimukset. Suunnittelun ja kehittämisen suunnittelusta, 

lähtötiedoista, hallintakeinoista ja tuloksista sekä mahdollisista muutoksista tulee säilyttää 

dokumentoitua tietoa. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 15., ISO/TS 9002:2017, 17-18.) 

 

Sähkö-Lahti Oy:n tuotteiden suunnittelu ja kehittäminen alkaa asiakkaan tarpeesta. 

Yrityksellä on olemassa tietty valaisinmallisto, josta lähdetään räätälöimään asiakkaan 

vaatimusten mukainen tuote. Lisäksi voidaan tuottaa täysin asiakkaan toiveiden mukainen 

valaistusratkaisu. 

 

Tuotteen suunnittelun lähtötietoina ovat asiakkaan vaatimukset valaisimen ominaisuuksille, 

aiemmista vastaavista suunnittelu- ja kehittämistoiminnasta kerätty tietotaito sekä valaisimia 

koskevat viranomaisvaatimukset. 

 

Tuotannonsuunnittelu- ja ohjausprosessissa tilaustiedot katselmoidaan, joiden perusteella 

tehdään tuotesuunnittelu ja valmistetaan tilausta vastaava mallikappale. Mallikappale 

lähetetään tarvittaessa tuote-esittelytilaisuuteen, jonka jälkeen hyväksytyn tuotteen 
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valmistus voidaan resursoida ja laatia töiden aikataulutus. Tämän jälkeen suunnittelutulokset 

todennetaan ja mikäli ne vastaavat asetettuja vaatimuksia voidaan tuotanto aloittaa. 

Tuotannon jälkeen valmis tuote katselmoidaan ja kelpuutuksen jälkeen se voidaan lähettää 

asiakkaalle. Dokumentteja suunnittelun tuloksista säilytetään myöhempää tarvetta varten.  

 

Ulkoistettujen prosessien ja ulkoisesti tuotettujen tuotteiden ja palveluiden ohjaus 

Organisaation tulee varmistaa, että ulkoistetut prosessit ja ulkoisesti tuotetut tuotteet ja 

palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset. Organisaation on määritettävä kriteerit, joita se 

soveltaa ulkoisten toimittajien arviointiin, valintaan, uudelleenarviointiin sekä 

suorituskyvyn tarkkailuun. Lisäksi sen tulee laatia ulkoisille toimittajille tarkoitetut 

hallintakeinot, joiden tyyppi ja laajuus riippuu ulkoistettujen prosessien tai ulkoistettujen 

tuotteiden ja palveluiden vaikutuksesta organisaation laadunhallintajärjestelmään. 

Organisaation on viestittävä selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti niistä vaatimuksista ja 

hallintakeinoista, joita se esittää ulkoisille toimittajille. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 23-24., 

ISO/TS 9002:2017, 34-36.) 

 

Sähkö-Lahti Oy valmistaa lähes kaikki tuotteet itse omassa tehtaassaan. Ainoastaan 

erikoispitkien valaisimien maalaus sekä logistiikkapalvelut on ulkoistettu toisille 

palveluntarjoajille. Ulkoistetuissa prosesseissa ja palveluissa hyödynnetään ensisijaisesti 

hyväksi havaittuja ja luotettaviksi todettuja yhteistyökumppaneita.  

 

Tuotanto ja palveluiden tuottaminen 

Standardi velvoittaa, että organisaation on järjestettävä tuotanto ja palveluiden tuottaminen 

hallituissa olosuhteissa. Näihin on sisällytettävä soveltuvin osin 

• dokumentoidun tiedon hallinta liittyen tuotettavien tuotteiden ja palveluiden 

ominaisuuksiin sekä tuloksiin, jotka on saavutettava, 

• sopivien mittaus- ja seurantaresurssien saatavuus sekä vaaditut mittauksen ja 

seurannan prosessit, jotta voidaan varmistua tuotantoprosesseille asetettujen 

kriteerien täyttymisestä, 

• infrastruktuuriin ja prosessien toimintaympäristöön liittyvät kriteerit, 

• henkilöiden pätevyyden selvitys, 

• toimenpiteet, joilla estetään inhimilliset virheet sekä 
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• tuotteiden ja palveluiden luovutukseen, toimitukseen ja toimituksen jälkeisiin 

toimintoihin liittyvät toimenpiteet. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 25, ISO/TS 

9002:2017, 36-37.) 

 

Sähkö-Lahti Oy:n tuotantoa ohjataan tilausohjautuvasti. Tuotantojohtajan tehtävänä on 

suunnitella ja hallita tuotantoprosessia, jotta tilaukset saadaan tuotettua 

vaatimustenmukaisesti ja ajallaan. Tilaukset kirjataan työmääräimeen, josta selviää 

tuotteelle määritetyt vaatimukset. Lisäksi tuotteen vaatimukset voivat olla esitetty 

työpiirustuksissa. Tuotteen valmistusta varten työntekijöillä on saatavilla työohjeita 

tiettyihin spesifisiin työvaiheisiin.  

 

Tuotteiden vaatimustenmukaisuus tarkastetaan silmämääräisesti jokaisessa työvaiheessa. 

Lopullinen tarkistus ja katselmointi tehdään kytkennän päätteeksi sähköturvallisuustestaus-

laitteella sekä tuotteen pakkauksen aikana. 

 

ISO 9001 -standardin vaatimuksena on, että organisaatio yksilöi tuotteet ja palvelut 

sopimaksi valitsemallaan tavalla, jotta niiden vaatimustenmukaisuus pystytään 

varmistamaa. Tuotosten tila tulee olla tunnistettavissa kaikissa tuotteen ja palvelun 

tuottamisen vaiheissa, joihin kohdistetaan seuranta- ja mittaustoimenpiteitä. Myös asiakkaan 

ja ulkoisen toimittajan omaisuus, joka on organisaation hallussa tai käytössä, tulee olla 

tunnistettavissa ja todennettavissa. Lisäksi organisaation on huolehdittava, että sen 

prosessien tuotokset sekä muut tuotteet säilytetään asianmukaisesti, jotta voidaan varmistaa 

vaatimusten noudattaminen. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 25-26, ISO/TS 9002:2017, 37-39.) 

 

Jokaiselle tilaukselle annetaan oma tilausnumero, minkä lisäksi työmääräimessä on juokseva 

numerointi käytössä. Koko tilaus-toimitusprosessin aikana työmääräin kulkee 

valmistettavan tilauksen mukana, minkä avulla tuotteet pystytään tunnistamaan, eivätkä eri 

tilausten tuotteet sekoitu keskenään. Lisäksi jäljitettävyyden parantamiseksi lopullisen 

kytkennän suorittava työntekijä kirjaa omat nimikirjaimet valmiin tuotteen tyyppikilpeen. 

Sähkö-Lahti Oy säilyttää ja ylläpitää dokumentoitua tietoa, kuten alkuperäiset 

työmääräimet, valmistamistaan tuotteista, jotta tuotteet ovat jäljitettävissä tarpeen vaatiessa.  
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Sähkö-Lahti Oy:n tiloissa säilytettävä asiakkaiden ja ulkoisten toimittajien omaisuus 

tunnistetaan ja todennetaan merkitsemällä omaisuus selkeästi ja sitä käsitellään asiakkaan 

tai ulkoisen toimittajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Mikäli omaisuudessa 

havaitaan vaurioita, käyttöön soveltumattomuutta tai omaisuutta katoaa, tilanteesta 

informoidaan asiakasta tai ulkoista toimittajaa sekä kirjataan poikkeamaraportti. 

 

Sähkö-Lahti Oy:n säilyttää tuotteita koko tuotantoketjun ajan asianmukaisissa tiloissa. 

Tällöin huomioidaan, että varastoinnin, käsittelyn ja kuljetuksen aikana keskeneräiset ja 

valmiit tuotteet eivät altistu likaantumiselle, kosteudelle tai kolhiintumiselle. Tuotteet 

pakataan huolellisesti, jotta voidaan varmistaa vaatimustenmukainen säilytys ja kuljetus 

asiakkaan valitsemaan kohteeseen. 

 

Standardi velvoittaa, että organisaatio määrittelee sen toimituksen jälkeisiä toimintoja 

koskevat vaatimukset. Tällöin tulee ottaa huomioon lakien ja viranomaisten vaatimukset, 

tuotteiden ja palveluiden tyyppi, käyttö, tarkoitettu käyttöikä sekä mahdolliset ei-toivotut 

seuraukset, asiakasvaatimukset ja asiakaspalaute. Lisäksi vaatimustenmukaisuuden 

todentamiseksi organisaation on katselmoitava ja hallittava muutoksia, joita tapahtuu 

tuotteiden ja palveluiden tuottamisen aikana. Näistä muutoksista ja niiden hallinnasta tulee 

säilyttää dokumentoitua tietoa. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 26, ISO/TS 9002:2017, 39-40.) 

 

Sähkö-Lahti Oy:ssä toimituksen jälkeiset toiminnot määräytyvät asiakkaan kanssa tehdyn 

sopimuksen mukaisesti. Myyntihenkilöiden vastuulla on selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä 

tuotteisiin asiakaskäyntien ja asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen aikana, jotta Sähkö-

Lahti Oy:n toimintaa ja tuotteita pystytään jatkuvasti parantamaan. Laatukäsikirjaan 

kirjattiin tavoitteeksi ottaa tulevaisuudessa käyttöön asiakastyytyväisyyskysely, joka 

kohdennetaan aluksi tärkeimmille asiakkaille. 

 

Sähkö-Lahti Oy:n toimintaan suunniteltavat muutokset katselmoidaan ja annetaan 

hyväksyttäväksi yrityksen johdolle. Muutosten hallinnasta säilytetään dokumentoitua tietoa, 

kuten kokousten muistiot tai muuttuneita tilaustietoja. 

 

Tuotteiden ja palveluiden luovutus 

Standardi velvoittaa, että tuotteiden luovutus voi tapahtua vasta, kun kaikki tuotetta tai 

palvelua koskevat vaatimukset täyttyvät. Poikkeuksena on asianomaiselta taholta saatu 
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hyväksyntä tuotteen tai palvelun vaatimuksista poikkeavalle luovutukselle. Luovutuksesta 

tulee säilyttää dokumentoitua tietoa, johon on sisällytettävä tieto hyväksymiskriteerien 

täyttymisestä sekä jäljitettävyys tuotteen tai palvelun luovuttamisen hyväksyneeseen 

henkilöön. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 26., ISO/TS 9002:2017, 40.) 

 

Sähkö-Lahti Oy:ssä tuotteet voidaan luovuttaa asiakkaalle lähetettäväksi, kun ne on 

katselmoitu ja tarkastettu olevan annettujen vaatimusten mukaisia. Tuotteiden lähetyksestä 

vastaava työntekijä tarkastaa, että lähetys vastaa tilausta, kirjoittaa lähetteen sekä yhdistää 

siihen työmääräimen numeron. Tämän jälkeen tehdään rahtikirja, joka luovutetaan 

kuljettajalle. 

 

Poikkeavien tuotosten ohjaus 

Vaatimukset täyttämättömät tuotokset tulee tunnistaa, jolloin niiden käyttäminen ja jakelu 

voidaan estää. Poikkeavien tuotosten luonteen ja mahdollisten haitallisten vaikutusten 

perusteella organisaation määriteltävä ja tehtävä tarvittavat toimenpiteet tuotosten ohjausten 

suhteen. Dokumentoitua tietoa on säilytettävä liittyen poikkeaman luonteeseen ja tehtyihin 

toimenpiteisiin. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 23-24., ISO/TS 9002:2017, 34-36.)  

 

Mikäli Sähkö-Lahti Oy:n tuotannon aikana havaitaan poikkeava tuotos, sen vaikutusta 

arvioidaan tuotteen vaatimustenmukaisuuteen. Vaikutuksen suuruuden mukaan voidaan 

menetellä yhdellä tai useammalla alla olevista tavoista: 

• tuotoksen korjaaminen, 

• tuotosten erottaminen, rajoittaminen tai poistaminen käytöstä, 

• tuotannon keskeyttäminen, 

• asiakkaalle ilmoittaminen, mikäli tuote on jo toimitettu asiakkaalle sekä tarvittavat 

toimenpiteet poikkeaman korjaamiseen tai 

• poikkeusluvan hakeminen asiakkaalta tuotteen hyväksymistä varten. 

Poikkeamasta ilmoitetaan johdolle ja laatuvastaavan tehtävänä on laatia tapauksesta 

poikkeamaraportti.  Poikkeaman suuruuden arvioi lähiesimies tai tuotantojohtaja, joka tekee 

päätöksen tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Poikkeamasta informoidaan aina asiakasta, jos 

toimitettava tilaus ei vastaa annettuja vaatimuksia. 
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6.2.6 Suorituskyvyn arviointi 

 

Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi 

Tämä standardin kohta velvoittaa organisaatiota seuraamaan, mittaamaan, analysoimaan ja 

arvioimaan toimintaansa, jotta voidaan arvioida laadunhallintajärjestelmän suorituskykyä ja 

vaikuttavuutta sekä sitä saavutetaanko laadunhallintajärjestelmälle asetetut tavoitteet. 

Organisaation on määritettävä mitä sen täytyy seurata ja mitata sekä mitä menetelmiä se 

käyttää seuranta-, mittaus-, analysointi- ja arviointivaiheessa. Lisäksi on määritettävä 

milloin seuranta ja mittaus toteutetaan, ja milloin siitä saatavia tuloksia analysoidaan ja 

arvioidaan. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 27-28., ISO/TS 9002:2017, 42-44.) 

 

Standardissa korostetaan myös asiakastyytyväisyyden huomiointia, mitä varten 

organisaation on otettava käyttöön asiakaspalautteisiin liittyviä keruu-, seuranta- ja 

katselmointimenetelmiä. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 27-28., ISO/TS 9002:2017, 42-44.) 

 

Laadunhallintajärjestelmää ja toiminnan tehostamista varten Sähkö-Lahti Oy:ssä otetaan 

käyttöön useampia toimintaa seuraavia mittareita, jotka on lueteltu alla: 

 

• tuotantomäärä / kk 

• toimitusvarmuus sopimusasiakkaille 

• asiakaskontaktien määrä / kk 

• tilausten lukumäärä / asiakas 

• tehtyjen tarjousten / saatujen tilausten määrä 

• hankintojen myöhästymiset / kaikki hankinnat 

• reklamaatiot / tuotanto per vuosi 

• materiaalien ja komponenttien poikkeamat / vuosi 

• työtapaturmien määrä / vuosi 

 

Kaikkia mittareita seurataan ja arvioidaan säännöllisesti johdon palavereissa sekä 

tarvittaessa käydään läpi viikkopalavereissa. Mikäli mittareiden antamia tuloksia 

analysoimalla havaitaan puutteita tai virheitä, ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin, jotka 

yrityksen johto suunnittelee, resursoi ja aikatauluttaa.  
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Lisäksi Sähkö-Lahti Oy:ssä seurataan ja arvioidaan asiakastyytyväisyyttä päivittäin 

asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen sekä viikoittain tapahtuvien asiakastapaamisien 

avulla.  

 

Mittareiden antamista tuloksista tiedotetaan yrityksen henkilökuntaa muun muassa 

visuaalisten mittareiden avulla, jotka on sijoitettu tuotantotilojen ilmoitustaululle. 

 

Sisäinen auditointi 

Jotta voidaan varmistua laadunhallintajärjestelmän suorituskyvystä ja vaikuttavuudesta, 

organisaation on pidettävä tasaisin väliajoin sisäisiä auditointeja. Tällöin voidaan selvittää, 

täyttääkö laadunhallintajärjestelmä sekä organisaation, että standardin asettamat 

vaatimukset. Sisäisiä auditointeja varten organisaation suunnittelee, laatii, toteuttaa ja 

ylläpitää auditointiohjelmia, joissa määritellään tarvittavat järjestelyt yhdelle tai useammalle 

auditointikohteelle. Silloin on määritettävä muun muassa auditointien esiintymistiheys, 

käytettävät menetelmät, auditointiprosessin vastuut ja roolit, kyseisen auditoinnin kriteerit 

ja raportointiprosessi asiaankuuluville tahoille. Organisaation on tehtävä havaittujen 

poikkeamien perusteella korjaavat toimenpiteet määrittelemänsä aikataulun perusteella, jotta 

voidaan varmistua, että korjaukset tehdään hyvissä ajoin ja vaikuttavasti. Sisäisistä 

auditoinneista tulee säilyttää dokumentoitua tietoa, kuten auditointiraportit tai dokumentti 

korjaavista toimenpiteistä. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 28, ISO/TS 9002:2017, 44-45.) 

 

Sähkö-Lahti Oy:n laadunhallintajärjestelmän suorituskykyä ja vaikuttavuutta arvioidaan 

vuosittain tehtävän sisäisen auditoinnin avulla. Laatukäsikirjaan kirjattiin, että laatuvastaava 

on vastuussa sisäisen auditoinnin järjestämisestä. Auditoinnit toteutetaan ja raportoidaan 

laaditun auditointisuunnitelman ja raporttipohjan mukaisesti. 

 

Johdon katselmus 

Organisaation ylimmän johdon on tehtävä säännöllisin väliajoin johdon katselmus, jonka 

tavoitteena varmistaa, että laadunhallintajärjestelmä on edelleen soveltuva, 

tarkoituksenmukainen ja vaikuttava. Johdon katselmuksien suunnittelussa ja toteutuksessa 

organisaation olisi otettava huomioon muun muassa aiempien katselmuksien tulokset, 

ulkoiset ja sisäiset muutokset laadunhallintajärjestelmään liittyen, laadunhallinta-

järjestelmän suorituskyvystä ja vaikuttavuudesta kertovat tiedot, resurssien riittävyys, 

toimintaan liittyvien riskien ja mahdollisuuksien vaikuttavuus sekä parantamis-
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mahdollisuudet. Johdon katselmusten tuloksista tulee pitää dokumentoitua tietoa, joihin on 

sisällytettävä päätökset ja toimenpiteet liittyen toiminnan parantamismahdollisuuksiin, 

laadunhallintajärjestelmän muutostarpeiden kuvaus sekä resurssitarpeet. (SFS-EN ISO 

9001:2015, s. 28-29, ISO/TS 9002:2017, 45-47.) 

 

Sähkö-Lahti Oy:ssä johdon katselmus pidetään vuosittain ja sen järjestämisestä vastaa 

laatuvastaava. Katselmuksessa arvioidaan laadunhallintajärjestelmän suorituskykyä sekä 

määritetään, täyttääkö laadunhallintajärjestelmä edelleen tehtävänsä, onko se riittävä ja 

saadaanko sen avulla aikaan halutut tulokset. Johdon katselmuksien dokumentointia varten 

luotiin johdon katselmusten raporttipohja, jolloin voidaan varmistua systemaattisesta 

toiminnan tarkastelusta. 

 

6.2.7 Parantaminen 

 

Yleistä 

Standardi edellyttää, että organisaatio määrittää sen parantamismahdollisuudet sekä 

toteuttaa tarvittavat toimet, joiden avulla halutut tulokset saavutetaan ja asiakas-

tyytyväisyyttä voidaan kasvattaa edelleen. Näihin toimiin sisällytetään sidosryhmien 

vaatimusten ja odotusten täyttäminen tuotteita ja palveluita parantamalla, ei-toivottuihin 

vaikutuksiin keskittyminen niitä vähentämällä tai estämällä, sekä kehittämällä 

laadunhallintajärjestelmän suorituskykyä ja vaikuttavuutta. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 29, 

ISO/TS 9002:2017, 47.) 

 

Asiakastyytyväisyys ja sen parantamien on Sähkö-Lahti Oy:n yksi keskeisistä päämääristä. 

Toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti, jotta nykyiset ja tulevat asiakasvaatimukset 

voidaan täyttää sekä lisätä sen myötä asiakastyytyväisyyttä. Laatu on mukana jokaisessa 

päivässä, jolloin jatkuvilla pienillä parantamistoimenpiteillä kehitetään nykyisiä prosesseja 

ja tuotteita sekä huolehditaan, että laadunhallintajärjestelmä suorituskyky ja vaikuttavuus 

paranee. 

 

Sähkö-Lahti Oy:ssä koko henkilökunta otetaan aktiivisesti mukaan laadun parantamiseen 

kannustamalla innovointiin, puutteiden ja poikkeamien havainnointiin sekä korjaamiseen ja 

toimintatapojen parantamiseen.   
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Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet 

Organisaation on hallittava sen toiminnan aikana tapahtuvia poikkeamia ja toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet poikkeaman korjaamiseksi. Poikkeamat on katselmoitava ja 

analysoitava, jotta voidaan määrittää poikkeaman syy ja selvittää poikkeaman mahdollinen 

esiintyvyys toisessa prosessissa tai organisaation osassa. Lisäksi organisaation on 

katselmoitava suoritettujen toimenpiteiden vaikuttavuus, jotta voidaan varmistua 

poikkeaman käsittelystä ja korjaamisesta. Poikkeaman luonteesta riippuen tulee tehdä 

tarvittavat muutokset laadunhallintajärjestelmään sekä säilyttää dokumentoitua tietoa 

poikkeamien hallinnasta ja tehtyjen toimenpiteiden tuloksista. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 

30, ISO/TS 9002:2017, 47-49.) 

 

Mikäli Sähkö-Lahti Oy:n toiminnassa havaitaan poikkeama, niin sen syy selvitetään ja 

toteutetaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Poikkeaman luonteen mukaan ryhdytään joko 

toimiin poikkeaman hallitsemiseksi ja korjaamiseksi tai vaihtoehtoisesti toimenpiteisiin, 

joilla minimoidaan poikkeaman vaikutukset. Yrityksen laatuvastaavan tehtävänä on arvioida 

suoritettujen korjaavien toimenpiteiden vaikutus, päivitettävä tarvittaessa toimintaan 

liittyvien riskeihin ja mahdollisuuksiin liittyvää tietoa sekä tehdä tarvittavia muutoksia 

laadunhallintajärjestelmään. Jokaisesta poikkeamasta täytetään myös poikkeamalomake, 

jossa kuvataan poikkeama, sen syyt, korjaavat ja ehkäiset toimenpiteet tai mahdolliset 

poikkeusluvat sekä toimenpiteiden aikataulu. Poikkeamaraportteja säilytetään kuuden 

vuoden ajan. 

 

Asiakkailta tai muilta ulkoisilta sidosryhmiltä saatuihin valituksiin reagoidaan heti ja ne 

käsitellään välittömästi. Muut sisäisesti havaitut poikkeamat käsitellään mahdollisimman 

nopeasti, viimeistään viikon kuluessa. 

 

Jatkuva parantaminen 

ISO 9001 -standardi perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen, jonka perusteella 

organisaation on parannettava jatkuvasti laadunhallintajärjestelmänsä soveltuvuutta, 

tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Tällöin organisaation on otettava huomioon 

toiminnan analysoinnista ja arvioinnista sekä johdon katselmuksista saadut tulokset ja 

selvitettävä mahdolliset parantamistoimenpiteet. (SFS-EN ISO 9001:2015, s. 30, ISO/TS 

9002:2017, 49.)  
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Laatukäsikirjaan todettiin, että laatua parannetaan tuotteita, menetelmiä, laitteita ja 

osaamista kehittämällä. Sähkö-Lahti Oy:ssä on käytössä sisäisen asiakkuuden periaate, 

jolloin jokainen työntekijä on aluksi asiakas, kun hän vastaanottaa tuotoksen edellisen 

prosessin vaiheesta ja suorittaessaan oman työvaiheensa hän muuttuu toimittajan asemaan. 

Eli tuotteen laatu huomioidaan jokaisen työvaiheen aikana, jolloin sisäinen asiakas on yhtä 

tärkeä kuin ulkoinen asiakas, jolle lähetetään lopullinen vaatimusten mukainen tuote.  

 

Laadunhallintajärjestelmän soveltuvuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta 

seurataan ja arvioidaan aktiivisesti Sähkö-Lahti Oy:ssä. Tässä käytetään hyödyksi asetettuja 

laatutavoitteita, laatua seuraavista mittareista saatua dataa, sisäisten ja ulkoisten auditointien 

raporteista saatuja tietoja sekä poikkeamaraportteihin kirjattuja toimenpidetietoja. Näitä 

käsitellään päivittäisissä keskusteluissa, viikkopalavereissa, johdon palavereissa sekä koko 

henkilökunnan keskustelutilaisuuksissa.  

 

Tuotannossa pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan uutta teknologiaa ja 

kehittämään uusia innovaatioita. 
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7 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 
 

Diplomityön tavoitteena oli suunnitella Sähkö-Lahti Oy:lle ISO 9001:2015 -standardin 

vaatimukset täyttävä laadunhallintajärjestelmä. Tätä varten laadittiin yritykselle 

laatukäsikirja sekä sitä tukevia asiakirjoja kuten menettelyohjeita, lomakkeita ja muita 

dokumentteja. Näiden avulla organisaatio pystyy toteuttamaan, ylläpitämään ja 

dokumentoimaan laadunhallintajärjestelmää sekä parantamaan jatkuvasti sen 

vaikuttavuutta. Lisäksi diplomityön osatavoitteena oli perehtyä ISO 14001 -standardin 

vaatimuksiin ja kuvata mitä hyötyjä ja haasteita ympäristöjärjestelmän mahdollisesta 

integraatiosta laadunhallintajärjestelmään olisi pk-yrityksen näkökulmasta. 

 

Diplomityölle asetetut tavoitteet saavutettiin suunnitellusti. Diplomityön aiheen laajuus 

tarjosi haastetta, työn ollessa samalla mielenkiintoinen ja opettavainen. Kuten teoriaosiossa 

todettiin, laatujärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto voi olla pk-yrityksessä välillä hidasta, 

sillä kyseisiin prosesseihin osallistuvilla henkilöillä on lisäksi hoidettavanaan myös 

jokapäiväiset normaalit työtehtävät. Sähkö-Lahti Oy:n tapauksessa suunnittelutyön parissa 

työskenteli yrityksen toimitusjohtaja, joka toimi suunnitteluprojektin alussa myös yrityksen 

vastaavana myyjänä. Ennen laatukäsikirjan laadintaa tehty kirjallisuustutkimus antoi 

kuitenkin hyvän pohjan työn toteutukselle. Lisäksi standardin sisällön seuraaminen antoi 

selkeän ohjenuoran laatukäsikirjan laadintaan.  

 

Työn tuloksena saatu laatukäsikirja vastaa sisällöltään standardin otsikointia, jotta sen käyttö 

olisi mahdollisimman helppoa ja halutut asiat löytyvät käsikirjasta vaivattomasti. 

Laatukäsikirja kuvaa Sähkö-Lahti Oy:n toimintaa yleisellä tasolla, jota yritykselle laaditut 

dokumentit täydentävät. Tämän ansiosta laatukäsikirjaa voidaan jakaa ulkopuolisille 

sidosryhmille, kuten asiakkaille, jolloin luottamukselliset tiedot pystytään pitämään 

yrityksen hallinnassa. Myös muut dokumentit pyrittiin pitämään mahdollisimman kevyinä, 

jotta niiden ylläpito ei kuormittaisi liikaa pk-tasoisen yrityksen resursseja. Yritys saa 

tehdystä laatukäsikirjasta rungon kehitystyölleen, minkä avulla se voi jatkaa itsenäisesti 

laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoa sekä myöhemmin mahdollista sertifiointia.  

 

Teoriaosuudessa kuvattu Sousa-Poza et al. (2000) hahmottelemasta kuvasta voidaan 

päätellä, että Sähkö-Lahti Oy:n laadunhallintajärjestelmän tilanne on saatu nostettua osittain 
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”Epävirallisesti elossa” -lohkosta ”Virallisesti elossa” -lohkoon. Jotta laadunhallinta-

järjestelmästä saadaan menestyksekäs, se täytyy olla täysin toimiva ja asianmukaisesti 

dokumentoitu. Tätä varten yrityksen ylimmän johdon tulee ymmärtää toimivan ja 

asianmukaisesti dokumentoidun laadunhallintajärjestelmän tärkeys sekä lisätä koulutusta 

koko organisaatiolle laatutietoisuuden lisäämiseksi ja toiminnan jatkuvan parantamisen 

tueksi. Erittäin tärkeää on, että johto toiminnallaan vahvistaa laatuajattelun merkitystä koko 

organisaatiossa.  

 

Ympäristöjärjestelmän integrointi yhteen laadunhallintajärjestelmän kanssa havaittiin 

teorian pohjalta olevan erittäin suotavaa verrattuna tilanteeseen, että yrityksellä olisi 

käytössä kaksi erillistä hallintajärjestelmää. Integraatioprosessia tulee tarkastella viidestä 

näkökulmasta, jotka ovat strategia, metodologia, integraation taso, hallintajärjestelmien 

sisäisien ja ulkoisien auditointien taso sekä integraation tuomat edut ja haasteet. 

 

Integroinnilla pystytään tehostamaan järjestelmän käyttöä ja vähentämään byrokratiaa, 

jonka lisäksi järjestelmän käyttöön tarvittavien niin henkilö-, aika- kuin taloudellisten 

resurssien määrä on pienempi, kun dokumentaation määrä vähenee ja auditoinnit voidaan 

suorittaa saman aikaisesti. Näiden asioiden ansiosta yrityksen kustannustehokkuus paranee 

ja kilpailuetu kasvaa. Integraatiolla on myös positiivisia vaikutuksia yrityksen imagoon sekä 

sisäiseen koheesioon, jolloin työntekijöiden motivaatio kasvaa ja osastojen välinen yhteistyö 

lisääntyy. 

 

Integrointiprosessin haasteiksi useassa lähteessä mainittiin tarvittavien resurssien puute. 

Tämä pitää sisällään niin prosessiin tarvittavien henkilöiden ajan ja tietotaidon resurssit kuin 

teknologisen ohjeistuksen ja johdon tuen puutteen. Lisäksi vaikeuksia voi tuottaa perinteinen 

organisaatiorakenne erillisine osastoineen, jolloin integraation tarvitsema yhteistyö eri 

osastojen välillä voi tuottaa hankaluuksia. Tutkimuksissa tuli ilmi myös standardien 

käyttöön ja tulkintaan liittyvät haasteet sekä organisaation sisäiset tekijät, kuten 

työntekijöiden motivaatio ja organisaation sisäisen toimintakulttuurin vaikutus 

integrointiprosessiin.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET SEKÄ JATKOTOIMENPITEET 
 

Organisaatioiden on sopeuduttava yhä nopeammin muuttuvaan maailmaan, jolle on 

ominaista intensiivinen kilpailu, nopeasti muuttuvat kuluttajavaatimukset, jatkuva 

teknologinen kehitys sekä kasvanut ympäristötietoisuus. Tämä skenaario edellyttää 

organisaatioilta jatkuvaa muutosta toiminnassaan ja johtamisessaan, jotta ne pystyvät 

mukautumaan uusiin olosuhteisiin ja pysymään mukana kilpailussa. Tämän vuoksi useat 

yritykset ovat ottaneet käyttöönsä kansainvälisiä standardoituja hallintajärjestelmiä, joiden 

integrointi osaksi yhtenäistä johtamisjärjestelmää auttaa niitä erottumaan kilpailijoistaan ja 

vastaamaan entistä paremmin sidosryhmien tarpeisiin.  

 

Kokonaisvaltaisen laadunhallinnan ymmärtäminen on tärkeä seikka, kun pohditaan 

yrityksen toimintaa. Laatua ei pidä mieltää koskemaan pelkästään tuotteen laatua ja tuotteen 

ominaisuuksia, vaan se on kokonaisvaltaista ja jatkuvaa yrityksen toimintojen kehittämistä. 

Se tulee integroida osaksi yrityksen toimintaa ja ottaa mukaan jo strategiseen suunnitteluun 

ja johtamiseen. Laadunhallinnan kehitysprosessin alussa organisaatiolle on hyödyksi tehdä 

systemaattista ja kattavaa itsearviointia, jonka avulla luodaan edellytykset kehitysprosessin 

hyvälle käynnistymiselle.  

 

Yrityksen toiminnan tehostaminen joko standardisoidun laadunhallintajärjestelmän tai 

minkä tahansa muun toiminnan tehostamisprosessin avulla edellyttää suunnitelmallisuutta, 

riittävästi resursseja sekä koko henkilöstön motivaatiota. Erityisesti johdon sitoutuminen 

koko prosessin toteutukseen on ensiarvoisen tärkeää, jotta prosessi saadaan vietyä läpi 

tehokkaasti. Laatujärjestelmä ei ole kerran tehtävä projekti, joka valmistuttuaan takaa 

organisaation toiminnan parantumisen. Se on jatkuva prosessi, jota tulee ylläpitää ja 

auditoida säännöllisesti, jotta organisaation toiminta kehittyy. Jotta laadunhallinta on 

vaikuttavaa myös vastaisuudessa, edellytyksenä on, että ylin johto antaa tukea ja 

mahdollistaa tarvittavat resurssit prosessien ja tulosten seurantaan sekä tarvittavien 

toimenpiteiden toteuttamiseen. Edellytyksenä on myös, että kaikki työntekijät osallistuvat 

täysipainoisesti ja ovat tietoisia yrityksen laatupolitiikasta sekä ymmärtävät oman 

toimintansa vaikutuksen yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Ylimmän johdon vastuulla 

on mahdollistaa työntekijöiden osaamisen kehittäminen, jotta he ovat päteviä määritettyjen 

roolien ja vastuiden hoitamiseen. Vaikuttava toiminta edellyttää lisäksi tehokasta viestintää 
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niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa, jotta työntekijät sisäistävät 

laadunhallintajärjestelmän toimintaperiaatteen ja asiakkaiden tarpeisiin pystytään 

vastaamaan laadukkaasti.  

 

Laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoon voi liittyä joko sisäisiä tai ulkoisia motiiveja. 

Organisaatiolla voi olla halu kehittää omaa toimintaansa tai sitten sidosryhmiltä saadaan 

painetta ottaa käyttöön sertifioitu laadunhallintajärjestelmä. Sähkö-Lahti Oy:n tapauksessa 

yrityksessä oli huomattu, että osa asiakkaista ja sidosryhmistä oli alkanut edellyttämään 

heidän toimijoiltaan sertifioitua laadunhallintajärjestelmää. Lisäksi Sähkö-Lahti Oy:ssä oli 

havaittu kehittämiskohteita yrityksen toiminnassa, mihin kokonaisvaltaisen laadunhallinta-

järjestelmän suunnittelun avulla toivottiin parannusta. Myös pitkäaikaisten työntekijöiden 

eläköityminen on luonut tarpeen yrityksen prosessien ja toimintatapojen dokumentoitiin 

sekä ns. hiljaisen tiedon siirtymiseen nykyisille ja tuleville työntekijöille. On motiivi 

laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoon sitten sisäinen tai ulkoinen, niin motivaatio 

järjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen on ensiarvoisen tärkeää.  

 

Pk-yritykselle laadunhallintajärjestelmän rakentaminen voi olla haastavaa resurssien 

vähäisyyden vuoksi. Laatuasioiden hoitaminen saatetaan vastuuttaa työntekijän 

hoidettavaksi, jolla ei välttämättä ole kokemusta laadunhallintajärjestelmän ylläpidosta, ja 

joka voi olla jo valmiiksi äärirajoille työllistetty omasta työstään. Yrityksessä, jossa on 

toimittu pitkään samoja toimintatapoja ja menetelmiä käyttäen, saattaa esiintyä 

muutosvastarintaa laadunhallintajärjestelmää rakennettaessa.  

 

Uusin versio ISO 9001 -standardista vuodelta 2015 ei edellytä varsinaisen laatukäsikirjan 

tekemistä, mutta se koettiin hyödylliseksi työn tilaajan toimesta. Tämän myötä 

laadunhallintajärjestelmän runko on kirjoitettu yhteen asiakirjaan, jota voidaan käyttää 

hyödyksi henkilöstön perehdytys- ja koulutustilanteissa. Lisäksi pk-tasoisen organisaation 

laadunhallintajärjestelmä on huomattavasti suppeampi kuin suuren monikansallisen 

organisaation, mikä antoi mahdollisuuden laatia laatukäsikirjan tämän opinnäytetyön 

puitteissa. Varsinainen laadunhallintajärjestelmän implementointi ja mahdollinen sertifiointi 

jää Sähkö-Lahti Oy:n tehtäväksi. Tätä varten yrityksen kannattaa hyvissä ajoin määrittää 

prosessiin liittyvät roolit ja vastuut ennen projektin alkua, esimerkiksi nimeämällä 
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yritykselle laatuvastaava. Myös muut keskeiset implementointiin tarvittavat resurssit ovat 

tärkeitä määrittää ja resursoida, jotta turhilta viivästyksiltä ja lisäkustannuksilta säästytään.  

Laadunhallintajärjestelmä antaa useita hyötyjä yritykselle, vaikka sitä ei sertifioitaisikaan 

kolmannen osapuolen toimesta. Mikäli laadunhallintajärjestelmää seurataan ja kehitetään, 

niin yritys pystyy tehostamaan toimintaansa, tuotteiden ja palveluiden laatu paranee, virheet 

ja turhat varastot vähenevät sekä henkilökunnan tietämys laatuasioissa kehittyy, jolloin 

joustavuus lisääntyy sekä työntekijät ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Sertifiointi tuo 

”lisäbonuksen”, jolla yritys voi osoittaa sidosryhmille toimintansa laadukkuuden. 

 

Kahden tai useamman hallintajärjestelmän rinnakkain tehty implementointi antaa 

synergiaetua verrattuna peräkkäiseen implementointiin, mikä on havaittu tutkimuksissa 

järjestelmien käyttöönottoajan lyhentymisenä. Silti teoriaan peilaten monessa 

organisaatiossa laatu implementoidaan yleensä ensin, jonka jälkeen vasta muut järjestelmät. 

Sähkö-Lahti Oy:n tapauksessa koettiin hyväksi ottaa ensiksi käyttöön ISO 9001 -standardiin 

pohjautuva laadunhallintajärjestelmä, johon voidaan tarvittaessa integroida ISO 14001 -

ympäristöjärjestelmä. Lisäksi päivitetty ISO 45000 työterveyden- ja turvallisuuden 

johtamisen standardi on mahdollista ja kannattavaa sisällyttää mukaan yhtenäiseen 

johtamisjärjestelmään, koska se perustuu päivityksen myötä samaan PDCA-malliin ja on 

täten yhteensopiva ISO 9001 ja ISO 14001 kanssa. Tämän avulla Sähkö-Lahti Oy:llä olisi 

käytössään kolme suurinta ja yleisimmin käytettyä johtamisen standardia, joiden avulla 

voidaan viestiä sidosryhmille halusta ottaa huomioon toiminnan laatuun, turvallisuuteen ja 

ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ja vaatimukset.  

 

Diplomityöprosessin aikana ja laatukäsikirjan luomisen aikana nousi esiin toimintaan 

liittyviä kehityskohteita. ISO 9001 -standardi edellyttää organisaatiolta monipuolista ja 

riittävää dokumentointia muun muassa sidosryhmiin, prosesseihin, prosessien mittareiden 

antamiin tuloksiin, suunnittelu- ja kehittämistoimiin sekä poikkeamiin ja sisäisiin 

auditointeihin liittyviin tekoihin ja velvoitteisiin. Dokumentointia tarvitaan sisäisten ja 

ulkoisten sidosryhmien kanssa kommunikointiin, toimintaan, tuotteiden ja palveluiden 

jäljitettävyyteen sekä toiminnan arviointiin kokonaisuudessaan. Laadunhallintajärjestelmän 

puolesta voidaan siis todeta, että jos jotain ei ole dokumentoitu, sitä ei ole tehty. Näiden 

asioiden myötä Sähkö-Lahti Oy:n laadunhallintajärjestelmän implementaatio tarvitsee 

tehokasta dokumentaatiota, jota voidaan parantaa esimerkiksi systemaattisilla kokous-
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käytännöillä ja muistioiden kirjaamisella. Dokumentaatio kannattaa alkuun pitää 

mahdollisemman yksinkertaisena ja kevyenä, mutta kuitenkin kattavana, jotta se ei kuluta 

turhaan ylimääräisiä resursseja. ISO 9001 edellyttää myös asiakaspalautteisiin liittyviä 

keruu-, seuranta- ja katselmointimenetelmiä, joiden avulla asiakastyytyväisyyttä voidaan 

parantaa entisestään. Tämän myötä laatukäsikirjaan kirjattiin tavoitteeksi ottaa käyttöön 

asiakastyytyväisyyskysely tärkeimmille sidosryhmille, ja tätä varten suositellaan otettavaksi 

käyttöön myös asiakaspalautteiden ja poikkeamien systemaattiset seuranta- ja 

analysointimenetelmät. Sähkö-Lahti Oy:n jatkotoimenpiteinä on jatkaa menettelyohjeiden 

ja tallenteiden laatimista tarpeidensa mukaan sekä kouluttaa työntekijät tarkemmin 

laadunhallintajärjestelmän sisältöön ja käyttöön. Kun on todennettu, että toiminnan 

kuvaukset ja toiminta vastaavat toisiaan, tulee prosessien suorituskykyä seurata ja analysoida 

valittujen mittareiden avulla. Sisäisien auditointien avulla toiminnasta etsitään kehittämisen 

kohteita ja varmistetaan Sähkö-Lahti Oy:n toiminta niin kuin laadunhallintajärjestelmässä 

on suunniteltu. Lisäksi Sähkö-Lahti Oy:n tulee pitää suunnitelluin väliajoin johdon 

katselmuksia, jotka voidaan tämän kokoisessa yrityksessä liittää halutessaan osaksi muuta 

palaverikäytäntöä. Johdon katselmuksissa arvioidaan kokonaisuudessaan rakennetun 

laadunhallintajärjestelmän toimivuutta. Kun laadunhallintajärjestelmän toimivuudesta on 

saatu riittävästi näyttöä dokumentaation muodossa ja ainakin kerran on järjestetty sisäinen 

auditointi sekä johdon katselmus, voidaan laadunhallintajärjestelmän kehitys nostaa 

seuraavalle tasolle hankkimalle sille kolmannen osapuolen myöntämä sertifiointi. 

 

Diplomityön jatkotutkimusmahdollisuus voisi liittyä esimerkiksi Sähkö-Lahti Oy:n 

laadunhallintajärjestelmän implementointi- ja mahdolliseen sertifiointiprosessiin. Mielen-

kiintoista olisi tutkia kuinka uudet menettelytavat ja käytännöt on otettu käyttöön ja onko 

niihin tehty muutoksia yrityksen toiminnan kehittyessä.  
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