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Abstract
There have been complaints regarding the bad quality of the Finnish construction industry.
Home buyers are also often dissatisfied with the level of quality of the housing unit they have
bought. Finnish construction is regulated by the Land Use and Building Act and Decree together
with supplementary construction regulations, norms and guidelines.
This doctoral dissertation examines the quality mindset evident in Finnish construction
regulations and its relationship to the defining characteristics of good construction quality. The
selected methodological research approach is qualitative. Responding to the research question
required that good construction quality be defined. This was approached by examining quality as
a phenomenon and, with the help of a literature review, building an overview of the central
characteristics of good quality. Based on this, central characteristics of good construction quality
could be defined.
The actual subject under research were Finnish construction regulations and their central goals
regarding the quality of construction. The research question could be responded by comparing the
quality point of view of the construction regulations with the central characteristics defining good
quality. In order to verify the results, a questionnaire study directed at construction professionals
was conducted.
The study showed that the quality point of view of the construction regulations differed from
the good quality objectives discovered through the theoretical examination. The construction
regulations approach the quality question from the point of view of public interest requirements.
The quality mindset therein is narrow, being based on regulations and the observation and
supervision thereof. The actual quality work has been left for the parties of the construction
project.
One important novelty value of this study is that it recognises customer-orientedness as a
central factor of quality activities guiding all thinking and practical work. Finnish construction
regulations do not fulfil this requirement. The traditonal construction project execution model is
thus no longer sufficient. Novel thinking is needed. Novel thinking begets novel activity. If this
study can lead to the understanding and assimilating of novel thinking, it will also inevitably lead
to changes in practices and, thus, to practical work of higher quality. What is essential is to
understand that adhering to traditional operational models guided by rules and regulations does no
longer suffice in today’s operational supervision and customer relationships. Working in the
customer’s best interest is thus a significant challenge to all construction activities and to those
working in this field.

Keywords: construction regulations, customer-orientedness, house construction,
inspection, quality, quality management, supervision
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Tiivistelmä
Suomalaisen rakennustuotannon laatua on sanottu huonoksi. Asuntojen ostajat ovat myös
usein tyytymättömiä hankkimansa asunnon laatutasoon. Suomalaista rakennustoimintaa ohjaavat
maankäyttöja
rakennuslaki
asetuksineen
yhdessä
lainsäädäntöä
täydentävien
rakentamismääräysten, normien ja ohjeistuksien kanssa.
Tässä väitöskirjassa tutkittiin Suomen rakentamismääräysten laatuajattelua ja sen suhdetta
rakentamisen hyvän laadun tunnusmerkistöön. Tutkimuksen metodinen lähestymistapa on
kvalitatiivinen. Asetettuun tutkimuskysymykseen vastaaminen edellytti rakentamisen hyvän
laadun määrittämistä. Tätä lähestyttiin tarkastelemalla laatua ilmiönä ja rakentamalla
kirjallisuustutkimuksen avulla kuva keskeisistä hyvän laadun ominaisuuksista. Tämän perusteella
voitiin määrittää rakentamisen hyvän laadun keskeisiä ominaisuuksia.
Varsinaisen tutkimuskohteen muodostivat Suomen rakentamismääräykset ja niiden keskeiset
rakentamisen laatua koskevat tavoitteet. Vastaus tutkimuskysymykseen saatiin vertaamalla
rakentamismääräysten laatunäkökulmaa keskeisiin rakentamisen hyvää laatua kuvaaviin
ominaisuuksiin. Tutkimustulosten verifioimiseksi suoritettiin rakennusalan ammattilaisille
suunnattu kyselytutkimus.
Tutkimus osoitti, että rakentamismääräysten laatunäkökulma poikkesi teoriatarkastelun
perusteella esille nousseista rakentamisen hyvän laadun tavoitteista. Rakentamismääräykset
tarkastelevat laatukysymystä yleisen edun vaatimusten näkökulmasta. Niiden laatuajattelu on
kapeaa perustuen määräyksiin ja niiden noudattamisen tarkastamiseen ja valvontaan. Varsinainen
laatutyö on jätetty rakennushankkeen osapuolten tehtäväksi.
Yksi tutkimuksen merkittävä uutuusarvo on asiakassuuntautuneisuuden tunnistaminen
laadukkaan toiminnan keskeiseksi, kaikkea ajattelua ja toimintaa ohjaavaksi tekijäksi. Suomen
rakentamismääräykset eivät täytä tätä vaatimusta. Perinteinen ajattelumalli rakennusprojektin
toteutuksesta ei siten enää riitä. Tarvitaan uudenlaista ajattelua. Uudenlainen ajattelu synnyttää
uudenlaista toimintaa. Mikäli tämä tutkimus voi johtaa uudenlaisen ajattelun ymmärtämiseen ja
sisäistämiseen, se väistämättä johtaa myös menettelytapojen muuttumiseen ja sitä kautta
laadukkaampaan toimintaan. Oleellista on sen ymmärtäminen, että pitäytyminen perinteisissä
toimintamalleissa, joita ohjaavat säädökset ja määräykset, ei tämän päivän toiminnanohjauksessa
ja asiakassuhteissa enää riitä. Asiakkaan parhaaksi toimiminen on siten merkittävä haaste kaikelle
rakennustoiminnalle ja sen parissa työskenteleville.

Asiasanat: asiakassuuntautuneisuus, asuntorakentaminen, laatuilmiö, laatujohtaminen,
rakentamismääräykset, tarkastaminen, valvonta

Minnalle, Markolle, Marjolle
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Esipuhe
Laatu ilmiönä on mukana kaikessa inhimillisessä toiminnassa ja koskettaa siten
jokaista. Siitä on muodostunut keskeinen kilpailutekijä hyödyke- ja palvelumarkkinoilla. Jotta asiakastarpeet kyetään tyydyttämään, on toiminnan laadun vastattava asiakkaiden tarpeita. Myös rakentaminen nähdään palvelutoimintana, jonka tavoitteena on asiakkaan tarpeen tyydyttäminen. Rakennusalan laatuimago Suomessa ei ole hyvä. Jo vuosia on julkisuudessa esitetty väitteitä suomalaisen rakennustuotannon laatuongelmista. Myös suoritetut laatuselvitykset ovat yhtyneet kritiikkiin. Suomalaista rakennustoimintaa ohjaavat rakentamista koskeva lainsäädäntö
yhdessä rakentamismääräysten, normien, standardien ja ohjeistuksen kanssa.
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen rakennuslainsäädännön merkitystä hyvän laadun tuottamisessa; kuinka rakentamista ohjaavat rakentamismääräykset vastaavat hyvää rakentamisen laatua. Tutkimusteemaa lähestytään tunnistamalla hyvän laatutoiminnan yleisiä ominaisuuksia ja tarkastelemalla niiden toteutumista rakennuslainsäädäntöön perustuvissa rakentamismääräyksissä.
Olen toiminut rakentajana jo yli neljäkymmentä vuotta, enkä ole tiedostanut
olleeni mukana kehnoa laatua tuottaneessa toiminnassa. Vasta ryhdyttyäni rakennusalan tavarantarkastajaksi ja voidessani ikään kuin ulkopuolelta tarkastella koko rakennusalaa, olen joutunut pohtimaan myös omaa osuuttani rakentamisen laatutoiminnassa. Voisi ajatella, että rakennusalan koulutukseni; tien- ja vesirakennusmestari, talonrakennusinsinööri, tuotantotalouden diplomi-insinööri ja toimimiseni erilaisissa rakennustehtävissä; rakennusmiehestä yritysjohtajaan saakka,
olisivat mahdollistaneet monipuolisen kokonaiskuvan muodostamisen myös rakentamisen laatukysymyksistä.
Kuitenkin vasta tämä tutkimus on avannut minulle näkökulman asiakkuuden
syvälliseen ymmärtämiseen. Olen samalla tullut tietoiseksi siitä, että vasta uudenlainen asiakkuuden ymmärtäminen ja sisäistäminen voivat aikaansaada todellisen
muutoksen, joka parhaimmillaan voi tuottaa jäljittelemätöntä monipuolista osaamista ja aikaansaada organisaatiotasolla pysyvää kilpailuetua. Toivottavasti tämä
näkökulma välittyisi myös tutkimukseni lukijoille.
Pyydän saada kiittää professori Harri Haapasaloa monipuolisesta ja innostavasta tutkimukseni ohjaamisesta sekä professori Teuvo Tolosta ja professori emeritus Jouko Kankaista merkittävästä avusta väitöskirjani tarkastajina.
Parhaat kiitokset DI Tuomo Kinnuselle tutkimukseni taulukoiden ja kuvien
julkaisukelpoiseksi saattamisesta, FM Laura Nummikivelle väitöskirjani kieliasun
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tarkastamisesta sekä osastosihteeri Marita Lumijärvelle tutkimukseni käytännön
asioiden hoidosta.
Ennen kaikkea haluan kiittää perhettäni: vaimoani Railia kannustamisesta ja
myötäelämisestä, tyttäriämme Minnaa ja Marjoa lukuisista tutkimukseni lähteiden
referoinnista ja käännöstehtävistä, poikaamme Markoa monipuolisesta avusta
tekstin- ja kuvien käsittelyssä sekä lastenlapsiamme Aadaa, Eemiliä, Marttia ja
Lauria, jotka läsnäolollaan ovat tehokkaasti irrottaneet papan tutkijan kammiosta
arjen todellisuuteen.
Oulussa 15. syyskuuta 2010
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1

Johdanto

1.1

Tutkimuksen tausta

Rakentaminen nähdään ja ymmärretään yhä useammin palvelutoiminnaksi, jonka
palvelujen tuottaminen koostuu erilaisista rakennusprojekteista. Projektitoiminnalle on luonteenomaista toteutettavien projektien kertaluonteisuus hanketasolla,
osapuolten jatkuva vaihtuminen ja toteutusorganisaation kokoonpanon muuttuminen (Pekkanen 2005). Toteutettavien projektien erilaisuus ja toistuva hankeosapuolten vaihtuminen asettavat haasteita rakentamisen laatutoiminnalle. Erityisesti
asuntorakentamisessa yhdessä kohteessa saattaa olla kymmeniä kohteen lopullisia
käyttäjiä, joilla jokaisella on oma, yksilöllinen laatuvaatimuksensa.
Rakennusalan laatuimago Suomessa ei ole hyvä. Jo vuosia on julkisuudessa,
lähinnä tiedotusvälineissä, esitetty väitteitä suomalaisen rakennustuotannon huonosta laadusta. Julkista keskustelua ja kritiikkiä ovat siivittäneet lukuisat rakenteiden alimitoitustapaukset ja suoranaiset rakennusten romahtamiset. Myös rakennusalan julkaisut (mm. Rakennuslehti) ja suoritetut laatuselvitykset ovat monessa
tapauksessa yhtyneet kritiikkiin (Silén 1997). Rakenteellisten ongelmien lisäksi
rakentamisen laadun kritisointi on pääasiassa kohdistunut asuinrakentamisen viimeistely- ja kosteusongelmiin. Varsinkin asuntojen ostajat ovat usein tyytymättömiä hankkimansa asunnon laatutasoon. Julkisen keskustelun perusteella vaikuttaakin siltä, että monessa tapauksessa rakentajan ja asunnon ostajan näkemykset
hyvästä laadusta poikkeavat toisistaan. Johtuvatko erilaiset näkemykset mahdollisesti siitä, että suomalaisen rakentamisen ohjeistus ja siihen nojautuva rakennustuotanto eivät vastaa asuntojen ostajien näkemystä hyvästä laadusta?
Suomalaista rakennustoimintaa ohjaavat rakentamista koskeva lainsäädäntö
yhdessä rakentamismääräysten, normien, standardien ja ohjeistuksen kanssa.
Kauppa- ja teollisuusministeriön teettämässä kansallista laatustrategiaa koskevassa selvityksessä (Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja
15/1997) rakennusklusterin laatukäsityksen on nähty olevan kapea ja sidoksissa
normeihin ja standardeihin. Mikäli ne tulevat täytetyiksi, myös laadun uskotaan
olevan kunnossa. Laadun strategisen ajattelun nähdään suuntautuneen pääosin
konkreettisen rakentamisen sopimusehtojen täyttämiseen, tuotannollisen tehokkuuden lisäämiseen ja viranomaisvalvontaan sopeutumiseen. Laaduntuottokyvyltään selvästi muita klusterin toimijoita korkeammalla tasolla olevaa yritystä tai
muuta toimijaa ei suomalaisessa rakennusklusterissa ole ollut tunnistettavissa.
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Laatutoiminnan kapea-alainen suuntautuminen rakennushankkeiden toteuttamiseen on osin johtanut alaa sisäänpäinkääntyneisyyteen ja urakkakilpailujen ehtojen minimitason täyttämiseen kustannuksia karsimalla. (Silén 1997.)
Kansallista laatustrategiaa koskevan selvityksen mukaan rakentamisen laadullinen kehittämistyö on ollut muuhun teollisuuteemme verrattuna jälkijättöistä
ja hyvin järjestelmäkeskeistä. Laadullista kilpailuetua on haettu lähinnä vain ISO
9000 -mukaisten laatujärjestelmien kapea-alaisella tulkinnalla ja sertifioinnilla.
Laatujärjestelmillä on ollut lähinnä vain markkinoinnillista merkitystä. Käytännön
laadun tekemiseen niillä on ollut odotuksia vähäisempi merkitys. Rakennusklusteriin liittyvä opetus- ja tutkimustoiminta on tukenut tyydyttävästi tuotantoteknologian kehittymistä, mutta liian vähäisessä määrin laaja-alaista laaduntuottokykyä.
Rakennusalan laadun kehittämistyön on nähty pysähtyneen liiaksi laatujärjestelmien rakentamisen tasolle. (Silén 1997.)
Varsinkin kuluvalla vuosituhannella nopean teknologisen kehityksen seurauksena tuotteet, tuotanto ja palvelukonseptit ovat eriytyneet ja erikoistuneet. Yritysten ja yhteisöjen strategiat perustuvat entistä useammin toimintamalliin, jossa
vain avaintoimintojen kannalta välttämättömät resurssit pidetään itsellä (Hamel &
Prahalad 1994). Suuntaus on seurausta ydintoimintoihin ja asiakkaisiin keskittymisestä. Ydinosaamiseen keskittyminen merkitsee muutoksia myös rakennustoimintaan. Rakennusklusterissa yritysten kilpailukyky ja tuottavuus ovat perustuneet tyypillisesti tuotannon tehokkuuteen. Rakennusalalla tuotteiden hinta on ollut
niiden ominaisuuksia merkittävämpi valintakriteeri. Yritysten on menestyäkseen
kannattanut keskittyä pääasiassa tuotannon kustannusten madaltamiseen. Kehitystoiminnan tavoitteena on ollut parantaa resurssien hintakilpailua luomalla edellytyksiä tuottaa sama laatutaso alhaisemmilla kustannuksilla. Tämän seurauksena
rakennushankkeet onkin usein toteutettu tuotannon ehdoilla, eivätkä hankeprosessia tai lopputulosta ole ohjanneet ensisijaisesti asiakkaiden tarpeet. (Pekkanen
2005.)
Osaamisintensiivisessä yhteiskunnassa asiakaslähtöisyys ja palvelutoiminta
nousevat tärkeimmiksi kilpailueduiksi ohi tuotannon tehokkuuden. Jotta asiakastarpeet kyetään täyttämään, on toiminnan laadun oltava tasapainossa asiakkaalle
syntyvien kustannusten kanssa. Tällöin asiakas kokee palvelun tuottavan itselleen arvoa. Asiakaslähtöisyys kilpailutekijänä ei siten vähennä lopputuotteen teknisen toimivuuden merkitystä, vaan luo yhden vuorovaikutusulottuvuuden lisää
tilaajan ja tuotteen tai palvelun tarjoajan väliseen suhteeseen. Yhä useampi yritys
pyrkiikin tuotannon tehostamisen ja hintajohtajuuden sijasta saavuttamaan kilpailuetua erottumalla kilpailijoistaan tuottamalla asiakkailleen lisäarvoa tuotteen
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ominaisuuksilla, palvelulla ja asiakassuhteen laatua parantamalla. (Pekkanen
2005.)
Rakennusklusterin arvontuotossa asiakaslähtöisen palvelutarjonnan merkitys
on viime vuosina vahvistunut ja noussut vaikuttamaan rakentamispalveluita tarjoavien yritysten menestymiseen tuotannon tehokkuuden rinnalla (Pekkanen
2005). Tämä asettaa haasteita rakentamisen ja koko yritystoiminnan laadulle.
Myös rakentamisen laadun on vastattava asiakkaiden tarpeita. Millaista sitten on
hyvä laatu? Vastaavatko rakentamisen laatunäkemykset yleisiä hyvän laadun ominaisuuksia? Kuinka rakentamista koskeva ohjeistus määrittelee hyvän laadun?
Poikkeaako se yleisestä hyvän laadun määrityksestä? Tällaisista kysymyksenasetteluista on tutkittua tietoa suhteellisen vähän, vaikka ne koskettavat keskeisesti
kaikkea rakentamisen laatu- ja kehittämistoimintaa. Nämä kysymykset ja vastauksen etsiminen niihin muodostavat lähtökohdan tälle tutkimukselle.
Suomalaisen rakentamisen laatua koskevaa tutkimusta on niukasti ja sekin on
kohdistunut pääasiassa yritystasoisten laatujärjestelmien ja niiden käytön tarkastelemiseen. Vaikka laatu ja laatutoiminnot nähdään globaaleina ja niiden voidaan
katsoa koskevan kaikkea inhimillistä toimintaa, suomalaisen rakentamisen laatua
on tätä taustaa vasten tutkittu vähän. Voidaan jopa väittää, että rakentamista koskeva yleiseen laatukontekstiin liittyvä tarkastelu puuttuu kokonaan. Tämä tutkimus pyrkii paikkaamaan tätä aukkoa. Vaikka tutkimus on rajattu koskemaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaa ja sen laatukysymyksiä, voidaan sen avulla
tarkastella koko suomalaisen rakennuslainsäädännön muovaamaa laatuajattelua.
Rakentamista ohjaavat Suomessa eritasoiset määräykset ja vaatimukset, joiden täyttymistä valvovat rakennusvalvontaviranomaisten lisäksi kohdekohtaiset
rakennustyön valvojat. Koko rakentaminen ja erityisesti sen laatukysymykset ovat
siten vahvasti sidoksissa rakentamista koskeviin määräyksiin, säädöksiin ja ohjeisiin. Rakentamismääräysten laatutarkastelussa voidaankin nähdä yhtymäkohtia
suomalaisen rakennusteollisuuden laatuajatteluun. Tässä tutkimuksessa pyritään
etsimään vastauksia muun muassa siihen, millaisena tämä ajattelu näyttäytyy.
1.2

Tutkimuksen tavoite, rajaus ja tutkimusote

1.2.1 Tutkimuksen tavoite
Rakentamisen yleinen ja velvoittava ohjaus Suomessa perustuu lain, asetuksen ja
rakentamismääräysten tasoisiin säädöksiin. Suomalaista rakentamista koskevan
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lainsäädännön yleinen hierarkia on kuvattu kappaleessa 3.1 (kuva 22). Vuoden
2000 alussa voimaan tulleen uuden maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) ja sitä
täydentävän maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) myötä rakentamista ja
kaavoitusta koskeva lainsäädäntö on uudistunut perusteellisesti. Laissa ja asetuksessa on esitetty rakentamista koskevat vaatimukset, joiden tarkoituksena on varmistaa rakentamiselta ja sen laadulta edellytettävä vähimmäistaso. Lainsäädäntöä
täydentävät säännökset, jotka annetaan perustuslain (731/1999) nojalla ministeriön asetuksina ja julkaistaan Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Ennen
lain voimaantuloa annetut ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa julkaistut
rakentamismääräykset ja -ohjeet ovat voimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisina talonrakentamista ja sen korjaus- tai muutostyötä koskevina määräyksinä
ja ohjeina. Suomen rakentamismääräyskokoelmissa ovat lain ja asetusten tarkoittamat rakentamista koskevat yksityiskohtaisemmat määräykset. (Mutalahti 2000.)
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää rakentamisen laatua rakentamista
koskevien määräysten osalta. Tutkimuksen tavoite on täsmennetty seuraavaksi
tutkimuskysymykseksi:
Miten rakentamista ohjaavat Suomen rakentamismääräykset vastaavat hyvää
rakentamisen laatua?
Tutkimuksen pääkysymykseen vastataan seuraavien kahden lisäkysymyksen avulla:
1.
2.

Mitkä ominaisuudet ja tekijät ovat tunnusomaisia hyvälle laadulle ja sen tuottamiselle?
Miten nämä ominaisuudet ja tekijät vastaavat rakentamisen hyvää laatua?

Tutkimuksen tavoitteena on etsiä ensin vastaus kahteen jälkimmäiseen tutkimuskysymykseen. Tähän tutkimuksessa pyritään lähtemällä yleisestä laatutarkastelusta, toisin sanoen selvittämällä, mitä hyvällä laadulla tarkoitetaan ja mitkä
ominaisuudet ovat tunnusomaisia hyvälle laadulle ja laadukkaalle toiminnalle.
Nämä ominaisuudet pyritään löytämään laatua koskevan ja siitä julkaistun tutkimuksen ja kirjallisuuden avulla. Näin suoritettu laatutarkastelu muodostaa tutkimuksen teoriaosan, jonka perusteella on tavoitteena tunnistaa niitä tekijöitä, jotka
ovat tunnusomaisia rakentamisen hyvälle laadulle. Nämä tekijät antavat vastauksen kysymykseen: millaista on rakentamisen hyvä laatu? Tämän jälkeen on mahdollista tarkastella sitä, missä määrin rakentamisen hyvän laadun ominaisuudet
toteutuvat Suomen rakentamismääräyksissä ja antaa vastaus itse tutkimuskysy-
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mykseen: miten rakentamista ohjaavat Suomen rakentamismääräykset vastaavat
hyvää rakentamisen laatua?
Tutkimuksen kysymyksenasettelua, jakautumista neljään päävaiheeseen ja
etenemistä on kuvattu kuvassa 1.
Vastauksen
antaminen lisäkysymykseen 1

Vastauksen
antaminen lisäkysymykseen 2

Hyvän laadun
ja sen
tuottamisen
tunnusomaiset
ominaisuudet ja
tekijät

Hyvän laadun
ja sen
tuottamisen
tunnusomaiset
ominaisuudet ja
tekijät
rakennustoiminnassa

Varsinaiseen
tutkimuskysymykseen
vastaaminen

Hyvän
rakentamisen
laadun
ominaisuuksien
ja tekijöiden
Tutkimuksen
toteutuminen
tulokset
Suomen
rakentamismääräyksissä

Tutkimustulosten
verifiointi

Tutkimustulosten
verifioimiseksi
suoritettu
kysely
(tutkimus)

Kuva 1. Tutkimuksen kysymyksenasettelu, jakautuminen neljään päävaiheeseen ja
eteneminen.

Merkittävän osan tutkimuksesta muodostaa tutkimustulosten verifioimiseksi rakennusalan keskeisille toimijoille suunnattu kysely ja kyselyyn annettujen vastausten analysointi. Kyselyn tavoitteena on selvittää, missä määrin tutkimuksessa
tunnistetut rakentamisen hyvän laadun ominaisuudet tulevat kyselyyn osallistuneiden näkemyksen mukaan huomioiduksi Suomen rakentamismääräyksissä. Kyselyn avulla luodaan tutkimuksen näkökulmasta tärkeä yhteys käytännön toimintaan pyrkimällä selvittämään, millaisena rakentamisen ammattilaiset kokevat keskeiset tutkimustulokset.
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1.2.2 Tutkimuksen rajaus
Rakentamista koskevan lainsäädännön ja asetusten osalta tutkimus rajataan koskemaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaa. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan
edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti,
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä (Maankäyttö- ja rakennuslaki
132/1999). Tarkempia säännöksiä ja määräyksiä alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä annetaan asetuksella (Maankäyttö- ja rakennusasetus
895/1999) ja ministeriön päätöksellä (Rakentamismääräys). Lainsäädäntö asetuksineen on siten ohjeistukseltaan yleisluontoista ja laatutarkastelun osalta vaikeasti
konkretisoitavissa. Kun laatutarkastelun kohteeksi valitaan lakiin ja asetukseen
perustuvat ja niitä tarkentavat rakentamismääräykset, tarkastelu on konkreettisempaa ja antaa paremmat mahdollisuudet yksityiskohtiin menevälle tarkastelulle.
Kun lisäksi rakentamismääräykset sisältävät paitsi keskeiset rakennuslain lakitekstit, myös selostuksen ja ohjeen niiden käytännön soveltamisesta, on lainsäädännön osalta perusteltua rajata tutkimus koskemaan rakentamismääräyksiä.
Laatutarkastelun kohteena tässä tutkimuksessa on ammattimaisten rakennusliikkeiden toimesta toteutettu talonrakentaminen ja senkin osalta ensisijaisesti
asuntorakentaminen. Hyvälle ja laadukkaalle asuntojen tuottamiselle asetettavia
vaatimuksia tarkastellaan lähinnä asuntotuotannon asiakkaan näkökulmasta. Vaikka tutkimuksen kysymyksenasettelussa ei ole esitetty rajauksia rakentamisen osalta ja siten sen voidaan katsoa koskevan kaikkea rakentamista, laatutarkastelun
soveltamisalueena tässä tutkimuksessa on lähinnä talonrakennus ja sen rakennustekniset työt. Tutkimus ei siten koske rakentamisen talotekniikkaa muilta kuin niiden mahdollisilta rakennusteknisiltä osilta.
1.2.3 Tutkimuksen lähestymistapa
Tutkimuksen teoriaosassa suoritetaan lähinnä kirjallisuustutkimuksen avulla laatutarkastelu hyvälle laadulle tunnusomaisten ominaisuuksien löytämiseksi. Kirjallisuustutkimus kattaa laadun käsitteellisen, toiminnallisen sekä ajallisen tarkastelun laadun historia- ja tulevaisuusnäkökohdat huomioiden. Kirjallisuustutkimus
tähtää laatuilmiön ja sen sisältämän ajattelun kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen.
Kirjallisuustutkimuksen perusteella on tavoitteena löytää hyvän laadun tunnusmerkistö ja tunnistaa hyvälle laadulle tunnusomaisia ominaisuuksia. Tämän jälkeen on mahdollista tarkastella niiden soveltuvuutta rakennustoimintaan ja selvit20

tää, miten tunnistetut hyvän laadun ominaisuudet vastaavat rakentamisen hyvää
laatua.
Varsinaisena tutkimuskohteena on Suomen rakentamismääräyskokoelma, joka on osa Suomen rakentamista koskevaa velvoittavaa lainsäädäntöä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää rakentamismääräyskokoelmasta ne tekijät, jotka määrittävät rakentamismääräysten laatuajattelun. Tämän jälkeen tutkimustuloksena saatuja laatukriteerejä verrataan teoriatarkastelun perusteella tunnistettuihin rakentamisen hyvän laadun ominaisuuksiin, minkä jälkeen on mahdollista antaa vastaus
varsinaiseen tutkimuskysymykseen.
Tutkimuksen metodologinen viitekehys on esitetty kuvassa 2.
Ontologinen
perusta

Alueen
asiantuntemus

Teoria ja
konseptit

Tieteenfilosofinen
tausta

Paradigma

TUTKIMUS

Epistemologinen
perusta

Metodiikka

Tutkimuksen lähestymistapa
ja valinnat

Kuva 2. Tutkimusmetodien tieteenfilosofinen viitekehys.

Roy Bhaskarin (1997) mukaan mikään tieteellinen toiminta ei voi välttyä ontologisilta kannanotoilta tai olla ontologian suhteen neutraali. Tieteellinen toiminta
tukeutuu ontologiaan edellyttäessään luonnostelevaa vastausta kysymykseen,
millainen maailman tulisi olla, jotta jokin tieteellinen lähestymistapa olisi mahdollinen. Ontologia voidaan siten ymmärtää käsitykseksi tutkittavan kohteen tai
ilmiön yleisestä luonteesta. Tässä mielessä voidaan puhua abstraktista ontologisesta mallista ilman tulkintoja. Tämän tutkimuksen tieteenfilosofisten taustatekijöiden oletetaan lähtökohdiltaan olevan ontologisesti oikeita. Siten laadun ilmiö
(olio) voidaan ymmärtää ontologiseksi. Sen ominaisuuksien selvittämiseksi suoritettavan laatutarkastelun katsotaan antavan oikeaa informaatiota laadun yleisistä
ominaisuuksista.
Tutkimuksen tutkimusotetta voidaan pitää lähinnä nomoteettisena, sillä nomoteettisen tutkimusotteen avulla koetetaan saada selville mahdollisimman tar21

kasti vallitsevat tosiasiat ja näiden tosiasioiden väliset yhteydet siten, että perimmäisenä tarkoituksena on tieteellinen selittäminen. Nomoteettiselle tutkimusotteelle on tunnusomaista tutkijan ulkoinen, neutraali rooli tutkittavaan ilmiöön,
näkemys yhdestä tieteestä ja tämän tieteen luonnontieteenomaisuudesta, todellisuuden osatekijöiden välisten yhteyksien kausaalisuus, laaja-alainen empiriaan
nojautuminen ja arvokysymyksiin liittyvä pidättyvyys sekä lainomaisuuksien löytäminen empiiriseen aineistoon tukeutuen. Lainomaisuuksiin liitetään piirrekriteerinä yleistettävyys ja menettelykriteerinä todistaminen. (Neilimo & Näsi 1987.)
Laatutarkastelun tavoitteena on löytää hyväksi koettuun laatuun vaikuttavat
keskeiset tekijät ja niiden väliset yhteydet. Tavoitteena on siten muodostaa kokonaiskuva hyvälle laadulle ja laadukkaalle toiminnalle tunnusomaisista ominaisuuksista. Kirjallisuustutkimuksessa tutkijan rooli on ulkoinen ja neutraali, tutkija ei ole osallisena tutkittavassa ilmiössä. Laatutarkastelun tulokset nousevat
tutkimusaineistosta, jolloin tutkimuksenteon lähtökohdat voidaan nähdä annettuina ja implisiittisinä.
Nomoteettisen tutkimusotteen tieteenfilosofisena taustana on positivismi. Positivistiselle tutkimukselle on ominaista epämääräisten asioiden välttäminen ja
empiirisyyden korostaminen. Tavoitteena on tehdä empiirisen aineiston pohjalta
huolellisesti perusteltuja kausaalipäätelmiä (Järvenpää & Kosonen 2000). Positivismin mukaan tieteen kokemusperustana on havainto, tässä tutkimuksessa teoriaosan kirjallisuustarkastelun ja rakentamismääräysten perusteella tehtävät havainnot. Positivistinen tutkimus oletetaan arvovapaaksi, ja positivistisen tutkijan oletetaan olevan neutraali, ulkopuolinen, jonka havainto on pätevä. Toisin sanoen kuka
tahansa havainnoija, jolla on normaalit aistinelimet, saa samassa havaintotilanteessa saman havainnon riippumatta siitä, millainen teoreettinen (ennakko)käsitys
hänellä sattuu olemaan havainnoitavasta ilmiöstä. Positivismi pitää luonnontieteiden tutkimustraditiota esikuvanaan. Positivistisen tutkimusfilosofian mukaan
fyysinen ja sosiaalinen maailma ovat objektiivisia ja olemassa olevia. Siten tutkimuksessa kuvattua voidaan pitää olemassa olevana sekä tehtyjä havaintoja objektiivisesti oikeina ja pätevinä. (Järvinen & Järvinen 2004.)
Positivismi ja nomoteettinen tutkimusote ovat päällekkäisiä ja samansuuntaisia monessa kohdin. Positivismiin liitetty atomismi ja siihen kytkeytyvä analyyttinen tarkastelutapa ovat molemmat tällaisia piirteitä. Todellisuustiedon saaminen tavalla tai toisella aistihavaintoon tukeutuen on kulmakivi positivistisessa
lähestymistavassa, ja tämä sama tunnusmerkki on tyypillinen myös nomoteettiselle tutkimusotteelle. Nomoteettisella otteella saadaan erittäin harvoin, jos koskaan,
sellaisia empiriapohjaisia teorioita tai lakeja, jotka myös presisoidun ankarasti ot22

taen olisivat teorioita ja lakeja. Tämän sijasta tuloksena on joukko järjestelmiä,
joita voidaan luonnehtia lainomaisiksi niiden kertoessa ennen muuta yhteyksistä
ilmiöiden ja niiden tekijöiden välillä. (Nielimo & Näsi 1987.)
Yritettäessä hahmottaa ja ymmärtää nomoteettinen tutkimusote positivismin
sovellustapauksena, joudutaan Neilimon ja Näsin (1987) mukaan nimeämään näiden suuntausten eroja ja yhtäläisyyksiä. Näin päästään pelkistetysti toteamaan
seuraavaa:
–

–

–

On alueita, joita positivismi käsittelee, mutta joita ei näy nomoteettisessa
tutkimusotteessa. Tällaisia kohtia ovat esimerkiksi yritystodellisuuden olemassaolo ja luonne, totuudellisen tiedon saamismahdollisuus yrityselämästä,
mutta myös peruskysymykset; kuten verifioinnin mahdollisuudesta ylipäänsä.
Nämä kysymykset ovat siis paljolti ontologisia ja gnoseologisia, mutta myös
puhtaammin tieteenfilosofisia.
On alueita, jotka ovat esillä sekä positivistisessa keskustelussa että nomoteettisessa tutkimuksessa. Silloin on kysymys useista niistä piirteistä, jotka on todettu kuuluvan positivismin tyyppipiirteisiin. Kuitenkin joudutaan korostamaan sitä toteamusta, että siinä missä positivismi on eksplisiittistä, on nomoteettinen implisiittistä ja siinä missä positivismi on täsmällistä, on nomoteettinen väljää.
On alueita, joita positivismiin ei varsinaisesti sisälly, mutta jotka kuuluvat
nomoteettiseen tutkimusotteeseen. Tämän laatuisia ovat ennen muuta ne lukuisat opit ja teoriat, joita on jouduttu kehittämään juuri positivismin ajatusten sovellettavuuden mahdollistamiseksi. Operationalisointi, yhteiskunnallisten ilmiöiden mittaaminen, tiedon hankintatavat ja tiedon eri asteiset käsittelytavat ovat kohtia, joiden suhteen on jouduttu muodostamaan runsaasti sääntöjä ja metodeja. Nyt käsitelty alue on siten olennaisesti metodologian aluetta.

Nomoteettisen tutkimusotteen tekee väljäksi suhteessa positivismiin ne käytännön ongelmat, jotka liittyvät yrityselämässä tutkimuskohteen inhimilliseen luonteeseen ja monisäikeisyyteen.
Tutkimuksen metodinen lähestymistapa on kvalitatiivinen eli laadullinen.
Laadullisen tutkimuksen raakatieto on usein tekstinä. Miles ja Huberman (1994)
katsovat, että laadullinen tutkimus on lähes kaikissa tyypeissään reduktiota. Ennen tutkimusta tutkija valikoi, mihin seikkoihin hän aikoo kiinnittää huomiota ja
mihin ei. Kerättyjen raakatietojen (usein tekstien) analyysi alkaa tavallisesti reduktiolla, oleellisten tietojen erottamisella epäoleellisista. Hyvälle laadulle tunnusomaisten piirteiden löytäminen merkitsee laadun ominaisuuksien monipuolista
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tarkastelua. Tavoitteena on löytää teoria, joka tekee mahdolliseksi laadun selittämisen ja ymmärtämisen ilmiönä. Hempel (1966) on kiteyttänyt näkemyksen
teorioiden roolista tieteellisessä tutkimuksessa seuraavasti:
Teoriat otetaan tavallisesti käyttöön silloin, kun aikaisempi tutkimus on paljastanut jossain ilmiöluokassa joukon säännönmukaisuuksia, jotka voidaan
ilmaista empiiristen lakien muodossa. Teoriat pyrkivät selittämään nämä
säännönmukaisuudet ja yleensä antamaan tarkemman ymmärryksen ko. ilmiöstä. Tätä tarkoitusta varten teoria konstruoi nämä ilmiöt niiden ”takana”
ja ”alla” olevien entiteettien ja prosessien ilmentyminä. Niiden oletetaan olevan karakterististen teoreettisten lakien tai periaatteiden hallitsemia, joiden
avulla teoria selittää aikaisemmin keksityt empiiriset säännönmukaisuudet;
yleensä teoria myös ennustaa ”uusia” samantapaisia säännönmukaisuuksia.
Laadullisessa tutkimuksessa voidaan lähteä liikkeelle mahdollisimman puhtaalta
pöydältä ilman ennakkoasettamuksia tai määritelmiä. Tutkimuksen hypoteesittomuus tarkoittaa sitä, että tutkijalla ei ole lukkoon lyötyjä ennakko-olettamuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhutaankin aineistolähtöisestä analyysistä. Laadullisella aineistolla tarkoitetaan pelkistetyimmillään aineistoa, joka on ilmiasultaan tekstiä. (Eskola & Suoranta 1999.)
Tutkimus noudattaa deduktiivista logiikkaa, sillä tutkimuksen seuraava vaihe,
hyvälle laadulle tunnusomaisten piirteiden esiin tuominen, merkitsee tiivistämistä,
johtopäätösten tekemistä sekä laatutarkastelun teoriaosasta että itse tutkimusaineistosta. Nimensä mukaisesti deduktiivinen päättely ei anna uutta tietoa, vaan
johtaa esiin annettuihin premisseihin sisältyvän oletuksen. Tällä tarkoitetaan sitä,
että deduktiivinen päättely on päättelyä tunnetuista tapauksista toisiin tunnettuihin tapauksiin. Kun ollaan kiinnostuneita siitä, mitä seikkoja jonkin tieteellisen
teorian hyväksymisestä seuraa, niin voidaan soveltaa deduktiivista päättelyä. Jos
on perusteltua olettaa, että teoria on tosi, niin samat perusteet pätevät myös sen
deduktiivisten seurausten kohdalla. (Niiniluoto 1983.)
1.3

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus jakautuu neljään päävaiheeseen: kirjallisuustutkimuksen avulla suoritettavaan teoriaosan laatutarkasteluun, Suomen rakentamismääräyskokoelman
laatutarkasteluun ja tutkimustuloksena itse tutkimuskysymykseen vastaamiseen
sekä tutkimustuloksen verifioimiseksi suoritettavaan kyselytutkimukseen (ks.
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kuva 1). Lisäksi tutkimus käsittää päävaiheita täydentävinä vaiheina johdantoosan tutkimuksen tavoitetta, rajausta ja tutkimusotetta koskevine selvityksineen ja
arviointiosan, joka koostuu tutkimuksen tieteellisten perusteiden selvittämisestä ja
tutkimustuloksen merkityksen tarkastelusta. Tutkimuksen toteutus ja eteneminen
on selostettu kuvassa 3.
TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT
Rakentamisen laatuongelmat ja niiden tausta
Rakentamista ohjaavan lainsäädännön merkitys laaduntekijänä
TUTKIMUKSEN TAVOITE: RAKENTAMISTA OHJAAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MERKITYKSEN SELVITTÄMINEN RAKENTAMISEN
HYVÄN LAADUN TEKIJÄNÄ
Tutkimuskysymykset
Tutkimuksen rajaus
Tutkimuksen metodologinen tausta
KIRJALLISUUSTUTKIMUS
Teoriaosan laatutarkastelu
Hyvän laadun kriteerit --> vastaus lisäkysymykseen 1.
-

AINEISTOTUTKIMUS (Suomen rakentamismääräyskokoelma)
Tutkimusosan laatutarkastelu --> vastaus lisäkysymykseen 2.
TUTKIMUSTULOSTEN MUODOSTAMINEN
Rakentamisen hyvän laadun kriteerit
Vastaus tutkimuskysymykseen
TUTKIMUKSEN ARVIOINTI
Tutkimustulosten verifiointi kyselytutkimuksella
Tieteelliset perusteet
Merkitys
Kuva 3. Tutkimuksen toteutus.

Luonteeltaan kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka avulla pyritään löytämään
vastaus rakentamisen laatua koskevaan tutkimuskysymykseen. Vaikka tutkimus
on rajattu koskemaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaa, se antanee viitteitä
myös yleisemmästä rakentamisen laatuajattelusta ja voinee tuoda esiin joitakin
piirteitä asunnon ostajan ja sen rakentajan mahdollisesta erilaisesta laatunäkemyk25

sestä. Parhaimmillaan se voi avata mahdollisuuksia yleisen laatuajattelun pohjalta
tapahtuvaan uudenlaiseen rakentamisen laatukysymysten tarkasteluun.
Merkittävän osan tutkimuksesta muodostaa suhteellisen laaja ja eri näkökulmista tutkittavaa ilmiötä lähestyvä teoriaosan laatutarkastelu. Laatutarkastelun tavoitteena on luoda mahdollisimman monipuolinen ja kattava kuva tutkittavasta ilmiöstä, jotta olisi mahdollista antaa vastaus kysymykseen, mitkä ovat hyvän laadun ja laadukkaan tuotantotoiminnan tunnusomaisia ominaisuuksia. Tarkastelun
pääpaino on siten itse ilmiön esilletuomisessa ja sen ymmärtämisessä, ei niinkään
laadun käytännön sovelluksissa tai laadun mittaamisessa.
Seuraavaksi on tavoitteena tunnistaa laatutarkastelusta hyvän laadun keskeiset ominaisuudet. Siten laatutarkastelun tavoitteena on kuvata ja selostaa hyvän
laadun ja laadukkaan toiminnan keskeisiä ominaisuuksia ja muodostaa niistä yhteenvetona hyvän laadun ja laadukkaan tuotantotoiminnan yleinen tunnusmerkistö. Tämän jälkeen on mahdollista tarkastella hyvän laadun tunnusmerkistön
soveltuvuutta suomalaiseen rakentamiseen ja päätyä määrittämään rakentamisen
hyvän laadun keskeiset ominaisuudet. Näiden tutkimusvaiheiden tuloksena saadut
hyvän laadun ja rakentamisen hyvän laadun kriteerit säilyttävät siten keskeiset
hyvän laadun ominaisuudet.
Laatutarkastelu kokonaisuudessaan ja sen keskeisten ominaisuuksien esiintuominen luovat pohjan varsinaisen tutkimuskohteen, Suomen rakentamismääräyskokoelman tarkastelulle. Rakentamismääräyskokoelmasta on tavoitteena löytää sen sisältämät laatua koskevat velvoitteet ja verrata niitä rakentamisen hyvän
laadun ominaisuuksiin. Tutkimuksen nämä vaiheet mahdollistavat vastauksen antamisen varsinaista tutkimuskysymystä täydentäviin kysymyksiin. Mitkä ominaisuudet ovat tunnusomaisia hyvälle laadulle ja miten nämä ominaisuudet vastaavat
rakentamisen hyvää laatua? Rakentamismääräysten tarkastelun tuloksena on mahdollista antaa vastaus varsinaiseen tutkimuskysymykseen: miten rakentamista ohjaavat Suomen rakentamismääräykset vastaavat hyvää rakentamisen laatua?
Oleellisen osan tutkimuksesta muodostaa rakennusalan keskeisille järjestöille
suunnattu kysely, jonka tavoitteena oli tutkimustuloksen verifiointi ja käytännön
näkökulman mukaantuominen tutkimukseen. Kyselyn avulla pyritään selvittämään, missä määrin eri rakennusalan organisaatiot ja niiden jäsenet kokevat tutkimuksessa tunnistettujen rakentamisen hyvän laadun ominaisuuksien tulevan huomioiduksi Suomen rakentamismääräyksissä. Samalla kysely muodostaa tärkeän
käytännön testin tutkimustuloksen laatulinjauksille.
Tutkimusraportti jakaantuu kuuteen lukuun. Ensimmäisessä luvussa esitetään
johdantona tutkimuksen lähtökohdat ja tausta tutkimusongelmineen sekä täsmen26

netään tutkimuksen tavoitteet, tutkimusalueen laajuus ja rajat sekä tutkimuksessa
käytettävät metodiset ratkaisut. Luvussa kaksi esitetään kirjallisuustutkimuksen
avulla suoritettu laatutarkastelu sekä muodostetaan laatutarkastelun yhteenvetona
keskeiset hyvän laadun ominaisuudet. Nämä toimivat perustana varsinaisen tutkimusaineiston, Suomen rakentamismääräyskokoelman laatutarkastelulle.
Luvussa kolme esitellään Suomen rakentamismääräyskokoelma ja selostetaan sen laatunäkemys. Rakentamismääräysten laatutarkastelu sisältää yhteenvedon sen laatuajattelusta. Luvussa neljä käsitellään teoriaosan hyvän laadun ominaisuuksien soveltuvuutta rakentamisen hyvän laadun määrittämiseen ja verrataan
niitä rakentamismääräysten laatuajatteluun sekä vastataan varsinaiseen tutkimuskysymykseen.
Luvussa viisi selostetaan tutkimustuloksena saatujen laatunäkökulmien erilaisuuden merkitystä ja yhteyttä käytännön laatunäkökulmaan tutkimustulosten hyväksyttävyyden verifioimiseksi suoritetun kyselytutkimuksen tulosten perusteella.
Lisäksi tarkastellaan tutkimuksen yhteyttä aiempiin tutkimuksiin, tutkimuksen
uutuusarvoa ja mahdollista vaikuttavuutta rakennusalan laatuajatteluun ja käytäntöihin sekä arvioidaan koko tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia. Lopuksi
osoitetaan tehdyn tutkimuksen perusteella syntyneitä mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Luvussa kuusi esitetään yhteenveto ja arvio tutkimuksen merkityksestä.
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2

Laatutarkastelu

2.1

Laatutarkastelun teoreettinen viitekehys

Laatukäsitteen ja laadun ilmiönä kuvaamiseksi ja selittämiseksi luodut laatuteoriat
ovat lähtökohdiltaan universaaleja. Niitä on käsitelty tutkimuksessa ja kirjallisuudessa runsaasti ja useista eri näkökulmista. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tuotantotoiminnan laatua sen asiakkaan näkökulmasta. Tarkastelun tavoitteena on
laadun ymmärtäminen ilmiönä ja siitä kokonaiskuvan muodostaminen hyvälle
laadulle ja laadukkaalle toiminnalle tunnusomaisten ominaisuuksien tunnistamiseksi. Tarkastelu painottuu itse laatuilmiön kuvaamiseen, ei niinkään sen käytännön sovelluksiin, tekniikoihin tai mittaamiseen. Laatutarkastelun tavoitteena ei
ole tyhjentävän kokonaiskuvan muodostaminen ilmiöstä nimeltä laatu, vaan tavoitteena on tarkastella laatua ja sen ilmenemistä organisaatiotoiminnassa ja tuoda esiin niitä tekijöitä, jotka ovat tyypillisiä laadukkaalle tuotanto- ja organisaatiotoiminnalle.
Laadun voidaan nähdä olevan mukana kaikessa inhimillisessä toiminnassa ja
koskettavan siten jokaista, vaikka sen olemassaoloa ei välttämättä tunnisteta eikä
tiedosteta jokapäiväisissä askareissa. Tavallisesti vasta sitten kun jonkin tuotteen
tai palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, puutteellinen laatu tunnistetaan ja siihen
reagoidaan. Muuten laatu ja sen pohdinta eivät välttämättä kuulu ihmisten päivittäisiin kiinnostuksen kohteisiin. Sen sijaan yritys- ja organisaatiotoiminnassa
suhde laatuun ja sen tuottamiseen on konkreettisempi, sillä mikäli yritys tai organisaatio ei kykene täyttämään asiakkaidensa laatuvaatimuksia, sen mahdollisuudet toimia markkinolla käyvät ennemmin tai myöhemmin mahdottomiksi.
Kuinka laatuilmiötä sitten tulisi lähestyä, jotta sen ymmärtäminen ja siitä kokonaiskuvan muodostaminen tuotantotoiminnan asiakkaan näkökulmasta olisi
mahdollista? Järvenpään ja Kososen (2000) mukaan yritettäessä hahmottaa ja ymmärtää ilmiötä, on sitä tarkasteltava riittävän monipuolisesti ilmiöstä kokonaiskuvan saamiseksi. Haapasalo ym. (2001) mukaan kokonaisuuden hahmottaminen
ja ymmärtäminen vaatii sen muodostamien operatiivisten tekijöiden monipuolisen tarkastelun lisäksi myös toiminnan strategisten tekijöiden esiintuomisen yhdessä toiminnan ajallisen kehityksen kuvaamisen kanssa.
Tässä tutkimuksessa laatuilmiöön perehtyminen on tapahtunut ilmiötä kuvaavan tutkimuksen ja kirjallisuuden avulla. Laatututkimuksesta ja kirjallisuudesta
on valittu laatutarkasteluun kokonaisuus, jonka lähtökohtana on laadun ajallisten,
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operatiivisten ja strategisten tekijöiden lisäksi luoda kokonaiskuva laatuilmiöstä
siten, että tavoitteena on ilmiön ymmärtäminen. Tämä merkitsee sitä, että laatutarkasteluun on tuotava tekijöitä, joiden mukanaoloon tarkastelussa ei sellaisenaan sisälly mitään uutta tai merkityksellistä ja joita voidaan pitää jopa itsestään
selvinä. Ne muodastavat kuitenkin osan kokonaisuutta, jonka ymmärtämiseen laatutarkastelussa tähdätään. Siten laatutarkastelun eri näkökulmien mukanaolo tässä
tutkimuksessa perustuu laatukirjallisuudesta suoritettuun valintaan, jonka tavoitteena on kokonaiskuvan muodostaminen laatuilmiöstä ja ilmiön ymmärtäminen.
Siksi laatutarkastelun teoreettinen viitekehys on valittu kuvan 4 mukaiseksi.

Mitä laatu
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Laadun
kehittäminen ja
tulevaisuudennäkymät

Asiakassuuntautuneisuus
laadun ominaisuutena

Laadun
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nykytarkastelun
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Kuva 4. Laatutarkastelun teoreettinen viitekehys laadun operatiivisten, strategisten ja
ajallisten tekijöiden esiintuomiseksi tavoitteena ilmiön ymmärtäminen.
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Laatutarkastelun lähtökohdan muodostaa laatukäsitteen määrittäminen nykytutkimuksen valossa. Ilmiön ymmärtäminen edellyttää sen historiatuntemusta, siksi
seuraavaksi on luotu lyhyt katsaus laadun historiaan. Organisaatioihin laatu on
tullut osana niiden johtamista muodostuen siten merkittäväksi tekijäksi organisaatioiden johtamis- ja strategiatoiminnoille. Siksi tämän kehityksen kuvaaminen
on tarpeellista ilmiön ymmärtämiseksi. Laatukustannukset tai pikemminkin laadun puutteen aiheuttamat virhekustannukset voivat muodostua kohtalokkaaksi
yritystoiminnalle. Laatutoiminta on siten keskeisessä asemassa virhekustannuksia
karsittaessa, siksi niiden tarkastelu on tarpeellista laatutoiminnan taloudellisen
merkityksen ymmärtämiseksi.
Asiakkaasta ja asiakkaan tarpeista on muodostunut markkinoiden keskeisin
tekijä. Koko markkinatalous perustuu erilaisten asiakastarpeiden tunnistamiseen
ja niihin vastaamiseen. Millaisena laatu näyttäytyy tässä toiminnassa? Millainen
rooli laadulla on asiakkuudessa ja kuinka se vaikuttaa asiakkaan valintoihin? Nämä kysymykset muodostavat lähtökohdan laadun merkityksen tarkastelulle asiakkuuden näkökulmasta. Asiakasnäkökulman esille tuominen on tarpeellista ja jopa
välttämätöntä laadun ilmiönä ymmärtämisessä ja sen ominaisuuksien tunnistamisessa.
Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, myös laadun tulevaisuuden. Laatututkimuksen perusteella on kuitenkin mahdollista nähdä joitakin suuntaviittoja
siitä, mitkä ovat laadun ja laatutoiminnan kehitysnäkymät ja minkälaiset tekijät
painottuvat tulevaisuuden laatuajattelussa ja -tarpeissa. Tämän kehityssuunnan
kuvaaminen on välttämätöntä, jotta ilmiöstä muodostuu kokonaiskuva ja jotta
laadun kehitystarpeet ymmärretään osana ympäröivän todellisuuden muutosprosessia.
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2.2
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2.2.1 Laatukäsitteen määrittäminen
Laatukäsitteellä on monta erilaista tulkintaa tarkastelunäkökulmasta riippuen.
Yleisesti laatu määritellään kyvyksi täyttää asiakkaan tarpeet ja vaatimukset
(Silén 2001). Laadun käsite on muuttunut alkuperäisestä tuotteen virheettömyydestä kokonaisvaltaiseksi liikkeenjohdon käsitteeksi. Nykyisin laatu käsitetään
yhä useammin yrityksen tai organisaation laaja-alaiseksi kehittämiseksi, jonka
tavoitteena on asiakkaiden tyytyväisyys, kannattava liiketoiminta ja pitkällä aikavälillä myös kilpailukyvyn säilyttäminen ja kasvattaminen. Samalla laatu on käsitteellisesti muuttunut tarkoittamaan kaikkea organisaation toimintaa tuotteen tai
palvelun laadusta aina toimintaprosessien ja asiakasyhteyksien kehittämiseen asti.
(Silén 2001, Lecklin 2006.)
Asiantuntijoiden painotukset laatutoiminnan merkityksestä ja tavoitteista ovat
vaihdelleet vuosikymmenien kuluessa. Walter Shewhartin (1980) mukaan laatu
tarkoittaa tuotteen tai toiminnan vaatimusten mukaisuutta, Philip Crosbyn (1980)
mukaan laatu on vaatimusten vastaavuutta, Edwards Demingin (1986) mukaan
laatu on sopivuutta käyttöön tai tarkoitukseensa, Armand Feigendaun (1991) pitää
laatutoimintana tuotteen tai palvelun markkinoinnin, insinööriosaamisen, tuotannon ja huollon kautta määräytyviä piirteitä, joiden avulla pystytään täyttämään
asiakkaiden tarpeet. Joseph Juranin (1992) mukaan laadun avulla täytetään asiakkaan nykyisiä ja tulevia tarpeita ja Timo Silénin (2001) mukaan laatu on toiminnan laadukkuuden avulla jatkuvasti kilpailukykyisenä pysymistä muuttuvissa
olosuhteissa.
Laadun määritelmään on jo alusta alkaen sisältynyt näkemys virheettömyydestä. Laatuun kuuluu, että asiat tehdään aina oikein, jo ensimmäisellä kerralla.
Kokonaisuuden kannalta virheettömyyttä tärkeämpää on oikeiden asioiden tekeminen. Tuote saattaa tekijän näkökulmasta olla täydellinen, sisältäen kaikki mahdolliset toiminnot. Osa toiminnoista voi olla kuitenkin sellaisia, joita asiakas ei
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tarvitse. Esimerkkinä tällaisesta ovat television kaukosäätimiin liitetyt lukuisat
ominaisuudet, joita valtaosa asiakkaista ei koskaan tarvitse ja jotka tekevät laitteen käyttämisen vaikeaksi. (Lecklin 2006.)
ISO 9000 -standardi määrittelee laatutermin seuraavasti: Se, missä määrin
luontaiset ominaisuudet täyttävät vaatimukset.
Laatu tarkoittaa siis kykyä täyttää vaatimukset. Se on osa asiakkaan ja tuotteen
välistä suhdetta, sillä asiakas ostaa ennen kaikkea tarpeentyydytystä sekä ratkaisua ongelmilleen. Kuluttajan tarpeet voivat liittyä tuotteen käyttöarvoon eli käyttötarpeeseen, hyötyarvoon ja suorituskykyyn, näyttöarvoon eli imagon luomiseen ja erottautumiseen muista tai vaihtoarvoon eli vaihto- ja sijoitusarvon säilymiseen tai kaikkiin näihin kolmeen (Silén 2001).
Laatuun liittyy myös tarve suoritustason jatkuvaan parantamiseen. Kehittämisimpulssien antajana voi toimia paitsi omaehtoinen laatutyö myös ympäristö eli
se todellisuus, jossa laatutyötä tehdään. Innovaatiot, kilpailijoiden toiminta, markkinoiden ja yhteiskunnan muutokset aiheuttavat tilanteita, joiden seurauksena laadulle asetetaan aivan uudenlaisia vaatimuksia (Lecklin 2006). Näin ollen laatu on
myös käsitteellisenä määritelmänä jatkuvan muutosprosessin alaisena.
Laatua voidaan pitää luonteeltaan myös henkisenä. Robert Pirsigin (1991)
näkemyksistä on peräisin käsitys transsendentaalisesta laadusta, joka ei ole ainetta
eikä henkeä, vaan kolmas metafyysinen entiteetti. Sitä ei voi määritellä, mutta sen
tietää, kun sen on kokenut. Laatu liittyy siten ihmisen ja luomiensa asioiden, teknologian, tuotteiden, palvelujen ja niiden käyttäjien välisiin suhteisiin. Transsendentaalinen laatu ilmenee vasta sen jälkeen kun sen on kokenut. Siksi sitä ei voi
käyttää laadun aikaansaamiseen samalla tavalla kuin esimerkiksi Shewhartin
määrittelemää laatua vaatimusten mukaisuutena.
2.2.2 Laatukäsitteen ominaisuuksia
Laatuun liittyy useita ominaisuuksia ja tunnusmerkkejä tarkastelunäkökulmasta
riippuen. Nämä ominaisuudet eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan pikemminkin
täydentäviä. Nykyiset laadun näkökulmat ovat syntyneet ja täydentyneet vuosikymmenien kuluessa. Tällaisia laadun näkökulmia ovat (Garvin 1984, Silén 2001,
Lecklin 2006.):
–

Valmistuslaatu, joka keskittyy valmistusprosessiin ja varmistaa tuotteiden
valmistuksen tuotantomääräysten mukaisesti. Perinteinen laadunvalvonta tu33

–
–
–
–
–

keutuu tähän näkökulmaan. Prosessia kehittämällä virheet pyritään ennakoimaan ja välttämään.
Tuotelaatu korostaa suunnittelun osuutta tuotteen laadun määrityksessä.
Arvolaadussa korkein laatu on sillä tuotteella, joka antaa parhaimman kustannushyötysuhteen eli parhaan arvon sijoitetulle pääomalle.
Kilpailulaatu. Laatu on riittävä, kun se on yhtä hyvä kuin kilpailijoilla. Tätä
parempi laatu on ylilaatua ja resurssien tuhlausta.
Asiakaslaatu. Asiakkaiden tarpeet ja luodut odotukset tyydyttävä laatu on
hyvää laatua.
Ympäristölaatu. Laatu voidaan mitata myös ympäristön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tuotteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon sen koko elinkaari
ja resurssien käyttö suunnittelusta loppusijoitukseen asti.

Laatu voidaan jakaa myös tuotteen laatuun ja toiminnan laatuun. Organisaation
tuotteiden laadulla tarkoitetaan asiakkaalle syntyvää käsitystä organisaatiosta ja
sen tuotteiden laadusta. Toiminnan laadulla tarkoitetaan organisaation toimintojen
ja prosessien kykyä saavuttaa edellä kuvattujen laadun eri näkökulmien mukainen
tavoiteltu laatu ja laaduntuottokyky. (Silén 2001.) Toiminnan laatu on tällöin toisaalta organisaation sisäisen toiminnan ja prosessien tehokkuutta ja virheettömyyttä, toisaalta organisaation ulkopuolisen yhteistyöverkoston laaduntuottokyvyn organisointia ja optimointia.
Käytännön toiminnassa kaikki näkökulmat ovat edustettuina. Hyvin toimivassa organisaatiossa laatua ei käsitellä erillisenä toimintona, vaan se otetaan
huomioon systemaattisesti kaikessa toiminnassa. Länsimaissa ja myös Suomessa
on nähty Silénin (2001) mukaan ongelmana laatutoiminnan eriytyminen muusta
liikkeenjohdollisesta toiminnasta omaksi laatuammattilaisten sisäpiirin toiminnaksi.
Perinteisesti laatu ja laatutoiminta on käsitetty hyvin insinöörikeskeisesti.
Tältä pohjalta voidaan ymmärtää laatuajattelun keskittyminen ensin 1980-luvun
lopulla lähes pelkästään ISO 9000 -standardien ympärille ja 1990-luvulla laatupalkintokriteerien soveltamiseen. Kokonaisvaltaisesti laatua on johdettu suhteellisen harvoissa organisaatioissa. Todellinen laaja-alainen työorganisaatioiden laatukulttuurin rakentaminen on vasta vähitellen tulossa Suomen työelämän käytäntöihin ja organisaatioiden johtamiseen. (Silén 2001.)
Laatuajattelussa myös käsite asiakas on saamassa uuden merkityksen. Aiemmin asiakkaalla on tarkoitettu tuotteen loppukäyttäjää eli ostajaa, mutta nyttemmin käsite on laajentunut tarkoittamaan myös organisaation sisäisiä asiakkaita,
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kuten seuraavaa työvaihetta tai osastoa (Storbacka & Lehtinen 2006). Uudet liikkeenjohtomallit ovat tuoneet asiakas-käsitteen myös yritysverkostojen väliseen
yhteistoimintaan. Yritystoiminta muistuttaakin yhä useammin verkostomaista yhteistyötä, jossa on siirrytty kilpailullisesta vastakkainasettelusta asiakasajattelupohjaiseen yhteistyöhön sopimuskumppanin kanssa. Tällöin asiakasajattelua sovelletaan sekä tuotteen loppukäyttäjiin ja eri työvaiheisiin että yritysverkoston
toimijoihin. Olennaista asiakas-käsitteen kannalta on se, miten perinpohjaisesti
organisaatiot pyrkivät selvittämään asiakkaidensa tarpeet ja miten nämä tarpeet
ohjaavat yrityksen osaamisvarannon hyödyntämistä ja kehittämistä. (Silén 2001.)
Tietynlaisesta asiakkuuden huomioon ottamisesta on kysymys myös silloin,
kun yhteiskunnan toimintoja pyritään ohjaamaan lainsäädännön keinoin. Lainsäädännön avulla voidaan vaikuttaa esimerkiksi yleisen turvallisuuden, terveellisyyden ja ympäristövaatimusten sisältöön. Tästä hyvänä esimerkkinä on energiatehokkuutta koskeva laatuominaisuus, jonka osalla on tapahtunut merkittävää kehitystä vasta rakennusten energiatehokkuutta parantavien rakentamismääräysten
voimaantulon jälkeen.
2.3
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2.3.1 Laadun synty nykytarkastelun valossa
Laadun ja laatutoiminnan historiaa ovat kuvanneet muun muassa Littener (1963),
Juran (1995) ja Lecklin (2006).
Vaihdantatalouden aika
Vaihdantatalouden aikana ostaja ja myyjä olivat välittömästi tekemisissä toistensa
kanssa. Osapuolet tutustuivat kaupan kohteeseen ja tuotteen laatu todettiin heti
vaihdantahetkellä markkinoilla tai kauppapaikoilla. Hinta oravannahkoina tai
muina maksuvälineinä määräytyi lopputuotteen laatuominaisuuksien perusteella.
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Laadulla on siis ollut oma merkityksensä liiketoiminnassa jo ennen järjestäytyneen yhteiskunnan syntymistä.
Ammattikunnat laadun takaajina
Talouselämän kehittyessä käsityöläisammattikunnille muodostui keskeinen rooli
laadunvalvonnassa. Mestari-kisälli-oppipoikajärjestelmän tavoitteena oli sekä
kouluttaa nuoret miehet ammattitaitoisiksi että edistää ja valvoa tuotteiden laatua.
Suutari- ja kelloseppämestareille oli kunnia-asia, että heidän verstaissaan valmistetut kengät ja kellot saivat arvostusta ja asiakaskunnan hyväksymisen. Mestari
otti siten vastuun oman organisaationsa laadun varmistamisesta. Kisällin ja mestarin arvon saavuttaminen edellytti paitsi määrättyä työkokemusta mestarin johdolla myös työnäytteiden antamista. Näiden arvostelussa laatunäkökohdilla oli tärkeä merkitys.
Massateollisuuden vaikutus
Teollisen vallankumouksen jälkeen tuotteita alettiin valmistaa koneellisesti erillisissä tehtaissa. Tuotteet tehtiin pitkinä sarjoina, tuotantolaitosten koko kasvoi ja
niihin jouduttiin palkkaamaan paljon kouluttamatonta työvoimaa. Tuotteiden
suunnittelu ja valmistaminen erotettiin toisistaan, ja syntyi perustajansa Frederick
Taylorin mukaan nimetty koulukunta, taylorismi, joka pyrki työnjakomallin ohella laadun varmistamiseen tarkastamisen avulla. Työ pilkottiin pieniin vaiheisiin,
joita osittain tekivät ihmiset ja osittain koneet. Ongelmaksi muodostui kokonaisnäkemyksen puute, josta johtuen virheiden syntyminen oli tavallista. Mittakaavaetujen tavoittelun johdosta suurteollisuudessa ja etenkin USA:ssa oli tehtaita, joissa oli kymmeniätuhansia työntekijöitä yhdessä kombinaatissa.
Lääkkeeksi virheiden vähentämiseen lopputuotteissa muodostettiin erillinen
laaduntarkastajien ammattikunta. Tarkastajien tehtävänä oli eri työvaiheissa ja
osastoilla tarkastaa, että raaka-aineet, puolivalmisteet ja lopputuotteet vastasivat
niille asetettuja vaatimuksia ja spesifikaatioita, raportoida poikkeamista ja ehdottaa tuotannon parantamiskeinoja. Suurissa tehtaissa oli omat laaduntarkastusosastonsa, joissa saattoi työskennellä jopa satoja henkilöitä. Näissä tehtävissä
aloittivat uransa myös laatumaailman suuret gurut Walter Deming ja Joseph Juran.
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Tarkastamisesta laadunohjaukseen
Alun perin laaduntarkastajien tehtävänä oli havainnoida ja mitata työn tuloksia ja
erotella sen perusteella virheelliset ja poikkeavat tuotteet myyntikelpoisista. Seuraavana kehitysvaiheena oli laadunohjauksen käyttöönotto. Ryhdyttiin hyödyntämään tilastollisia menetelmiä. Walter Shewhart kehitti laajasti käyttöönotetun laadunohjauskortin. Teollisuusprosessin tuotteelle asetettiin tietty ihanne- tai tavoitearvo ja tästä arvosta määriteltiin sallittu poikkeama. Hyväksyttävän tuloksen tuli
olla ylä- ja alavaihteluvälin sisällä. Toleranssin asettamiseen ja laskentaan käytettiin tilastomatemaattisia menetelmiä. Pyrkimyksenä olivat tasalaatu ja vaihtelun
vähentäminen.
Laadunvarmistus
Laadunohjauksen kohteena oli yleensä yksittäinen tavaratuote teollisuusprosessissa. Se kattoi vain pienen osan yrityksen toiminnasta. Toiminnan kehittämisen
kannalta oli tärkeää antaa laadulle laajempi merkitys. Toisen maailmansodan jälkeen Japanin haluttiin avautuvan ja suuntaavan teollisen toimintansa USA:n ja
Euroopan markkinoille. Yhdysvaltalaiset Deming ja Juran auttoivat merkittävästi
japanilaisia heidän ponnistellessaan tuotteidensa kilpailukyvyn ja laadun parantamiseksi. Laadunvarmistuksen avulla pyrittiin koordinoimaan koko yrityksen toimintaa järjestelmällisesti. Laatujärjestelmän rakentamisen tavoitteena oli päästä
laatuvirheistä ja löytää laatukustannuksia ennalta ehkäisevä työtapa. Laatupiirien
avulla aktivoitiin myös suoritusportaan organisaatio koko yritystä hyödyntävään
kehittämistyöhön.
Kokonaisvaltainen laadunhallinta (Total Quality Management, TQM)
Kokonaisvaltaisessa laadunhallinnassa laadun käsitettä on edelleen laajennettu.
Siinä laatu sisältyy myös johtamiseen, strategiseen suunnitteluun ja organisaation
kehittämiseen. Sisäisten toimintojen rinnalle ja ohi on tullut asiakaskeskeisyys.
Asiakkaiden tarpeet ovat kokonaisvaltaisessa laadunhallinnassa ensisijainen perusta. Tuotteiden laadun lisäksi tarkastellaan koko toimintaprosessin laatua. On
etäännytty teollisuuslähtöisyydestä. Laatukonsepti pitää sisällään myös yritysten
ja organisaatioiden sidosryhmät, toimittajat, yhteistyökumppanit, asiakkaat, omistajat, rahoittajat ja viime kädessä ympäröivän yhteiskunnan. Kokonaisvaltainen
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laatukäsite soveltuu siten myös palveluyrityksiin ja julkiseen hallintoon ja koskee
kaikkea inhimillistä toimintaa.
2.3.2 Tämän päivän laatu
Lähtökohtana sidosryhmät
Kuten edellä on todettu, nykyinen laatuajattelu huomioi kaikki sidosryhmät, erityisesti asiakkaat. Laatua verrataan ja mitataan asiakkaiden vaatimuksiin, tarpeisiin ja odotuksiin. Toiminta on laadukasta, mikäli asiakkaan tarpeet tulevat ennakoidusti huomioiduksi ja niihin vastataan ennen asiakkaan tarpeenilmausta. Tuotteen tai palvelun tuottajan sisäisen toiminnan tehokkuus ja virheettömät lopputuotteet eivät siten takaa korkeaa laatua, vaan edellyttävät laatutarkastelun suorittamista asiakasnäkökulmasta. Kokonaisvaltainen laadunhallinta edellyttää siis
asiakkaan ja markkinoiden tuntemista ja ymmärtämistä. Tämä antaa mahdollisuuden suunnitella ja kehittää toiminta sellaiseksi, että vastaavuus tarpeisiin saavutetaan. (Lecklin 2006.)
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Kuva 5. Kokonaisvaltainen laadunhallinta (Lecklin 2006, julkaistu Talentum Media Oy:n
ja Olli Lecklinin luvalla).

Kehitysnäkymiä
Kokonaisvaltainen laadunhallinta (kuva 5) on Lecklinin (2006) mukaan muodostumassa yhä useamman organisaation laatutyökaluksi. Nimitykset ja toteuttamiskeinot muuttuvat ja kehittyvät, mutta itse laatutoiminta tulee säilymään organisaatioiden keskeisenä menestystekijänä myös tulevaisuudessa. Varallisuuden ja
sen kautta ostovoiman kasvaessa laadun merkitys vain korostuu. Laatutoiminta
tulee integroitumaan entistä enemmän organisaatioiden kokonaistoimintaan ja
erillisten laatuyksiköiden merkitys lakkaa tai ainakin vähenee merkittävästi. Laatuammattilaisia voidaan verrata autonkuljettajiin. Kun jokainen ajaa itse autoa,
erillistä kuljettajaa ei enää tarvita. Mitä enemmän ajokokemusta ja taitoa karttuu,
sitä parempia kuljettajia ajajista kehittyy. Näin on asianlaita myös laatutyössä.
Erillisiä laatuasiantuntijoita tarvitaan vain, mikäli jossakin kehittämisvaiheessa
tarvitaan erityisosaamista. Normaalitilanteessa tiimit tai yksiköt vastaavat itse

39

omasta laadustaan ja sen kehittämisestä. Laadun toteutumista seurataan osana toiminnan tuloksellisuuden ja tehokkuuden seurantaa.
Yksilötasolla tarvitaan monitaitoisuutta. Työn suorittamisessa palataan takaisin ammattikunta periaatteisiin. Työntekijä suunnittelee, suorittaa, näkee ja
vastaa laajemmista kokonaisuuksista. Hänellä on myös edellytykset lopputuotteen
ja koko prosessin laadun parantamiseen. Kehitysprosessiin liittyy yksilön valtuuksien ja vastuiden lisääminen. Asiat ja ongelmatilanteet ratkaistaan työpisteessä
niiden syntypaikalla välittömästi. Erityisesti asiakaspalveluhenkilöstön merkitys
ja itsenäisyys korostuvat. (Lecklin 2006.)
Prosessiajattelun merkitys korostuu. Kaikki työ tehdään prosesseissa. Yhdistämällä toimittajat, yritys tai organisaatio, asiakkaat ja muut sidosryhmät samaan
prosessiketjuun voidaan kokonaisuus hahmottaa paremmin ja kiinnittää huomiota
oikeisiin asioihin. Rajapintaongelmia voidaan vähentää ja saavuttaa suurempia
kustannushyötyjä optimoitavan toimintoketjun pidentyessä. Työ tehdään pääosin
itseohjautuvissa prosessitiimeissä. Tiimit asettavat omat tavoitteensa, suorittavat
työnjaon ja vastaavat tuloksista ja laadusta. Tiimit toimivat urheilujoukkueen
tavoin, jossa pelaajan tulee hoitaa paitsi oma tonttinsa, myös auttaa naapuria selviytymään omista velvoitteistaan. Kaveria ei voi jättää. Johdolla on valmentajan
rooli. Sen pitää luoda tiimille peliedellytykset, huolehtia sekä henkisestä että fyysisestä huollosta, tukea, neuvoa ja kannustaa tiimiä huippusuorituksiin. (Lecklin
2006, Liker 2010.)
Tulevaisuuden laatuyritys on nopealiikkeinen. Organisaatiotasoja on vähän,
esimiehiä ja johtajia on vähän ja pääosa henkilöistä työskentelee tiimeissä. Organisaatio muotoutuu tärkeimpien prosessien mukaan, tietotekniikalla on keskeinen
rooli. Asiakkaat, toimittajat ja tiimit nivoutuvat yhä kiinteämmin yrityksien prosesseihin. Prosessit ovat virtaviivaistettuja ja nopeutettuja. Asiakaskeskeisyys ja
asiakassitoutuneisuus vaikuttavat koko organisaatiossa. Tuntosarvet muutostarpeiden ja heikkojen signaalien tunnistamiseksi ovat ulkona. Sidosryhmien ja yhteiskunnallisten vaikutusten huomioon ottaminen yrityksien päätöksenteossa on itsestään selvää. Laatu laajenee käsittämään liiketoiminnan suorituskyvyn erinomaisuuden. (Lecklin 2006, Liker 2010.)
Yhteiskunta integroituu yhä enemmän yritystoimintaan. Viranomaisrooli jää
taka-alalle. Yhteiskunnan palvelut, kuten koulutus, liikenne ja tietoliikenne, täsmäytetään vastaamaan liiketoiminnan tarpeita entistä paremmin. Palvelujen suunnittelu ja tuottaminen liittyvät yritysten prosesseihin, ja yhteistyö yritysten ja
yhteiskunnan välillä tiivistyy laatukustannusten ja hukkainvestointien välttämiseksi. Alueellisten verkostojen merkitys kasvaa. Japanin tuottavuuden ja laadun
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nousua on merkittävästi edistänyt laaja-alainen yhteistyö koko yhteiskunnan voimavarojen hyödyntämiseksi. Korkea kansallinen laaduntuottokyky toimii kansallisen kilpailukyvyn tukijalkana. Yhteistyö eri valtioiden välillä tukee laadunkehittämistä. Euroopan unioni on tästä esimerkkinä. Globaalinen yhteistyö
elämisen laadun ylläpitämiseksi ja kohottamiseksi on kohtalonkysymys. Väestönkasvu, sodat, kasvihuoneilmiö ja erilaiset intressit kansojen ja valtioiden välillä
tekevät tästä hyvin vaikean tehtävän. (Lecklin 2006.)
2.4
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2.4.1 Johtamisen kehityksen suuntaviivat 1900-luvulla
Laadun on koko teollistumisen ajan nähty olevan sidoksissa organisaatioihin ja
niiden johtamiseen. Laatu on nykyisessä merkityksessään syntynyt juuri niissä.
Laadun ja sen kehityksen ymmärtäminen vaatii siten myös tuotanto-organisaatioiden kehittymisen ja johtamisen tarkastelua. Johtamisen teoreettisten ja käytännön suuntaviivojen kehitys on länsimaissa tapahtunut pääasiassa USA:ssa
(Bendix 1956, Garvin 1988, 1998, Grint 1991, Barley & Kunda 1992). Yhdysvalloista johtamisen uudet ajatukset ovat levinneet yleensä myös Suomeen enemmän tai vähemmän pitkällä aikaviiveellä. Työorganisaatioiden systemaattisesta
johtamisesta puhuminen voidaan ajoittaa 1900-luvun alkuun, jolloin alkoi niin
sanottu tieteellisen liikkeenjohdon valtakausi (Silén 2001).
Ennen viime vuosisadan vaihdetta monet yritysjohtajat olivat USA:ssa menettämässä otettaan työyhteisöjensä hallinnassa. Tällöin ilmestyi monia kirjoja,
joiden tarkoituksena oli kehittää rationaalisia metodeja lähinnä työnjohdon käytännön ongelmiin (Littener 1963). Alkoi tieteellisen liikkeenjohdon aikakausi
(1900 - 1923), jonka johtavaksi hahmoksi nousi yhdysvaltalainen insinööri Frederick Taylor. Taylorin keskeisinä ajatuksina olivat usko tieteellisen päättelyn ylivoimaisuuteen ja näkemys ihmisestä rationaalisena olentona, jonka työskentelyn
vaikuttimina toimivat ennen kaikkea taloudelliset motiivit. (Grint 1991.)
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Silénin (2001) mukaan Taylorin rationaaliset tieteelliset periaatteet voidaan
tiivistää viiteen pääkohtaan:
1.

2.

3.
4.
5.

Vastuu työn organisoinnista on siirrettävä työntekijältä esimiehelle. Esimiesten tulee tehdä työnvalmisteluun ja suunnitteluun liittyvä ajattelutyö siten, että työntekijät ainoastaan toteuttavat työn.
Tieteellisiä menetelmiä tulee käyttää tehokkaamman työtavan löytämiseksi.
Työntekijöiden työt tulee muokata näiden mukaisesti tarkkoja työohjeita hyväksi käyttäen.
Tieteellisten menetelmien mukaisesti muotoiltuun työtehtävään tulee valita
parhaiten siihen sopiva henkilö.
Työntekijä tulee valmentaa työhönsä perusteellisesti.
Työntekijän tehokkuutta ja ohjeiden noudattamista tulee valvoa toivottujen
tulosten varmistamiseksi.

Tieteellisen liikkeenjohdon periaatteet toimivat parhaiten suhteellisen yksinkertaisten tuotteiden massavalmistuksessa muuttumattomilla markkinoilla. Ne ovat
Silénin (2001) mukaan vallitsevina johtamisen taustaoletuksina vielä monissa
suomalaisyrityksissä vanhentuneesta ihmiskäsityksestään huolimatta.
Yleinen johtamiskäytäntö siirtyi varsinkin USA:ssa 1920-luvulla kannattamaan muunneltua tai pehmennettyä taylorismia. Alkoi ihmissuhteiden koulukunnan aikakausi (1925 - 1955). Teollisuuspsykologit ja henkilöstöasiantuntijat alkoivat vähitellen astua insinöörien rinnalle työelämän asiantuntijoiksi (Rose 1978,
Smith 1987). Toisen maailmansodan jälkeen tutkijat ja konsultit paneutuivat työtyytyväisyyteen ja motivaatiotekijöihin, organisaatioiden kehittämiseen ja henkilöstöhallintoon. Yritysten johtajat alkoivat käydä johtamiskoulutuksessa parantamassa vuorovaikutus- ja johtamistaitojaan. Uusiin johtamismenetelmiin suhtauduttiin myös kriittisesti. Osa yritysjohtajista oli sitä mieltä, että ihmissuhteiden
koulukunnan oppien toteuttaminen oli kallista ja tuotti vähän tulosta. (Barley &
Kunda 1992, Silén 1998.)
Toisen maailmansodan aikana sotilaalliseen käyttöön tarkoitetut tilastolliset
ongelmanratkaisumenetelmät levisivät nopeasti 1950-luvulla talouselämän käyttöön. Myös operationaalitutkimus, rationaalinen liikkeenjohtotiede ja tilastolliset
menetelmät olivat kauppakorkeakoulujen opetuksen keskeisiä alueita. Alkoi systeemirationalismin aikakausi (1955–1980). Monet 1950-luvun keskeiset johtamisen systematisoijat olivat Taylorin tapaan kiinnostuneita johtamisen yleisistä periaatteista. Johtajien tehtävänä oli heidän mukaansa ennen kaikkea asettaa tavoitteita ja suunnitella järjestelmiä tavoitteiden toteutumisen valvontaa varten. Suun42

nittelu, ennakointi ja valvonta olivat johtamisen avainsanoja (Silén 2001). Näiden
johtamisperiaatteiden soveltamisen aikaan 1960-luvulla tuli esiin yksi kaikkein
vaikutusvaltaisimmista organisaatioteorioista: kontingenssiteoria. Se pyrkii rajoittamaan aikaisempien systeemirationalismin teorioiden tuottamaa johtajien tarvitsemaa tietoa olennaisiin johtamiskysymyksiin, kuten organisaatiorakenteen
muokkaamiseen. (Burns & Stalker 1961, Lawrence & Lorsch 1967, Silen 1998.)
Kun tieteellinen liikkeenjohto ihannoi mekaanista insinööritaitoa, niin systeemirationalismi omaksui ajattelunsa perusainekset ja käsitteensä tietojenkäsittelytieteen alueelta. Systeemiteorian logiikka oli 1960-luvulla laajasti liikkeenjohtajien käytössä, jopa siinä määrin, että sen puolestapuhujien mukaan organisaatiota
voitiin muovailla aivan kuten tietokoneohjelmia, kontrolloimalla ja säätelemällä
(Barley & Kunda 1992). Postmodernismin edustajat kritisoivat systeemirationalistien ajattelutapaa. Heidän mukaansa organisaatioiden rationaalinen johtaminen
tietokoneavusteisine päätöksentekojärjestelmineen oli uhkana inhimillisyydelle
legitimoimalla täydellisen materiaalisen ja ideologisen kontrollin. Modernisteille
systeemirationalismi edusti ihanteiden täyttymystä. Derridan (1973, 1978) mukaan sosiaalisen elämän epävarmuus on organisaatioiden toiminnassa peitetty niiden rationaalisten mekanismien alle. Rationaalisten mekanismien avulla yritetään
ainoastaan hämärtää organisaatioiden todellisuuden sitä puolta, jota ei voida kontrolloida. (Silén 1998.)
Ihmissuhteiden koulukunnan perinteisiin nojaavat tutkijat puhuivat 1960- ja
1970-luvuilla organisaatioilmaston merkityksestä johtamisessa. Rohkeimmat jopa
totesivat, että organisaatiolla saattaa olla omia kulttuureitaankin. Organisaatiokulttuurin kannattajien mukaan yritysten taloudellinen kannattavuus muuttuvissa
toimintaympäristöissä edellyttää työntekijöiden todellista sitoutumista työyhteisöihinsä. Nähtiin, että organisaatiokulttuurit olivat johtajien muotoiltavissa, jolloin johtajien tuli pyrkiä poistamaan työyhteisöistään ei-toivotut ajatukset ja tuntemukset ja korvaamaan ne organisaatiota hyödyttävillä näkemyksillä. Yhtenäisten arvojen ja henkisen sitoutumisen saavuttamisen jälkeen oletettiin, että
niistä seuraisi organisaatioiden taloudellisen kannattavuuden paraneminen. (Silén
2001.) Organisaatiokulttuurin esiinnousu voidaan tulkita myös siten, että se on
vastaus turbulentin toimipaikkaympäristön nopeasti lisääntyneeseen johtamisen
tarpeeseen. Organisaatiokulttuuria pidettiin tehokkaana välineenä painopisteen
siirtämisessä vuosikymmeniä vallinneesta yksioikoisesta liikkeenjohdon teknisestä korostamisesta (management) kohti uusia visioita, strategioita ja suuntaa eli
johtamista (leadership). (Smith & Peterson 1988, Kotter 1990, Hunt 1991, Silén
2001.)
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Mahdollisista näennäisistä yhtäläisyyksistä huolimatta johtajuus ja liikkeenjohto ovat selvästi erilaisia asioita, vaikkei tämän erottelun pohdinta ole erityisemmin kiinnostanut johtamisen asiantuntijoita (Moore 1967, Bennis 1976, Zalesnik 1977, Hodgkinson 1983, Bass 1990, Rost & Smith 1992). Johtaminen ja
liikkeenjohto eroavat ennen kaikkea perustehtävältään. Johtajuus voi tuottaa karismaattisia persoonia, suunnannäyttäjiä ja muutosten aikaansaajia, mutta johtajuus ei pidä budjettia kunnossa vuodesta toiseen eikä projekteja aikataulussaan.
Tällaiset toimet nähdään liikkeenjohdon tehtävänä, joka pyrkii aikaansaamaan
järjestelmällisesti tuloksia varmistamalla toiminnan tehokkuuden (Kotter 1990,
Silén 2001).
Nämä erot voivat synnyttää myös konflikteja. Vahva johtajuus voi häiritä
suunnittelujärjestelmää tai vahva liikkeenjohto voi luoda latistuneen ilmapiirin ja
vähentää innostuneisuutta. Molempia kuitenkin tarvitaan organisaation menestyksellisen toiminnan välineenä. Mikäli toinen jää toisen varjoon, tuloksena on
tavallisesti ongelmia. Vahva liikkeenjohto ilman johtajuutta voi muuttua byrokraattiseksi hallinnoimiseksi, jossa järjestystä ylläpidetään järjestyksen vuoksi.
Vahva johtajuus voi muuttua messiaaniseksi kulttitoiminnaksi, jossa tuotetaan
muutoksia ja visioita muutosten ja visioiden vuoksi. Organisaatiokulttuuri löydettiinkin juuri oikeaan aikaan ja todelliseen tarpeeseen. (Silén 2001.)
2.4.2 Yritys-, organisaatio- ja laatukulttuurin esiinnousu johtamisen
välineenä
Yritys- ja organisaatiokulttuurin käsittely laatutarkastelun yhteydessä on välttämätöntä, koska sen avulla voidaan ymmärtää niitä tekijöitä, jotka johtivat nykyaikaisen laatuajattelun syntymiseen, sillä laadun korostaminen ja laatujohtaminen
levisivät laajemmin länsimaisiin johtamiskäytäntöihin organisaatiokulttuurin
esiintulon myötä. Laadun pioneerina voidaan pitää Japania, joka toisen maailmansodan jälkeen omaksui pääasiassa yhdysvaltalaisten kehittämiä laatuoppeja. Japanilaisten vientimenestyksen innoittamina laatujohtamista ryhdyttiin opiskelemaan
ja soveltamaan USA:ssa ja Euroopassa. Keskeiset eurooppalaiset yritykset omaksuivat laatujohtamisen 1980-luvulla, myös Pohjois-Euroopan laatuveturiorganisaatioissa on nähty laatukulttuurin rakentamisen olevan niiden kriittisenä menestystekijänä. (Hardjono ym. 1996, Silén 1998.)
Yritys- ja organisaatiokulttuurin ymmärretään Lillrankin (2003) mukaan
edustavan jonkin toimialan tai organisaation työntekijöiden yhteisiä erilaisissa
valintatilanteissa näkyviä arvoja ja toimintatapoja. Se perustuu tuotteiden, proses44

sien, tuotantotavan, volyymien ja muiden objektiivisten tosiasioiden ja tilanteiden
omaan logiikkaan, mutta myös organisaation perustajien ja johdon aktiiviseen
visiointiin, missiointiin, esimerkin antamiseen ja palkitsemisjärjestelmien rakentamiseen. Tietynlaisiin yrityskulttuureihin valikoituu tietynlaisia ihmisiä. Yrityskulttuuriinkin kasvetaan sisään.
Visio perustuu organisaation missioon eli toiminta-ajatukseen. Toiminta-ajatus kertoo lyhyesti, mitä varten organisaatio on olemassa ja mitä tehden se aikoo
ansaita toimintansa vaatimat resurssit ja mahdollisen ylijäämän. Visio puolestaan
on innostava mielikuva tulevaisuudesta ja kertoo, mitä tehden organisaatio pääsee
tavoittelemaansa mission mukaiseen tilanteeseen esimerkiksi liikevaihdon, markkinaosuuden, tuloksen, imagon tai arvostuksen suhteen. (Lillrank 2003.)
Arvot puolestaan tarkoittavat Lillrankin (2003) mukaan niitä asioita, joita organisaatiossa pidetään arvossa ja kääntäen niitä, joita ei sallita. Tässä mielessä
arvo on toimintaa ohjaava normi, vaikkakaan se ei yleensä ole kovin yksityiskohtainen ja keskittyy enemmän tavoitteisiin ja toimintaa ohjaaviin periaatteisiin
kuin yksittäisiin toimintoihin. Arvojohtamisen tarkoitus onkin saada aikaan organisaatiossa yhteinen arvopohja, jonka perusteella ihmiset tekevät samansuuntaisia
valintoja. Arvot ovat vahvoja organisaation rakentamisen ja johtamisen välineitä,
koska niiden avulla vaikutetaan paitsi organisaation jäseneksi tulemiseen, myös
sen jäsenten henkilökohtaisiin valintoihin.
Yrityskulttuurista on keskusteltu monella eri tasolla jo useamman vuosikymmenen ajan. Kansainvälistymisen myötä siitä on tullut suosittu keskustelunaihe. Martin (1992) jakaa keskustelun yrityskulttuurista kolmeen kategoriaan:
1.
2.
3.

yhtenäiskulttuureihin
alakulttuureihin
sirpaloituneisiin kulttuureihin.

Yrityskulttuurien syntyyn liittyvät käsitykset nähdään myös (Lillrank 2003):
–
–
–
–

karismaattisten perustajien ja johtajien vaikutuksesta syntyneinä
henkilöstön läpivirtaus- ja seulontamekanismien synnyttäminä
vuorovaikutuksen tiivistymien aikaansaamina
työhön ja kilpailuympäristöön liittyvien rakenteellisten seikkojen aikaansaamina.

Yrityskulttuuri ei kuitenkaan selitä kaikkia organisaatiokäyttäytymisen puolia,
eikä se ole kaikkien työntekijöiden yhtälailla hyväksymä. Kulttuuri käyttäytymisen selittäjänä ei ole kausaalinen eikä esimerkiksi palkkaan verrattavissa oleva,
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vaan taipumus ja mahdollistaja, jota yksilö ja ryhmä voi halutessaan myös vastustaa (Athos & Pascale 1982, Deal & Kennedy 1982, Peters & Waterman 1982,
Kotter & Heskett 1992, Kotter 1995, Sackman 1997, Lillrank 2003).
Korporatiivisen organisaatiokulttuurinäkemyksen mukaan organisaatiot ovat
välineitä, jotka tuottavat hyödykkeiden ja palveluiden lisäksi organisaatioon tietynlaisen kulttuurin. Organisaatiokulttuuri nähdään siten yhtenä organisaation sisäisistä muuttujista, jonka organisaatio tuottaa toimintansa sivutuotteena. Tämän
näkemyksen mukaan organisaatiokulttuuri luo ensinnäkin yhtenäisen identiteetin
tunteen organisaation jäsenille. Toiseksi kulttuuri vaikuttaa organisaation vakauteen. Kolmanneksi kulttuuri toimii suuntaviittana, joka voi ohjata organisaation
jäsenten käyttäytymistä. Korporatiivisen koulukunnan näkemys korostaa vahvan
yrityskulttuurin merkitystä taloudellisena menestystekijänä. Kulttuurin vahvuutta
voidaan arvioida muun muassa sen mukaan, miten monta tärkeää yhteistä organisaatiokulttuurista perusolettamusta organisaatiossa on, miten laajalle ne ovat levinneet ja miten hyvin näiden perusolettamusten suhteellinen tärkeys on viestitty
johdon taholta. Yritysten menestymisen syitä selitetään usein vahvojen organisaatiokulttuurien erityispiirteillä, ja hajanainen tai moninainen organisaatiokulttuuri
nähdään ongelmallisena. (Baker 1980, Boje ym. 1982, Deal & Kennedy 1982,
Peters & Waterman 1982, Kilman ym. 1985, Hickman & Silva 1986, Silén 2001.)
Korporatiivinen organisaatiokulttuurinäkemys on siis pääasiassa tarkoitettu
liikkeenjohdon apuvälineeksi liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän näkemyksen mukaan organisaation menestymisen ja/tai etevyyden perusta
voidaan löytää sen strategiasta ja organisaatiokulttuurista. Yhdistämällä nämä
kaksi elementtiä oikealla tavalla toisiinsa saadaan luoduksi liiketaloudellisesti
menestyvä organisaatio. Tällöin strateginen ajattelu ja kulttuuri ovat saman asian
kääntöpuolia; strategia luo päämäärät ja keinot, ja organisaatiokulttuuri antaa niitä
tukevan inhimillisen toiminnan mallin. Kognitiivisen näkemyksen mukaan organisaatiokulttuuri voidaan ymmärtää organisaation jäsenten yhteisesti omaksumiksi kokemis- ja ajattelutavoiksi sekä uskomusten ja perusoletusten järjestelmiksi.
Yrityskulttuuri on siis ainutkertainen järjestelmä vastaanotettaessa ja järjesteltäessä materiaalisia ilmiöitä, asioita, tapahtumia, käyttäytymistä ja tunteita. Kulttuuri syntyy organisaation jäsenten mielessä erilaisten sääntöjen ja tiedostamattoman logiikan luomana. (Rossi & Higgins 1980, Schall 1983, Lundberg 1985,
Schein 1987, Silén 2001.)
Organisaatiokulttuurin ja strategian välistä suhdetta on pyritty havainnollistamaan taulukossa 1:
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Taulukko 1. Organisaatiokulttuurin ja strategian välinen suhde (Silén 1995, julkaistu
Timo Silénin luvalla).
STRATEGIA

ORGANISAATIOKULTTUURI

Strategian tulee sopia vallitsevaan

Organisaatiokulttuurin tulee tukea valittua

organisaatiokulttuuriin

strategiaa

Toimivuus testataan markkinoilla

Hyvyyden arviointi vaikeaa; voidaan arvioida
strategioiden toimivuuden kautta eli sen mukaan,
millaisen pohjan organisaatiokulttuuri tarjoaa
toivotun strategian toteuttamiselle

Olemus funktionaalinen

Olemus fenomenologinen eli kokemuksellinen

Helppo muuttaa

Vaikea muuttaa

Tarkasteltavissa rationaalisin ja objektiivisin

Tarkasteltavissa laadullisin ja subjektiivisin

lähestymistavoin

lähestymistavoin

Sisältää lähinnä organisaation johdon

Sisältää organisaation osaamisen ja

liiketaloudellisia päämääriä, jotka voidaan saada

aivokapasiteetin käyttömuodot, jotka voidaan

"elämään" organisaatiokulttuurin kautta

kohdentaa markkinoille strategioiden avulla

Organisaatiokulttuuri on monitasoinen ilmiö, jonka pinta koostuu näkyvästä käyttäytymisestä ja syvemmät tasot arvoista ja osin tiedostamattomista perusoletuksista. Symbolisen lähestymistavan edustajat tulkitsevat organisaatiossa toimivien
ihmisten sosiaalisten suhteiden syntyvän erilaisten symbolisten merkityssuhteiden, -järjestelmien ja -rakenteiden kautta, jolloin organisaation rakenteet ja premissit tulkitaan vakiintuneiden symbolisten merkityssuhteiden seurauksiksi. Symbolisen organisaatiokulttuurinäkemyksen mukaan johdon strategisen pohdinnan
tulos tulee voida viestittää symbolijärjestelmän avulla henkilöstölle mahdollisimman oikeassa ja tehokkaan toiminnan takaavassa muodossa. (Smircich & Morgan
1982, Gray ym. 1985, Silén 2001.)
Strukturaalisen näkökulman mukaan organisaatiokulttuuri ilmentää tiedostamattomia psykologisia prosesseja. Tällöin tarkastellaan organisaation jäsenten tiedostamattomien prosessien ilmentymistä sosiaalisissa suhteissa, jolloin organisaation muodot ja käytännöt voidaan ymmärtää näiden prosessien heijastumina.
(Lemert 1979, Riley 1983, Allaire & Firsirotu 1984.) Tästä lähtökohdasta lähtevän organisaatiokulttuuritutkimuksen tehtävänä on paljastaa organisaation rakenteiden ja prosessien alla olevia piilotettuja organisaatiokulttuuria ja laajempaa yhteiskunnallista kulttuuria kuvaavia tiedostamattomia ihmismielen ulottuvuuksia
(Rossi 1974, Allaire & Firsirotu 1984, Silén 1998).
Toimivasta laatukulttuurista voidaan Silenin (2001) mukaan puhua, mikäli
asiakas- ja laatukeskeiset ajattelu- ja toimintatavat ovat syöpyneet organisaatio47

kulttuurin syvimmille tasoille, arvojen ja alitajuisille perusolettamusten tasoille
saakka. Organisaatiokulttuurin arvot, normit ja perusolettamukset tukevat silloin
kokonaisvaltaista laadun tekemistä ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Laatukulttuurisuutta voidaan edistää siten, että keskitytään organisaation toiminnan laatukeskeisten arvojen ja toimintaperiaatteiden vahvistamiseen oikein oivalletun johtamisen avulla. Laatu ja asiakkaiden tyytyväisyys on tällöin nostettu toimintaa
ohjaaviksi keskeisiksi arvoiksi. Tarkemmin määriteltynä toimiva laatukulttuuri
tarkoittaa sitä, että organisaatio osaa toisaalta kehittää pitkäjänteisesti omaa organisaatiokulttuuriaan kohti vakuuttavaa laatua tuottavaa toimintaa ja toisaalta hyödyntää omaa kehityspotentiaaliaan ja osaamistaan. Kun toimivaa laatukulttuuria
kehitetään ja hyödynnetään tehokkaasti, tuo se yritykselle kilpailuetua, jota on
vaikea jäljitellä. Tällä tavoin asiakkaiden yksilöllisestä tyydyttämisestä tulee
myös strateginen kilpailutekijä ja organisaatio menestyy markkinoilla laatukilpailukykynsä ansiosta sitä paremmin, mitä kehittyneempi sen laatukulttuuri on
(kuva 6). (Silén 1998.)
Organisaatiokulttuurin
osaamisvarannon kasvattaminen
Resurssien
kokonaisvaltainen
kehittäminen

Asiakas- ja laatukeskeisen
toimintakulttuurin kehittymistä
tukeva johtaminen

Resurssien
kokonaisvaltainen
hyväksikäyttö

Osaamisvaranto
suunnattavissa
tehokkaasti markkinoille
organisaatiokulttuuriin
sopivien strategioiden
avulla

Organisaatiokulttuurin
osaamisvarannon
hyödyntäminen
Organisaatiokulttuurin oikea tulkinta
ja osaamisvarannon esiinsaaminen
merkitysten johtamisen avulla
Toimiva organisaation
kehittämisen organisointi

Uusien markkinoilla
tarvittavien tuote- ja
palveluelementtien
tehokas etsintä

Jokaisen organisaation jäsenen
aivokapasiteetin hyödyntäminen ja
kehittäminen

Kuva 6. Organisaatiokulttuuri ja suorituskyky (Silén 1998, julkaistu Timo Silénin luvalla).

2.4.3 Laadun lajit laatukulttuurin näkökulmasta
Laadun tuottamisen keinovalikoima on sidoksissa paitsi toimialaan, myös toiminta- ja tuotantomenetelmiin. Erilaiset tuotantotavat tuottavat myös toisistaan
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poikkeavia laadunrakentamismalleja, jotka ohjaavat alalla toimijoiden ajattelua ja
luovat omintakeista laatukulttuuria. Tässä mielessä on syytä tarkastella, minkälaisia laatuun liittyviä kulttuureita eri toimialoilla syntyy. Lillrank (2003) on jaotellut erilaiset tuotantomuodot seuraavasti:
–

–

–

–

Amerikkalaisen massatuotannon yhdenmukaisuus vaatii kurinalaisuutta, standardointia ja vaihtelua aiheuttavien virheiden kitkemistä, yleisiä ja yhtäläisiä
ratkaisuja. Kilpailuetu syntyy virheettömyydestä ja volyymin tarjoamasta hintakilpailuedusta. Tällaiset työt ovat usein ositettuja ja yksitoikkoisia, ja organisaatiot ovat hierarkkisia. Laatu on ennen kaikkea standardointia, jonka
avulla virheettömyyteen pyritään.
Japanilainen lean-toiminta tuottaa samalla tavalla suuria volyymejä, mutta
tuotteiden valikoima on laaja. Tuotteiden variointi ja massaräätälöinti, uusien
mallien ja versioiden jatkuva virta massatuotannon hinnoin on tärkein kilpailuetu. JOT-logistiikan takia organisaatio on haavoittuvainen häiriöille. Siksi
sen on madalluttava ja poistettava byrokratiaa nopeuden aikaansaamiseksi.
Jatkuva ongelmanratkaisu on arvo ja hyve. Sitä varten tarvitaan moniosaamista ja tiimityötä. Laatu tarkoittaa virheettömyyttä ennen muuta ”liikkuvaan
maaliin osumisessa”.
Pohjoiseurooppalaisessa insinöörimaailmassa samaa asiaa ei yleensä toisteta
kahta kertaa aivan samalla tavalla. Tällaisia ympäristöjä ovat asiakaspohjainen räätälöinti, jossa jokainen tuote on yhdessä asiakkaan kanssa suunniteltu
prototyyppi. Projektiliiketoiminnassa projekti kootaan pääasiassa tunnetuista
osista, mutta ainutlaatuisena yhdistelmänä. Tällaisessa ympäristössä voi standardoida yksityiskohtien parhaita käytäntöjä ja laatia niistä laatujärjestelmiä.
Tämä voi olla kuitenkin monessa tapauksessa turhauttavaa, kun varsinainen
arvo syntyy siitä ainutlaatuisuudesta, jolla asiakas odottaa saavansa ratkaisun
juuri hänen ongelmiinsa. Laatu lieneekin prosessin sekvenssissä prosessia
asiakaspäästä tarkasteltaessa.
Monoliittinen toimiala on pääomavaltainen, usein paljon raaka-aineita ja
energiaa käyttävä prosessiteollisuus. Myös tietokonemuistien massatuotanto
on tässä merkityksessä monoliittista. Tuotteet ovat usein niin sanottua bulkkia.
Kilpailukyvyn ratkaisee hinta, joka vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan.
Kustannusrakenteen suurimpia posteja ovat pääoma, raaka-aineet ja energia,
työvoiman osuus on varsin pieni, ja operaatioiden toistuvuus tarjoaa mahdollisuuksia automaatiolle. Toistuvuus ja suuret volyymit merkitsevät huomattavia laatukustannuksia, mikäli tuotannon säädöt epäonnistuvat. Pääomavaltai49

–

–

suudesta taas seuraa, että kapasiteetin käyttöaste, pääoman hinta ja investointien ajoitus ovat keskeisiä strategisia ongelmia. Tästä kaikesta seuraa, että
laatuasiat ovat teknisiä, ne voidaan sulauttaa automaattisten järjestelmien algoritmeihin, joita valvomaan voidaan ottaa korkeasti palkattuja ammattiihmisiä. Keskeisiä laatukriteerejä ovat tasalaatuisuus, saanto ja kapasiteetin
käyttöaste.
Megaprojektit-toimialalle tyypillisiä ovat suuret ja erittäin monimutkaiset
tuotteet ja kehitysprojektit. Näitä ovat esimerkiksi tietokoneiden käyttöjärjestelmät, satelliitit, avaruusalukset, risteilyalukset ja jumbojetit. Esimerkiksi
Airbusin jumbojetissä on miljoonia osia, joten sen kokoonpanokin saa megaprojektin luonteen. Monimutkaisuus kasvaa siinä määrin, ettei kukaan ihminen pysty hallitsemaan kaikkia asioita. Megaprojektit ovat syntyneet yleensä
sotatarviketeollisuuden kaltaisissa ympäristöissä, joissa asiakkaat eivät ole olleet erityisen kustannustietoisia. Megamalli on kuitenkin joutunut vaikeuksiin varsinkin tuotteissa, joissa loppukäyttäjät ovat tavallista kansaa. Esimerkiksi Airbusilla on jatkuvasti vaikeuksia kompleksisuutensa hallitsemisessa.
Silicon Valleyksi kutsutaan toimialakulttuuria, joka perustuu korkeaan teknologiaan, älyä vaativiin tuotteisiin, nopeisiin tuote- ja teknologiasykleihin sekä
vaikeasti ennustettaviin teknologioiden ja markkinoiden muutoksiin ja kehittymiseen. Tälle alalle onkin syntynyt yritysorganisaatioita, jotka muistuttavat
hyvin vähän perinteisiä massatuotanto- tai monoliittisia malleja. Yksilökohtainen osaaminen, kekseliäisyys, toteutuskyky, nopeus ja oikea ajoitus ovat
tärkeimpiä kilpailukyvyn edellytyksiä ja niitä tukevat organisaatiot ovat matalia, epämuodollisia ja meritokraattisia. Aikaansaannokset määräävät aseman
ja ansiot iästä ja koulutuksesta riippumatta. Spontaani kommunikaatio kaikkiin suuntiin on tärkeää, prosesseja ei ehditä määritellä ennen kuin ne käyvät
vanhoiksi, ja organisaatio taiteilee jatkuvasti kaaoksen partaalla.

Erilaisten toimialakulttuurien mukaista toiminnan organisointia ja menestystekijöitä on mallinnettu taulukossa 2.
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Taulukko 2. Toimialakulttuurien tyypit (Lillrank 2003, julkaistu Paul Lillrankin luvalla).
Kulttuuri

Menestystekijä

Organisaatio

Esimerkki

Amerikkalainen

Volyymi,

Hierarkkinen,

Liukuhihna

massatuotanto

yksikkökustannukset

funktionaalinen

Japanilainen Lean-

Valikoima, joustavuus

Prosessi, monitaitoinen

Räätälöinti asiakkaan

Tuoteverstas,

tarpeisiin

projektiorganisaatio

Investoinnit ja niiden

Hierarkkinen,

ajoitus

teknokraattinen

Monimutkaisuuden

Asiantuntija

NASA, Airbus

Matala, meritokraattinen

Nopeasti kasvava

toiminta
Pohjoismainen insinööri
Monoliittinen
Megaprojekti

Tuotantosolut,
kehitysryhmät
Oppisopimukset
Suunnitteluesikunta

hallinta
Silicon Valley

Innovatiivisuus,
uusiutumiskyky

teknologiayritys

Jaottelu on kategorinen ja karkea, mutta antaa kuvan laadun tuottamisen lähtökohdista erilaisissa tuotanto-olosuhteissa. Laatukulttuurin näkökulmasta jaottelusta seuraa joukko johtopäätöksiä. Ensinnäkin, jokainen tuotantotyyppi vaatii
omanlaisensa laatujohtamisen ja laatukulttuurin tuottamismuodon. On helppo ymmärtää, miksi amerikkalais-japanilaisessa massatuotantokulttuurissa syntynyt laatujohtaminen on kohdannut vastarintaa muissa ympäristöissä. Kurinalaisuuden
tarjoaminen organisaatioon, joka ei ole sellaiseen oppinut, johtaa helposti torjuntaan. Toiseksi tällaisen monimuotoisuuden keskellä yhtenäisen laatujärjestelmän
rakentaminen voi osoittautua vaikeaksi, kun yksittäisten yritystenkin sisällä voi
vallita erilaisia kulttuureja, esimerkiksi tuotekehityksen edustaessa megaluokkaa,
kokoonpanon lean-toimintaa ja yksinkertaisemman osavalmistuksen massatuotantoa. (Lillrank 2003.)
Vallitseva todellisuus on jossakin määrin kaikissa tapauksissa monimuotoinen.
Siksi se asettaa haasteita toimivan laatukulttuurin rakentamiselle. Avainasemaan
nousevat johtajuus ja johtaminen (ks. kohta 2.4.1). Hyvä johtajuus kykenee näkemään monimuotoisuuden asettamat vaatimukset, ja toimenpidetasolla hyvä johtaminen hyödyntää ja kehittää kaikkien toimialojen organisaatioiden osaamisvarantoa ja edistää sellaisten toimintatapojen ja arvojen syntyä, jotka tukevat toimivan
laatukulttuurin rakentamista. Siksi hyvä johtajuus ja johtaminen ovat välttämättömiä monimuotoisten toimialojen laatukulttuurin rakentamisessa. Lillrankin (2003)
mukaan vain hyvällä johtamisella voidaan luoda pohja hyvälle laaduntuottokyvylle, josta seuraa organisaation hyvä ja kestävä kilpailukyky. Toimiva laatukulttuuri ja siihen pohjautuva laaduntuottokyky kääntyvät näin ei pelkästään laatukil51

pailukyvyksi, vaan yleisesti kilpailukyvyksi. Laatujohtaminen on siten nimensä
mukaisesti mitä suurimmassa määrin nimenomaan laadun tekemisen johtamista.
2.4.4 Laatujohtamisen juuret – japanilaiset laatujohtamisen
kehittäjinä
Nykyisten laatujohtamismallien juuret ulottuvat 1930-luvun tilastolliseen laadunvalvontaan USA:ssa ja Englannissa. Laatujohtamisen kehitystyö on tapahtunut
kuitenkin käytännössä toisen maailmansodan jälkeen Japanissa. Kun tarkastellaan
japanilaisen laatujohtamisen TQC:n (Total Quality Control) kehitystä, voidaan
sen rakentumisen keskeisenä lähtökohtana pitää tohtori Edwards Demingin kutsumista USA:sta vuonna 1950 Japanin tutkijoiden ja insinöörien liiton JUSE:n
toimesta laatuasioiden asiantuntijaksi. Deming luennoi japanilaisille johtajille ja
insinööreille tilastollisesta laadunvalvonnasta 1950-luvun alkuvuosina. Hänen
ansiostaan tilastolliset ongelmanratkaisumenetelmät kehittyivät ja levisivät Japanin teollisuudessa. Deming kiinnitti erityisesti huomiota laatuun visiona. Hänen
kunniakseen perustettiin jo vuonna 1951 vuosittain jaettava Deming-palkinto laadun osalta tulokselliseen toimintaan yltäneelle henkilölle tai yritykselle. Demingin esittämien vaikeiden tilastollisten mallien pehmentäjäksi kutsuttiin Japaniin
yhdysvaltalainen tohtori Joseph Juran. Hän painotti erityisesti laatujohtamista yrityksen kaikissa toiminnoissa. Käytännössä tämä aikaansai tilastollisen laadunvalvonnan ottamisen yhdeksi laatujohtamisen työkaluksi. Juran määritteli laadun uudesta näkökulmasta: laatu on kykyä täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset. Juran
oli asiakkuuden esiin nostamisessa edelläkävijä. (Juran 1995, 1998, 2003, Silén
2001.)
Jo 1950-luvun lopulla oli laaduntuottokyky Japanissa länsimaisella tasolla.
Tästä jatkettiin laadunvalvonnan demokratisoimiseen, jossa tuotteen laaduntarkastus annettiin työntekijöiden tehtäväksi laadunvalvojien ja insinöörien sijaan.
Tämä merkitsi länsimaista poikkeavien liikkeenjohtomallien käyttöönottoa. Japanilaisten keskuudesta nousseista laatuasiantuntijoista tunnetuimpia ovat muun
muassa Kaoru Ishikawa, Genichi Taguchi ja Noriaki Kano, jotka ovat olleet keskeisesti vaikuttamassa Japanin elinkeinoelämän laatujohtamisen kehittämisessä.
(Silén 1998.)
Laatujohtaminen on syntynyt Japanissa käytännön kokeilujen kautta, kun
useimmat länsimaiset johtamisjärjestelmät ovat taas erilaisten johtamisteorioiden
käytännön sovelluksia. Japanilaisen laatujohtamisen tekniikat eivät yksi kerrallaan tarkasteltuina poikkea olennaisesti länsimaiden vastaavista. Olennaista on
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kuitenkin se, miten tekniikat saadaan toimimaan organisaatiossa. Erityisesti asiakaskeskeisyys ja asiakkaan tarpeisiin nopeasti reagoiminen ovat avainasemassa.
Tuotantoprosessit pyritään rakentamaan siten, että virheiden syntyminen voidaan
estää niissä ennakolta. Tavoitteena on tehokas, virheetön tuotanto, jonka suorituksia ja laatutasoa voidaan mitata ja ilmaista helposti tajuttavasti. Tuotteiden korkea
laatu, alhainen hinta ja nopea toimitusaika ovat yritysten ensisijaiset menestystekijät, joihin pyritään toiminnan jatkuvalla parantamisella. Kaikki, mikä ei tuota
lisäarvoa asiakkaalle, on turhaa. (Silén 1998.)
Silénin (1998) mukaan japanilaiselle laatujohtamiselle on tunnusomaista, että
kaikki osallistuvat laadun ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Jatkuva toiminnan
kehittäminen on jokaisen velvollisuus ja sitä varten organisoidaan pienryhmiä,
kuten laatupiirejä ja -tiimejä. Organisaation laatuun liittyvät tavoitteet kulkevat
ylhäältä alas tavoitejohtamisen muodossa. Alhaalta ylös suuntautuva kommunikaatio tapahtuu aloitetoiminnan ja laatupiirien välityksellä. Ylin johto analysoi
yrityksen laatutoiminnot kausittaisesti. Myös alihankkijat ja yhteistyökumppanit
on kytketty yritysten kokonaisvaltaisen laadun tekemiseen. Kansallisessa yhteistoiminnassa kaikkien toimijoiden tulee ymmärtää laadun merkitys ja sitoutua sen
kehittämiseen. Sama koskee myös yliopistojen ja korkeakoulujen verkostoja ja
laatuun liittyvää yhteistyötä. TQC-ajattelu ei erottele selvästi operaatioita ja strategioita, sillä laatu kattaa molemmat. Painopiste on operaatioiden puolella, koska
TQC on asiakaskeskeisyyden korostamisestaan huolimatta suuntautunut vahvasti
yrityksen sisäisten toimintojen kehittämiseen. Japanin oppi länsimaille on paljolti
ollut siinä, että sillä on ollut kyky menestyä niukoista aineellisista resursseista
huolimatta kehittämällä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti kansakunnan henkisiä
resursseja ja saattamalla ne palvelemaan yhteistä hyvää.
2.4.5 Laatujohtamisen käsite ja toimintatavat yhdenmukaistuvat
Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen japanilaisesta versiosta (TQC) käytetään länsimaissa yleisimmin lyhennettä TQM (Total Quality Management). Johtamisjärjestelmien perusperiaatteet ovat kummassakin samat, mutta painotukset voivat vaihdella. Nykyään myös Japanissa käytetään yleisesti lyhennettä TQM. Yhä useammin sanat laatu ja TQM on alettu korvata käsitteillä performance excellence ja
business excellence. Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen teorioissa painottuvat
asiakasnäkökulma ja laaja-alainen laatukäsitys. Tällöin laadulla tarkoitetaan kokonaisvaltaista toiminnan ja lopputuloksen laatua. Johtamisen näkökulmasta laatu
ymmärretään ennen kaikkea prosessina ja lopputuloksena, jolloin TQM on moni53

tasoinen johtajuuden, välineiden ja järjestelmien muodostama rakenne. (Ishikawa
1985, Harrington 1987, Nemoto 1987, Oakland 1989, Lillrank 1990, Olin & Rynes 1991, Dale & Cooper 1992, Juran 1992, Sashkin & Kiser 1993, Silén 1998,
2001. Dale ym. 2007.)
Laatujohtaminen voidaan nähdä toisaalta johtamisen ajattelutavan filosofisena kokonaisuutena ja toisaalta kokonaisvaltaisen laadun johtamisen menettelytapojen ja tekniikoiden joukkona tai näiden molempien yhdistelmänä. Laatujohtamisen yleisimmin käytettyjä työkaluja ja tekniikoita ovat (Ozeki & Asaka 1990,
Silén 2001):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tilastollinen prosessien valvonta (SPC)
tilastollinen laadunvalvonta (SQC)
seitsemän ”alkuperäistä” laadunvalvonnan työkalua
seitsemän ”uutta” laadunvalvonnan työkalua
laadun talo (QFD)
työnkulkukaaviot
benchmarking
laatutarina
tarkistuslistat
aivoriihi
johtamisympyrä
vikapuuanalyysi
laatukustannusten analyysi.

Näiden rooleina ja tehtävinä voivat olla:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tiedon keruu, tiivistäminen ja esittäminen
ongelmien löytäminen, ymmärtäminen ja syiden poistaminen
prioriteettien asettamisen avustaminen
ratkaistavien ongelmien valinta
syy-yhteyksien löytäminen
ideoiden konstruoiminen
suorituskyvyn tai kehitysmahdollisuuksien arviointi
suunnittelu
toimenpiteiden käytäntöön soveltamisen avustaminen
valvonnan mahdollistaminen ja niin edelleen.

Tekniikat ja työkalut ovat käytännön kehittämisen apuvälineitä. Niitä on osattava
käyttää kokonaisvaltaisen laatujohtamisen mukaisesti. Tällöin on Silénin (2001)
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mukaan osattava ottaa huomioon organisaation todelliset tarpeet ja sen laaduntuottokyky. Pelkkä taito käyttää näitä tekniikoita ja työkaluja ei kuitenkaan takaa
kykyä soveltaa niitä kokonaisvaltaisen laatujohtamisen aikaansaamiseen, toimivasta laatukulttuurin rakentamisesta puhumattakaan.
2.4.6 Laatujohtamisen painotuksia
Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen keskeiset luojat ja kehittäjät, kuten Crosby,
Deming, Feigenbaum ja Juran korostavat omissa tulkinnoissaan hieman toisistaan
poikkeavia laatujohtamisen näkökulmia. Crosby (1980, 1985) korostaa ylimmän
johdon roolia ja jopa väheksyy työntekijöiden tarpeellisuutta laatutoiminnassa.
Crosbyn tärkein merkitys onkin ehkä siinä, että hän on oivaltanut ylimmän johdon
toimien tärkeyden TQM:n soveltamisen alkuvaiheessa. Crosbyn mukaan laadun
johtaminen keskittyy virheiden ennaltaehkäisemiseen, jolloin tilastollisesti hyväksyttävää laatuvirheiden määrää ei ole olemassa, vaan tavoitteena on nollavirhetaso
(zero defects). Crosby nousi esiin kiinnittämällä huomionsa laatukustannuksiin ja
esittämällä arvion, että amerikkalaisissa tuotantoyrityksissä kulutetaan 20 % liikevaihdosta laatuvirheisiin, niiden estämiseen ja korjaamiseen. Asiakkaiden tarpeista lähtevä laadun mittaaminen on keskeistä hänen ajattelussaan. Crosbyn laatujohtamisen voi tiivistää neljään pääkohtaan:
1.
2.
3.
4.

laatu on yhdenmukaisuutta vaatimuksiin nähden
on halvinta tehdä työ kerralla valmiiksi
tärkein suorituskyvyn mittari on laadun kustannukset
tärkein suorituskyvyn tavoite on nollavirhetaso.

Feigenbaum (1991) painottaa esimiesten ja asiantuntijoiden roolia laadullisten
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän korostaa laadun kustannusten ja hyötyjen taloudellista tarkastelua. Feigenbaum uskoo, että kun laatu on kaikkien asia organisaatiossa, niin itse asiassa se ei silloin ole kenenkään asia. Feigenbaumin mukaan yrityksen johdon tulee sitoutua:
–
–
–

vahvistamaan laadun parantamisen prosesseja
varmistamaan, että laadun parantaminen muuttuu vakiintuneeksi tavaksi
johtamaan tavoitteellisesti laatua ja sen kustannuksia.

Demingin (1986) näkökulma laatuun ja laatujohtamiseen on melko tilastotieteellinen ja hänen lähestymistapansa on hyvin lähellä keskeisten japanilaisten
teollisuusyritysten TQC-sovellutusten linjoja. Hän painottaa johtajien roolia orga55

nisaatiokulttuurin muokkaamisessa laatukeskeiseksi. Demingin mukaan virheellisten tuotteiden myyminen asiakkaille on suurin laadun kustannustekijä, jonka
merkittävyyttä ei voi koskaan väheksyä. Deming korostaa erityisesti johdon vahvaa sitoutumista, jatkuvan kehittämisen periaatetta, henkilöstön huomioimista ja
koulutusta. Demingin perusajatus on, että laatu syntyy tekemällä eikä tarkastamalla. Laatuongelmat pyritään ehkäisemään ennakolta, jolloin erillisestä laaduntarkastuksesta päästään eroon ja tuotteen laaduntarkastus voidaan antaa sen tekijän tehtäväksi. Demingin näkemys laatujohtamisesta muuttui vuosikymmenien
kuluessa työkalujen ja tekniikoiden painottamisesta toimivan laatukulttuurin rakentamisen suuntaan. Hänen mielestään on ensiarvoisen tärkeää saada organisaation johto sitoutumaan tämän rakennustyön arkkitehdiksi.
Juranin (1995) näkemys korostaa keskijohdon ja laatuasiantuntijoiden roolia.
Muun henkilökunnan panos näkyy ennen kaikkea laatupiirien ja laatutiimien
kautta. Juranin mukaan laatua ei voida hallita pelkästään tekniikoilla. Tarvitaan
myös ihmisten johtamista, jotta ymmärrettäisiin ja hallittaisiin inhimilliset näkökohdat. Juran painottaakin erityisesti ihmisten ajattelun ja luontaisten toimintatapojen huomioimista laadun tekemisen suunnittelussa.
Deming ei erikseen painota laatukustannusten osuutta laatutoiminnassa, kun
taas Crosby, Feigenbaum ja Juran pitävät laatukustannusten alentamista keskeisenä tavoitteena. Yhteisesti he pitävät tärkeänä sitä, että laatutoimintaa arvostetaan: laadun merkitys tiedostetaan ja organisaatioissa se koetaan keskeiseksi kehittämisalueeksi. He korostavat asiakaslähtöisyyttä organisaatioiden kaikissa toiminnoissa, johdon vastuuta laadusta, ihmisten johtamiseen keskittymistä, päättymätöntä laadunparannusprosessia ja sitä, että laadun parantaminen vaatii jatkuvaa ponnistelua eikä sen saavuttamiseen ole oikotietä. (Silén 1998.)
2.4.7 Kokonaisvaltainen laatujohtaminen osana perinteistä
länsimaista johtamisjärjestelmää
Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen keskeisiä piirteitä voidaan verrata länsimaisiin
johtamisjärjestelmiin, kuten taulukossa 3 on tehty. Tällöin periteisillä länsimaisilla johtamisjärjestelmillä tarkoitetaan edellä esiteltyjä tieteellisen liikkeenjohdon ja
systeemirationalismin periaatteita. Tarkasteltavat johtamisjärjestelmät voidaan
tulkita näin periaatteiden ja arvojen kokonaisuuksiksi, joita voidaan arvioida sen
mukaan, millaisia oletuksia ne pitävät tiivistetysti sisällään (Silén 1995).
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Taulukko 3. Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen ja länsimaisten johtamisjärjestelmien
sisällön vertailu (Silén 1995, julkaistu Timo Silénin luvalla).
Kokonaisvaltainen laatujohtaminen

Perinteiset länsimaiset johtamisjärjestelmät

Suhde

Sopusoinnussa asiakkaisiin nähden, jopa Hallitseva; selvä ero yrityksen ja

ympäristöön

alistuva

markkinoiden (asiakkaiden) välillä

Todellisuuden ja

Perustuu laajaan tiedon sosialisointiin ja

Perustuu pitkälti organisaation johdon

totuuden luonne

organisaation sosiaaliseen todellisuuteen määrittelemän objektiivisen logiikan kautta
Taipumus sumean logiikan mukaiseen

määriteltyyn fyysiseen todellisuuteen

ajatteluun

Todellisuuden määrittelyn aikajänne lyhyt

Todellisuuden määrittelyn aikajänne on

(esim. budjettivuosi)

pitkä (esim. markkinaosuuksien
valtaamisen osalta vuosien takana)
Ihmisluonteen

Ihmiset ovat yhteistyöhaluisia, ahkeria ja Ihmiset (alaiset) ovat valvontaa tarvitsevia

perusoletukset

tunnollisia psykofyysisiä olentoja

fyysisiä olentoja

Jokainen ihminen on aktivoituva ja

Vain esimiehiksi valikoituneet ovat

ajatteleva olento

aktiivisia ja ajattelevia olentoja

Ihmiset ovat sosiaalisia olentoja

Alaisia tarvitsee sen sijaan jatkuvasti

(porukkahenkisiä)

motivoida erilaisin kepein ja porkkanoin

Ihmistoiminnan

Suuntautunut yhteisölliseen tekemiseen

Suuntautunut yksilölliseen tekemiseen

luonne

Organisaation jäsenten toiminta on laaja- Organisaation jäsenten toiminta on

Ihmiset ovat yksilöllisiä olentoja

alaista ja väljästi määriteltyä

erikoistunutta ja omaan

Jokaisella on työn rajoissa omat työt;

organisaatiolaatikkoon rajoittuvaa

aivojen käyttöoikeus ja -velvollisuus on

Ihmisillä on esimiesten osoittamia töitä;

jokaisella

vapaa aivojen käyttöoikeus vain esimiehillä

Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden

ja avainhenkilöillä

tyydyttäminen korkealaatuisin tuottein ja

Toiminnan tarkoituksena yrityksen

palveluin

omistajien voiton maksimointi

Strategia ja tavoitteet ovat kaikkien

Strategia ja tavoitteet ensisijaisesti vain

tiedossa

johdon tiedossa

Ihmisten välisten

Ihmisten väliset suhteet ryhmittäin

Ihmisten väliset suhteet

suhteiden luonne

yhteistoimintahakuisia (yritys on yhteisö - yksilölliskilpailuhakuisia
ajattelu)

Organisaatiohierarkian mukainen

Ihmiset samanarvoisia

eriarvoisuus hallitsee

Jokainen työntekijä ansaitsee saman

Tiedonvälitys hierarkkista ja esimies

kohtelun kuin johtajakin

keskeistä

Tiedonkulku vertikaalisesti ja
horisontaalisesti avointa esim.
laatupiirien, laatutiimien, projektiryhmien
ja ringi -järjestelmän kautta
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Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen asema ei ole yksiselitteinen organisaatio- ja
johtamistutkijoiden keskuudessa. Yhtenä syynä tähän on pidetty sitä, että joidenkin tutkijoiden mielestä sillä ei ole mitään selkeää teoreettista pohjaa (Grant ym.
1994). Joidenkin näkemysten mukaan laatujohtamisella on omat teoreettiset koordinaattinsa, joiden avulla se on mahdollista asemoida paikalleen johtamisen koulukuntiin. Laatujohtamisen asemaa pohdittaessa on useimmiten pidetty itsestään
selvänä, että TQM on käytännön kokeilujen kautta löytynyt periaatteiden ja tekniikoiden kokoelma, jota ei voida teoreettisesti paikantaa. Silénin (1995) mukaan
TQM sijoittuu sekä funktionalistisen että tulkitsevan koulukunnan alueelle siten,
että painopiste on tulkitsevan paradigman alueella. Tällainen väite saattaa tuntua
oudolta sellaisen johtamisjärjestelmän kohdalla, jonka teoreettisena pohjana on
länsimaissa totuttu pitämään tilastotiedettä.
Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen sijoittuminen osittain perinteisten länsimaisten johtamisjärjestelmien joukkoon voidaan Silénin (1998) mukaan perustella helposti. Tällaista tulkintaa tukevat yleinen tiukka kurinalaisuus, laadunhallintatekniikoiden laaja käyttö, prosessien tarkka organisointi ja funktionaalisten työkalujen käyttö. TQM:n käytännön sovellutukset ovat tiukan funktionaalisia. Kuitenkin TQM:n filosofia ja yleinen toiminta-ajatus ammentavat sisältönsä tulkitsevan koulukunnan alueelta, ja juuri siksi kokonaisvaltainen laatujohtaminen on
monin osin vastakkainen perinteisten johtamisjärjestelmien kanssa. Tulkitsevan
paradigman mukaisia ulottuvuuksia ovat esimerkiksi organisaation käsittäminen
ennen kaikkea sisäisen asiakkuuden ja ihmisten vuorovaikutuksen ketjuksi. Tämä
ketju alkaa ensimmäisestä työvaiheesta ja päättyy valmiin tuotteen toimittamiseen
asiakkaalle. Toinen ulottuvuus on sosiaalisen todellisuuden korostaminen organisaation toiminnoissa tai intuitiivisuus strategisessa johtamisessa. Tällöin johtaminen perustuu aktiiviseen psykofyysiseen ihmiskuvaan. (Silén 1998.)
Luonteenomaista on myös taipumus sumean logiikan mukaiseen ajatteluun,
mikä tarkoittaa tiedon laajaa prosessointia koko organisaatiossa, kokonaisuuksien
korostamista pirstaleisuuden ja erikoistumisen sijaan sekä rinnakkaisten sosiaalisten todellisuuksien olemassaolon näkemistä ja hyväksymistä organisaatiossa.
Laatujohtaminen korostaa myös merkityksiä koskevaa pätevää tietoa ja samanarvoisuutta organisaatiossa; jokaisen työntekijän tulee saada samanlainen kohtelu
riippumatta organisaatiotasosta. Tällöin esimerkiksi rationaalisuudella on oma rajoitettu roolinsa organisaation toiminta-ajatuksen ja päämäärien alapuolella eikä
se hallitse kaikenkattavasti toimintaa, kuten esimerkiksi tavoite- ja tulosjohtamisessa tapahtuu. (Silén 2001.)
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Laatujohtamisen painottuminen liiaksi keinojen ja työkalujen käyttöön johtaa
monessa tapauksessa epäonnistumisiin. Silénin (2001) esittämän arvion mukaan
jopa 70 % organisaatioiden yrityksistä soveltaa kokonaisvaltaista laatujohtamista
epäonnistuu. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että soveltajat keskittyvät liiaksi
laatujohtamisen keinojen ja työkalujen käytön edesauttamiseen ymmärtämättä
laatujohtamisen sisällöllistä perustaa ja sen oikeansuuntaista tulkitsemista.
2.4.8 Kokonaisvaltainen laatujohtaminen doktriinina
Sana doktriini tarkoittaa toistaiseksi todeksi uskottua käsitystä siitä, miten jokin
todellisuuden osa ja sen pohjalta rakennettu toimintatapa toimivat. Lillrank (2003)
näkee kokonaisvaltaisen laatujohtamisen (Total Quality Management, TQM) johtamisdoktriinina, joka perustuu olettamukselle laadun merkityksestä kilpailukyvylle sekä olettamukselle laadun aikaansaamisen parhaista menettelytavoista.
Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen (TQM) perusolettamuksista on esitetty
erilaisia tulkintoja monissa oppikirjoissa. TQM on nähty kokonaisuutena, josta on
haluttu rakentaa järjestelmä, jossa on laadun tekemisen kannalta kaikki tarpeellinen. TQM on siten eräänlainen ideoiden yhdistelmä, tuotteistettu johtamisväline, jonka perusolettamukset voidaan tiivistää seuraavasti (Shiba ym. 1993,
Hackman & Wageman 1995, Lillrank 2003):
–

–
–
–
–
–

Olettamukset laadusta: Huonon laadun kustannukset ovat merkitseviä, halvinta on tehdä ensimmäisellä kerralla oikein. Laatu ei synny tarkastamalla,
vaan virheiden syyt poistamalla.
Olettamukset asiakkaista: Tyytyväinen asiakas on laadun paras kriteeri ja
asiakastyytyväisyys on tärkeä toiminnan ohjaussignaali.
Olettamukset organisaatiosta: Organisaatio nähdään toisistaan riippuvaisten
osien kokonaisuutena (systeemiteoreettinen näkemys organisaatiosta).
Olettamukset ihmisistä: Työntekijät välittävät luonnostaan oman työnsä laadusta ja tekevät hyvää työtä mikäli systeemi sen sallii.
Olettamukset johtajien roolista: Johtajat ovat vastuussa laadusta.
Olettamukset muutoksen johtamisen periaatteista: Prosessikeskeisyys, muutoksen analyysi ja hallinta, tosiasioiden varassa johtaminen, jatkuva kehittäminen, asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten tunnistaminen ja mittaaminen,
asiakastyytyväisyyden seuranta, toimittajayhteistyö, monifunktionaalisten
tiimien käyttö, tilastollisten menetelmien ja kokeiden käyttö, prosessien kehittämisen työkalut, aivoriihet, vuokaaviot, bench-marking eli parhaista käy59

tännöistä oppiminen, työntekijöiden osallistuminen ja valtuutus ja niin edelleen.
TQM-laatudoktriinin perusolettamukset olivat aikoinaan radikaaleja ja uutta luovia. Julkisen sektorin palvelutuotannossa ja suunnitelmataloudessa ne ovat sitä
edelleen. Modernissa markkinataloudessa on kuitenkin tehtävissä joukko havaintoja, jotka eivät varsinaisesti kumoa TQM-doktriinia, mutta antavat Lillrankin
(2003) mukaan aihetta aikaisemmasta poikkeavaan tarkasteluun:
–

–

–

–
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Laatu on muuttunut kilpailuedun tarjoavasta innovaatiosta kilpailussa mukana pysymisen perusehdoksi. Sitä mukaa kun laatu paranee jollakin toimialalla,
todella huonot kilpailijat karsiutuvat pois ja kärkijoukon väliset laatuerot vähenevät. Laadusta tulee kilpailussa pysymisen välttämätön ehto, mutta se ei
ole riittävä kilpailuedun saavuttamiselle. Valmistuksen laadun kehittyminen
standardointia, automaatiota ja parhaita käytäntöjä soveltamalla vie vähitellen
laatua kohti kuuden sigman tasoa eli noin neljää virhettä miljoonaa toistokertaa kohti. Tälle tasolle tultaessa laatuponnistelujen vaikutukset alkavat olla
niin marginaalisia, että niillä ei ole kilpailun eikä taloudellisen tuloksen näkökulmasta suurta merkitystä.
Asiakassuuntautuneen laadun kohdalla kehitys voi olla samansuuntainen,
mutta siinä lähestytäänkin kuuden sigman sijasta niin sanottua dominant designiä. Ajan mittaan löytyy paras tunnettu design, innovaatio ja kokeilu lakkaavat ja tuotteiden perusrakenteet alkavat muistuttaa toisiaan yhä enemmän.
Asiaan perehtymättömällä on vaikeuksia erottaa eri valmistajien saman segmentin tuotteita toisistaan, esimerkiksi keskitason henkilöautot ja tietokoneet
eivät nykyään juuri eroa toisistaan. Imago ja brändi pitää varta vasten rakentaa promootioilla ja mainonnalla.
Asiakkaan merkitys laadun määrittelijänä on korostunut ja käy yhä tärkeämmäksi. On kuitenkin käymässä ilmi, että asiakastyytyväisyys ei välttämättä
ole kovin hyvä valintakäyttäytymisen ennustaja. Täysin tyytyväisiksi ilmoittautuvat asiakkaat saattavat vaihtaa toimittajaa tai merkkiä ihan vain muutaman euron tähden. Toisaalta voimakkaastikin tyytymättömyytensä ilmaisseet
saattavat pysyä asiakkaina ainakin tilanteissa, joissa on vain vähän vaihtoehtoja.
Kokonaisvaltaisuus ja systeeminäkemys voivat vaatia tarkennusta. Kun Edwards Deming viitisenkymmentä vuotta sitten esitti, että yritys on toisiinsa
vaikuttavista osista koostuva systeemi, ajatus oli uusi ja tuore. Se perustui
kehkeytymässä olevaan systeemiteoreettiseen maailmankuvaan. Sittemmin

systeemiajattelusta on tullut yleisesti hyväksytty. Yritysten ja organisaatioiden systeemiluonteesta ei kuitenkaan vielä automaattisesti seuraa, että johtamisjärjestelmien tulisi olla yhtälailla kokonaisvaltaisia systeemejä. Tässä
mielessä TQM:n kokonaisvaltainen pakettiratkaisu voidaan hyvinkin asettaa
kyseenalaiseksi.
Reichheld (1996) on esittänyt, että asiakasuskollisuus (loyalty) astuisi pelkän
tyytyväisyyden tilalle. Uskollisten asiakkaiden merkityksestä on tehty joukko
tutkimuksia ja niiden perusteella on havaittu, että vaivan näkeminen vanhojen
asiakkaiden pitämiseksi on huomattavasti tuottoisampaa kuin uusien hankkiminen.
Tämä saattaa kuitenkin olla jopa vaarallista aloilla, joilla tekninen kehitysvauhti
on nopea. Monille kilpailussa jälkeen jääneille ja uusiutumiskykynsä menettäneille yrityksille on tunnusomaista, että ne kuuntelevat jo olemassa olevia asiakkaitaan liiankin tarkkaan, jolloin uudet segmentit ja trendit jäävät havaitsematta
(Bower & Cristensen 1995). Tällaisessa tapauksessa on yleensä eduksi palata
asian ytimeen, back to basics, ja tutkailla valintakäyttäytymistä sellaisenaan ja
suoraan (Lillrank 2003).
Jos laatua kehittämällä ei saavuteta enää ratkaisevaa kilpailuetua, ylimmän
johdon kiinnostus laatuasioihin vähenee. Tilalle on tulossa kasoittain uusia tarjokkaita: teknologia-, informaatio-, brändi-, tiedotus- ja globalisaatiostrategian
puolestapuhujat taistelevat ylimmän yritysjohdon rajallisesta huomiosta. Tällaisen
kilpailu-uhan edessä laatuliikkeen kannattajat pyrkivät laajentamaan reviiriään ja
liittämään laatu-käsitteen alle kaikkia muodin mukaisia asioita. Se on paitsi sekaannusta aiheuttavaa, myös älyllisesti epärehellistä. Mitä enemmän sana laatu
alkaa olla synonyymi sanoille hyvä, erinomainen ja kilpailukykyinen, sitä tyhjemmäksi sen sisältö käy. (Lillrank 2003.)
Laatujohtamisen perusolettamuksissa tapahtuvat muutokset pakottavat Lillrankin (2003) mukaan uudenlaiseen ajatteluun. Vaikka teollisuustuotteen laadun
painoarvo kilpailutekijänä suhteellisesti ottaen heikkenisikin, maailma ei ole lähestynyt täydellisyyttä. Sitä mukaa kun tavaratuotannon laatu paranee, palvelu- ja
informaatioprosessien laatuongelmat kasvavat. Tästä syystä laatudoktriinin ongelmiin ei tule vastata laadun käsitettä laajentamalla, vaan syventämällä. Laajennus
voikin sitten tapahtua näkemällä laatu osana kyvykkyyteen perustuvaa strategiaa
(ks. kohta 2.5.1).
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2.4.9 Laatukulttuurin rakentaminen ja johtaminen
Silénin (2001) mukaan on ratkaisevan tärkeää, minkä näkökulman mukaisesti
organisaation laatukulttuuria pyritään rakentamaan. Mikäli organisaatiokulttuuri
ymmärretään kapea-alaisesti ja pinnallisesti, myös laatukulttuurin rakentamispyrkimykset kohdistuvat vain toissijaisiin organisaatiokulttuurin pintatason kerroksiin. Mikäli taas organisaatiokulttuuri käsitetään laaja-alaisesti organisaation
toiminnan metaforaksi, niin kulttuurin edistämiselle tarjotaan toimiva pohja.
Laatukulttuurin rakentaminen:
Laatukulttuurin rakentamisen tavoitteena on tehdä laadusta elämäntapa organisaatioon. Laatukulttuurin rakentamistyön onnistuminen riippuu johtajuuden kautta määritellyistä organisaation toimintaa ohjaavista merkityksistä ja arvoista (vrt.
kohta 2.4.2). Organisaatiokulttuurin muokkaaminen ja johtaminen on yksi johtajien keskeisimmistä tehtävistä, sillä ylimmällä johdolla on vastuu toimivan laatukulttuurin rakentamisesta. Itse laatukulttuurin rakentamistyöhön on saatava mukaan jokainen organisaation jäsen. Ei ole olemassa mitään tehokasta ja yleistä
ohjelmaa laatukulttuurin rakentamiseksi, vaan jokaisen organisaation on löydettävä oma yksilöllinen reittinsä kohti toimivampaa laatukulttuuria (kuva 7).
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Kuva 7. Organisaation on löydettävä omaehtoinen reitti kohti ylempää laatukulttuurista tasoa (Silén 1998, julkaistu Timo Silénin luvalla).

Laatukulttuurin rakentamisen yleisiä periaatteita ja joitakin hyödyllisiä suuntaviivoja sen sijaan voidaan esittää. Silénin (2001) mukaan organisaation reitti
kohti parempaa laatukulttuuria on rakennettava räätälöidysti. Siinä on otettava
huomioon organisaatiokulttuurin nykytila ja historia. Organisaatiokulttuurin tulee
korostaa toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja asiakaskeskeisyyttä. Tässä työssä
oman organisaatiokulttuurin ja toimintatavan väkinäinen sovittaminen esimerkiksi
laatupalkintokriteeristöjen standardisisältöön voi tuhota organisaation uniikit organisaatiokulttuuriset juuret, joiden varaan voisi olla mahdollista rakentaa toimiva
laatukulttuuri omaehtoisin toimenpitein.
Laatukulttuurin perusteiden rakentamisen ensimmäinen vaihe on organisaatiokulttuurin ja organisaation laaduntuottokyvyn perinpohjainen analysointi. Tämä analyysi voidaan toteuttaa esimerkiksi toimintatutkimuksen muodossa organisaatiokulttuurin nykytilan ja toimintatavan keskeisimpien kehittämiskohteiden
selvittämiseksi. Tässä vaiheessa on Silénin (1998) mukaan mielekästä selvittää:
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–
–
–

–

toimintaa ohjaavat keskeisimmät yrityskulttuurin yhteiset arvot, niiden vahvuus ja suuntautuneisuus
yrityskulttuurin osakulttuurien sisältö
yrityskulttuuriin sitoutunut laaduntuottokyky sen eri näkökulmista (valmistus-, tuote-, kilpailu-, asiakas-, ja yhteiskuntakeskeinen laaduntuottokyky,
vrt. kohta 2.2.2)
laatukustannusten määrä ja jakautuneisuus organisaatiossa.

Toiseksi tulee Silénin (1998) mukaan määrittää organisaation ulkopuolisen yhteistyöverkoston (yhteistyöyritykset, sopimustoimittajat, alihankkijat, tutkimus- ja
koulutuslaitokset, viranomaistahot, rahoituslaitokset jne.) laaduntuottokyky ja
kehittämistarpeet. Nämä analyysit antavat vastauksen kehittämistoimien laadusta
ja laajuudesta sekä auttavat toimenpiteiden vaatiman ajantarpeen määrittelyssä.
Tämän vaiheen toimenpiteisiin kuuluu:
–
–
–
–

organisaation yhteistyöverkoston laajuuden ja toimintalogiikan
yhteistyöverkoston toimintakulttuurien ja niissä vallitsevien erojen
yhteistyöverkoston laaduntuottokyvyn ja
yhteistyöverkoston toiminnan strategisten kehittämistarpeiden selvittäminen.

Kolmanneksi laatukulttuurin rakentamisen toimenpideohjelma tulee tiivistää pitkän aikavälin laatustrategian ja sitä tukevan toimintatavan kehittämisohjelman
muotoon. Tässä kehittämisohjelmassa on Silénin (1998) mukaan syytä tuoda esiin:
–
–
–
–

tavoiteltavien yrityskulttuurin arvojen ja toimintatapojen vahvistaminen
laatukustannusten tarkastelumalli ja alentamisohjelma
yhteistyöverkoston laatukulttuurin rakentaminen toimenpideohjelmineen
organisaation määrittämien tavoitteiden pohjalta laadittu toimenpideohjelma
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Laatukulttuurin kehittämisen tavoite (esimerkiksi siirtyminen laatukulttuurin
tasolta 3 tasolle 4 kolmen vuoden kuluessa, ks. kuva 7) on nähtävä konkreettisesti jo kehittämistyöhön lähdettäessä ja kehittämistyön tulee ulottua mielekkäällä
tavalla organisaation kaikkien työntekijöiden jokapäiväiseen työhön. Siitä ei saa
muodostua ikävää lisätyötä. Laaduntuottokyvyn portaita ylöspäin kiivettäessä tulee muistaa, että jokaisen organisaation laatukulttuurin rakentaminen on ainutlaatuinen prosessi. Muiden organisaatioiden laatukulttuurin kehittämisen reittien
suoraviivaista matkimista on syytä välttää, sillä saman alankin jokainen organisaatio on oma, ihmisten muodostama ainutlaatuinen kokonaisuus. (Silén 1998.)
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Laatukulttuurin rakentamisessa tarvittavat toimenpiteet riippuvat organisaation toimintakulttuurin tilasta. Yleinen virhe Silénin (1998) mukaan on, että organisaatiossa pyritään soveltamaan täysin sen organisaatiokulttuuriseen tilaan sopimattomia tai liian monimutkaisia laadun kehittämisen toimenpiteitä. Myönteinen
ilmapiiri laatukulttuurin rakentamiselle saatetaan tuhota vuosiksi eteenpäin organisaation senhetkiseen tilanteeseen sopimattomilla toimenpiteillä. Esimerkiksi
organisaation huonosti toimiva laatukulttuuri saatetaan sementoida paikalleen yrityksen johtamisjärjestelmästä irrallisen ISO 9000 -laatujärjestelmän käyttöönotolla. Toimivan laatukulttuurin rakentamisessa on Silénin (1998) mukaan ensisijaisen tärkeää organisaation koko henkilöstön sitouttaminen toiminnan laadun jatkuvaan kehittämiseen. Myös räätälöidyn, organisaation toimintaan sopivan mittariston rakentaminen laatukulttuurin edistymisen seuraamiseksi on olennaista. Laatujohtoryhmän nimeäminen laatukulttuurin rakentamistyön alkuvaiheessa rakennustyön koordinoinnin ja edistymisen seuraamiseksi on useimmiten tarpeellista.
Laatukulttuurin rakentamisen näkökulmasta on monessa tapauksessa tarkoituksenmukaista tarkastella organisaation henkilöstön tehtäviä vastuullisten ja
tasa-arvoisten ihmisten kolmenlaisina sisäisiin asiakassuhteisiin pohjautuvina
ryhminä. Tällainen ajattelu edellyttää luopumista perinteisestä hierarkkisesta johtamisajattelusta, jollaisena useimmat länsimaiset johtamisjärjestelmät koetaan.
Nämä kolme sisäisen asiakkuuden ryhmää ovat (Silén 1998):
–

–

–

Tuloksen mahdollistajat: Tähän ryhmään kuuluu ennen kaikkea ylin johto.
Sen tehtävänä on varmistaa, että organisaatiossa tehdään järkeviä asioita rationaalisesti. Ylin johto vastaa strategisesta johtamisesta, visioinnista, yrityskulttuurin johtamisesta ja muokkaamisesta toivottuun suuntaan. Ylin johto
mahdollistaa koko yrityksen menestymisen ja asiakaskeskeisen toiminnan.
Tuloksen varmentajat: Tähän ryhmään kuuluu muun muassa organisaation
keskijohto, jonka tehtävänä on tuloksentekijöiden välittömän tuloksenteon
varmentaminen ja tukeminen luomalla mielekkäät ja hyvät työskentelyolosuhteet.
Tuloksentekijät: Näiden henkilöiden tulee pystyä keskittymään asiakaskeskeisen laadun tekemisen mukaisiin töihin kahden edellisen ryhmän toiminnan
pohjalta.

Autonomisten työryhmien luomista on syytä kannustaa aktiivisesti laatu- ja kehittämisvastuun siirtämiseksi asteittain esimiehiltä ja laaduntarkastuksesta vastaavilta itse työn suorittajille. Organisaation toimintojen välisten vuorovaikutusryhmien yhteistoiminnan kannustaminen on tärkeää, koska se mahdollistaa laatu65

yhteistyön organisaation sisällä. Tavoitekulttuuriin sopivien ihmisten rekrytointi
on myös tehokas tapa kulttuurimuutoksen aikaansaamiseksi. Toiminnan todellisten ongelmien ja kehittämiskohteiden löytäminen on olennaista, sillä organisaation sitouttaminen toimintaan, joka koetaan alusta alkaen tärkeäksi ja mielekkääksi, helpottaa ratkaisevasti tavoitteisiin pääsemisessä. Laadun rakentaminen kaikkien toimintaprosessien sisälle, alkaen keskeisimmistä ydinprosesseista, on toimivan laatukulttuurin perustehtäviä. Massiivinen henkilöstön laatuvalmennus on
aluksi harvoin tarpeen, sillä siitä hyötyvät yleensä ainoastaan konsultit. Nämä
resurssit voi usein suunnata mielekkäämmällä tavalla laatukulttuurin rakentamiseen. (Silén 1998.)
Laatukulttuurin johtaminen:
Laatukulttuurin johtamisessa on mielekästä käsittää organisaatio ihmisten muodostamana sosiaalisena kokonaisuutena, jolla on oma sisäinen kulttuurinsa. Kun
tarkastellaan sitä, kuinka ihmiset organisaationsa ja siihen kuulumisensa kokevat,
voidaan havaita tiettyjä organisaatioiden toimintaa koskevia perusnäkemyksiä
(Pfeffer 1981, Nikkilä 1984, Silén 2001):
–
–
–

–

–

Organisaation todellisuus koostuu olennaisilta osiltaan sosiaalisten tulkintaprosessien tuotoksista.
Todellisuuden tulkinnat eivät ole yhdenmukaisia eli todellisuuden tulkinta
muodostuu useista osittaistulkinnoista.
Tulkintaprosesseihin kytkeytyvät organisaation jäsenten merkitysjärjestelmät
ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja mahdollisesti ristiriidassa muiden
merkitysjärjestelmien kanssa sekä organisaation sisällä että suhteessa organisaation toimintaympäristöön.
Organisaation todellinen toiminta määräytyy ensisijaisesti sen mukaan, miten
organisaation keskeinen ideologinen rakennelma eli organisaatiokulttuuri
muodostuu.
Organisaation kyvykkyys määräytyy ennen muuta sen mukaan, kuinka organisaatio pystyy tulkitsemaan organisaatiokulttuuriaan ja kuinka se pystyy
toimimaan tämän tulkinnan mukaisesti.

Tällöin organisaatiossa muodostuva kuva todellisuudesta on ensisijaisesti sosiaalinen, ei siis puhtaan objektiivinen. Yksilöiden organisatorisen maailman käsittäminen ja kokeminen perustuu siis merkittäviltä osiltaan sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoihin ja niistä johdettuihin merkityksiin. Tämä merkitysten
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muodostuminen on jatkuva prosessi, joka tapahtuu organisaation jäsenten ollessa
vuorovaikutuksessa keskenään, tulkitessa kokemuksiaan ja tehdessään niistä johtopäätöksiä. (Silén 2001.)
Johtaminen voidaan ymmärtää siten prosessiksi, jonka kautta yksi tai useampi
johtaja pyrkii määrittelemään ja rakentamaan muiden todellisuutta. Tavoitteena on
saada johdettavat toimimaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Johtaminen vaikuttaa Silénin (2001) mukaan johdettaviin tietoisella tasolla noin 1/5 verran ja
tiedostamattomalla tasolla noin 4/5 verran. Johtajuuden toimivuus ja tehokkuus
riippuvat siten johtajuuden kautta määriteltyjen organisaation toimintaa ohjaavien
arvojen ja niiden sisältämien merkitysten sopivuudesta tavoitteisiin. Tällöin johtamista koskevien havaintojen mukaan (Silén 2001):
–
–
–
–

johtajuus on pohjimmiltaan sosiaalinen prosessi
ryhmän sosiaalinen todellisuus voidaan määritellä johtamisen avulla mikäli
johdettavat ymmärtävät ja hyväksyvät tämän todellisuuden määrittelyn
johtajuus sisältää riippuvuussuhteen, jossa ryhmän jäsenet luovuttavat johtajalle oikeuden määritellä ja tulkita todellisuutta
muodollinen johtajuus edustaa institutionalisoitumista, jossa oikeudet ja velvollisuudet sosiaalisen todellisuuden merkitysten tulkinnasta on vakiinnutettu
ja virallistettu.

Näin ollen organisaatiossa muodostuu ihmisten omaksumien normien, arvojen ja
perusolettamusten kehittymisen myötä yhteinen käsitys siitä, miten johtamisroolit ja niihin liittyvä auktoriteetti institutionalisoi johtajuuden. Johtajille
annetaan oikeus määritellä työyhteisön sosiaalista todellisuutta (Schutz 1972,
Silén 2001). Säännöt, määräykset ja toimintakäytännöt tekevät työyhteisön toiminnan ennustettavaksi. Auktoriteettisuhteiden hierarkkisuus antaa ylimmälle
johdolle oikeuden määritellä ja tulkita kaikkien alaistensa sosiaalista todellisuutta.
Kun johtajat määrittelevät organisaation toiminnan perustana olevat arvot, he
samalla legitimoivat itse oman toimintansa (Smircich & Morgan 1982, Nikkilä
1984). Johtajuus vaikuttaa keskeisesti organisaatiokulttuurisen perustan vakiintumiseen, joskin johtamiskulttuurin ja organisaatiokulttuurin välinen suhde tulkitaan usein hyvin moniulotteiseksi (Siehl & Martin 1984, Lundberg 1985, Schein
1987, Silén 2001).
Johtamisen onnistuminen riippuu siis ennen kaikkea johtajan kyvystä tehdä
organisaation jäsenten toiminta merkitykselliseksi rakentamalla organisaation toimintaa ohjaavia arvoja. Johtamisen tavoitteena on tällöin sellaisten organisaatiota hyödyttävien arvojärjestelmien luominen ja ylläpitäminen, joiden avulla on
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mahdollista päästä organisaatiokulttuurin yhtenäisyyteen ja ihmisten sitoutumiseen organisaation tavoitteisiin. Nämä organisaatiokulttuurin merkitysjärjestelmät
arvoineen sitovat organisaation jäsenet kuin sosiaalinen ja normatiivinen liima tai
side (Silén 2001).
Organisaation osaamista ja henkilöstöresursseja voidaan siis hyödyntää johtamisen avulla. Osaamisvarannon hyödyntäminen edellyttää siten organisaatiokulttuurin oikeaa tulkintaa ja siihen sopivaa johtamista. Toimivan ihmisten johtamisen avulla osaamisvaranto voidaan suunnata tehokkaasti ja asiakaskeskeisesti
markkinoille organisaatiokulttuuriin sopivan strategian avulla. Tällöin Silénin
(2001) mukaan tuloksena on organisaation resurssien kokonaisvaltainen hyödyntäminen, joka auttaa organisaatiota rakentamaan entistä vahvemman kilpailukyvyn.
Mikäli organisaatio siis pyrkii parantamaan suorituskykyään ja vahvistamaan
asemaansa markkinoilla, tulee sen pyrkiä myös parantamaan osaamisvarantoaan.
Tällöin johtamisen tulee tukea osaamisvarannon kasvattamista. Johtamisen tulee
siis synnyttää toimiva kehittämisen ilmapiiri. Tällöin jokaisen työyhteisön jäsenen
osaaminen saadaan hyödynnetyksi organisaation resurssien kokonaisvaltaiseksi
kehittämiseksi. Tästä seuraa uusien markkinoilla tarvittavien tuotteiden ja innovaatioiden kehittäminen asiakkaiden tarpeisiin. Hyvä johtaminen palvelee näin
myös laatukulttuurin johtamista.
Tietämyksenhallinta eli knowledge management on noussut organisaation
osaamista ja tietämyksen hallintaa kuvaavaksi termiksi lähinnä viime vuosikymmenellä. Knowledge management on organisaation ja sen yhteistyöverkoston tietämyksen hyödyntämistä ja kehittämistä tavoitteenaan organisaation kilpailukyvyn vahvistaminen. Knowledge managementin mukaan on olemassa kahdenlaista tietoa; hiljaista ja täsmällistä. (Nonaka & Takeuchi 1995, Silén 2001.)
Hiljainen tieto on:
–
–
–

subjektiivista kokemusperäistä tietoa, jota on vaikea esittää sanoin, lausein,
numeroin tai kaavioin
kognitiivisia taitoja; uskomuksia, mielikuvia, näkemyksiä, ajatusrakennelmia
teknisiä taitoja; ammattitaitoa, tietotaitoa, osaamista.

Täsmällinen tieto on:
–
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objektiivista ja rationaalista tietoa, joka on ilmaistavissa sanoin, lausein, numeroin ja kaavioin; teoreettinen lähestymistapa, ongelmanratkaisu, manuaalit,
tietopankit ja muut vastaavat keinot.

Nykyään kaikki innovatiiviset yritykset pyrkivät luomaan vision, strategian ja
johtamistavan, joka tukee hiljaisen tiedon muuttumista täsmälliseksi tiedoksi ja
organisaation ominaisuudeksi. Tavoitteena on siten hyödyntää maksimaalisesti ja
mahdollisimman laaja-alaisesti organisaation osaamisvarantoa. (Nonaka & Takeuchi 1995, Silén 2001.)
2.5

Laatustrategia
Mitä laatu
on?
Laadun
kehittäminen ja
tulevaisuudennäkymät

Asiakassuuntautuneisuus
laadun ominaisuutena

Laadun
käsitteellinen
määrittäminen

Laadun
historia
Laadun synty
nykytarkastelun
valossa

Johtamisesta
laatujohtamiseen

LAATU

Laatukustannukset
Laatutoiminnan
kustannusvaikutukset

Laadun
johtamisteoreettinen
tarkastelu

Laatustrategia
Laatu
organisaatioiden
strategiaajattelussa

2.5.1 Kyvykkyysstrategia laatustrategian osana
Strategia-sana on alun perin sotaan liittyvä termi. Strategian eli sotataidon avulla
tavoitteena on saavuttaa sodalle asetettu päämäärä. Kaikilla organisaatioilla on
jonkinlainen strategia riippumatta siitä, onko se systemaattisesti suunniteltu vai
toiminnan tuoksinassa muotoutunut. Lillrankin (2003) mukaan yrityssuunnittelussa strategia tarkoittaa niiden päätösten summaa, joilla yritys saa aikaan liikeideansa, toimintatapansa ja asemansa suhteessa ympäristöönsä. Tätä kutsutaan usein allokatiiviseksi strategiaksi, koska sen keskeinen tehtävä on päättää,
mihin yrityksen käytettävissä olevia rajallisia resursseja käytetään. Mikäli käytettävissä olevia resursseja pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti,
puhutaan resurssipohjaisesta tai kyvykkyysstrategiasta. (Lillrank 2003.)
Klassinen allokatiivinen strategia on saanut systemaattisen muodon Michael
Porterin tuotannossa (Porter 1980). Porterin käsitys voidaan tiivistää yhden peruskysymyksen avulla. Mistä tiedetään, mihin rajalliset resurssit allokoidaan?
Ensinnäkin, yrityksen strateginen asema sijaitsee kentässä, jossa siihen vaikuttaa viisi voimatekijää:
1.
2.
3.
4.
5.

uusien tulokkaiden uhka
korvaavien tuotteiden tai palvelujen uhka
alihankkijoiden ja tavarantoimittajien neuvotteluasema
asiakkaiden neuvotteluasema
olemassa olevien kilpailijoiden välinen kilpailu (kuva 8).
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Uudet tulokkaat
-uhka

Toimittajat
- neuvotteluasema

Toimialan nykyinen
kilpailutilanne

Asiakkaat
- neuvotteluasema

Korvaavat
tuotteet
-uhka

Kuva 8. Yrityksen strateginen asema kentässä, jossa siihen vaikuttaa viisi kilpailutekijää (Porter 1980, julkaistu Michael E. Porterin luvalla).

Toiseksi yrityksen on valittava kolmen niin sanotun geneerisen strategian väliltä.
Sen täytyy olla joko alhaisiin panoskustannuksiin, suureen volyymiin tai oppimiskäyrään perustuva kustannusjohtaja, tuote-, teknologia- tai imagojohtaja eli
differentioitunut, erikoistunut ja parempi kuin muut tai fokusoitunut, määrättyihin
tuotesegmentteihin, markkinoihin tai alueisiin erikoistunut (Lillrank 2003).
Tälle läheistä sukua on monialayrityksen portfoliostrategiaa tukeva niin sanottu Bostonin matriisi (kuva 9). Siinä liiketoiminnan strateginen sijaintipaikka
voidaan määrittää, kun tunnetaan kaksi muuttujaa, markkinaosuus ja markkinoiden kasvu. Suuri markkinaosuus hitaasti kasvavilla markkinoilla on ”lypsylehmä”,
jolta vie-dään kassavirtaa muiden, lähinnä ”tähtien” (suuri osuus kasvavilla
markkinoilla) tai ”villikissojen” (pieni osuus kasvavilla markkinoilla) kasvattamiseksi. Hitaasti kasvavat vähäosaiset ovat ”koiria”, joista on päästävä eroon. Kullakin liiketoi-minnalla on sille parhaiten soveltuva ympäristö tai konsernikoti,
jossa vallitsee synergia. Strategian tehtävänä on siis hakea kullekin tulosyksikölle
sen elinkaa-reen parhaiten sopiva paikka. (Ansoff 1984.)
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?

korkea

tähdet

volyymikasvu

villikissat

matala

lypsylehmät
korkea

koirat
matala
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Kuva 9. Bostonin matriisi (Ansoff 1984, julkaistu Boston Consulting Group Inc:n luvalla).

Allokatiivisten strategioiden määrämuotoisuutta ja asemakeskeisyyttä on arvosteltu pitkään. Strategiatarkastelussaan muun muassa Bhide (1986) on esittänyt
retorisen kysymyksen siitä, mitä tapahtuisi, jos kaikki kilpailevat yritykset paljastaisivat salaisimmat strategiset suunnitelmansa toisilleen? Vastauksessaan hän
pyrkii osoittamaan, että menestyksen itse asiassa ratkaisee ennemminkin tarmokas toiminta kuin perinpohjainen suunnittelu. Tämä väite sai uutta tukea havainnoista japanilaisten teollisuusyritysten menestyksestä 1970- ja 1980-luvuilla.
Japanilaisilla ei näyttänyt olevan minkäänlaista strategiaa, ainoastaan hinnaltaan
ja laadultaan ylivoimaisia tuotteita. Jälkikäteen tehdyissä analyyseissä oli mahdollista toki havaita, että japanilaiset käyttivät maailmanvalloituksessaan oppimiskäyrästrategiaa ja fokusoitua kustannusjohtajuutta (Abegglen & Stalk 1996).
Haastattelututkimukset ovat kuitenkin paljastaneet, että mitään suuria suunnitelmia ei laadittu. Piti olla ainoastaan paras, halvin ja nopein (Pascale 1994, Lillrank
2003).
Japanilaisten vientirynnäkkö löi asemastrategiseen ajatteluun tottuneet ällikällä. Eihän pitänyt olla mahdollista samanaikaisesti olla sekä hinta- että laatujohtaja ja ylläpitää laajaa tuotevalikoimaa yhdessä nopean varastokierron kanssa.
Tuotantotaloudelliseksi selitykseksi jäi lean-toiminta, laadun johtaminen, orga71

nisaation motivointi ja hirmuinen yrittäminen. Tästä kehkeytyi Lillrankin (2003)
mukaan ajatus strategiasta kyvykkyytenä. Olennaista on hankkia itselleen mahdollisimman paljon kyvykkyyttä. Laatu, tuottavuus, tehokkuus, ajan hallinta,
joustavuus, innovatiivisuus, jatkuva kehittyminen ja teknologian hallinta ovat
kaikki kyvykkyyden lajeja, joita jokaista varten on olemassa oma doktriininsa,
sovellusjärjestelmänsä ja puolestapuhujansa. Toiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä pisimmälle vietynä ehkä parhaiten kuvaa Toyotan kehittämän TPS:n (Toyota Production System) viimeaikaiset saavutukset (Liker 2010).
Kyvykkyysstrategia ei loppujen lopuksi kumonnut klassisia allokatiivisia
strategioita. Pikemminkin se täydensi niitä. Modernilla strategiatyöllä onkin kuvan 10 mukaisesti kaksi ulottuvuutta, allokatiivinen ja kyvykkyysakseli. Menestyäkseen yrityksen on oltava hyvä molemmissa. Allokatiivinen strategia on menettelytavoiltaan rationaalinen, päätöksentekoperusteiltaan kvantitatiivinen ja toteutukseltaan autoritäärinen. Kyvykkyysstrategia taas ei käskemällä toteudu. Se
vaatii vuosien hidasta, sitkeää puurtamista, kulttuurin, asenteiden ja arvojen kautta toimimista. (Lillrank 2003.)
World class
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Strateginen
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• resurssien allokointi
• kapasiteettiinvestoinnit
• toimialajärjestelyt
• rahoitusrakenne
• portfolio
• jne.
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Jatkuva kehittäminen
KYVYKKYYSSTRATEGIA
Sisäiset tekijät, organisaation osaaminen
- Laadunhallinta – kehityskyky – tuottavuus - hintakilpailukyky

Kuva 10. Klassinen allokatiivinen strategia ja kyvykkyysstrategia (Lillrank 1999, julkaistu Paul Lillrankin luvalla).

Molempien strategioiden tärkeydestä saatiin vakava muistutus, kun japanilaisten
menestys maailmalla alkoi hiipua 1990-luvulle tultaessa. Vuonna 1995 Michael
Porter saattoi julkaista kriitikoilleen suunnatun artikkelin Back to Strategy. Tuotantotaloudellinen organisaatiokeksintö toi japanilaisille yllätysedun, jonka kilpailijat kuitenkin oppivat ja laittoivat oman kyvykkyytensä kuntoon. Japanilaisten
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asemaa ei auttanut se, että kyvykkyyskilpailu siirtyi tietotekniikan avulla uudelle
tasolle, jonne heidän hierarkkisten organisaatiokulttuuriensa on ollut vaikea seurata. ”Pelkkä puurtaminen ei ole strategiaa”, Porter saattoi sanoa, ”pitää myös tietää, mitä tekee”. (Lillrank (2003.)
Strategisessa suunnittelussa on Lillrankin (2003) mukaan usein hyödyllistä
kuvata tilannetta kahden ulottuvuuden, hinnan ja differentioitumisen suhteen.
Laadun määritelmän mukaan differentiaatio ei ole sama kuin laatu, vaan asiakkaan tarveluokan eli lajikkeen määritelmä. Laatu ei siis tarkoita jotakin erikoista,
poikkeuksellista, vaan on käsite, joka toimii kunkin hintadifferentiaatiosegmentin sisällä. Näin laadun kehittäminen merkitsee sitä, että jokainen toimija pyrkii
tarjoamaan omalla segmentillään hintatasonsa asettamissa rajoissa asiakkailleen
parempia tuotteita ja palveluita kuin kilpailijansa.
Laaduntuottokyky on osa kyvykkyyttä. Laatu tarjoaa strategiapohdinnoille
kaksi haastetta: laatukustannukset ja asiakastyytyväisyyden määrätyn segmentin
sisällä. Laadulla on siten kaksi strategista ulottuvuutta; asiakkaan kokema laatu,
joka vaikuttaa ostopäätöksiin ja laatukustannukset, jotka vaikuttavat tuotantokustannuksiin. Laaduntuottokyky vaikuttaa aina näiden kahden tekijän kautta. Vaikutus voi olla suoraviivainen tai innovatiivinen ja epäsuora, mikä sekoittaa vakiintuneita käsityksiä segmenteistä ja hinta-laatu-suhteista. On huomattava, että uudenlainen segmentointi vaatii tuekseen myös uudenlaista laaduntuottokykyä. (Lillrank 2003.)
2.5.2 Laatu kriittisenä menestystekijänä
Kriittiset menestystekijät
Menestystekijöillä tarkoitetaan tässä esityksessä tekijöitä, jotka vaikuttavat keskeisiltä osiltaan myönteisesti toiminnan tulokseen. Kriittiset menestystekijät ovat
siten rajallinen joukko menestystekijöitä, joista liiketoiminnan onnistuminen riippuu. Ne ovat asioita, joiden on sujuttava ja toimittava hyvin, jotta tavoitteet on
mahdollista saavuttaa. Epäonnistumista kriittisen menestystekijän suhteen on
siten vaikea tai jopa mahdotonta korvata muilla menestystekijöillä. Yrityksen
kriittisiä menestystekijöitä voivat olla Lecklinin (2006) mukaan:
–
–
–

ammattitaitoiset työntekijät
alhaiset tuotantokustannukset
nopea tuotekehityssykli
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–
–
–
–
–

korkea asiakastyytyväisyys
tehokkaat markkinointikanavat
toimitusvarmat alihankkijat
tuotteiden ja palvelujen laatukilpailukyky
ympäristöystävällinen toimintatapa.

Kriittiset menestystekijät voivat olla yrityksen eri tulosyksiköillä tai tiimeillä
hyvinkin erilaisia, eivätkä ne suinkaan pysy vakioina vuodesta toiseen. Johtoryhmätasolla ne ovat usein strategisia, pitkän tähtäyksen toimintaan vaikuttavia,
kun taas esimerkiksi myyntitiimin kriittiset menestystekijät ovat enemmän taktisia
ja nopeata reagointia edellyttäviä. Kriittisten menestystekijöiden arviointi olisikin
tehtävä aina muutostilanteissa ja vähintään kerran vuodessa strategioiden määrittämisen yhteydessä (Lecklin 2006).
Miksi laatu kannattaa
Onko laatu yrityksen tai organisaation kriittinen menestystekijä? Jos on, miten se
voidaan todistaa? Kannattaako pyrkiä hyvään laatutasoon? Vastauksia näihin kysymyksiin pyritään löytämään ymmärtämällä laatu tässä tarkastelussa laajasti
yrityksen kaikkia toimintoja koskevana edellä kuvatun TQM-konseptin mukaisesti. Lecklin (2006) on tarkastellut näitä kysymyksiä seuraavasti:
–

–

–
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Yrityksen sisäiset vaikutukset. Hyvä laatu merkitsee tuotteiden virheettömyyttä ja alhaisia laatukustannuksia ja näiden seurauksena kustannustehokkuutta. Siten se vaikuttaa yrityksen katteeseen ja kannattavuuteen positiivisesti. Virheetön toiminta ja alhaiset laatukustannukset vaikuttavat myönteisesti myös työskentelyilmapiiriin. Mitä paremmin toiminnot sujuvat, sitä suurempi on työtyytyväisyys.
Vaikutukset markkinoilla. Hyvä laatu täyttää asiakkaiden tarpeet, vaatimukset ja odotukset sekä lisää asiakastyytyväisyyttä. Tyytyväiset asiakkaat
ovat yleensä uskollisia yritykselle ja lisäävät ostojensa määrää sekä viestivät
positiivisesti myös muille potentiaalisille asiakkaille. Hyvän laadun seurauksena yrityksen asema markkinoilla vahvistuu. Toisaalta hyvä laatu ja tyytyväiset asiakkaat antavat enemmän vapautta hinnoittelussa. Tuotteet voidaan
myydä paremmalla katteella.
Kannattavuus. Laadukkaan toiminnan sisäiset vaikutukset ja markkinavaikutukset yhdessä parantavat yrityksen kannattavuutta. Kannattavuus yhdistetty-

nä laatuun antaa yritykselle mahdollisuuden pitkäjänteiseen toimintaan ja auttaa muun muassa seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa:
–
–
–
–
–
–
–

kilpailuedun saavuttaminen valituilla markkinoilla
markkinajohtajuus
yrityskuvan kohottaminen
nopeampi reagointikyky ympäristömuutoksiin
joustavuus tarpeellisten muutosten läpiviennissä
osallistuva ja motivoitunut henkilöstö
tunnettuus hyvänä työnantajana ja yhteiskunnan jäsenenä.

Pitkällä tähtäyksellä hyvä laatu merkitsee yrityksen eloonjäämistä ja työpaikkojen säilymistä (kuva 11). Edellä esitettyä voidaan analogisesti soveltaa myös
monopoleihin ja julkisen hallinnon organisaatioihin. Lecklinin (2006) mukaan
mikäli niiden toiminta on tehotonta eikä ota huomioon asiakkaiden tarpeita, syntyy paineita toiminnan muunlaiseen järjestelyyn ja koko monopoliaseman purkautumiseen.
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Kuva 11. Laadun merkitys (Lecklin 2006, julkaistu Talentum Media Oy:n ja Olli Lecklinin luvalla).

Laatuyrityksen tunnusmerkit
Mistä tuntee laatuyrityksen? Laatukeskus on pohtinut tätä kysymystä Suomen
laatupalkintokilpailun arviointiperusteita määrittäessään. Esille on noussut muun
muassa seuraavanlaisia tunnusmerkkejä (Lecklin 2006):
–
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Asiakassuuntautunut toiminta. Asiakas on laadun lopullinen arvioija. Hän on
kuningas. Japanilainen laatufilosofia korostaa asiakaspalvelun merkitystä kutsumalla asiakasta Jumalaksi. Asiakas ei ole aina oikeassa, mutta hän rahoittaa yrityksen toiminnan, joten tuotteiden ja niiden takana olevien prosessien tulee kyetä vastaamaan asiakkaan tarpeisiin muuttuvissa tilanteissa. Laatuyritykset näkevät asiakkuuden laajana. Asiakas ei ole pelkästään tuotteen tilaaja ja maksaja, vaan monissa tapauksissa loppukäyttäjän lisäksi pitkän asiakkuuksista koostuvan ketjun osa. Teollisuusyrityksen asiakkaana on paitsi
tukkukauppa, myös vähittäiskauppa ja lopullinen kuluttaja, joka viime kä-

–

–

–

–

dessä käyttää tuotteen. Asiakassuhteet ja asiakasketju on hallittava loppukäyttäjään asti. Menestyminen markkinoilla edellyttää eri asiakassegmentin tarpeiden ja preferenssien huomioon ottamista jo tuotekehittelyn varhaisessa
vaiheessa ja markkinointistrategiassa.
Johdon sitoutuminen. Laatuyritykset ottavat laadun kehittämisen vakavasti.
Ylin johto on henkilökohtaisesti sitoutunut laatutyöhön. Sitä ei delegoida laatupäällikölle ja erilliselle laatuorganisaatiolle, vaan yrityksen johto on näkyvästi mukana toimien esimerkkinä ja käyttäen omaa aikaansa ja rahaa laadun kehittämiseen. Tavoitteet ja strategiat johdetaan yrityksen perusarvoista
ja johto suorittaa säännöllisesti laatukatselmuksia. Viestintä huolehtii laatupolitiikan, yrityksen keskeisten laatutavoitteiden ja työn tulosten tiedottamisesta koko henkilöstölle ja tärkeille sidosryhmille.
Henkilöstön kehittäminen. Henkilöstö tekee laadun. Laatuyrityksissä henkilöstön merkitys on viety juhlapuhetasoa pidemmälle. Henkilöstöä ei nähdä
kustannustekijänä, josta laskusuhdanteen aikana tulisi päästä joustavasti
eroon, vaan todellisena voimavarana laadun ja asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi. Hienot tuotantovälineet ja -menetelmät eivät takaa korkeata laatutasoa, jos niiden käyttäjät eivät ole koulutettuja ja motivoituneita toimimaan
työyhteisön parhaaksi. Laatuyrityksissä henkilöstön työtyytyväisyydestä on
huolehdittu ja henkilöstölle on luotu edellytykset innovoivaan ja omaehtoiseen tiimityöhön avoimen ilmapiirin vallitessa. Asiakaspalveluhenkilöstön
rooli on korostunut ja asiakaspalvelutehtävissä toimivat parhaat resurssit.
Nopeus ja joustavuus. Nopeat syövät hitaat. Liiketoiminnassa nopea reagointikyky merkitsee valmiutta muutoksiin ja erilaisten vaihtoehtojen ennakointia.
Vain muutos on pysyvää. Tuotekehitys-, tuotanto- ja toimitusprosessien nopeuttaminen vaikuttaa yleensä positiivisesti kilpailukykyyn ja vähentää myös
virheiden lukumäärää. Jalostusarvoa lisäämättömän ajan minimointi asetetaan usein kehitysprojektien tavoitteeksi. Asiakas suostuu maksamaan ainoastaan lisäarvosta, ei tavaran varastoinnista, kuljetuksesta tai paperin siirtelystä
käsittelijältä toiselle. Tämä merkitsee yleensä prosessien yksinkertaistamista
ja työvaiheiden vähentämistä. Joustavuus merkitsee myös kykyä verkostoitua
ja muodostaa liittoutumia tarvittaessa.
Suuntaus tulevaisuuteen. Auton ajaminen on vaikeaa pelkästään peruutuspeilejä tarkkailemalla. Niin on myös yrityksen johtaminen vain toteutuneita
budjetteja ja tilinpäätöksiä seuraamalla. Menestyvillä yrityksillä on selvä visio tulevaisuudesta ja kyky rakentaa sitä tukevat toimintasuunnitelmat. Tulevaisuuden asettamat vaatimukset tunnistetaan ja integroidaan suunnittelu77

–

–

–

–

–

–
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prosessiin. Suunnittelussa pääpaino on nimenomaan tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottamisessa.
Tosiasioihin perustuva johtaminen. Johtamisjärjestelmät ja päätöksenteko
perustuvat todelliseen ja luotettavaan tietoon. Intuitio ja ”mutu”-johtaminen
ovat taka-alalla. Tietojärjestelmät keräävät ajantasaista tietoa, ja yrityksellä
on välineet ja prosessit tiedon arvioimiseksi ja hyödyntämiseksi. Asiakastyytyväisyydelle ja prosessien toimivuudelle on asetettu selkeät tavoitteet ja mittarit sekä seurantajärjestelmä. Poikkeamien syyt selvitetään ja muutoksiin
osataan varautua. Laatutulosten arviointi kuuluu kiinteänä osana johdon työtehtäviin.
Yhteistyö. Menestyvillä yrityksillä on hyvä yhteistyökyky. Tämä ilmenee sekä
yrityksen sisällä että suhteessa ulkoisiin sidosryhmiin. Osastojen väliset rajaaidat ovat matalia. Projektiryhmiä ja tiimejä laaja-alaistenkin tavoitteiden
saavuttamiseksi on helppo perustaa. Yhteistyökumppaneiden kanssa pyritään
pitkäaikaisiin, kaikkia osapuolia hyödyttäviin liikesuhteisiin. Yhteistyötä valituilla alueilla voidaan tehdä myös kilpailijoiden kanssa.
Julkinen vastuu. Laatuyritysten toimintaperiaatteisiin sisältyy hyvän yrityskansalaisuuden tavoite. Tämä merkitsee korkeaa liikemoraalia, turvallisuusja terveysnäkökohtien huomioon ottamista, ympäristöhaittojen syntymisen ja
luonnonvarojen tuhlauksen välttämistä. Lähiympäristön kehittymistä tuetaan
ja positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia aikaansaadaan erilaisten ohjelmien avulla.
Suunnittelun korostaminen. Tuotteiden ja prosessien suunnitteluvaiheeseen
panostetaan. Virheet ja ongelmat ennakoidaan ja poistetaan ennen kuin tuotanto käynnistyy ja asiakastoimitukset alkavat. Virheiden kustannukset jäävät
sitä pienemmiksi, mitä aiemmassa prosessin vaiheessa ne havaitaan. Asiakkaalle asti menneet virheet ovat myös haitallisia yrityksen imagon kannalta,
siksi niitä ei sallita.
Tavoitteellisuus. Laatujohtaminen ei sulje pois tavoitejohtamista, päinvastoin.
Menestyvissä yrityksissä nämä johtamisen komponentit ovat integroituneet.
Varsinaisten tulostavoitteiden lisäksi asetetaan tavoitteita asiakkaiden, omistajien, henkilöstön, yhteiskunnan ja yhteistyökumppaneiden suuntaan. Sekä ”kovien” tulostavoitteiden, että ”pehmeiden” laatutavoitteiden saavuttamista seurataan jatkuvasti ja tavoiteasettelun tukena on kannustusjärjestelmä.
Jatkuva parantaminen. Laatutyöhön kuuluu jatkuva parantaminen. Mittavankaan uudistamisen tai kehitysprojektin jälkeen ei voida jäädä laakereille lepäämään, sillä kehitystyö on jatkuvaa. Palautejärjestelmät, katselmukset, me-

netelmien ja välineiden arviointi ja kehittäminen sekä ulkoisen todellisuuden
seuraaminen ovat laadunkehittämisen perusasioita. Asiat voidaan aina tehdä
paremmin.
2.6
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2.6.1 Laatukustannusten merkitys
Laatukustannukset ovat kustannuksia, jotka syntyvät yrityksen tai organisaation
varmistaessa tuotteidensa vastaavan asiakkaan vaatimuksia. Laatukustannukset,
täsmällisesti ottaen puuttuvan laadun tai tavoitteesta poikkeamisen aiheuttamat
kustannukset, on keskeinen laadunohjauksen käsite, laatuklassikko Crosbyn mielestä keskeisin. Laatukustannus tarkoittaa siis kaikkia niitä kuluja, jotka syntyvät
siksi, että asioita ei tehdä ensimmäisellä kerralla oikein. (Crosby 1980, Lillrank
2003, Lecklin 2006.)
Laatukustannusten määrittämisellä ei ole yleistä standardia tai kaavaa, vaan
jokaisen yrityksen ja organisaation on itse arvioitava ja sovittava oma tarkastelutapansa. Laatukustannukset eivät useinkaan ole selvästi luettavissa, vaan niiden
seuraaminen edellyttää tietyntyyppistä ajattelua ja kustannuslaskentaa. Laatukustannuksia voidaan usein seurata erilaisten prosessimittareiden avulla. Ennen systemaattista tarkastelua virheiden ja laatukustannusten merkitystä pidetään usein
vähäisenä. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että laatukustannukset voivat olla
yrityksen liikevaihdosta jopa 15–30 %. Etenkin palveluyrityksissä niiden osuus
on huomattava. (Lillrank 2003, Lecklin 2006.)
Laatukustannuksia voidaan käyttää yrityksen johtamisen tukena monin tavoin.
Ne voivat kertoa missä laatuongelmia esiintyy ja mikä on niiden taloudellinen
merkitys. Toisaalta valittaessa ja priorisoitaessa laadunkehittämishankkeita taloudellisella informaatiolla on merkittävä rooli, mikäli sellaista on helposti ja luotettavasti saatavissa. Lisäksi laatukustannusten seuranta ja esimerkiksi palkkioiden
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sitominen laadunkehittämishankkeisiin voi motivoida ja ohjata ihmisiä kehittämään toimintaa ja parantamaan laatua. (Lillrank 2003.)
2.6.2 Laatukustannusten ryhmittely
Perinteisesti laatukustannusten tarkastelu on Lecklinin (2006) mukaan jaettavissa
kolmeen osaan:
1.

2.

3.

Laatuvirheiden ennaltaehkäisykustannukset voivat liittyä muun muassa tuotevaatimusten ja spesifikaatioiden tehottomaan selvittämiseen ja laatujärjestelmän raskaaseen ja epätarkoituksenmukaiseen rakentamiseen ja ylläpitoon. Näitä kustannuksia voi aiheuttaa myös epätarkoituksenmukainen
henkilöstön koulutus, huono tiedonkulku ja tehottomasti hoidetut liikkeenjohdolliset toimet. Laatuvirheiden ennaltaehkäisykustannukset liittyvät asioiden tekemiseen ensimmäisellä kerralla oikein.
Laaduntarkastuskustannukset aiheutuvat esimerkiksi päällekkäisestä ja epätarkoituksenmukaisesta asioiden oikeellisuuden tarkastamisesta. Tarkasteltavat asiat voivat liittyä myös tuotantoprosessien toimintaan ja valmistettavien tuotteiden väli- ja lopputarkastuksiin. Näitä kustannuksia voivat aiheuttaa myös raskas laatujärjestelmän toiminnan varmistaminen, tarkastusjärjestelmien ja laitteiden tehoton ylläpito ja huolto sekä alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden puutteellinen laaduntuottokyky. Laaduntarkastuskustannukset liittyvät sen tarkastamiseen, että asiat ovat oikein ja kunnossa.
Laatuvirhekustannukset liittyvät asioiden tekemiseen väärin ja ne voidaan
jakaa sisäisiin ja ulkoisiin virhekustannuksiin.
–

–
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Sisäiset virhekustannukset ovat sellaisia, jotka havaitaan yrityksen sisällä
ja jotka korjataan ennen kuin tuote toimitetaan asiakkaalle. Tähän ryhmään luetaan myös toiminnan huonosta suunnittelusta ja ”sähläyksestä”
aiheutuvat kustannukset. Henkilöstön ja toimittajien laatupuutteet lisäävät virhekustannuksia. Monissa yrityksissä valtaosa laatukustannuksista
on sisäisiä virhekustannuksia. Organisaation sisäisiä laatuvirhekustannuksia aiheuttavat esimerkiksi tuotannossa havaittujen virheiden korjaaminen, huono työn organisointi ja tiedonkulku, toimittajien ja alihankkijoiden työn huono laatu. (Silén 1998, Lecklin 2006.)
Ulkoiset virhekustannukset ovat kustannuksia, jotka aiheutuvat virheistä,
jotka havaitaan sen jälkeen, kun tuote on toimitettu asiakkaalle. Ne ovat
siis kustannuksia, jotka syntyvät siitä, kun asiakkaan havaitsema virhe

korjataan. Prosessien laadunvarmistus on pettänyt ja virhe on päässyt asiakkaalle asti. Ulkoiset virheet ovat yrityksen kannalta kaikkein vaarallisimpia, koska niiden korjaus on yleensä kalliimpaa kuin valmistuspaikalla havaittujen. Lisäksi niillä on myös negatiivinen vaikutus yrityksen
imagoon. Ulkoisten laatuvirhekustannusten määrää on usein vaikeaa arvioida, sillä suurin ulkoinen laatuvirhekustannus aiheutuu siitä, että asiakas ei enää ostakaan tuotetta oltuaan tyytymätön sen laatuun. Monelle
yhden asiakkaan toimittajalle tällainen tilanne voi muodostua kohtalokkaaksi. (Silén 1998, Lecklin 2006.)
Edellä esitettyä laatuvirheiden jaottelua noudattaa myös niin sanottu PAF-malli,
joka jakaa laatuvirhekustannukset neljään ryhmään (Atkinson ym. 1994, Dale &
Plunkett 1995;):
1.
2.
3.
4.

huonon laadun ehkäisyn kustannus (Prevention)
huonon laadun seurannan kustannus (Appraisal)
laatuvirheiden korjaamisesta yrityksessä aiheutuva kustannus (Internal failure)
laatuongelmien hyvittämisestä asiakkaalle aiheutuva kustannus (External
failure).

Näiden kategorioiden mukaan voidaan laskea tai arvioida huonon laadun kokonaiskustannus esimerkiksi hukkatyön tuntimäärinä, hylyn ja ”susien” materiaalina, energia- ja työkustannuksina, laatutoimen yleiskustannuksina, reklamaatioiden ja takuuvastuiden hoitamisen kustannuksina.
Omana ryhmänään voidaan pitää laadun ylläpitokustannuksia. Jos laatua ei
ylläpidetä, syntyy enemmän virhekustannuksia. Laadun ylläpito liittyy Lecklinin
(2006) mukaan lopputuotteiden tarkastamiseen ja laadun varmistamiseen, kun
taas huonon laadun ehkäisy liittyy enemmän prosessien suunnitteluvaiheeseen.
Esimerkkejä laadun ylläpitokustannusten aiheuttajista ovat valvonta ja tarkastus,
katselmukset, laadun mittaus, auditoinnit, testaukset ja koeajot.
Huonon laadun ehkäisykustannuksia syntyy, kun pyritään ennakolta poistamaan mahdolliset virhelähteet ja laaturiskit. Tyypillisiä ennakointimenetelmiä
ovat suunnittelu, kehittäminen ja koulutus. Suuntaamalla resursseja näihin toimintoihin voidaan laadun tarkastusta ja ylläpitokustannuksia vähentää ja silti saavuttaa korkea laatutaso. Ehkäisykustannukset ovat laatutyön näkökulmasta tehokkain
kustannuslaji, sillä siihen uhratut kustannukset maksavat itsensä takaisin vähentyneinä virheinä. Japanilainen laatufilosofia korostaa, että puutteellisen laadun
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ehkäisykustannuksiin voidaan panostaa reilusti. Esimerkkejä ehkäisykustannusten
aiheuttajista ovat laatukoulutus, toiminnan suunnittelu ja prosessien kehittäminen,
laatujärjestelmän ja laatuorganisaation rakentaminen. (Lecklin 2006.)
2.6.3 Laatukustannusten vähentäminen
Laatujärjestelmän ja laadunkehittämisen yhtenä tavoitteena on laatukustannusten
vähentäminen. Laatukustannusten hallitsemiseksi on yrityksessä oltava seurantajärjestelmä, josta laatukustannukset saadaan esille. Laatukustannusten määrän
seuraamiseksi voidaan rakentaa organisaatiokulttuuriin ja toiminnan luonteeseen
sopiva laatukustannusten tarkastelumalli. Tällaisen mallin rakentamisessa on syytä ottaa huomioon, että laatukustannusten arviointi ei käy yksiin laskentatoimen
metodien kanssa. Laatukustannusten tarkastelu edellyttää yleensä pilottitutkimusta jossain organisaation yksikössä tai koko organisaatiossa. Pilottitutkimuksen
tavoitteena on Silénin (1998) mukaan selvittää:
–
–
–

–

millainen laatukustannusten tarkastelun lähestymistapa sopii parhaiten organisaation toiminnan luonteeseen
mitä materiaalia ja miten organisaatiosta tulee kerätä laatukustannusten arvioimiseksi
mille alueille laatukustannukset keskittyvät organisaatiossa (tähän pätee
yleensä Pareto-sääntö eli 20 % toiminnoista aiheuttaa 80 % laatukustannuksista)
mistä osista organisaation laatukustannusten tarkastelumalli kannattaa rakentaa.

Tämän jälkeen voidaan laatia laatukustannusten alentamisstrategia, jonka avulla
päästään keskeisten laatukustannusalueitten analysointiin ja laatukustannusten
alentamistoimenpiteisiin.
Kustannusten leikkaaminen tapahtuu parhaiten erillisten projektien kautta.
Kun tiettyä laatukustannuserää halutaan pienentää, otetaan kyseisen kustannuksen
aiheuttava prosessi tarkastelukohteeksi. Prosessikaaviota tutkimalla voidaan arvioida eri vaiheiden kustannusvaikutukset. Kustannustiedot saadaan operatiivisen
laskennan yhteydessä, jolloin laatukustannuksia voidaan tarkastella kausittain.
Ongelman ratkaisumenetelmiä, esimerkiksi kalanruototekniikkaa hyödyntämällä
on mahdollista analysoida, miksi laatukustannuksia syntyy ja virheanalyysillä
(Fault, Mode and Effect Analysis, FMEA) selvittää eri virheiden kustannusvaikutukset. (Tague 2004, Lecklin 2006.)
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Kaksi yleisimmin laatukustannuksia vähentävää tekijää ovat virheiden vähentäminen ja prosessisyklin nopeuttaminen. Molemmissa toiminnoissa on tavoitteeksi asetettava nollavirhetaso. Toisin sanoen prosessissa ei saa olla ainuttakaan
virhettä. Aina sen saavuttaminen ei ole realistista, mutta tietyissä prosesseissa,
kuten ydinvoimalassa tai lentokoneiden laskeutumisessa, virheet voivat johtaa
katastrofeihin. Syklin nopeuttamisen ideana on, että asiakas on valmis maksamaan vain prosessin lisäarvoa tuottavista vaiheista. Jos tavara makaa tai sitä kuljetetaan yrityksen sisällä paikasta toiseen, ei synny lisäarvoa, vaan ainoastaan
kustannuksia. Tilanne on sama, jos vahinkoilmoitusta tai luottohakemusta siirretään ennen päätöstä käsittelijältä toiselle. Prosessin nopeuttaminen ja turhien välivaiheiden poistaminen vaikuttaa yleensä myös virheitä vähentävästi. (Lecklin
2006.)
Laatukustannusten kokonaissummaa voidaan alentaa myös ehkäisykustannuksia lisäämällä. Yrityksessä, jossa laatutietoisuus ei ole vielä herännyt, virhekustannusten osuus on Lecklinin (2006) mukaan tyypillisesti 70–80 % kokonaislaatukustannuksista.
Laadunkehittämistyöhön
panostamalla
virhekustannukset on mahdollista puolittaa useimmiten kolmessa vuodessa ja näin
muuttaa merkittävästi kustannusrakennetta ja -tasoa (kuva 12).
KUSTANNUKSET

EHKÄISY
YLLÄPITO
SISÄISET
VIRHEET
ULKOISET
VIRHEET
3 VUOTTA

AIKA

Kuva 12. Laatukustannusten rakenne ja kehitys (Lecklin 2006, julkaistu Talentum Media Oy:n ja Olli Lecklinin luvalla).
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2.7.1 Kuka on asiakas?
Asiakas on laadun lopullinen arviomies. TQM on asiakaskeskeistä toimintaa. Kehittämistyön suuntaamiseksi ja oikeiden asioiden tekemisen varmistamiseksi on
pohdittava, kuka on oikeastaan yrityksen asiakas. Laatuajattelu näkee asiakaskäsitteen hyvin laajana. Lecklinin (2006) mukaan asiakassuhde on olemassa aina,
kun asiakkaalla on kontakti yritykseen tai organisaatioon esimerkiksi henkilön,
tuotteen, toimipaikan, järjestelmän tai vaikkapa hänelle lähetetyn mainoksen
muodossa.
Yleisesti asiakkaaksi mielletään tuotteen tilaaja ja ostaja. Tavallisessa tilauskaupassa hän on suorassa yhteydessä yrityksen myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstöön pyytäen tarjouksen, tehden tilauksen, vastaanottaen toimituksen ja maksaen laskun. Suoran asiakastyypin tunnistaminen ei yleensä tuota vaikeuksia ja
tilaajan tarpeiden tyydyttäminen on laadun perusasioita. Käytännössä tällainen
suora asiakkuus palvelutoimintaa lukuun ottamatta on Lecklinin (2006) mukaan
käymässä harvinaiseksi.
Epäsuora asiakas käyttää yrityksen tuotteita, vaikkei yleensä ole suorassa yhteydessä yrityksen kanssa. Hän on useimmiten suoran asiakkaan asiakas tai pitkässä asiakasketjussa myös toisen epäsuoran asiakkaan asiakas. Esimerkiksi jos
tuote myydään lopulliselle asiakkaalle tukku- tai vähittäisliikkeen kautta, ovat
sekä vähittäisliike että kuluttaja valmistajan epäsuoria asiakkaita. (Lecklin 2006.)
Ulkoinen asiakas on yrityksen ulkopuolinen joko suora tai epäsuora asiakas.
Tämän lisäksi yrityksessä on tavallisesti myös sisäisiä asiakkaita. Jokaisessa prosessivaiheessa kun työn tulos (esimerkiksi puolivalmiste tai asiakirja) luovutetaan seuraavalle käsittelijälle, muodostuu toimittaja-asiakas-suhde. Jos sisäinen
asiakkuus ei toimi halutulla tavalla, näkyy se yleensä myös ulkoiselle asiakkaalle
tuote- tai palveluvirheen muodossa. Toimitusketjun laadun määrää usein sen heikoin lenkki. (Lecklin 2006.)
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2.7.2 Asiakkaan arvot
Asiakkaan tunnistamisen lisäksi yrityksen on tiedettävä asiakkaan tarpeet. Hankinnat tehdään tarpeiden tyydyttämiseksi. Valintatilanteessa asiakkaan päätökseen vaikuttavat tarpeen lisäksi muun muassa odotukset, toiveet, aiemmat kokemukset ja arvot. Sekä yrityksillä että asiakkailla on oma arvomaailmansa, johon
hankittava tuote tai palvelu sijoittuu. Woodruff ja Gardial (1996) määrittävät asiakkaan arvo-käsitteen seuraavasti:
Asiakkaan arvo on hänen näkemyksensä siitä, mitä hän haluaa tapahtuvan
sen seurauksena, että hän käyttää tuotetta tai palvelua halutun tarkoituksen
tai päämäärän saavuttamiseksi.
Asiakasarvojen tunteminen ja hyödyntäminen luovat edellytykset menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Asiakkaiden arvojen ja tarpeiden selvittäminen on
usein aikaa vievää ja kallista, jonka takia kohteeksi valitaan tavallisesti yrityksen
avainasiakkaat. Arvoihin sisältyy itse tuotteen ominaisuuksia, kuten kestävyys,
ulkonäkö ja palvelu. Tuoteominaisuuksien ohella asiakkaan arvoihin vaikuttavat
abstraktit asiat, kuten tuntemukset tuotteen mukavuudesta ja turvallisuudesta tai
luottamus tuotteen valmistajaan tai palvelun toimittajaan. Hankintapäätökseen voi
vaikuttaa myös suuri määrä muita arvotekijöitä. Ne saadaan parhaiten selville tutustumalla asiakaskuntaan ja heidän elintapoihinsa esimerkiksi haastattelututkimuksen avulla. (Lecklin 2006.)
Lecklin (2006) ohjeistaa asiakkaan arvojen ja asiakastyytyväisyyden selvittämisen toimenpideohjeineen seuraavasti:
–

–

–

Strategiset arvot. Kun arvot on tunnistettu, analysoidaan niiden merkitys. Eri
arvoilla voi olla hyvinkin paljon toisistaan poikkeavat painot hankintapäätöstä tehtäessä. Asiakas voi kokea jotkut ominaisuudet tai niiden seurausvaikutukset välttämättömiksi, toisten ollessa enemmänkin ”nice to have”-arvoja.
Tutkimuksissa on pyrittävä selvittämään arvojen merkitys asiakkaalle kriittisten ja strategisesti tärkeiden arvojen löytämiseksi.
Arvomuutosten ennakointi. Asiakkaan arvomaailma ei ole ikuinen eikä muuttumaton. Tuotteiden ominaisuuksiin liittyvät arvot voivat muuttua nopeastikin.
Sen sijaan käytön seurauksiin ja haluttuun lopputulokseen vaikuttavat arvot
säilyvät kauemmin. Arvomuutokset ennakoimalla yritys hankkii aikaa varautuakseen paremmin tulevaisuuden haasteisiin.
Asiakastyytyväisyyden selvittäminen. Asiakastyytyväisyysmittauksilla selvitetään paitsi tuotteiden ja prosessien laatua, myös sitä miten yritys tai organi85

–

–

saatio on pystynyt vastaamaan asiakasarvoihin. Esimerkiksi autonvalmistaja
selvittää paitsi asiakkaan tyytyväisyyttä auton ominaisuuksiin ja palveluihin,
myös käyttäjän kokemaa ajomukavuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta.
Ongelmien syiden selvittäminen. Asiakastyytyväisyysmittausten tuloksista on
löydettävissä ne alueet, joilla on tehtävä parannustoimenpiteitä. Arvoselvitystä varten ei riitä pelkästään ongelmien selvittäminen, vaan vastausten perusteella tulisi löytää myös ratkaisu niihin. Johtuuko ongelma esimerkiksi
suorituskyvyn puutteesta vai onko arvot ehkä väärin ymmärretty?
Toimintasuunnitelma. Arvojen määrittämisen jälkeen laaditaan toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on saada yrityksen tuotteet paremmin vastaamaan asiakkaiden arvomaailmaa.

Asiakasarvot voidaan esittää hierarkkisena rakennelmana (kuva 13). Alimmalla
tasolla ovat itse tuotteeseen liittyvät ominaisuudet, seuraavalla tasolla ovat seuraukset ja vaikutelmat tuotteen käytöstä. Ylimmällä tasolla, abstraktiotasolla, ovat
halutut lopputulokset, henkilön tai yrityksen tavoitteet, joihin tuotteen hankkiminen ja käyttäminen voivat vaikuttaa. Tällä ylimmällä arvohierarkiatasolla
ovat asiakkaan keskeiset arvot ja tavoitteet. Näitä voivat olla kuluttaja-asiakkaalla
esimerkiksi itsekunnioitus, ympäristön arvostus, onnellinen perhe-elämä ja mielenrauha. Yrityksillä arvot lähtevät perusarvoista, missiosta ja strategisista tavoitteista. Ylimmän tason arvot ovat vaikeasti hahmotettavissa ja harva kuluttajaasiakas on miettinyt omaa arvohierarkiaansa. Se kuitenkin toimii taustalla yksittäistä ostopäätöstä tehtäessä ja vaikuttaa tuoteominaisuuksien arvioinnissa ja arvostamisessa. (Leklin 2006.)
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Haluttu lopputulos
Henkilön tai organisaation tavoitteet

Seuraukset
Asiakas / tuote vuorovaikutuksesta

Ominaisuudet
Tuotteen ominaisuudet

Kuva 13. Arvohierarkia (Leklin 2006, julkaistu Talentum Media Oy:n ja Olli Lecklinin
luvalla).

2.7.3 Asiakasodotukset ja totuuden hetket osana koettua
kokonaislaatua
Asiakasodotukset
Asiakkailla on tietty odotusarvo yrityksen tai organisaation tuotteista. Odotuksiin
vaikuttavat aiemmat kokemukset, yrityksen ja organisaation imago, asiakkaiden
tarpeet ja kilpailevat toimijat. Odotukset liittyvät esimerkiksi tuotteiden laatuun,
ratkaisujen toimivuuteen, ammattimaisuuteen ja asiantuntemukseen, uskottavuuteen, osaamiseen ja yhteistyökykyyn. Asiakkaiden odotukset voivat myös muuttua;
aikaa myöten vaatimustaso ja odotukset yleensä kasvavat. (Lecklin 2006.)
Toimittajayrityksen laatua ja asiakkaiden odotuksia voidaan Lekclinin (2006)
mukaan tarkastella ajan funktiona. Mikäli toimittajan laatu ei vastaa asiakkaiden
odotuksia, syntyy laatuaukko (kuva 14), joka kuvaa laatutason parantamistarvetta,
jotta toimittaja olisi kilpailukykyinen markkinoilla. Kun toimittaja panostaa laatuun ja kehitystoimenpiteiden tuloksena laatutaso saavuttaa ja ylittää asiakkaiden
odotukset, syntyy yritykselle kilpailuetua asiakkaiden odotukset ylittävästä laadusta. Odotusten mukaista laatua tuottavan kilpailijan on katettava tämä ero muilla toimintaparametreilla, esimerkiksi alemmalla hinnalla.
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Laatu
Kilpailuetu
Asiakkaiden
laatuodotukset
Laatuaukko
Toimittajan laatu
Aika
Kuva 14. Laatuaukko ja kilpailuetu (Lecklin 2006, julkaistu Talentum Media Oy:n ja Olli
Lecklinin luvalla).

Asiakastyytyväisyyteen pyrkiessään yrityksen tai organisaation tulisi pystyä täyttämään tai ylittämään asiakkaiden odotukset. Odotusarvoihin voidaan vaikuttaa
mielikuvien avulla. Strategiassa voidaan valita korkea tai matala laatumielikuva.
Korkea mielikuva asettaa toiminnalle lisäpaineita, sillä jos toiminta ei vastaakaan
asiakkaiden odotuksia, syntyy laatuaukko ja asiakastyytyväisyys vähenee. Matalan laatumielikuvan yritys täyttää helpommin asiakkaiden odotukset, mutta toisaalta asiakkaiden kiinnostus yritystä kohtaan on vähäinen. Suositeltavana tavoitteena voidaan Lecklinin (2006) mukaan pitää riittävän korkeaa mielikuvastrategiaa asiakkaiden houkuttelemiseksi yhdistettynä asiakasodotukset täyttävään ja
ylittävään toiminnan laatuun.
Totuuden hetki
Totuuden hetki on alun perin härkätaistelutermi. Se merkitsee härän ja härkätaistelijan kohtaamista silmästä silmään. Tämä hetki on toiselle osapuolelle, yleensä
härälle, kohtalokas. Liike-elämään käsitteen toi 1980-luvulla SAS-lentoyhtiön
pääjohtaja Jan Carlsson. Hän tajusi, että SAS:n menestys ei riipu teknisestä osaamisesta vaan asiakkaiden reaktioista.
Totuuden hetkeä ja sen merkitystä liiketoiminnalle on käsitelty runsaasti kirjallisuudessa. Monessa tilanteessa se on keskeisin ja tärkein asiakkaan kohtaamismuoto. Samalla se on myös vaikein, sillä asiatason lisäksi siihen kuuluu aina
myös voimakas emotionaalinen aspekti. On myös todennäköistä, että totuuden
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hetket ovat niin tavanomaisia ja jokapäiväisiä, että niiden merkitystä ei tavanomaisessa kanssakäymisessä tunnisteta.
Asiakkaan ja yrityksen tai organisaation edustajan kohtaamiset voivat olla
hyvin erilaisia. Lentoyhtiössä näitä hetkiä syntyy matkustajan kohdatessa lentoemännän tai jonkun muun asiakaspalveluhenkilön. Vähittäiskaupassa asiakas kohtaa myyjän, ravintolassa hovimestarin. Kontakti avainhenkilön kanssa voi syntyä
myös puhelimen tai kirjeen välityksellä. Totuuden hetki syntyy vastaavasti yritysten välisessä kaupankäynnissä. Ohjelmistojen kehittely tehdään toimittajan ja
asiakkaan yhteistyönä, joka jatkuu asennusten, ylläpidon ja huollon yhteydessä.
Näin totuuden hetki, jossa mitataan toimittajayrityksen kyvykkyys vastata asiakkaan odotuksiin, on jatkuvasti ”päällä”. (Lecklin 2006.)
Asiakaskohtaamisten merkitys riippuu toimialasta. Suurin se on Lecklinin
(2006) mukaan palvelualoilla, joissa koko palvelu toimitetaan asiakaskontaktissa.
Mutta myös hienoja teknisiä laitteita valmistavien yritysten on suunniteltava ja
valmisteltava asiakaskontaktien hoitaminen, sillä parhainkaan tuote ei myy itse
itseään, vaan siihen tarvitaan ammattitaitoista henkilöstöä, joka saattaa yrityksen
tuotteet vastaamaan asiakkaiden odotuksia ja laatuvaatimuksia.
Koettu kokonaislaatu
Asiakasodotuksiin ja totuuden hetkiin liittyy koetun laadun käsite. Asiakkaalla on
tietty odotusarvo yrityksen palvelujen laadusta. Siihen vaikuttavat tarpeiden ohella yrityksen oma markkinaviestintä ja asiakkaan saama muu informaatio. Suoritetussa palvelussa on kaksi puolta: toinen on tekninen eli tuotelaatu, toinen on
toiminnallinen laatu tarkoittaen sitä, mitä palvelu sisältää ja miten hyvin se toteutetaan. Näiden yhteisvaikutuksena syntyy koettu laatu. Tätä asiakas vertaa odotuksiinsa. (Grönroos 1985, Lecklin 2006.)
Vaikka palvelu olisikin objektiivisesti katsoen kelvollista, voi asiakkaalle
syntyä odotetun ja koetun laadun välinen kuilu esimerkiksi silloin, jos palvelu on
ylisanoin mainostettu ja asiakkaalle on näin luotu korkea odotusarvo. Hienossa ja
kalliissa ravintolassa illallista nauttiva asiakas odottaa, että ruoka ja palvelu ovat
myös tasokkaita. Jos ne ovat vain keskinkertaisia, syntyy kuilu odotetun ja koetun
laadun välille. (Lecklin 2006.)
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2.8.1 Laatutekniikka ja laatujohtaminen laadun kehittämisen
työkaluina
Laatutekniikka
Laatutekniikka tarkoittaa ensinnäkin niitä menetelmiä, joilla toimitteen tuotantokeskeistä laatua parannetaan poistamalla virheiden aiheuttajia ja suunnittelemalla
prosesseja sellaisiksi, ettei virheitä synny. Toiseksi laatutekniikkaan kuuluu tuotekeskeisen laadun yleisten tekijöiden, kuten kestävyys, luotettavuus ja käyttövarmuus, kehittämisen menetelmiä ja tuotesuunnittelun työkaluja. Kolmanneksi laatutekniikkaan kuuluu asiakastarpeiden täsmällinen tunnistaminen, määrittely, mittaus ja muuntaminen toimitteiden ominaisuuksiksi. Neljänneksi ryhmäksi voidaan luokitella toimitteiden ympäristövaikutusten tai tahattomien haittojen ymmärtämiseen pyrkivä systeemianalyysi. (Lillrank 2003.)
Tässä mainitut laatutekniikat ovat Lillrankin (2003) mukaan geneerisiä eli
yleiskäyttöisiä; niitä voidaan soveltaa kaikenlaisten toimitteiden laadun kehittämiseen. Geneeristen työkalujen painopiste on diagnoosissa eli laatuongelmien
luonteen, esiintymistavan ja esiintymistiheyden sekä syiden ja vaikutusten ymmärtämisessä. Kun ongelman luonne ja syy on ymmärretty, siihen voidaan kohdistaa korjaava toimenpide. Tämä toimenpide on kuitenkin aina riippuvainen kustakin toimitteesta, prosessista ja ympäristöstä, toisin sanoen se vaatii osaamista ja
paikallistuntemusta.
Matkalla laatuongelmien tunnistamisesta ja diagnoosista hoitoon ja parantumiseen on joitakin yleispäteviä periaatteita. Nykytilan analyysistä voidaan osaamisen ja kokemuksen pohjalta tunnistaa yksi tai useampi ratkaisuvaihtoehto. Ne
pitää kokeilla ja kokeilun tuloksena verrata aikaisempaan tilanteeseen ennenjälkeen-periaatteella. Jos tulos ei näytä hyvältä, täytyy kokeilla jotakin muuta
vaihtoehtoa tai aloittaa alusta tai jopa kyseenalaistaa alkuperäinen diagnoosi. Jos
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tulos on hyvä ja näyttää pysyvältä, uusi toimintatapa standardisoidaan ja tuodaan
osaksi normaalia, jokapäiväistä menettelyä. (Lillrank 2003.)
Tämä kehityskulku tiedonkeruusta, analyysistä ja diagnoosista kokeiluun, tulosten tarkistamiseen ja vertailuun ja sitä kautta paremman tekotavan standardointi on itse asiassa kokeellisen, tieteellisen tutkimusmenetelmän ydin. Uutta tietoa hankitaan muotoilemalla väittämiä eli hypoteeseja maailman toiminnasta ja
sitten testaamalla niiden toteutumista kontrolloiduilla kokeilla. Laatuteknisessä
kirjallisuudessa tämä tunnetaan nimellä PDCA-ympyrä (kuva 15) – sanoista Plan,
Do, Check ja Action eli suunnittele, toteuta, arvioi ja paranna (Deming 1986,
Lillrank 2003, Lecklin 2006).

Paranna

Suunnittele

Arvioi

Toteuta

Kuva 15. Demingin PDCA-ympyrä.

Laatutekniikan yleispätevät periaatteet liittyvät siis kokeelliseen metodiin ja parhaitten menettelyjen standardointiin. Standardointi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
jokin toimitapa olisi pysyvä ja ikuinen. Standardointi on, kuten tieteellinen teoriakin, vain ilmaus parhaasta käytettävissä olevasta tiedosta ja osaamisesta jollakin
ajan hetkellä. Sitä mukaa kun tieto ja osaaminen karttuvat, standardi, kuten teoriakin, muuttuvat ja kehittyvät. Laatutekniikka tarkoittaa siten Lillrankin (2003)
mukaan:
–
–

–

laatuun liittyviä tekniikoita ja työkaluja, joiden avulla laatuongelmat ja niiden
syyt tunnistetaan; laatudiagnostiikkaa
laatuongelmien ratkaisuun liittyviä menettelytapoja, joilla diagnoosista edetään hoitoon; ongelmaratkaisun etenemistapa, ratkaisumallien kokeilu ja testaus eli niin sanottu kokeellinen metodi
kuhunkin tuotteeseen, prosessiin ja teknologiaan liittyviä menetelmiä, joilla
laadukas lopputulos saadaan aikaan ja sen pysyvyys varmistetaan esimerkiksi
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kirjaamalla menetelmät työohjeisiin, laatukäsikirjaan tai parhaita menettelyjä
sisältävään tietokantaan.
Laatutekniikka ei kuitenkaan aina riitä hyvän laadun aikaansaamiseen; tarvitaan
myös laadun johtamista.
Laatujohtaminen
Laadun johtaminen tarkoittaa Lillrankin (2003) mukaan niitä toimia, joilla laatutekniikat saadaan organisaatiossa levitetyksi, omaksutuksi ja käytetyksi organisaation tavoitteiden toteuttamiseen järkevällä tavalla. Laadun johtamisella pyritään varmistamaan, että parhaita tunnettuja menettelytapoja noudatetaan ja että
niitä kehitetään jatkuvasti. Laatutavoitteet määritellään, asetetaan ja korjataan
organisaation kokonaisstrategian mukaisesti. Laadun johtaminen on siis laatutekniikan ja organisaation johtamisen menetelmien yhdistelmä; tapa saada organisaatio tekemään laatua. Laadun johtaminen ei siis tarkoita mitä tahansa johtamista, vaan nimenomaan laadun aikaansaamiseen pyrkivää johtamisen alalajia.
Laadun johtaminen merkitsee käytännön toimenpiteitä, joista keskeisimpiä
ovat Lillrankin (2003)mukaan:
–
–
–
–
–

laatuun liittyvän tiedon luominen, käsittely ja käyttö eli laadun ja laatutavoitteiden määrittely, mittaus ja toteuttamisen seuranta
laatuvirheiden korjaaminen, poistaminen ja ennaltaehkäisy laatutekniikoita
hyväksi käyttäen (retroaktiivinen laatu)
parhaitten toimintatapojen standardointi ja laatujärjestelmän rakentaminen
laadun varmistamiseksi
laatutason asiakaslähtöinen kehittäminen ja nostaminen (proaktiivinen laatu)
tilannekohtaisen ja spontaanin laadun aikaansaamisen edellytysten luominen
kouluttamalla, valtuuttamalla ja laatukulttuuria luomalla.

Kuten laatutekniikassakin, laadun johtamisessa on erityisiä ja yleisiä menetelmiä.
Erityisiin menetelmiin, joilla siis nimenomaan tähdätään laatuun, kuuluvat laatujärjestelmät, laatupiirit, laatualoitteet ja laadun suunnitteluprosessi. Yleisiä johtamistyökaluja, joita voidaan käyttää myös muunlaisten tavoitteiden aikaansaamiseksi erilaisissa asiayhteyksissä, ovat muun muassa henkilöstön osaamisen
ja motivaation kehittäminen koulutuksen, palkitsemisen ja palautteen avulla, tiedonkulun kehittäminen sekä strateginen suunnittelu. (Lillrank 2003.)
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Milloin laadun johtamista tarvitaan
Esiteollisessa tuotantotavassa esiintyi sekä laatua että johtamista, mutta ei erityistä laatujohtamista. Voidaan siis sanoa, että mitään erityisiä laatujohtamisen järjestelmiä ei tarvita, mikäli Lillrankin (2003) mukaan:
–
–
–
–

laatutekniikka ja sen ylläpitäminen sekä kehittäminen kuuluvat normaaliin
ammattitaitoon
laadun määrittely ja mittaaminen ovat normaalille ammattitaitoiselle työntekijälle mahdollista ja helppoa
laatuun liittyvä asiakaspalaute on suoraviivaista, reaaliaikaista ja suorittavan
työntekijän saatavilla
asiakastyytyväisyys vaikuttaa helposti ymmärrettävällä tavalla valintoihin,
kassavirtaan ja työntekijän ansioihin.

Tällainen tilanne voi vallita pienissä, korkeaa ammattitaitoa vaativissa konepajoissa, taideteollisessa käsityössä sekä asianajotoimistojen ja lääkäriasemien
kaltaisissa asiantuntijaorganisaatioissa. Erityinen laatujohtaminen on tarpeellista
suurissa organisaatioissa, joissa käytetään työnjakoa ja erikoistumista, työntekijöiden osaaminen on kapea-alaista, toimitteet ovat moniulotteisia, asiakas on kaukana ja tuntematon, palautetiedon käsittely on monimutkaista, prosessit monivaiheisia ja vailla selvästi näkyvää merkitystä. Laadun johtaminen ei siis ole pelastuksen ehto eikä uskonkappale, vaan yksi tapa ja menetelmä muiden joukossa,
jonka avulla organisaatio pyrkii saavuttamaan tavoitteensa. (Lillrank 2003, Hoyle
2005.)
Lähtökohtana jatkuva kehittäminen
Laadun johtamisen keskeinen periaate on toiminnan jatkuva, systemaattinen kehittäminen. Kehittyminen on luontaista kaikille eläville organismeille, myös erilaisille liikeyritysten kaltaisille organisaatioille. Reengineeringin ja prosessijohtamisen nimellä kulkevan konsulttituotteen ympärille syntynyt koulukunta on arvostellut jatkuvaa kehittämistä liian hitaasta tuloksien aikaansaamisesta (Hammer & Champy 1993, Champy 1994, Hammer & Stanton 1995). Toiminnan radikaalin ja asteittaisen kehittämisen raja on kuitenkin epämääräinen. Lillrankin
(2003) mukaan, jos ongelma on toiminnan rakenteessa tai ohjausjärjestelmässä,
tarvitaan radikaali ratkaisu. Mikäli rakenne on kunnossa, mutta toteutus tökkii,
pienimuotoinen ongelmanratkaisu voi olla paikallaan.
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Jatkuva kehittäminen vaatii kasvualustakseen edistysuskoisen organisaatiokulttuurin. Yleispositiivinen suhtautuminen voi johtaa spontaaniin ja oma-aloitteelliseen kehittämiseen. Kehitystä on kuitenkin ryhdyttävä johtamaan systemaattisesti asettamalla tavoitteita, tarjoamalla menetelmiä, edellytyksiä, palkkioita ja
ennen kaikkea avoimuutta kehitysaloitteille. Toiminnan pitää näkyä menettelynä,
jossa aloitteet ja ideat käsitellään, arvioidaan, pannaan toimeen, seurataan ja palkitaan. (Lillrank & Kano 1989.)
Laadun johtamisen keskeinen periaate, koko henkilöstön osallistuminen laatutyöhön, toteutuu nimenomaan jatkuvan kehittämisen kautta. Mitä enemmän
henkilöstö osallistuu itse entistä parempien menettelyjen ja standardien kehittämiseen, sitä todennäköisemmin se myös sitoutuu niitä noudattamaan päivittäisessä työssään.
2.8.2 Laatujärjestelmä
Laatujärjestelmä tarkoittaa laadun aikaansaamiseksi käytössä olevia organisaation
osia, vastuunjakoa, proseduureja ja resursseja. Kaikilla toimitteita aikaansaavilla
organisaatioilla on jonkinlainen laatujärjestelmä. Se voi olla tacit-tiedon varaista
näppituntumaa ja ammattiylpeyttä tai pitkä rivi hyvin yksityiskohtaisia käsikirjoja. Se voi olla parhaassa tapauksessa selkeä, yksinkertainen ja tarkoituksenmukainen tai pahimmassa tapauksessa sekava, rönsyilevä ja toimintaa vahingoittava.
(Lillrank 2003.)
Laatujärjestelmän kehittäminen tarkoittaa sitä, että organisaation keskeisten
toimien ja prosessien parhaat tunnetut suoritustavat standardoidaan, kuvataan
systemaattisesti ja toimitaan niiden mukaan. Tällä tavalla asiakas voi varmistua
organisaation laaduntuottokyvyn perusteista. Laatujärjestelmän sertifiointi puolestaan tarkoittaa sitä, että asiakkaan ei tarvitse itse joka kerta käydä tutkimassa toimittajansa laaduntuottokykyä, vaan hän delegoi tämän tehtävän sertifiointielimelle, joka käy tarkastamassa, että laatujärjestelmä on rakennettu tunnettujen kriteereiden, kuten ISO 9000 -mukaisella tavalla. (Harrington & Mathers 1998, Lillrank 2003.)
Laatujärjestelmä on laadun kehittämisen työkalu. ISO 9000 -tyyppisen laatujärjestelmän tuloksellisuuden mittaus tai arviointi yleisellä tasolla on menetelmänä vaikeaa. Täytyyhän ensin varmistua siitä, että organisaatiolla on paitsi sertifikaatti, myös järjestelmä kunnolla käytössä. On sovittava, millä perusteella tuloksia mitataan ja millä aikavälillä. Sitten on vertailtava laatujärjestelmää soveltavia
organisaatioita niihin, jotka sitä eivät tee. Suomessa Antero Ollila (1995) on teh94

nyt väitöskirjassaan tällaisen tutkimuksen ja todennut laatujärjestelmien käyttöönoton vaikuttavan myönteisesti asiakkaiden tyytyväisyyden lisääntymiseen.
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Kuva 16. Laadunhallintajärjestelmän prosessimalli (julkaistu Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n luvalla).

Kuvan 16 prosessimalli kuvaa laadunhallintajärjestelmän eri osa-alueiden keskinäistä integraatiota. Laadunhallintajärjestelmän tulisi vaikuttaa organisaation kaikissa prosesseissa, alkaa asiakkaiden vaatimuksista ja loppua niiden täyttämiseen.
Laadunhallintajärjestelmän tulisi noudattaa Demingin Plan, Do, Check, Act -ympyrää siten, että ensimmäinen vaihe Plan tarkoittaa dokumentointia, Do implementointia, Check auditointia ja Act reagointia (Oakland 2005).
Itsearviointi kehittämismenetelmänä
Laatupalkintomalleihin perustuva organisaation itsearviointi on hyvä apuväline
parantamiskohteiden paikallistamisessa, arvioinnissa ja valinnassa. Itsearviointia
on mahdollista tarkastella kuvan 17 mukaisena prosessina. Itsearviointiprosessin
hyödyntäminen on yleistynyt laatupalkintojen myötä. Monet organisaatiot käyttävät sitä ensisijaisena tapana uusien kehittämiskohteiden valinnassa. Sitä voidaan
hyödyntää samalla yrityksen tai organisaation sisäisenä ja myös ulkoisena benchmarking-työkaluna. (Laamanen 1995, Lecklin 2006.)
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1.

Itsearvioinnin
suunnittelu ja
valmistautuminen

5.

Tulosten arviointi ja
itsearvioinnin
parantaminen

2.

Vahvuuksien ja
parantamisalueiden
tunnistaminen

4.

Parantamisprojektien
valinta ja suunnittelu

3.

Parantamisprojektien
valinta ja suunnittelu

Itsearviointi on keino tunnistaa
organisaation omat vahvuudet
ja parantamisalueet ja tämän
perusteella parantaa toimintaa

Kuva 17. Itsearviointiprosessi (Laamanen 1995, julkaistu Kai Laamasen luvalla).

Eräs tapa kehittämiskohteiden arvioimiseksi ja priorisoimiseksi on CSF-menetelmä. Menetelmässä yrityksen menestystekijät ja prosessit kytketään yhteen. Se on
apuväline johtoryhmille ja yhtenäisille tiimeille asioiden konkretisoimiseen ja
priorisointiin. Sitä voidaan käyttää normaaliin vuosisuunnitteluun kytkettynä tai
erillisenä suunnittelu- ja kehittämisvälineenä esimerkiksi uuden liiketoiminnan
käynnistämisen yhteydessä. (Lincoln 1990, Lecklin 2006.)
2.8.3 Standardit
Synty ja merkitys
Asiakkaalla on tarve varmistaa toimittajan tuotteiden laatu. Laatutestaus voidaan
luonnollisesti tehdä tuotetta vastaanotettaessa ja käytettäessä. Asiakas voi myös
suorittaa tarkastuksen toimittajan tuotantolaitoksiin ja siten varmistaa, että menetelmät ja koneisto ovat hyvässä kunnossa ja pystyvät tuottamaan vaatimustenmukaista ja tasaista laatua. Laadun suhteen toimittajan intressit ovat samansuuntaiset. Volyymin kasvaessa on jokaisen tuote-erän tarkastaminen erikseen
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työlästä ja se vaatii paljon resursseja. Standardit on Lecklinin (2006) mukaan
kehitetty ratkaisemaan tätä ongelmaa.
Sopimalla yhteisesti laadulle asetettavista vaatimuksista, standardeista ja antamalla niiden valvonta ja kehittäminen puolueettomalle taholle, on laadun tarkastamiseen ja valvontaan käytettyjä resursseja voitu vähentää ja suunnata ne muihin
tehtäviin. Laadunhallintaan liittyvät standardit ovat ensimmäisinä tulleet käyttöön
sotilassovellutuksissa, joissa alihankinnan tasainen laatu on ollut erityisen tärkeää.
USA on ollut standardoinnin edelläkävijämaa, mutta myös Englannissa on standardointi ollut laajaa jo ennen yhtenäisten kansainvälisten standardien hyväksymistä. (Lecklin 2006.)
Laadunhallintaan liittyvät standardit ovat alun perin olleet sarja laadun varmistamiseksi asetettuja suoritusvaatimuksia. Nykyisin standardeilla on suuri merkitys myös suorituskyvyn parantamisen oppaana. Monilla toimialoilla, kuten lääketeollisuudessa, elintarviketeollisuudessa ja laboratorioissa, on omat standardinsa, mutta merkittävimmäksi yleisstandardiksi on noussut eurooppalainen ISO
9000 -standardi. (Lecklin 2006.)
ISO 9000 -standardi
International Standards Organization (ISO) hyväksyi vuonna 1987 joukon laadunhallintaan liittyviä standardeja, ISO 9000 -standardisarjan. Se on ollut käytössä ensisijaisesti Euroopassa, mutta myös muualla, ja nykyisin se on käytössä lähes
sadassa maassa. Vuonna 2000 standardista tuli voimaan uusi versio ISO
9001:2000 ja sen parina ohjeet ja suuntaviivat antava standardi ISO 9004:2000.
Nämä korvasivat aiemmin käytössä olleet vuoden 1994 versiot standardeista 9001,
9002 ja 9003. Sarjan 14000 ympäristöstandardit hyväksyttiin ensimmäisen kerran
vuonna 1996 ja kehitystyö jatkuu. (Lecklin 2006.)
Standardisarja on saatavana Suomen Standardisoimisliitto SFS:stä ja siihen
kuuluvat seuraavat standardit ja ohjeet (www.sfs.fi.12.01.2009):
–
–
–
–
–
–
–

9000 Perusteet ja sanasto
9000-4 Luotettavuuden hallinta
9001 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset
9004 Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat suorituskyvyn parantamiselle
10002 Suuntaviivat asiakasvalitusten käsittelyssä organisaatiossa
10005 Laatusuunnitelmat
10006 Projektien laadunhallinta
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10007 Konfiguroinnin hallinta
10012 Mittausprosessit ja mittauslaitteisto
10013 Laadunhallintajärjestelmän dokumentointi
10014 Suuntaviivat laadun taloudelliselle hallinnalle
10017 Tilastollisten menetelmien käyttöohjeita
10019 Konsulttien valinta ja käyttö
14001 Ympäristöjärjestelmä
14004 Ympäristöjärjestelmän soveltaminen
16949 Erityisvaatimukset autonvalmistuksessa ja varaosaorganisaatiossa
19011 Auditointiohjeet
90003 Tietokoneohjelmistot

Yrityksille keskeisiä ovat standardit 9001 ja 9004. ISO 9001 -standardi määrittelee tuotteiden laadunvarmistukselle ja asiakastyytyväisyyden lisäämiselle asetettavat vaatimukset. Sertifikaatti voidaan saada ainoastaan tämän standardin perusteella. ISO 9004 -standardi antaa laajemman näkökulman laadunhallintaan
opastaen suorituskyvyn parantamista ja ISO 9001 -vaatimusten täyttämistä. Ympäristöasioissa standardi ISO 14001 vastaa standardia ISO 9001. Useimmat muut
ovat perusstandardeja täydentäviä ja opasluonteisia. ISO 9001 on ainoa sarjan
standardi, jonka pohjalta ulkopuolinen laitos voi sertifioida laatujärjestelmän.
Sertifiointi sisältää viisi osaa: tuotteen toteuttaminen tai prosessien johtaminen,
laadunhallintajärjestelmät, johdon vastuu, resurssien hallinta sekä mittaaminen,
analysointi ja parantaminen. (www.sfs.fi. 12.01.2009.)
ISO 9000 -standardien merkitys on Lecklinin (2006) mukaan talouselämässä
korostunut jopa niin, että tietyillä toimialoilla yritysten on pakko hankkia ISO
9001 -standardin mukainen sertifikaatti saadakseen tilauksia tai edes tarjouspyyntöjä. Standardien käyttö on levinnyt teollisuusyrityksistä aina mainos- ja asianajotoimistoihin saakka. Standardien tarkoituksena ei ole yhdenmukaistaa yritysten
järjestelmiä ja menetelmiä. Kukin yritys voi laatia itselleen parhaiten sopivan
järjestelmän. Sen tulee kuitenkin soveltuvin osin ottaa huomioon standardin asettamat vaatimukset. (www.sfs.fi. 12.01.2009.)
ISO 9001 uusin versio tuli voimaan marraskuussa 2008 ja ISO 9000 -standardin seuraavan version kehittäminen on täydessä vauhdissa. Uuden vielä kehitystyön alaisena olevan standardiversion johtoteemana on ”Managing for sustainable success through quality”. Tarkoitus on laatia vain yksi standardiversio
ISO 9004, joka sisältää sekä suorituskyvyn parantamisen että laadunvarmistuksen.
(Lecklin 2006, www.sfs.fi. 12.01.2009.)
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2.8.4 Laatupalkinnot
Synty ja kehitys
Alkujaan laatupalkinnot ovat olleet tuoteorientoituneita, tunnustuksia teollisuustuotteiden hyvästä laadusta. Laatukäsitteen laajetessa myös laatupalkintokilpailuissa arvioitava alue on laajentunut ja itse palkintojen merkitys on kasvanut.
Kansalliset laatupalkinnot ovat syntyneet kansallisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Japanissa on jo pitkään ollut käytössä Deming-palkinto. Japanissa palkintoa
hakevien yritysten toimintaa arvioidaan Demingin laatufilosofian perusteella.
(Lecklin 2006.)
Laatupalkinnoista on muodostunut Lillrankin (2003) mukaan kokonaisvaltainen laatujohtamisen keskeinen malli. Se tarjoaa viitekehyksen erilaisten toimintojen, prosessien ja organisaatioiden laadukkuuden arvioimiselle ja kehittämiselle.
Arvioinnit voidaan tehdä joko itsearviointeina, eri yksiköiden välisenä ristiinarviointina tai ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta. Laatupalkinnon arvo kehittämistyökaluna perustuu siihen, että arvioinnin systematiikka mahdollistaa toiminnan laatutason pisteytyksen, mikä puolestaan mahdollistaa vertailut eri organisaatioiden ja eri ajankohtien välillä. Organisaatio voi siis laatupalkintomallia (kuva
18) käyttämällä selvittää oman kehittymisensä tason ja tunnistaa puutteellisesti
hoidettuja alueita. Laatupalkinto muodostaa siis kokonaisvaltaisen, organisaation
yleistä laatutasoa kuvaavan mittarin.
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6. Prosessien hallinta

Kuva 18. Laatupalkintomalli (Lillrank 2003, julkaistu Paul Lillrankin luvalla).

Laadun käsite on viime vuosikymmeninä selkeästi lähestynyt liikkeenjohdollista
käsitemaailmaa juuri laatupalkintokriteereiden soveltamisen kautta. Nämä kriteerit sisältävät toisaalta ne elementit, joilla on perinteisesti pyritty kuvaamaan sitä,
mitä laatu ja laatujohtaminen ovat yritystoiminnassa. Toisaalta ne kattavat suuren
osan myös perinteisen liikkeenjohtamisen periaatteista. Laatupalkintokriteerit
pohjautuvat olennaisilta osiltaan organisaatioiden ja johtamisen tarkastelussa niin
sanottuihin tieteellisen liikkeenjohdon perinteisiin. Niihin on pyritty rationaalisesti konkretisoimaan se, mitä organisaatioiden tehokas ja asiakaskeskeinen toiminta voisi sisältää laadun johtamisen näkökulmasta. Esimerkiksi Malcolm Baldrige-laatupalkintokriteeristö muistuttaa laadun johtamisen osalta paljon 1900luvun alun tieteellisen liikkeenjohdon näkemyksiä. Eräs näistä näkemyksistä on
se, että tehokkaan liikkeenjohtamisen periaatteet voidaan kirjata ja lokeroida yksinkertaiseen muotoon. Oletetaan, että näitä periaatteita noudattamalla organisaatio voi toimia tehokkaasti ja voitollisesti markkinoilla. (Silén 2001.)
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Malcolm Baldrige-laatupalkinto
Nykyaikaisten länsimaisten laatupalkintojen “äiti” on USA:n laatupalkinto Malcolm Baldrige National Quality Award. Se on perustettu vuonna 1987 ja saanut
nimensä USA:n kauppaministerin mukaan. Palkinnon tavoitteena on levittää laatutietoisuutta ja jakaa informaatiota menestyksekkäistä strategioista ja saavutuksista vuosittaisen kilpailun avulla. Kilpailuun osallistuvat yritykset tekevät hakemukset, joissa kuvataan yrityksen toimintaa kilpailussa määritellyillä kohdealueilla. Kuvauksissa kerrotaan, minkälaisia menetelmiä on käytössä ja missä
laajuudessa, millaisia tuloksia kehittämistyöllä on aikaansaatu ja miten menetelmiä parannetaan ja kehitetään. (Lecklin 2006.)
Malcolm Baldrige-laatupalkintokilpailussa arviointikohteet on jaettu seitsemään alueeseen (Lecklin 2006):
–
–
–
–
–
–
–

johtajuus
strateginen suunnittelu
asiakaskeskeisyys ja markkinatuntemus
mittaaminen, analysointi ja tietopääoman hallinta
henkilöstö
prosessien hallinta
toiminnan tulokset.

Organisaation luonne, toimintaympäristö, suhteet ja haasteet ovat ytimiä koko
organisaation toiminnalle. Liikeyrityksessä ovat keskeisiä asiakas- ja markkinastrategia sekä toimintasuunnitelma. Niiden muodostaman ”sateenvarjon” sisällä
eri osa-alueet ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Mittaaminen, analysointi ja tietopääoman hallinta muodostavat perustan toiminnan kehittämiselle. (Lecklin 2006.)
Euroopan laatupalkinto
Euroopan laatupalkinnosta vastaa European Foundation For Quality Management (EFQM)-organisaatio. Palkinto perustettiin vuonna 1991 palkitsemaan Länsi-Euroopan yrityksiä, jotka osoittavat erinomaista laadunhallintaa jatkuvan parantamisen perusprosessina. Euroopan laatupalkinnon tavoitteet ja periaatteet ovat
samansuuntaisia Malcolm Baldrige -palkinnon kanssa. Eurooppalaisessa palkinnossa arviointialueita on yhdeksän. Yhteiskunnalliset vaikutukset sekä Kumppanuudet ja resurssit on nostettu erillisiksi arviointialueiksi. Eurooppalaista näkökulmaa edustaa se, että henkilöstöön ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvät
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pistearvot ovat korkeammat. Arviointikriteerit eivät ole niin yksityiskohtaiset ja
perusteelliset kuin Malcolm Baldrige -palkinnossa. Organisaatiot voivat painottaa
hakemustaan erikoispiirteidensä mukaan. (Lecklin 2006.)
Suomen laatupalkinto
Suomessa laatupalkintoja on jaettu jo 1970-luvulta lähtien. Ensimmäiset laatupalkinnot olivat enemmän tunnustusluonteisia ja tuotteiden laatua palkitsevia.
Uusi kilpailuun ja hakemuksiin perustuva laatupalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1991. Vuonna 1994 kilpailtiin ensimmäisen kerran kriteereillä, jotka
oli johdettu Malcolm Baldrige -mallista. Vuonna 2001 siirryttiin Euroopan laatupalkinnon mukaiseen malliin. Suomen laatupalkintokilpailun arviointiprosessia
ohjaa Laatukeskuksen hallitus. Se nimeää kilpailulle ohjausryhmän ja tuomarit.
Laatukeskus vastaa myös kilpailun käytännön järjestelyistä. Kilpailussa on neljä
sarjaa: (http://www.laatukeskus.fi.)
–
–
–
–

suuret yritykset
suurten yritysten yksiköt
pienet yritykset (henkilömäärä 4 - 100)
julkinen sektori ja yleishyödylliset yhteisöt.

Suomen laatupalkinnon merkitys ja arvostus on Lecklinin (2006) mukaan viime
vuosina kasvanut Laatukeskuksen tehostuneen panostuksen myötä. Suomen laatupalkinnossa arvioidaan toisaalta toimintaa ja toisaalta saavutettuja tuloksia.
Arviointilogiikka on nimeltään TUTKA ja se koostuu neljästä osa-alueesta:
(www.laatukeskus.fi.)
–
–
–
–

TUlokset
Toimintatapa
Käytännön soveltaminen
Arviointi ja parantaminen.

Organisaation tulee määrittää tulokset, jotka se haluaa saavuttaa. Tuloksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota kehityssuuntaan sekä tavoitteiden saavuttamiseen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Tuloksia on verrattava myös muiden organisaatioiden
tuloksiin ja niiden tulee olla seurausta valituista toimintatavoista. Myös tulosten
kattavuus arvioidaan. Toimintaa arvioitaessa pisteitä annetaan toimintatavan järkevyydestä ja yhtenäisyydestä. Käytännön soveltamisessa tarkastellaan toteuttamisen laajuutta ja järjestelmällisyyttä. Osa-alueen arviointi ja mittaaminen edel102

lyttää toiminnan tehokkuuden säännöllistä mittaamista, parhaista käytännöistä
oppimista ja parantamistoimenpiteiden toteuttamista (kuva 19). (Lecklin 2006.)

Kuva 19. Suomen laatupalkinnon arviointilogiikka (Lecklin 2006, julkaistu Talentum
Media Oy:n ja Olli Lecklinin luvalla).

Toimiiko laatupalkintojärjestelmä hyvänä laadun mittarina? Ovatko laatupalkinnon voittaneet yritykset menestyneet muita paremmin? Onko laatupalkinto apuväline, joka pystyy muuntumaan ja vastaamaan dynaamisesti muuttuvan ympäristön haasteisiin?
Laatupalkintoarviointia tarkasteltaessa voi todeta sen olevan laajin yleisesti
käytössä oleva tapa mitata TQM-konseptin mukaista laatua. Se korostaa tämän
hetken laatuajattelussa vallalla olevia suuntauksia, kuten asiakaskeskeisyyttä, johtamista, henkilöstön kehittämistä ja osallistumista, toimintaprosesseja ja vastuuta
ympäröivästä yhteiskunnasta. Yksittäisiin laatutekniikoihin verrattuna se on monipuolisempi ja ottaa huomioon paitsi tekniset menettelytavat ja niiden soveltamisen, myös asiakasnäkökulman, johdon panoksen, henkilöstön, aikaansaadut
tulokset sekä jatkuvan kehittämisen ja parantamisen. Se myös uudistuu ja vastaa
haasteisiin nopeammin kuin ISO 9000 -standardi. Laatupalkintomalli integroi laadunhallinnan syvälle johtamisjärjestelmään. Se myös velvoittaa organisaation
rakentamaan asianmukaiset mittarit ja toimimaan niiden mukaisesti. (Lecklin
2006.)
Yhteenvetona laatupalkintojen arviointilogiikkaa ja keskeistä sisältöä on kuvattu taulukossa 4:
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Taulukko 4. USA:n Malcolm Baldrige -laatupalkinnon, Euroopan laatupalkinnon (EFQM)
ja Suomen laatupalkinnon arviointilogiikka, mitattavat ominaisuudet ja keskeinen sisältö.
Laatupalkinto

Mitattavat ominaisuudet,

Arviointilogiikka

arvioinnin kohdistuminen
USA, Malcolm

Johtajuus

Mittaaminen

Baldrige laatu-

Strateginen suunnittelu

Analysointi

palkinto

Asiakaskeskeisyys ja markkinatuntemus

Tietopääoman hallinta

Henkilöstö
Prosessien hallinta
Toiminnan tulokset
Euroopan laatupalkinto (EFQM)

USA:n laatupalkinnon lisäksi:
Yhteiskunnalliset vaikutukset

Painotus organisaation
erikoispiirteiden mukaan

Kumppanuudet ja resurssit
Suomen laatupalkinto

Sarjat:

Tulokset

Suuret yritykset

Toimintatapa

Suurten yritysten yksiköt

Käytännön soveltaminen

Pienet yritykset (4 - 100 henkilöä)

Arviointi, parantaminen

Julkinen sektori, yleishyödylliset yhteisöt

Laatupalkintokriteereiden käytön vaarat
Laatupalkintokriteereitä käytettäessä on Silénin (2001) mukaan vaarana, että ne
muodostuvat itsetarkoitukseksi aivan kuten ISO 9000 -laatujärjestemien osalta on
monessa tapauksessa käynyt. Tällöin mukana ollaan ”kun muillakin ne ovat käytössä” -näkemyksellä, jolloin mukana olemisen lähtökohta ei välttämättä olekaan
organisaation aito kehittäminen. Niinpä uhkana onkin, että laatupalkintokriteerit
muodostuvat tavaksi, jolla laatuasiantuntijat ja muut konsultit opettavat ylintä johtoa kiinnittämään huomiota laatuasioihin.
Kriteerien sisältämä pisteytysjärjestelmä tarjoaa näkökulman niille, jotka ovat
kiinnostuneita mittaamaan oman organisaationsa toiminnan laatu- ja asiakaskeskeisyyttä. Tähän liittyy kuitenkin numeropelin vaara, mikäli kilpailukyvyn
kehittämisen sijaan aletaankin jahdata laatupalkintopisteitä. Vakuuttavaa laatua
tuottavaa organisaatiokulttuuria kun ei voi kirjoittaa minkään kaavan tai kriteeristön muotoon. (Anttila & Vakkuri 1997.)
Mikäli organisaatio keskittyy ainoastaan laatupalkintopisteiden keräämiseen
ja pisteiden avulla tapahtuvaan ulkoisen imagonsa kirkastamiseen eikä osaa rakentaa kriteeristön soveltamisen rinnalle toimivaa laatukulttuuria toimintaver104

kostoineen, niin se todennäköisesti vain tuhlaa resurssejaan. (Deming 1986, Main
1991, Hill & Freedman 1992, Silén 2001.)
Laatupalkintokriteeristöt keskittyvät Silénin (2001) mukaan arvioimaan lähes pelkästään organisaation toiminnan pintatason asioita, kuten näkyvää ja kuuluvaa käyttäytymistä, joita voidaan kohtuullisen helposti manipuloida. Ne eivät
hänen mukaansa ulotu lainkaan organisaatiokulttuurin syvemmille tietoisille (arvot) ja tiedostamattomille (perusolettamukset) tasoille sitoutuneen laaduntuottokyvyn arviointiin. Korkeakaan laatupalkintokriteerien mukainen pistemäärä ei siten vielä takaa organisaatiolle menestystä, jollei organisaatio ymmärrä markkinoiden toimintaa ja asiakkaiden tarpeita, hyödynnä organisaatiokulttuurinsa osaamisvarantoa, rakenna organisaatiokulttuurin tiedostamattomalle tasolle saakka
ulottuvaa laatukeskeistä toimintatapaa ja huolehdi henkilöstöstään.
2.9

Laadun ja laatujohtamisen kehitysnäkymät

2.9.1 Kehitysnäkymät tutkimuksen valossa
Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana organisaatiot ovat kokeneet suuria
muutoksia toimintaympäristössään. Toiminta ja kilpailu ovat kansainvälistyneet,
globalisoituneet. Teknologinen kehitys on kiihtynyt ja uusien innovaatioiden
myötä tuotteiden elinkaari on lyhentynyt. Kansallisten hallitusten paine hillitä
globalisaation pahimpia ylilyöntejä on kasvanut. Ostovoiman kasvaminen ja tarjonnan lisääntyminen ovat johtaneet tuotteiden laadullisten ja toimitusajallisten
vaatimusten kasvuun. Yritykset ja organisaatiot ovat vastanneet haasteisiin kehittämällä toimintaansa ja ottamalla käyttöön uusia toiminnan ja laadun kehittämistyökaluja, kuten laatujärjestelmiä, laatujohtamista, prosessijohtamista, lean-ajattelua, ottamalla käyttöön Six Sigma-ohjelmia, sekä käyttämällä laatupalkintomalleja toimintansa tason arviointiin,. (Oakland 2005, Williams ym. 2006.)
Uusien toiminta- ja johtamismallien käyttöönotossa on nähty myös merkittäviä puutteita ja epäonnistumisia. Sebastianellin ja Tamimin (2003) USA:ssa julkaisemassa tutkimuksessa nousi esille viisi kohtaa, jotka ovat olleet esteinä
TQM:n onnistumiselle:
–
–
–

riittämättömät resurssit ihmisten johtamiseen ja kehittämiseen
laatusuunnittelun puute
laatua edistävän johtajuuden puute
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–
–

riittämättömät resurssit TQM:n toteuttamiseen
asiakaslähtöisyyden puute.

Toisen vuonna 2006 julkaistun tutkimuksen mukaan liian vähälle huomiolle ovat
jääneet johtajuus, ihmisten johtaminen, toimintatavat ja strategiat sekä resurssit.
Prosessijohtamisessa ja suorituskyvyn mittauksessa kiinnitetään tutkimuksen
mukaan liikaa huomiota valvontatoimintaan, joka on arvoa lisäämätön toiminto.
Onkin kyseenalaista, ovatko laatupalkintomallit ja itsearvioinnit nykyisessä muodossaan sopivia keinoja TQM:n implementointiin, koska ne saattavat johtaa negatiiviseen asenteeseen laatujohtamista kohtaan. Tutkimuksen mukaan tulisikin
enemmän korostaa sisäisen ja ulkoisen asiakkaan arvoja ja tarpeita sekä luoda
näitä tukevia strategioita perusarvoihin keskittyen. (Longbottom ym. 2006.)
Oleellista on Sandholmin (2005) mukaan oppia käyttämään laatutekniikoita
oikein eikä juosta aina uusien ilmiöiden perässä. Monet organisaatiot tekevät
virheen siinä, että käyttävät jotakin laatutyökalua ilman analysointia siitä, mitä
menetelmiä oikeasti tarvittaisiin. Tällaisen tilanteen aikaansaa usein ylimmän johdon tietämättömyys ja kypsymättömyys.
Joissakin tapauksissa vain noin kymmenen prosenttia TQM:a soveltavista yrityksistä on saavuttanut sen avulla merkittäviä taloudellisia tuloksia. Laatujohtaminen ei ole taannut menestystä markkinoilla, mikä on johtunut sen vähäisistä työkaluista asiakasvaatimusten ennustamiseen ja selvittämiseen. Liian suuret
odotukset ovat johtaneet pettymyksiin. Ylimmän johdon sitoutuminen, avoin organisaatio, työntekijöiden koulutus, mukanaolo ja valtuuttaminen vaikuttivat merkittävimmin yrityksen suorituskykyyn. (Williams ym. 2004, Rahman 2004.)
Nopeasti muuttuvat ja ennalta arvaamattomat tilanteet ovat johtaneet uudenlaiseen laatujohtamiseen, jonka päämääränä ovat paremmat suhteet ja toimivampi
yhteistyö arvoketjun ylä- ja alapään suuntaan. Uusi laatujohtaminen ei ole keskittynyt yhtä paljon vaihtelun vähentämiseen kuin aikaisempi. Sen sijaan päähuomio
on kohdistunut esiin tulevista kriiseistä selviytymiseen. Toimintaympäristön muutokset ovat aiheuttaneet laatujohtamiselle myös mittausongelmia, jotka liittyvät:
(Williams ym. 2006.)
–
–
–
–
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pitempiaikaisiin yhteistyösuhteisiin
pehmeiden ei-teknisluonteisten asioiden merkitykseen
syydelle
ohjelmistojen merkitykseen osana tuotteita
sisäisen ja ulkoisen yhteistyön tiivistämiseen.

asiakastyytyväi-

Ongelmana on, että näille asioille ei ole vielä kehitetty sopivia mittareita.
American Society for Qualityn tekemässä laatu 2020 selvityksessä tuli esille
seuraavanlaisia havaintoja:
–
–

–

laatuajattelun soveltamisen on muututtava innovatiivisemmaksi, joustavammaksi ja nopeammin toteutettavaksi
laatuammattilaisten määrä saattaa vähentyä, mutta siihen liittyvän osaamisen
tarve ei vähene, toisin sanoen laadun nähdään kehittyvän jokaisen asiaksi, jokaisen täytyy kasvaa laadun ammattilaiseksi
haasteena nähdään kyky kehittyä liiketoiminnan ja teknisten vaatimusten
mukana.

Laatujohtaminen tulee linkittymään myös osaksi tietotyön johtamista, jolloin laatuammattilaisten roolina tulee olemaan vuorovaikutussuhteiden luominen ja edistäminen (Hannukainen ym. 2006).
Tulevaisuudessa avoimen vuorovaikutuksen nähdään olevan keskeisessä roolissa tiedon ja laadun synnyssä. Laadun nähdään syntyvän vuorovaikutuksen seurauksena nousevasta muutoksesta. Avoin vuorovaikutus ilmenee keskusteluna organisaation laatujohtamisen toteuttamisen keinoista ja päämääristä. Keskustelun
tavoitteena on selvittää jokaiselle jäsenelle organisaation tehtävä, tavoitteet ja
arvot sekä kohdistaa kokonaisjohtajuuden ja luovuuden voimavarat oikein. Jatkuva parantaminen luo organisaation toiminnalle pelisäännöt, jotka lisäävät turvallisuuden tunnetta ja vapauttavat luovuutta. (Hannukainen ym 2006.)
2.9.2 Huippupalvelu osana huippulaatua
Nykyasiakkaiden organisaatioihin kohdistamat toiveet voidaan tiivistää Bellin ja
Zemken (2006) mukaan seuraavasti: nopeammin – paremmin – heidän haluamalla tavalla. Asiakkaiden viestiä ei voi tulkita väärin. Asiakkaat haluavat, että
yritys pystyy supistamaan toimitus- ja läpimenoaikoja, parantamaan laatua ja
mukauttamaan tuotteensa ja palvelunsa asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Kun
tähän lisätään vielä palvelu, saa huippupalvelun tuottaja selvän etulyöntiaseman
markkinoilla kilpailijoihinsa nähden.
Nykytodellisuudessa melkein kaikki inhimillinen toiminta halutaan nähdä
myös palveluna. Viime kädessä kaikki organisaatiot palvelevat asiakkaitaan erilaisilla tuotteilla ja asiakastarveratkaisuilla. Erinomaisen asiakaspalvelun liittäminen
osaksi asiakkaille tarjottavaa ”pakettia” onkin hyödyllistä ja hyvin kannattavaa.
Liiketaloustieteiden tutkimuksissa USA:ssa on Bellin ja Zemken (2006) mukaan
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käynyt ilmi, että yritykset, joiden asiakaspalvelun laatu on huippuluokkaa, poikkeavat muista yrityksistä seuraavin tavoin:
–
–
–

ne säilyttävät asiakkaansa kauemmin
niiden myynti- ja markkinointikustannukset ovat kilpailijoitaan pienemmät
niiden kannattavuus on kilpailijoitaan parempi.

Hyvään palveluun liittyy toinenkin taloudellinen ulottuvuus. Kun asiakkaat ovat
tyytyväisiä saamaansa kohteluun, työntekijät ovat tyytyväisempiä työhönsä ja
haluavat pysyä organisaation palveluksessa. Kuuluminen organisaatioon, jota
asiakkaat arvostavat ja henkilökohtaisten kiitosten saaminen sekä asiakkaiden että
esimiehen taholta tuovat mielihyvää ja motivoivat. (Bell & Zemke 2006.)
Huippupalvelu on pohjimmiltaan melko yksinkertaista. Varmistetaan, mitä
asiakas haluaa ja odottaa ja vastataan vaatimuksiin joustavasti. Suhtaudutaan
asiakkaaseen kuin kumppaniin sen sijaan että häntä pidettäisiin vastapuolena tai
pahimmassa tapauksessa vihollisena. Tehdään kaikki mahdollinen, jotta asiakkaan
olisi mahdollisimman vaivatonta asioida palveluntarjoajan kanssa.
Huippupalvelusta on helppo puhua, mutta sen toteuttaminen käytännössä on
erittäin vaikeaa. Miksi loistavan palvelun tuottaminen on niin vaikeaa, jopa vaikeampaa kuin erinomaisen tuotteen valmistaminen? Koska työskennellään ihmisten eikä koneiden parissa, vastaavat Bell ja Zemke (2006). Laadukkaan tuloksen
saavuttamiseen vaaditaan paljon muutakin kuin raaka-aineiden, koneiden ja valvontamenettelyjen oikea yhdistelmä. Kyetäkseen palvelemaan ihmistä on tiedettävä, mitä hän odottaa palvelulta juuri sillä hetkellä. Asiakkaiden odotukset saattavat olla myös epärealistisia, jopa mahdottomia toteuttaa. Siitä huolimatta asiakas
odottaa saavansa juuri sellaista palvelua kuin hän haluaa. Jokainen asiakas ja jokainen palvelutapahtuma, totuuden hetki, pitää hoitaa joka ikinen kerta mallikkaasti asiakkaan määrittelemällä tavalla. Siksi loistavan palvelun tuottaminen on
niin vaikeaa.
Chip R. Bell ja Ron Zemke ovat tutkineet kahdeksan vuoden ajan USA:ssa,
Kanadassa, Euroopassa ja Etelä-Amerikassa toimivia menestyksekkäitä palveluyrityksiä ja koettaneet selvittää niiden menestyksen salaisuuksia. Kyse on usein
hyvinkin pienistä asioista, jotka erottavat ne muista, huonommin menestyvistä
yrityksistä. Tutkimustuloksena tutkijat näkevät seuraavien tekijöiden yhteyden
huippupalvelun aikaansaamiseen:
–
–
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palkkaamalla osaajia ja saamalla heidät pysymään yrityksessä
paneutumalla asiakkaisiin perusteellisesti

–
–
–
–
–
–

saamalla kaikki yksiköt toteuttamaan organisaation tarkoitusta
luomalla asiointia helpottavat joustavat jakelujärjestelmät
kouluttamalla ja tukemalla työntekijöitä
aktivoimalla työntekijöitä ja antamalla heille vastuuta
antamalla tunnustusta ja palkitsemalla hyvistä suorituksista sekä juhlimalla
menestystä
toimimalla itse esimerkkinä.

Hyvän palvelustrategian toteuttamiseksi tarvitaan älykkäitä, nokkelia ja hyvin
koulutettuja palvelualan ammattilaisia. Myös muut seitsemän edellä mainittua
tekijää ovat tärkeitä, mutta niistä ei ole apua ilman ensin mainittua tekijää. Niiden
edellytyksenä on, että palvelussa toimivat ovat kykeneviä ja halukkaita hoitamaan
työnsä, ovat innokkaita oppimaan uutta ja ovat määrätietoisesti mukana luomassa
ainutlaatuista organisaatiota, joka erottuu muista huippupalvelun ansiosta. (Bell &
Zemke 2006.)
Yhteenvetona laadun ja laatujohtamisen kehittyminen ja tulevaisuudennäkymät voidaan tiivistää kuvan 20 esittämällä tavalla. Siinä laatuajattelun ja -toiminnan kehittyminen on kuvattu nelitasoisena kehityssarjana, jossa perustason muodostavat perinteiset laatunäkemykset ja -työkalut, toisen tason käytännön laatutoiminnan esiin nostamat vaatimukset ja kolmannen laatutoiminnassa tunnistetut
kehitystarpeet. Laadun ja laatutoiminnan nähtävissä olevaa kehityssuuntaa ja tulevaisuuden tavoitteita edustaa Dale ym. (1994) kuvaama laadun World class -taso,
jossa asiakkaiden tarpeiden täydellinen toteuttaminen on jokaisen organisaation
jäsenen henkilökohtaisena tavoitteena perustuen asiakkuuden ja asiakkaan täydelliseen ymmärtämiseen ja palvelemiseen ja jota hallitsee laadun kokemuksellisuus.
Siinä avainkäsitteitä ovat osaaminen, ymmärtäminen, kyvykkyys ja palvelu.
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Tunnistetut kehitystarpeet

World-class taso

- Kyky kehittyä
- Luovuus
- Vuorovaikutus
- Paremmat suhteet
- Pehmeiden ei-teknisluonteisten
asioiden merkitys
- Turvallisuus

- Transsendentaalisuus
- Osaaminen
- Ymmärtäminen
- Kyvykkyys
- Palvelu

Laadun ja
laatutoiminnan
kehittyminen

(Laatu-) toiminnan
esiintuomat vaatimukset
- Johtajuus
- Johdon sitoutuminen
- Toimintatavat ja -strategiat
- Resurssit
- Koulutus
- Valtuuttaminen
- Palkitseminen

Perinteinen laatuajattelu ja
-toiminta
- Laatujärjestelmät
- Laatujohtaminen
- Prosessijohtaminen
- Lean -toiminta
- Laatupalkinnot
- Six Sigma -ohjelmat jne.

Kuva 20 Laatutoimintojen kehittyminen ja kehitysnäkymät kuvattuna nelitasoisena kehityssarjana, jossa perustason muodostavat perinteiset laatunäkemykset ja -työkalut,
seuraavan tason käytännön esiin nostamat vaatimukset, kolmannen tason laatutoiminnassa tunnistetut kehittämistarpeet ja uloimman tason tulevaisuuden tavoitteita
kuvaava World class -taso.

2.10 Laadun ominaisuudet teoriatarkastelun valossa
2.10.1 Tavoitteena kokonaiskuvan saaminen ja ilmiön ymmärtäminen
Edellä suoritettu kirjallisuustarkastelu kuvaa laatua ja sen ominaisuuksia useasta
eri näkökulmasta. Yhden näkökulman muodostaa historiatarkastelu nykymuotoisen laadun syntyhetkistä tulevaisuudennäkymiin. Toisen näkökulman muodostaa
laatukäsitteen ja laadun ominaisuuksien kuvaaminen ajan funktiona. Kolmantena
näkökulmana on tarkasteltu laadun merkitystä toiminnan organisointiin ja johtamiseen sekä laatutoiminnan taloudellisia vaikutuksia ja laatukustannuksia. Neljäntenä tarkastellaan laadun merkitystä yrityksen ja organisaation strategia- ja
menestystekijänä. Laatua ilmiönä ja sen merkitystä voidaan siis tarkastella hyvin
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monesta näkökulmasta. Erilaiset tarkastelunäkökulmat tuovat esiin tai painottavat laatuilmiön eri ominaisuuksia. Jokainen näkökulma voi sellaisenaan olla oikea
ja antaa oikeaa ja luotettavaa informaatiota laadun ominaisuuksista. Eskolan ja
Suorannan (1999) mukaan laadullisen tutkimuksen aineisto onkin ilmiasultaan
pelkistetyimmillään tekstiä.
Kirjallisuustarkastelun tavoitteena on ollut esitellä laatuilmiötä monipuolisesti ja kattavasti kokonaiskuvan saamiseksi ja ilmiön ymmärtämiseksi. Laatutarkastelussa on pyritty kuvaamaan yritys- ja organisaatiotoiminnan laatuvaatimuksia ja -tavoitteita asiakkaan näkökulmasta hyvältä laadulta vaadittavien ominaisuuksien tunnistamiseksi. Laatutarkastelun perusteella tuotantotoiminnan hyvän laadun keskeisten ominaisuuksien tunnistaminen merkitsee koko laatusanoman pelkistämistä sen ominaisuuksien kuvaamiseen. Tavoitteena on siten tunnistaa laatutarkastelusta tuotantotoiminnan hyvän laadun keskeisiä ominaisuuksia.
Millaisena hyvä toiminnan laatu näyttäytyy asiakkaan silmin katsottuna, täyttää
asiakkaan tarpeet ja odotukset sekä toteutuessaan tuottaa lisäarvoa asiakkaalle.
Tutkittavaa ilmiötä on Järvenpään ja Kososen (2000) mukaan kvalitatiivisessa
tutkimuksessa tarpeellista tarkastella monipuolisesti sen ymmärtämiseksi ja siitä
kokonaiskuvan saamiseksi. Juuri tähän edellä suoritetulla laatutarkastelulla on
pyritty.
Suoritettu laatutarkastelu käsittää monia sellaisiakin laadun ja laatutoiminnan
näkökulmia, joista on ehkä vaikea nähdä suoraa yhteyttä laadun ominaisuuksiin.
Tällaisia voivat olla esimerkiksi organisaatiokulttuurien ja erilaisten johtamisjärjestelmien kuvaamiset. Voidaan perustellusti kysyä, mitä tekemistä näiden
esiintuomisella on rakentamisen hyvän laadun kanssa? Kuten aiemmin on todettu,
laatutarkastelun perimmäisenä tavoitteena on tarkastella laatuilmiötä tavalla, joka
mahdollistaa ilmiön ymmärtämisen ja sen sisältämän ajattelun sisäistämisen. Vasta laadun ja laadukkaan toiminnan ilmiönä ymmärtäminen ja sisäistäminen voi
mahdollistaa siitä oikeiden johtopäätösten tekemisen. Siksi on ollut perusteltua
tarkastella ilmiön taustalla vaikuttavia tekijöitä ja niiden merkitystä laatuajatteluun ja sen synnyttämän toiminnan ominaisuuksiin. Tavoitteena on siten ollut kuvata sellaistakin ajattelua, joka pyrkii tarkastelemaan näkyvän toiminnan alla ja
takana vaikuttavia ihmismielen ominaisuuksia ja niiden merkitystä itse ilmiöön.
Ajattelun ja toiminnan lähtökohtien ja taustan kuvaamisen tavoitteena on siten edesauttaa itse ilmiön ymmärtämisessä ja siitä oikeiden johtopäätösten tekemisessä. Organisaatiotoiminnan ja johtamisjärjestelmien kulttuurisidonnaisuuden
ymmärtäminen osana ympäröivän todellisuuden arvoja ja asenteita voi edesauttaa
myös asiakasnäkökulman ja asiakasajattelun hahmottamisessa. Asiakkaan tarpeet,
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toiveet ja arvot ovat vahvasti kulttuurisinonnaisia, kuten edellä suoritettu tarkastelu on osoittanut. Mikäli pitäydytään ainoastaan laadun tuottamiseen tarvittavien
tekniikoiden ja niihin liittyvän toiminnan kuvaamisessa, on vaarana, että asiakkuus ja asiakas eivät tule oikealla tavalla ymmärretyksi ja huomioiduksi. Tällöin
on vaikeaa, ellei mahdotonta, tunnistaa ja tehdä oikeita johtopäätöksiä hyvältä
laadulta ja laatutoiminnalta vaadittavista ja asiakkaan tarpeista lähtevistä ominaisuuksista.
2.10.2 Hyvän laadun ominaisuuksien tunnistaminen
Laatutarkastelu pyrkii kuvaamaan laatuilmiön merkitystä ja vaikuttavuutta yritysja organisaatiotoiminnassa. Se muodostaa siten kokonaisuuden, jossa laatua ja sen
ilmenemistä on tarkasteltu kuvan 4 mukaisista näkökulmista. Keskeisenä tavoitteena tässä tarkastelussa on ollut kokonaiskuvan muodostaminen hyvän ja kestävän laatutoiminnan lähtökohdista ja tavoitteista. Laatutarkastelun tavoitteena on
siten ollut mahdollistaa ilmiön ymmärtämisen perusteella tapahtuva hyvän laadun
keskeisten ominaisuuksien tunnistaminen.
Hyvälle laadulle ja laadukkaalle tuotantotoiminnalle tunnusomaisten ominaisuuksien esiintuominen merkitsee tiivistämistä: laatutarkastelun keskeisen sanoman ilmaisemista laadukkaalta toiminnalta edellytettävien ominaisuuksien muodossa. Tässä tutkimuksessa on pyritty siihen nimeämällä hyvän laadun keskeiset
ominaisuudet laatutarkastelun synteesinä. Osa näistä ominaisuuksista on ollut
suoraan tunnistettavissa laatutarkastelusta. Tällaisia ovat kokonaisvaltaisen asiakkuuden esiintuominen kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua ohjaavana tekijänä,
kyvykkyyden näkeminen laadun srategisena ominaisuutena sekä laadukkaaseen
toimintaan kuuluvan virheettömyyden ja toiminnan jatkuvan parantamisen vaatimus. Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys hyvän laadun ominaisuuksina perustuvat laatutarkastelun kaikkea ihmisten ja organisaatioiden välistä toimintaa koskeviin vaatimuksiin ja ovat siten suoraan johdettavissa laatutarkastelusta, samoin
ekologisuuden ja kestävän kehityksen vaatimukset. Myös hyvän laadun mahdollistama kokemuksellisuus, joka laatutarkastelussa on nimetty transsendentaalisuudeksi, voidaan johtaa suoraan laatutarkastelusta.
Laatutarkastelussa tuodaan esiin useissa eri yhteyksissä kannaottoja ja näkemyksiä hyvään ja kestävään laadunrakentamiseen tähtäävistä menetelmistä ja toimenpiteistä. Tällaisia ovat kuvaukset laatujärjestelmistä, johtamismenetelmistä ja
lean-toiminta. Näille kaikille yhteinen ominaisuus on oikea-aikaisuus. Tarkasteltiinpa toimintaa asiakkaan näkökulmasta tai prosessien sisältä, kaikille menetel112

mille ja toimenpiteille yhteinen vaatimus on niiden oikea-aikaisuus. Mikäli asiakastarpeet eivät tule tyydytetyiksi asiakkaan haluamana ajankohtana tai prosessit
eivät toteudu niille varattuina aikoina, on seurauksena toiminnan tai palvelun epäonnistuminen. Siten oikea-aikaisuus näihin toimintoihin kohdituvana vaatimuksena pyrkii kuvaamaan hyvän laadun tuottamiseen tähtäävien menetelmien ja toimenpiteiden yhtä keskeistä ominaisuutta.
Vastuullisuus ja vastaavuus pyrkivät kuvaamaan niitä hyvän ja kestävän laatutoiminnan ominaisuuksia, joiden kohteena on asiakas ja tavoitteena asiakastarpeiden ennakointi ja niistä huolehtiminen. Laadun teoriatarkastelussa vastuullisuuteen sisältyy myös hyvän yrityskansalaisen tavoite. Tämä merkitsee korkeaa
liikemoraalia sekä turvallisuus- ja terveysnäkökohtien huomioon ottamista. Siinä
missä vastuullisuus koskee toimintaa ja siihen liittyviä prosesseja, vastaavuuden
vaatimukset ilmenevät lähinnä tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin kohdistuvina
vaatimuksina.
2.10.3 Hyvän laadun keskeiset ominaisuudet
Edellä kuvatun perusteella voidaan laatutarkastelun synteesinä nimetä hyvältä
laadulta ja kestävältä laatutoiminnalta edellytettäviä ominaisuuksia, jotka tuotantotoiminnan asiakas voi kokea arvoa ja mielihyvää tuottavina. Suoritetun laatutarkastelun perusteella tällaisia ominaisuuksia ovat:
–

–

Asiakassuuntautuneisuus, jonka on laatutarkastelun perusteella todettu
muodostavan kaiken laatutoiminnan lähtökohdan ja perustan. Asiakkuuden
tunnistaminen, sen kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja asiakastarpeiden
täyttäminen muodostavat siten lähtökohdan laadukkaalle toiminnalle. Näin
ollen asiakassuuntautuneisuus on mukana kaikessa laatutoiminnassa. Ollakseen laadukasta kaiken toiminnan on perustuttava asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen, ennakoimiseen ja niistä huolehtimiseen. Asiakkuus laajasti
ymmärrettynä kattaa koko tuotantotoiminnan arvoketjun alihankkijasta ja tavaran toimittajasta eri tuotantovaiheiden kautta loppukäyttäjään saakka. Hyvään laatutoimintaan kuuluu asiakkuuden näkökulman sisäistäminen ja asiakastarpeiden ennakointi kaikessa toiminnassa ja sen suunnittelussa.
Kyvykkyys (osaaminen) kuuluu teoriatarkastelun perusteella organisaatiotoiminnan strategisiin ominaisuuksiin. Kyvykkyys on ennen muuta osaamista. Ilman kyvykkyyttä ja sen mahdollistamaa osaamista ei voi olla kehittynyttä asiakastoimintaa. Siten kyvykkyys voidaan nähdä sinä ajatteluna ja
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–

–

–
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toimintana, joka ohjaa asiakaskeskeisyyttä. Kun asiakaskeskeisyys on asiakkaiden tarpeista huolehtimista, kyvykkyys on ymmärrystä siitä, kuinka nuo
tarpeet parhaiten tyydytetään. Ilman kyvykkyyttä ei siten voi olla hyvää asiakassuuntautuneisuutta. Totuuden hetkissä kyvykkyys on kykyä kohdata jokainen asiakas juuri häntä ymmärtävällä tavalla. Kyvykkyys ilmenee ennen
kaikkea strategiana, niinä ratkaisuina, jotka sisältyvät organisaation osaamiseen ja mahdollistavat laadukkaan toiminnan. Käytännön toiminnassa kyvykkyys ilmenee usein kykynä erottua edukseen kilpailijoista.
Virheettömyys on sitä, että asiat tehdään jatkuvasti oikein ja virheettömästi,
mikä merkitsee sitoutumista virheettömyyteen tuotantotoiminnan ja organisaation kaikilla tasoilla. Laatuguru Crosbyn mukaan virheettömyys on keskeisin laatua koskeva vaatimus. Virheettömyyteen pyrkivän tuotantotoiminnan on laadun teoriatarkastelussa osoitettu olevan tehokasta, nopeaa ja joustavaa. Toimintaa leimaa läpinäkyvyys ja tosiasioihin perustuva johtaminen.
Virheettömyyteen sisältyy myös näkemys siitä, että tuotteiden ominaisuudet
täyttävät asiakastarpeet. Virheettömän toiminnan strategiset ratkaisut ovat
asiakaskeskeisiä ja markkinoiden tarpeita ennakoivia.
Suoritusten jatkuva parantaminen. Hyvän laadun tekemiseen ei riitä pelkkä
asiakastarpeista huolehtiminen ja virheettömät tuotteet. Toiminnan on kyettävä kehittymään ja jatkuvasti parantamaan asiakaspalvelujaan. Tavoitteellisuuden ja siihen perustuvan jatkuvan parantamisen vaatimuksen voidaan
nähdä koskevan kaikkea inhimillistä toimintaa, erityisesti sen katsotaan kuuluvan teoriatarkastelun perusteella hyvän laadun ominaisuuksiin. Laadun johtamisen keskeinen periaate, työntekijöiden osallistuminen laatutyöhön, tapahtuu nimenomaan jatkuvan kehittämisen kautta, jossa työntekijät osallistuvat
itse entistä parempien menettelyjen ja standardien kehittämiseen. Jatkuvasta
parantamisesta on kyse myös silloin, kun toiminnan koko arvoketju sitoutuu
pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti kehittämään toimintaansa.
Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat ominaisuuksia, joiden on todettu kuuluvan
kaikkeen inhimilliseen toimintaan ja siten myös kehittyneeseen laatutoimintaan. Läpinäkyvyyteen kuuluu myös ennakoitavuus ja ennustettavuus, toisin
sanoen laadukkaan toiminnan on tapahduttava ilman asiakkaan kokemia ikäviä yllätyksiä. Ilman avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta laadun
teoriatarkastelun perusteella toimintaa tai palvelua ei voi pitää laadukkaana.
Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat sukua vastaavuudelle ja välttämättömiä aidon
luottamuksen syntymiselle toimittajan ja asiakkaan välille. Avoimuuden, lä-

–

–

–

–

pinäkyvyyden ja ennustettavuuden vaatimus koskee koko arvoketjua ja yritysten kaikkia sidosryhmiä.
Oikea-aikaisuus voidaan nähdä osana kyvykkyyttä ja asiakassuuntautuneisuutta, mutta myös omana hyvän laadun ominaisuutena. Oikeaaikaisuus on asiakkaalle monessa tapauksessa ehdottoman tärkeä tuotteen tai
palvelun ominaisuus. Jopa niin tärkeä, että mikäli se ei toteudu, asiakas on
tietoisesti valmis valitsemaan huonompilaatuisen korvaavan tuotteen. Siksi
oikea-aikaisuus voi näkyä asiakkaalle kyvykkyydestä ja asiakassuuntautuneisuudesta erillisenä hyvän laadun ominaisuutena. Laadun teoriatarkastelussa
oikea-aikaisuus ilmenee tuotanto- ja arvoketjun toiminnallisena suureena,
asioiden tekemisenä ja toimitusten tapahtumisena juuri niille tarkoitettuina
ajankohtina (vrt. lean-toiminta).
Vastuullisuus sisältää laadun teoriatarkastelun perusteella paitsi toiminta- ja
tuotevastuun, myös toiminnan läpinäkyvyyden ja julkisen vastuun. Hyvään
laatutoimintaan eivät siten kuulu toimenpiteet tai menettelytavat, jotka eivät
ole laillisia ja joita ei voida yleisesti hyväksyä. Vaikka tuote tai palvelu olisi
kuinka hyvä ja edullinen tahansa, jos sen tuottamiseen on käytetty esimerkiksi lapsityövoimaa, se ei täytä hyvän laadun vaatimuksia. Vastuullisuuteen
kuuluu myös oikean ja totuudenmukaisen informaation antaminen toiminnasta ja siihen kuuluvista palveluista. Vastuullisuus merkitsee hyväksyttäviä ja
läpinäkyviä menettelytapoja koko arvoketjun osalta. Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus leimaavat vastuullisen toiminnan kaikkia osa-alueita.
Vastaavuus voidaan laadun teoriatarkastelun perusteella ilmaista myös käsitteellä rehellisyys, ja se tarkoittaa sitä, että tuote tai toiminta vastaa siitä annettua informaatiota ja luotua mielikuvaa. Siinä missä vastuullisuus ilmenee
yleisenä organisaatiotoiminnan toimintaperiaatteena, vastaavuus kuvaa lähinnä käytännön toimintaa ja siitä tehtäviä havaintoja. Hyvään toiminnan laatuun
kuuluu kriittisyys ja sen varmistaminen, että pystytään täyttämään se, mikä
luvataan. Onnistuminen tässä voi aikaansaada jopa transsendentaalisen kokemuksen. Laadun vastaavuus on yleisellä tasolla vaikeasti määriteltävissä,
asiakassuuntautuneessa toiminnassa sen määrittelee asiakas. Vastaavuus koskee tuotteen tai palvelun koko arvoketjua ja erityisesti sitä informaatiota, jossa tuotteita tai palveluja ja niiden ominaisuuksia esitellään.
Ekologisuus ja toiminnan ympäristövaikutukset nousevat koko ajan tärkeämmäksi tekijäksi hyvän laadun ominaisuuksia tunnistettaessa. Ekologisuuden arviointi sisältää tuotteen tai palvelun koko arvoketjun tarkastelun. Laadun teoriatarkastelussa ekologisuuden vaatimukset lähtevät asiakastarpeista ja
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–

ilmenevät monen tekijän yhteisvaikutuksena. Tällaisia ovat esimerkiksi toiminnan ympäristövaikutuksien huomioiminen sekä ympäristöä vähemmän
kuormittavien tekniikoiden ja toimintatapojen käyttöönotto. Luonnonvaroja
tuhlaavaa tai ympäristöä kohtuuttomasti kuormittavaa toimintaa ei koeta laadukkaaksi. Ekologisuuteen sisältyy jatkuva ponnistelu vähentää luonnonvarojen käyttöä ja ympäristön kuormitusta tavoitteena kestävä kehitys, toisin sanoen tila, jossa luonnonvarojen käyttö ei ylitä niiden uusiutumiskykyä. Ekologisuus on nyt ja tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä haasteista laadukkaalle
toiminnalle.
Transsendentaalisuus on ehkä vaikeimmin määriteltävissä oleva laadun
ominaisuus, koska se ei ole ainetta eikä henkeä, vaan kolmas metafyysinen
entiteetti. Siksi sitä ei voi tyhjentävästi määritellä, mutta sen tietää, kun sen
kokee. Koska transsendentaalinen laatu ilmenee kokemuksena, voi se syntyä
edellä kuvattujen laadun ominaisuuksien yhteydessä, mutta myös niistä riippumatta. Liittyykö transsendentaalisen kokemuksen kokeminen aina hyvään
laatuun ja kääntäen, ellei kokemusta synny, kysymyksessä ei ole hyvä laatutoiminta? Tällaista havaintoa laadun teoriatarkastelun perusteella ei voida
tehdä, mutta transsendentaalinen kokemus voi kuulua myös hyvän laadun
ominaisuuksiin. Siksi sen olemassaolo myös hyvän laadun ominaisuutena on
syytä tuoda esille. Transsendentaalisuuden voidaan nähdä edustavan laatukulttuurisuuden sitä tasoa, jonka tavoitteena on asiakkaiden tarpeiden täydellinen toteuttaminen ja johon keskeisesti kuuluu kokemuksellisuus (vrt.
World class -taso).

Edellä kuvattuja toiminnan hyvän laadun ominaisuuksia voidaan nimetä ja ryhmitellä myös toisin, mutta transsendentaalista laatua lukuun ottamatta niiden kaikkien on vallittava samanaikaisesti, jotta voitaisiin puhua tämän tutkimustavoitteen
mukaisesta hyvästä laadusta. Yhdenkin ominaisuuden puuttuminen merkitsee sitä,
että jäljelle jäävät ominaisuudet eivät täytä hyvältä laadulta vaadittavia kriteerejä.
Ollakseen hyvää, laadun on sisällettävä ne kaikki. On myös todennäköistä, että
kirjallisuusaineistosta tunnistetut toiminnan hyvän laadun tunnusmerkit eivät kata
kaikkia hyvän laadun ominaisuuksia. Luettelo ei siten ole täydellinen eikä kattava.
Tavoitteena on ollut laatutarkastelun avulla tunnistaa keskeiset tuotantotoiminnan
hyvän laadun ominaisuudet. Tältä osin edellä kuvattuja hyvän laadun ominaisuuksia voidaan pitää tutkimustavoitteen mukaisina.
Hyvän laadun keskeisiä ominaisuuksia tarkasteltaessa voidaan osan niistä
nähdä olevan teknisluonteisia ja siten suhteellisen helposti mitattavia. Tällaisina
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voidaan pitää virheettömyyttä, suoritusten jatkuvaa parantamista, avoimuutta ja
läpinäkyvyyttä, oikea-aikaisuutta, vastuullisuutta, vastaavuutta ja ekologisuutta.
Sen sijaan kyvykkyys ja transsendentaalisuus edustavat selvästi edellä todetuista
poikkeavia hyvän laadun ominaisuuksia. Ne ovat lähinnä henkisiksi luonnehdittavia ja siten vaikeasti tavanomaisin mittarein mitattavissa. Niihin sisältyvät hyvä
tilannetaju, oivaltaminen ja ymmärtäminen. Siksi niitä on vaikea tyhjentävästi
määritellä. Asiakassuuntautuneisuuden voidaan nähdä sisältyvän kaikkeen laatutoimintaan ja olevan siten mukana jokaisessa hyvän laadun keskeisessä ominaisuudessa.
Hyvän laadun keskeiset ominaisuudet voidaan jaotella myös strategisiin ja
operationaalisiin. Strategisia ovat asiakassuuntautuneisuus ja kyvykkyys, sillä ne
muodostavat lähtökohdan ja taustan kaikelle laatutoiminnalle ja ovat vaikuttamassa kaikissa muissa, lähinnä operationaalisissa hyvän laadun ominaisuuksissa.
Transsendentaalisuus muodostaa tässä ajattelussa oman, kokemuksellisen tasonsa
ja täydentää siten hyvän laadun ominaisuuksista teoriatarkastelun perusteella
muodostettua kokonaiskuvaa. Yhteenvetona hyvän laadun keskeiset ominaisuudet
strategia-, operaatio- ja transsendentaalisuustasoineen on esitetty kuvassa 21.
HYVÄ KOKONAISLAATU
Strategiset
ominaisuudet

Operationaaliset/
tekniset ominaisuudet

Asiakassuuntautuneisuus
Kyvykkyys (osaaminen)

Transsendentaalisuus

Virheettömyys
Jatkuva parantaminen
Avoimuus, läpinäkyvyys
Oikeanaikaisuus
Vastuullisuus
Vastaavuus
Ekologisuus

World-class taso
ASIAKAS

Kuva 21. Laatutarkastelun perusteella tunnistetut hyvän laadun ja laadukkaan tuotantotoiminnan keskeiset ominaisuudet strategia-, operaatio- ja kokemuksellisuustasoineen.

Erilaiset hyvän laadun ominaisuuksien jaottelut eivät anna välttämättä lisäinformaatiota itse ilmiöstä, mutta auttavat sen ymmärtämisessä. Erilaisten jaotteluiden
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keskeisin sanoma onkin siinä, että laadukas toiminta sisältää teknisluoteisten
operaatioiden lisäksi aina myös strategisen ja henkisen tarkastelunäkökulman.
Ilman kykyä oivaltaa ja ymmärtää asiakkuuden ja erilaisten asiakkaiden tarpeita
ja toiveita ei voi syntyä hyvää ja laadukasta toimintaa. Asiakkaan asemaan samaistuminen edellyttää empatiaa, joka on syvästi henkinen ominaisuus. Juuri
siksi jatkuvasti uusiutumiskykyisen laatutoiminnan rakentaminen on haasteellista
ja vaativaa.
2.11 Laatutarkastelun yhteenveto
Edellä suoritettu laatutarkastelu johtopäätöksineen pyrkii kuvaamaan laatuilmiötä
ja sen ominaisuuksia tuotantotoiminnan asiakkaan näkökulmasta yleisellä, kaikkea tuotanto- ja palvelutoimintaa koskevalla tasolla. Tavoitteena on siten ollut
tuoda esiin ja kuvata sellaisia laadun ilmenemismuotoja ja ominaisuuksia, jotka
tuotantotoiminnan asiakas voi kokea arvoa ja mielihyvää tuottaviksi. Tällaisiksi
tässä tutkimuksessa on osoitettu edellä (kohdassa 2.10.3) esitetyt ominaisuudet,
joiden sisältö voidaan tiivistää taulukossa 5 esitettetyllä tavalla.
Taulukko 5. Laatutarkastelun perusteella tunnistetut hyvän laadun ja kestävän laatutoiminnan keskeiset ominaisuudet.
Hyvän laadun keskeiset

Sisältö

ominaisuudet
Asiakassuuntautuneisuus

Muodostaa lähtökohdan laadukkaalle toiminnalle.
Kattaa koko arvoketjun.
Avainasemassa asiakkuuden sisäistäminen ja asiakastarpeiden ennakointi.

Kyvykkyys (osaaminen)

Kyky asiakastarpeiden ennakointiin ja toteuttamiseen.
Mahdollistaa kilpailijoista erottumisen.
Korostuu totuuden hetkissä.

Virheettömyys

Asiat tehdään jatkuvasti oikein ja virheettömästi.
Tuotteiden ominaisuudet asiakastarpeiden mukaisia.

Suoritusten jatkuva

Lähtökohtana toiminnan jatkuva parantaminen.

parantaminen

Kattaa koko arvoketjun.

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Toiminta avointa, ennakoitavaa ja läpinäkyvää.
Aikaansaa luottamuksen osapuolten välille.

Oikea-aikaisuus

Ohjaa keskeisesti kaikkea toimintaa.

Vastuullisuus

Toimintaa ohjaa hyväksyttävyys, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus.

Vastaavuus

Lähtökohtana asiakkaan näkökulma, joka ohjaa kaikkea toimintaa.

Ekologisuus

Toimintaa ohjaavat kestävän kehityksen tavoitteet.

Transsendentaalisuus

Mahdollistaa transsendentaalisen kokemuksen.
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Hyvän ja kestävän laatutoiminnan ominaisuuksien nimeäminen laatutarkastelun
synteesinä on merkinnyt johtopäätösten tekemistä ja koko laatutarkastelun keskeisen sanoman pelkistämistä. Näillä toimenpiteillä on siten myös tutkimuksellista
uutuusarvoa. On syytä todeta, että arvolla laadun yhteydessä ei tarkoiteta pelkästään taloudellisen lisäarvon aikaansaamista, vaan kaikkia niitä tekijöitä ja ominaisuuksia, jotka tähtäävät asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen ja kokonaisvaltaiseen
palvelemiseen.
Kuten laatutarkastelusta ilmenee, laatuilmiöllä on monta määritelmää tarkastelunäkökulmasta ja määrittäjästä riippuen. Tämä merkitsee sitä, että myös laadun,
kuten kaikkien muidenkin inhimillisten toimintojen kuvaukset eivät ole yksiselitteisiä, vaan painottuvat eri tavalla näkökulmasta ja tarkastelijasta riippuen. ISO
9000 -standardi määrittelee laadun: Se, missä määrin luontaiset ominaisuudet
täyttävät vaatimukset. Laadulta edellytettävät ominaisuudet ovat siten riippuvaisia
niistä vaatimuksista, joita tuotteille ja toiminnalle asetetaan. Vaatimukset ovat
asiakkaan tarpeista riippuvaisia ja voivat olla eri tilanteissa hyvinkin erilaisia.
Käytännön toiminnassa laatuvaatimukset määrittävät tuotteen tai palvelun
laatutason. Seppo Rinne (1989) on väitöskirjatutkimuksessaan todennut investointihyödykkeen ensisijaiseksi valintakriteeriksi riskittömyyden. Lopullinen päätös
tehdään yhden (tai kahden) tuotteelle mielletyn negatiivisen arvostuksen pohjalta.
Siksi huomion kiinnittäminen seikkoihin, joita tuotteelta tai palvelulta ei sallita,
on yhtä tärkeää kuin tuotteen tai palvelun myönteisten ominaisuuksien esiintuominen. Tämän takia asiakkaan tulisikin ilmaista myönteisten ominaisuuksien lisäksi myös ne tuotteen tai palvelun ominaisuudet, joita ei sallita.
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3

Rakentamisen laatu Suomen
rakentamismääräyskokoelman määrittämänä

Rakentamismääräykset koostuvat maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttöja rakennusasetuksen pykälistä joko sellaisenaan tai osasta niitä, sekä varsinaisista määräyksistä. Laki-, asetus- ja määräysosaa on rakentamismääräyksissä täydennetty erillisillä selostus- ja ohjeosioilla. Nämä yhdessä muodostavat Suomen
rakentamismääräyskokoelman. Rakentamismääräyksiin sisältyy siten keskeinen
osa Suomessa tapahtuvaa rakentamista koskevaa lainsäädäntöä. Määräyskokoelmaan voidaan ottaa myös muun lainsäädännön nojalla annettuja rakentamista koskevia määräyksiä. Suomen perustuslain (731/1999) mukaan rakentamismääräykset tullaan antamaan ministeriön (ympäristöministeriön) asetuksina. (Jääskeläinen
& Syrjänen 2003.)
Rakentamismääräyskokoelman ohjeosuuksia on arvosteltu siitä, että ne koetaan käytännössä helposti sitovina. Määräysten ja ohjeiden eroa on siksi pyritty
määräyskokelmassa selventämään typografisin keinoin (Jääskeläinen & Syrjänen
2003). Rakentamismääräyskokoelman referoinnissa on tässä tutkimuksessa noudatettu määräyskokoelman originaalitekstiä ja sen määräyskokoelman muotoa,
toisin sanoen tekstissä siteeratut rakennuslain ja rakennusasetuksen kohdat sekä
määräykset selostuksineen ja ohjeineen on esitetty määräyskokoelman tekstimuotoa noudattaen ja sen mukaisena. Rakentamismääräysten laatuajattelun esiintuominen perustuu koko rakentamismääräyskokoelman laatua koskevien kannanottojen referointiin itse tutkimustekstissä.
3.1

Määräysten tavoite ja tarkoitus

Kaikkea Suomessa tapahtuvaa rakennustoimintaa ohjaa sen keskeisimmiltä osiltaan maankäyttö- ja rakennuslaki. Vuoden 2000 alussa voimaan tulleen uuden
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) ja sitä täydentävän maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) myötä rakentamista ja kaavoitusta koskeva lainsäädäntö
on uudistunut perusteellisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säädösten lisäksi rakentamiseen vaikuttaa joukko muuta lainsäädäntöä, kuten
kiinteistöihin, yhdyskuntatekniikkaan, ympäristön- ja luonnonsuojeluun, rakennussuojeluun, rakennuttajan vastuuseen ja kuluttajasuojaan sekä hallintoon liittyvät säädökset. (Mutalahti 2000.)
Lainsäädäntöä täydentävät säännökset, jotka Suomen perustuslain (731/1999)
nojalla annetaan ministeriön asetuksina ja julkaistaan Suomen rakentamismää121

räyskokoelmassa. Rakentamismääräyskokoelma koostuu varsinaisista rakentamismääräyksistä, jotka ovat velvoittavia ja ohjeista, jotka sisältävät hyväksyttäviä
ratkaisumalleja sekä selostuksista, jotka antavat lisätietoja ja sisältävät viittauksia
säädöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin. Siten ainoastaan varsinaiset määräykset ovat
velvoittavia, ohjeissa esitetyt ratkaisumallit voidaan korvata jollakin muulla samanarvoiseen lopputulokseen johtavalla ratkaisulla. Mikäli joistakin rakentamisen osa-alueista ei ole julkaistu erityistä ohjetta, niiden toteuttamisessa noudatetaan hyväksi koettua rakennustapaa. (Mutalahti 2000.)
Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista siitä riippumatta, tarvitaanko rakennuksen rakentamiseen lupa vai ei
(Jääskeläinen & Syrjänen 2003). Rakennuksen korjaus- ja muutostöissä määräyksiä sovelletaan, jollei määräyksissä nimenomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin
kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti
muutettava käyttötapa edellyttävät (Mutalahti 2000).
Rakennustuotteille, joille on asetettu vaatimuksia rakentamismääräyskokoelmassa, voidaan myöntää tyyppihyväksyntä. Tyyppihyväksyntäasetukset julkaistaan omana erillisenä sarjanaan määräyskokoelmassa. Rakennuslainsäädännön
laki-, asetus- ja rakentamismääräystasot on esitetty kuvassa 22.
Määrää alueiden suunnittelussa,
rakentamisessa ja käytössä
noudatettavat periaatteet

Täydentää maankäyttö- ja
rakennuslain vaatimuksia

Maankäyttö- ja rakennuslakia ja
asetuksia koskevat tarkemmat
määräykset

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Hyväksyy eduskunta,
vahvistaa tasavallan
presidentti

Maankäyttö- ja rakennusasetus

Hyväksyy
valtioneuvosto, antaa
tasavallan presidentti

Rakentamismääräys
(kokoelma)

Antaa
ympäristöministeriö

Kuva 22 Suomen rakennuslainsäädäntö laki-, asetus ja rakentamismääräystasoineen.
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Määräysten tavoite ja tarkoitus on johdettu suoraan maankäyttö- ja rakennuslaista:
–

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1 §
Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että
siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.
Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.

–

Maankäyttö- ja rakennuslaki 12 §
Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on edistää:
1) hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamista;
2) rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja
luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin; sekä
3) rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa
hoitoa ja kunnossapitoa.

–

Rakentamismääräys A2 1.1
Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena on täydentää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten asettamia vaatimuksia rakennushankkeen suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa.
Määräykset ja ohjeet koskevat luvanvaraista tai muuta viranomaisvalvontaa
edellyttävää rakentamista.
Selostus
Viranomaisella tarkoitetaan tässä kunnan rakennusvalvontaviranomaista
(lautakuntaa) sekä rakennustarkastajaa tai rakennusvalvontatehtävää suorittavaa kunnan muuta viranhaltijaa.
Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennustoimintaa yleisen edun kannalta ja käsittelee suunnitelmat lähinnä tästä näkökulmasta.
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–

Maankäyttö- ja rakennuslaki 21 § 1 momentti ja 2 momentti (1. virke)
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin, jona ei kuitenkaan voi toimia kunnanhallitus.
Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten kunnassa tulee olla rakennustarkastaja.
Selostus
Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu Suomessa lain, asetuksen ja rakentamismääräysten tasoisiin säännöksiin. Laissa ja asetuksessa ovat rakentamista
koskevat vaatimukset, joiden tarkoitus on varmistaa rakentamiselta edellytetty vähimmäistaso. Näitä koskevat tarkemmat määräykset ovat Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.
Rakentamisen laatu varmistetaan korostamalla rakennushankkeessa mukana
olevien vastuita, käyttämällä hyväksi rakennusalan kehittämiä laatu-, turvallisuus ja ympäristöjärjestelmiä, edellyttämällä rakentamisen eri tehtävissä
vaadittavaa kelpoisuuden osoittamista sekä rakentamiseen kohdistuvalla ja
hyvää laatua tukevalla valvonnalla.
Rakennustyön viranomaisvalvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota ohjaus- ja neuvontatyöhön sekä rakennustyön tekniseen tarkastukseen, johon
kuuluvat erityissuunnitelmat ja työn suorituksen valvonta. Viranomaisvalvonta painottuu ammattirakentajan ja kertarakentajan kohdalla eri tavalla, mikä
voidaan ottaa huomioon määräyksiä sovellettaessa.

Maankäyttö- ja rakennuslain ensisijaisena tavoitteena on siis alueiden käytön ja
rakentamisen ohjaaminen kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti. Siinä
jokaiselle on varattu mahdollisuus saada osallistua omaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Vastuu rakentamisen laadusta on laissa annettu ensisijaisesti rakennushankkeeseen osallistuvien tehtäväksi. Lain toteutumista valvovien ja rakentamista ohjaavien rakennusvalvontaviranomaisten ensisijaisena
tehtävänä on varmistaa yleisen edun toteutuminen rakennushankkeissa.
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3.2

Soveltamisala, poikkeaminen ja hallintopakko

3.2.1 Määräysten soveltaminen
Rakentamismääräyksiä noudatetaan kaikessa luvanvaraisessa rakentamisessa.
Määräykset koskevat luvanvaraisen tai viranomaishyväksyntää muutoin edellyttävän rakennustyön lisäksi myös rakentamista valmistelevaa, viranomaisvalvontaa edellyttävää toimenpidettä:
–

Maankäyttö- ja rakennuslaki 149 § 2 momentti
Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomaisen
päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen lopputuloksen kannalta
merkittäviin seikkoihin.
Selostus
Rakennuksen sähköasennukset sekä niiden suunnittelu ja työnjohto eivät kuulu maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisalaan. Niistä on voimassa, mitä
erikseen säädetään. Myös rakennuksen hissi-, öljylämmitys- ja sammutuslaitteiston sekä paloilmoittimien asentamisesta ja tarkastamisesta on voimassa, mitä erikseen säädetään.

3.2.2 Poikkeamisvalta
Rakentamismääräyksistä poikkeamisesta voi päättää tietyissä tapauksissa kunta:
–

Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 1 momentti
Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetyistä tai
sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

–

Maankäyttö- ja rakennuslaki 175 §
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi 171 ja 172 §:ssä säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, milloin on kysymys vähäisestä poikkeamisesta rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä,
kielloista tai muista rajoituksista.
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Rakennuksen teknisiä ja näitä vastaavia ominaisuuksia koskevan vähäisen
poikkeuksen edellytyksenä on lisäksi, ettei poikkeaminen merkitse rakentamiselle asetettujen keskeisten vaatimusten syrjäytymistä.
Kunnan oikeutta myöntää poikkeuksia laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä ja kielloista on rajoitettu:
–

Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 2 ja 3 momentti
Kunta ei kuitenkaan saa myöntää poikkeusta, kun kysymys on:
1) uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa
72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa;
2) vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta;
3) poikkeamisesta rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä; tai
4) poikkeamisesta 53 §:n 3 momentissa tarkoitetusta asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta.
Poikkeamisen 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa voi myöntää alueellinen ympäristökeskus.

–

Maankäyttö- ja rakennuslaki 172 §
Poikkeaminen ei saa:
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista.
Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita
vaikutuksia.
Selostus
Rakennustyön aikaiset poikkeamiset voivat perustua vain rakennusluvan ja
siihen kuuluvien rakennussuunnitelmien muuttamiseen tai tarvittavien ja
myöhemmin toimitettujen erityissuunnitelmien tarkistamiseen ja jättämiseen
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rakennusvalvontaviranomaiselle taikka maankäyttö- ja rakennusasetuksen 79
§:ssä säädettyyn ja siinä rajattuun suunnitelmista poikkeamiseen.
Rakennusasetuksen 79 §:n mukaan rakennustarkastaja voi rakennustyön aikana
antaa suostumuksen poiketa lupapäätöksessä hyväksytystä suunnitelmasta, jollei
poikkeaminen sen laatu ja lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset huomioon ottaen merkitse luvan merkittävää muuttamista eikä poikkeaminen vaikuta
naapurin asemaan.
3.2.3 Hallintopakon käyttäminen
Mikäli rakentamista ei toteuteta rakentamismääräysten mukaisesti, voidaan rakennustyö keskeyttää:
–

Maankäyttö- ja rakennuslaki 180 §
Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan
vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säädöksiä tai määräyksiä taikka
myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ.
Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta
noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.
Selostus
Hallintopakkotoimet sovitetaan oikeaan suhteeseen niillä haluttuun lopputulokseen verrattuna. Rakennustyön keskeyttäminen voi siten koskea koko rakennustyötä tai sen osaa. Poliisi antaa tarvittaessa virka-apua kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle rakennustyön keskeyttämiseen liittyvissä tehtävissä.

3.3

Määräysten sisältö ja merkitys

Maankäyttö- ja rakennuslain rakentamista koskevia olennaisia teknisiä vaatimuksia täsmennetään lain nojalla annetussa asetuksessa ja rakentamismääräyksissä.
Näiden mukaan rakennuksen tulee käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyt127

tää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja
ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja lämmöneristyksen perusvaatimukset. Rakennuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon sen käytön aikainen korjattavuus, huollettavuus ja muunneltavuus. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti rakennuksen ominaisuuksiin ja soveltuvuuteen
aiottuun käyttöön.
Suomen rakentamismääräyskokoelma käsittää (31.01.2009) seitsemän varsinaisen osakokonaisuuden A, B, C, D, E, F, G lisäksi eurokoodit, jotka korvaavat
niihin rinnastettavat rakenteiden kantavuutta koskevat tekniset ohjeet, jotka aikaisemmin ovat sisältyneet rakentamismääräyskokoelman B-osaan.
(http://www.ymparisto.fi.)
Rakentamismääräysten sisältö on pääpiirteissään seuraava:
–

A Yleinen osa
A1 (2006) Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus, määräykset ja ohjeet
A2 (2002) Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet
A4 (2000) Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, määräykset ja ohjeet
A5 (2000) Kaavamerkinnät, määräykset

–

B Rakenteiden lujuus
B1 (1998) Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset
B2 (1990) Kantavat rakenteet, määräykset
B2 2007 Kantavat rakenteet, muutos
B3 (2004) Pohjarakenteet, määräykset ja ohjeet
B4 (2005) Betonirakenteet, ohjeet
B5 (2007) Kevytbetoniharkkorakenteet, ohjeet
B6 (1989) Teräsohutlevyrakenteet, ohjeet
B6 Standardit 2001
B7 (1996) Teräsrakenteet, ohjeet
B7 Standardit 2001
B8 (2007) Tiilirakenteet, ohjeet
B9 (1993) Betoniharkkorakenteet, ohjeet
B10 (2001) Puurakenteet, ohjeet

–

C Eristykset
C1 (1998) Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa, määräykset ja ohjeet
C2 (1998) Kosteus, määräykset ja ohjeet
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C3 (2007) Rakennuksen lämmöneristys, määräykset
C4 (2003) Lämmöneristys, ohjeet
–

D LVI ja energiatalous
D1 (2007) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet
D2 (2003) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet
D3 (2007) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet
D4 (1978) LVI-piirrosmerkit, ohjeet
D5 (2007) Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet
D7 (1997) Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset, määräykset

–

E Rakenteellinen paloturvallisuus
E1 (2002) Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet
E1 (2008) Rakennusten paloturvallisuus, muutos
E2 (2005) Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet
E3 (1998) Pienet savuhormit, ohjeet
E3 (2007) Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, määräykset ja
ohjeet
E4 (2005) Autosuojien paloturvallisuus, ohjeet
E7 (2003) Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet
E8 (1985) Muuratut tulisijat, ohjeet
E9 (2005) Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus, ohjeet

–

F Yleinen rakennussuunnittelu
F1 (2005) Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet
F2 (2001) Rakennuksen käyttöturvallisuus, määräykset ja ohjeet

–

G Asuntorakentaminen
G1 (2005) Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet
G2 (1998) Valtion tukema asuntorakentaminen, määräykset ja ohjeet

–

Eurokoodit

Rakentamismääräysten yleinen osa A käsittelee rakentamisen suunnitteluun sekä
itse rakennustyön valvontaan ja tekniseen tarkastukseen liittyviä kysymyksiä
samoin kuin rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeita yleisellä, kaikkea rakentamista
koskevalla tasolla. Tältä osin määräyksissä viitataan rakennuslakiin, jota määräys
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ohjeineen ja selostuksineen täydentää. Asuntorakentamisen suunnittelua ja valtion
tukemaa asuntotuotantoa koskevat määräykset on esitetty erikseen osassa G. Sekä
yleinen osa A että asuntorakentamista koskeva osa G määrittävät rakentamista
yleensä ja asuntorakentamista erikseen koskevat määräykset ja ohjeet. Ne ovat
pääosiltaan tahdonvaltaisia ja poikkeavat siten muista, lähinnä teknisluontoisista
määräyksistä, joiden lähtökohtana ovat pääasiassa mitoitusarvoihin perustuvat
laskelmat.
Hallituksen esityksessä Eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi
(HE 101/1998 vp) nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain perustelujen mukaan
rakentamisen ohjauksessa painotetaan rakentamisen laatua, ympäristökysymyksiä,
elinkaariajattelua ja korjausrakentamisen edistämistä. Rakentamisen laatua koskeviin ajankohtaisiin ongelmiin ratkaisua on etsitty vastuujärjestelmien tiukentamisesta, rakennusalan itsensä kehittämistä laatujärjestelmistä, rakentamisen eri tehtävissä vaadittavan pätevyyden osoittamisesta sekä rakentamiseen kohdistuvasta
ja hyvää laatua tukevasta valvonnasta.
Maankäyttö- ja rakennuslain perusteluissa korostetaan kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen turvaamista asioiden valmistelussa. Suunnittelun vuorovaikutteisuuden ja avoimen tiedottamisen lisääminen on ollut yksi keskeisistä
lain tavoitteista. Tämä merkitsee suunnitteluprosessiin panostamista asiantuntijuutta lisäämällä. Kuntien valta ja vastuu alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa korostuvat.
Kaavoituksen painottuessa täydennysrakentamisalueisiin tulevat suunnittelutehtävät olemaan entistä vaativampia. Tämä asettaa koko rakentamisen suunnittelu- ja toteutusketjulle aina alueen kaavoituksesta yksittäisen rakennuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen saakka erityisesti laadullisia haasteita. Kehnoon kaavaan on lähes mahdotonta rakentaa mitään huippulaadukasta, ja hyväkään kaava
ei pelasta huonolaatuista rakentamista. Hyvään lopputulokseen vaaditaan molemmat: hyvä kaava ja laadukas rakennus.
Kestävän kehityksen periaatteet korostuvat jo lain yleisissä tavoitteissa. Alueiden käytössä ja rakentamisessa tulee edistää kestävää kehitystä ekologisesti,
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Myös alueiden käytön suunnittelun
tavoitteissa ovat esillä luonnonarvoihin, kulttuuriympäristöön ja rakennettuun
ympäristöön liittyvät kysymykset. Rakentamisen ohjaamisessa tuodaan esille
elinkaariajattelu sekä terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja tasapainoinen elinympäristö.
Rakentamiseen kohdistuvissa vaatimuksissa ja rakentamisen ohjaamisessa tulee ottaa huomioon paitsi rakentamisen aikainen tilanne myös rakennusten myö130

hemmän käytön asettamat vaatimukset. Tämä korostaa rakennuksen elinkaariominaisuuksien tarkastelua esimerkiksi energiakysymysten osalta. Suunnittelun
pätevyyden vaatimuksella halutaan selkeästi vaikuttaa rakennetun ympäristön laatuun. Myös rakennusten ja niiden ympäristön kunnossapidossa on ympäristönäkökulma otettu huomioon.
Itse rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä
täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Rakennuksen soveltumisella
rakennettuun ympäristöön tarkoitetaan suunnitteluun vaikuttavien reunaehtojen
huomioon ottamista. Soveltumisella ei kuitenkaan haluta rajata rakennussuunnittelua ympäröivän tyylisuunnan tai siihen mukautumisen tavoitteisiin. Ulkoasultaan yhtenäisen rakennustavan, materiaalin ja massoittelun rinnalla muutkin rakennuksen suhdetta ympäröiviin rakennuksiin koskevat arvosteluperusteet täyttävät soveltuvuuden vaatimukset. Niinpä vaihtelevuus ja jännitteisyyskin muihin
rakennuksiin nähden voivat täyttää säännöksen tarkoituksen. Rakennuksen soveltuvuus maisemaan edellyttää maastomuotojen, puuston, maiseman avonaisuuden
ja sen muiden ominaisuuksien arvioimista. Kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimuksella korostetaan rakennuksen rakennustaiteellista ulottuvuutta, jolla arkkitehtonisesti on katsottava olevan myös yleisesti päteviä arvosteluperusteita. Tässä
suhteessa asetettavat vaatimukset ovat kulttuurisidonnaisia ja myös ajan myötä eri
tavoin painottuvia.
Rakentamisen säännökset koskevat pääsääntöisesti rakentamisen lopputulosta ja sille asetettavia laatuvaatimuksia. Rakentamismääräyskokoelma sisältää rakennusteknisiä määräyksiä, joita on noudatettava uudisrakennushankkeissa. Rakentamismääräyksissä on myös ohjeita, jotka eivät ole velvoittavia. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan
mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilökunta. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on erityinen huolehtimisvelvollisuus rakentamisen hyvästä lopputuloksesta. Erityistä huomiota kiinnitetään rakentamisen tekniseen tarkastukseen, johon kuuluvat erityissuunnitelmien laatiminen ja työn suoritukseen kohdistuva valvonta. Työsuorituksen todentaminen tapahtuu työmaan tarkastusasiakirjaan tehtävällä merkinnällä.
–

Rakentamismääräys A1 3.1.1 1

Rakennustyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän erityisenä tehtävänä on huolehtia, että rakentamisen olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät. Huolehti131

misvelvollisuuteen kuuluu muun ohessa rakennustyön valvonta sekä työn tarkastaminen ja todentaminen samoin kuin käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen.
–

Maankäyttö- ja rakennuslaki 122 § 1 momentti
Lupaa tai viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla
työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä
huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn
luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesti työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja).

Rakentamisessa on siis noudatettava säännösten ja määräysten lisäksi hyvää rakennustapaa. Tällä säädöksellä viitataan sitovan norminannon ulkopuoliseen hyvää rakentamista täsmentävään tietopohjaan ja käytäntöön. Se ei tarkoita rakentamisen sopimusjärjestelyissä mahdollisesti esiintyvää ja rakentamisen laatutasoa
täsmentävää rakentamisen lopputulosta, vaan yleistä rakentamisen ammatillisesta
kokemuspohjasta, hallinnon informaatio-ohjauksesta sekä vakiintuneista käytännöistä johtuvaa menettelytapaa (Mutalahti 2000).
Vastaavan työnjohtajan tehtävistä ja vastuusta säädetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 73 §:ssä:
–

Maankäyttö- ja rakennusasetus 73 §
Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen,
kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty.
Näistä tehtävistä ja vastuusta voidaan vapauttaa vain pyytämällä kirjallisesti
vapautus tehtävästä tai siten, että hyväksytään toinen henkilö vastaavan työnjohtajan tilalle.
Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että:
1) rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle;
2) rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan
rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä;
3) rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden
tai virheiden johdosta;
4) luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan
aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet
asianmukaisissa työvaiheissa;
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5) rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja,
mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.
Selostus
Vastaavalla työnjohtajalla on rakentamisen laatuun vaikuttavissa kysymyksissä keskeinen asema ja vastuu suhteessa rakentamisen viranomaisvalvontaan siitäkin huolimatta, että hän on yksityisoikeudellisessa sopimussuhteessa toimeksiantajaansa. Hän on rakennustyössä samassa asemassa kuin pääsuunnittelija suunnittelun osalta. Hän vastaa rakennustyön
kokonaisuudesta ja eri rakennusvaiheiden yhteensovittamisesta.
Mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään, koskee soveltuvin osin myös erityisalan työnjohtajaa.
Rakentamisen laatua koskevilla säännöksillä on myös taloudellista vaikutusta.
Huomiota on kiinnitetty erityisesti rakennuksen elinkaariominaisuuksiin. Tämä
nostaa esille energiatalouden vaatimusten huomioon ottamisen. Rakentamismääräyksiä laadittaessa on siten pyritty selvittämään niiden vaikutukset rakentamiskustannuksiin. Rakennuskustannusten lisäksi huomiota on kiinnitetty rakennuksen käyttöön, huoltoon ja korjausmahdollisuuksiin määräysten taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa.
Rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvotaan
rakentamista koskevassa lupaharkinnassa. Rakennusvalvonnalla pyritään varmistamaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on huolehtinut siitä, että rakennus
täyttää rakentamismääräykset. Valvonta pyritään sovittamaan hankkeen laadun,
laajuuden ja rakennushankkeeseen ryhtyvän ammatillisen osaamisen pohjalta.
Rakentamisen viranomaistarkastuksista määrätään rakentamista koskevassa luvassa. Rakennuksen paikan merkitsemisen lisäksi työn aikaisina katselmusvaiheina ovat muun muassa pohjakatselmus, rakennekatselmus sekä lämpö-, vesi ja
ilmanvaihtolaitteiden katselmus. Rakentamisen asianmukaista suoritusta varmentaa rakennustyön tarkastusasiakirja, johon tehdään merkinnät katselmuksista, viranomaisten toimittamista tarkastuksista sekä yksityisen vastattaviksi määrätyistä
työn suorituksen tarkastuksista.
Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama varsinaisen rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Rakennustyöstä tehtävän aloitusilmoituksen tarkoituksena on
mahdollistaa aloituskokouksen järjestäminen, jossa päätetään viranomaisen ja
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yksityisten tehtävistä ja työnjaosta rakennustyön suorituksen valvonnassa. Rakennustyön suoritukseen liittyvällä työvaiheiden tarkastusten todentamisella seurataan, että rakennustyössä vastuulliset huolehtivat heille kuuluvista tehtävistä:
–

Maankäyttö- ja rakennusasetus 76 § 3 momentti
Katselmuksessa on tarkoitus todeta, onko tiettyyn rakennusvaiheeseen kuuluvat toimenpiteet ja tarkastukset sekä tarvittavat selvitykset tehty ja onko havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet suoritettu.
Ohje
Tässä tarkoitettuja toimenpiteitä, tarkastuksia ja selvityksiä ovat rakennusluvassa määrättyjen tai aloituskokouksessa osoitettujen tarkastus- ja valvontamenettelyjen noudattaminen, rakennustyön suoritukseen ja työstä aiheutuvien
haittojen välttämiseen liittyvien velvoitteiden täyttäminen sekä rakennustyön
tarkastusasiakirjan pitäminen niin, että sen merkinnät vastaavat kulloistakin
rakennusvaihetta työn suorituksen tarkastamisessa ja rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisessa.

Valvonta on luonteeltaan pistokokeenomaista. Se kohdistuu viranomaisen päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen kannalta
merkittäviin seikkoihin:
Selostus
Rakennusvalvontaviranomaisen suorittama valvonta on luonteeltaan pistokokeenomaista. Rakennustyön viranomaisvalvontaan liittyvällä työvaiheiden
tarkastusten todentamisella seurataan, että tarkastustyöstä ja sen valvonnasta ja tarkastuksesta vastuulliset huolehtivat heille kuuluvista tehtävistään.
Rakentamisen aikana tapahtuneet virheet, laiminlyönnit ja rakennustyön huono laatu sekä puutteellisuudet ja muut epäkohdat tarkastusasiakirjan pitämisessä voivat johtaa rakennustyön keskeyttämiseen.
Rakennuksen käyttöönottoa edeltää rakennusvalvontaviranomaisen suorittama
loppukatselmus:
–

Maankäyttö- ja rakennuslaki 153 § 1 momentti
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen
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käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset on suoritettava tätä
aikaisemmin.
–

Rakentamismääräys A1 10.5
Loppukatselmuksessa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, että
–
–
–
–

–

–

rakennusluvassa tai aloituskokouksessa määrätyt tai osoitetut velvoitteet
on täytetty
rakennustyön tarkastusasiakirja on asianmukaisesti pidetty ja sen yhteenveto on arkistoitavissa
tarkastusasiakirjan yhteenveto on riittävä suhteessa siihen, mitä rakennusluvassa tai aloituskokouksessa on edellytetty
mahdolliset käytön rajoitukset, kuten henkilöiden sallittu enimmäismäärä, kantavien tai muutoin riskillisten rakenteiden tai laitteiden enimmäiskuormat, tiloissa sallitut palokuormat sekä pelastautumisen ja liikkumisesteettömyyden kannalta tarpeellinen opastus on järjestetty asianmukaisesti
eri rakennusvaiheiden toteutuksen kelpoisuutta osoittavat asiakirjat (esimerkiksi paalutus-, mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat, betonin koetulokset
ja vertailulujuuslaskelmat) ovat asianmukaisia
muihin lakeihin perustuvat tarkastukset on suoritettu.

Loppukatselmuksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään muun muassa rakennustyön tarkastusasiakirjan pitämistä, rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen valmistumista, muita pidettyjä tarkastuksia, rakennuskohteen käyttöön hyväksymistä ja mahdollista suunnitelmista poikkeamista koskevat tiedot.
Selostus
Loppukatselmuksen tarkoituksena on saada luotettava ja oikea käsitys siitä,
miten rakentamisen huolehtimisvelvollisuus on täytetty ja virheriskit vältetty.
Loppukatselmuspöytäkirjaan voidaan merkitä huomautuksia, jotka koskevat
rakennustyön sellaista suoritusta, millä voi olla haitallista vaikutusta rakentamisen lopputulokseen. Tällaisia ovat muun muassa rakennustyön tarkastusasiakirjan jättäminen joltakin osin vajaaksi, rakennuksen käyttöönotto ennen
osittaista loppukatselmusta ja rakenteiden peittäminen, jos niiden on edellytetty olevan tarkastettavissa.
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Rakennustuotteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä osana rakennuskohteessa, tulee olla ominaisuuksiltaan sellainen, että rakennuskohde asianmukaisesti suunniteltuna ja rakennettuna täyttää rakentamiselle asetetut olennaiset
vaatimukset tavanomaisella kunnossapidolla taloudellisesti perustellun käyttöiän
ajan:
–

Rakentamismääräys A1 3.3.1
Rakennustuotteen kelpoisuus selvitetään rakennustuotedirektiivin mukaisessa menettelyssä (CE-merkintä), tyyppihyväksynnässä, varmennetun käyttöselosteen perusteella tai rakentamisen viranomaisvalvonnassa.
Selostus
Rakennustuotteiden hyväksynnästä säädetään laissa rakennustuotteiden hyväksynnästä 230/2003 ja asetuksessa rakennustuotteiden hyväksynnästä I
245/2003.

–

Rakentamismääräys A1 3.3.2
Rakentamisen viranomaisvalvonnassa rakennustuotteen kelpoisuus selvitetään keskitetysti tai rakennuspaikkakohtaisesti. Keskitetysti järjestettyjä kelpoisuuden toteamismenettelyjä ovat standardisointielimen myöntämä standardisointimerkin käyttöoikeus tai ainestodistus standardin mukaisuudesta
samoin kuin hyväksytyn tarkastuselimen jatkuva valvonta.
Rakennuspaikkakohtaisena etukäteisselvityksenä voidaan pitää hyväksytyssä
testauslaitoksessa suoritettua koetta ja sen perusteella annettua asiantuntijalausuntoa. Tarvittaessa voidaan tällöin edellyttää myös rakennustyön aikaisia
kokeita.
Ohje
Rakentamisessa voidaan käyttää paitsi yleisessä käytössä olevia ja hyviksi
todettuja rakennustuotteita myös vanhaa jo käytettyä tuotetta alkuperäiseen
tai sille soveltuvaan uuteen tarkoitukseen sekä tuotteita, joista ei ole aikaisempaa käyttökokemusta. Viimeksi mainittujen tuotteiden käyttö on tarpeen
järjestää siten, että niiden käyttökelpoisuutta tarvittaessa seurataan tarkoituksenmukaisella tavalla.
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Rakentamisen laadun varmistamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain
121 §:ssä ja asetuksen 74 §:ssä:
–

Maankäyttö- ja rakennuslaki 121 § 1 momentti
Rakennusluvassa tai ennen rakennustyön aloittamista tarvittaessa järjestettävässä rakennustyön aloituskokouksessa voidaan täsmentää, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Sen yhteydessä voidaan rakennushankkeeseen ryhtyvältä myös edellyttää
selvitys toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi.

–

Maankäyttö- ja rakennusasetus 74 § 3 momentti (1. virke)
Aloituskokouksen perusteella rakennusvalvontaviranomainen harkitsee, tarvitaanko erillistä selvitystä toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi (laadunvarmistusselvitys).

Laadunvarmistusselvityksen tarpeellisuudesta ja sisällöstä säädetään määräyksissä A1 8.1 ja A1 8.2 ohjeineen:
–

Rakentamismääräys A1 8.1
Laadunvarmistusselvitys on tarpeen, kun rakennushanke tai osa siitä on erittäin vaativa tai kun aloituskokouksessa osoitettujen järjestelyjen ja menettelyjen nojalla ei voida perustellusti olettaa, että rakentamisessa saavutetaan
säännösten tai määräysten edellyttämä taso. Laadunvarmistusselvitys voi koskea koko rakennushanketta tai sen työvaihetta. Selvityksen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaativuus, rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen eri rakennusvaiheissa liittyvät riskit,
rakennuttajan oman tai sopimusjärjestelyin hankitun valvonnan riittävyys, toteuttamisorganisaatio sekä rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden ja muiden työvaihetarkastuksia suorittavien henkilöiden pätevyys kyseiseen tehtävään.
Ohje
Jollei laadunvarmistusselvityksen tarpeellisuudesta ole päätetty jo rakennusluvassa ja jos rakennushankkeeseen ryhtyvän esittämiä laadunvarmistustoimenpiteitä ei pidetä riittävinä, tämä yksilöidään aloituskokouksessa annettavassa päätöksessä. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt laadunvarmistusselvityksen.
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–

Rakentamismääräys A1 8.2
Laadunvarmistusselvitykseen merkitään olennainen tieto niistä toimista, joilla
rakennushankkeeseen ryhtyvä osoittaa varmistavansa rakentamisen suunnitelmanmukaisuuden sekä säännökset ja määräykset ja hyvän rakennustavan
täyttävän lopputuloksen.
Ohje
Laadunvarmistusselvitystä edellyttäneistä syistä johtuen siihen voidaan vaatia
sisällytettäviksi muun muassa seuraavia selvityksiä ja toimenpiteitä:
–

–
–
–

–
–
–
–

–
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selvitys erityissuunnittelun, rakennustyön ja käytön riskeistä turvallisuuden, terveellisyyden tai pitkäaikaiskestävyyden kannalta (riskianalyysi)
esitys rakennustyön tarkastusasiakirjaksi laadunvarmistustoimenpiteineen
jo olevaa rakennusta koskeva kuntotutkimus rakennuksen korjaus- ja
muutostyössä
erityissuunnittelijan, vastaavan erityissuunnittelijan, asiantuntijatarkastuksen tai ulkopuolisen tarkastuksen käyttäminen rakennustyön valvonnassa ja rakennustuotteiden valmistuksen tarkastamisessa
rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöt ja muut työvaihetarkastuksia suorittavat henkilöt sekä heidän koulutuksensa ja kokemuksensa
rakennusaikataulu toteutumisarvioineen toiminnan laadun arvioimiseksi,
tarjous- ja sopimusvaiheen vaatimukset laadun varmistamisen osalta
suunnitelmakatselmukset
rakennushankkeeseen ryhtyvän hyväksymä työmaan laatusuunnitelma,
joka sisältää laadunvarmistukseen liittyvät laadunohjaus- ja valvontamenettelyt sekä urakoitsijan sisäiset laadunvalvontatoimenpiteet
tarkastusten vastuuhenkilöiden johdolla toteutettavat mallikatselmukset
sekä muut laadun varmistamiseksi sovitut katselmukset, vastaanottotarkastukset ja mittaukset.

3.4

Rakentamismääräyskokoelman laatutarkastelu

3.4.1 Lähtökohtana yleinen etu
Rakentamisen ohjaus jakautuu nykyisessä rakennuslainsäädännössä lain, asetuksen ja rakentamismääräysten kesken. Rakennuslainsäädännössä asetetaan rakentamiselle vaatimuksia, joiden tarkoituksena on taata rakentamiselta vaadittavan turvallisuuden, terveellisyyden ja energiataloudellisuuden vähimmäistaso. Rakentamisen ohjauksella pyritään siihen, että rakennukset ovat kestäviä ja että rakennuskanta on monikäyttöistä ja myös liikuntaesteisille soveltuvaa. Rakentamisen säännökset koskevat pääsääntöisesti rakentamisen lopputulosta ja sille asetettavia vaatimuksia. Rakentamismääräykset ovat pakottavia ja ne sisältävät rakennusteknisiä
määräyksiä, joita on noudatettava uudisrakennushankkeissa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999.)
Rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvotaan
rakentamista koskevassa lupaharkinnassa. Rakennusvalvonnalla pyritään varmistamaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on huolehtinut siitä, että rakennus
täyttää rakentamismääräysten vaatimukset. Valvonta sovitetaan hankkeen laadun,
laajuuden ja rakennushankkeeseen ryhtyvän ammatillisen osaamisen pohjalta.
Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennustoimintaa yleisen edun kannalta
ja käsittelee suunnitelmat lähinnä tästä näkökulmasta. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999.)
Rakennuslainsäädäntö siis tarkastelee rakennustoimintaa ja sille asetettavia
vaatimuksia koko yhteiskunnan näkökulmasta. Tällöin toiminnan lähtökohtana on
niin sanottu yleisen edun tavoite, toisin sanoen rakentamisen tulee tapahtua siten,
että se täyttää vaikutusalueensa kokonaisedun mukaiset vaatimukset. Nämä rakentamista koskevat kokonaisetutavoitteet vaikuttavat käytännössä ensisijaisesti
yhdyskuntarakenteeseen, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin ja niin edelleen,
siis toimintoihin, joiden voidaan katsoa koskevan kaikkia alueensa kansalaisia.
Ratkaisut ja päätöksenteko näiden osalta perustuvat edustuksellisuuteen. Vaikka
lainsäädännössä on varattu mahdollisuus jokaiselle osallistua hänen elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon, se ei takaa yksittäisen asunnon hankkijan tahdon toteutumista.
Rakentamismääräysten tavoitteet eivät siis välttämättä palvele yksittäisen
asunnonostajan tarpeita, eivätkä takaa hänen yksilöllisten toiveidensa toteutumista,
vaan määräyksillä ja ohjeilla pyritään turvaamaan yleiseksi koettujen vaatimusten
toteutuminen rakennustoiminnassa. Tällöin laatutarkastelun mukaisen asiakkaan
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tarpeista lähtevän asiakassuuntautuneisuuden tilalle astuvat yleisiksi ja yhteisiksi
koettavat vaatimukset, joiden avulla pyritään varmistamaan kaikkia koskevien
näkökulmien toteutuminen rakentamisessa laatimalla tätä koskevia määräyksiä ja
niiden toteutumista valvomalla. Tästä seuraa, että rakentaminen on monella tapaa
säänneltyä ja ohjeistettua.
Keskeinen kaikkea rakentamista koskeva sääntelyn muoto on esitetty kaavoituksessa. Jo eriasteisissa kaavoissa määrätään lukuisista rakentamisen yleiseen
laatukontekstiin kuuluvista kysymyksistä, kuten rakennuksen sijainnista, muodosta, käyttötarkoituksesta ja mitoituksesta. Näillä kaikilla tekijöillä on merkitystä
rakentamisen kokonaislaatua tarkasteltaessa. Rakentamisen kokonaislaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat ympäristön laatu, varsinaisen rakentamisen laatu sekä itse
rakennukselle asetetut laatutavoitteet. Ne joko rajoittavat tai edistävät rakentamisen hyvän laadun toteutumista. Tältä osin rakentaminen poikkeaa kaikkien muiden hyödykkeiden tuottamisesta – se kun on aina sidoksissa paikkaan, jonka ominaisuuksiin varsinaisen rakennustyön suorittaja vain poikkeustapauksissa voi olla
vaikuttamassa.
Näin ollen rakennustoiminnan asiakkaan näkökulmasta merkittävä osa varsinaisen rakentamisen ehdoista on ennalta määrätty. Itse rakennuksen suunnittelu ja
toteutus täytyy sopeuttaa näihin ehtoihin. Ehtojen merkitys korostuu tilanteissa,
joissa ne eivät ole samanlaisia jokaisessa rakennuspaikassa. Tällainen tilanne on
tavanomainen ja siihen jopa pyritään monimuotoisen ja elävän kokonaisuuden
aikaansaamiseksi. Rakennuspaikoista muodostuu näin ollen eriarvoisia myös
laadun toteutumisen näkökulmasta. On merkittävästi paremmat mahdollisuudet
aikaansaada kokonaislaadun näkökulmasta laadukasta rakentamista rakennuspaikalle, jossa rakentamisen olosuhteet tukevat laatutavoitteita kuin tilanteissa,
joissa näin ei tapahdu. Suomalaisen asumisen unelma, omakotitalo keskellä kaupunkia, järven rannalla, on merkittävästi paremmin toteutettavissa rakennuspaikkaan, jossa tällaiset ehdot täyttyvät kuin tilanteessa, jossa rakennuspaikka sijaitsee
teollisuusalueen kupeessa kaukana keskustasta. Ainakin hyvän laadun keskeinen
tavoite, asiakassuuntautuneisuus, on vaikeammin saavutettavissa jälkimmäisessä
vaihtoehdossa.
Voidaan toki ajatella, että myös rakentamismääräysten lähtökohtana ovat
asiakas ja asiakkaan tarpeet, mutta kuka on rakentamismääräysten asiakas? Ensimmäiset rakentamista koskevat päätökset tehdään tavallisesti rakennuskohteen
kaavoituksessa. Vain poikkeustapauksissa rakentamista koskevat kaavat laaditaan
räätälöidysti juuri tietylle asiakkaalle. Tavallisesti kaavat laaditaan tasapainoisen
tuotanto-, kauppa-, virkistys- ja asumistoimintojen mahdollistamiseksi yleisellä
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tasolla. Seuraavassa vaiheessa rakennuspaikalle rakennetaan tiet, vesijohdot, viemärit, sähkö ja niin edelleen. Infrastruktuuristen palvelujen tavoitteena on mahdollistaa rakennuspaikan monipuolinen käyttö. Varsinaisen rakennuksen, esimerkiksi asuintalon suunnittelussa ja toteuttamisessa osapuolia on tavallisesti useita,
samoin tuotteen varsinaisia käyttäjiä eli asunnon ostajia. Kohteen rakentaminen
koskettaa myös sen naapureita, joiden etua rakentamismääräykset myös valvovat.
Tämä osoittaa rakentamismääräysten yleisen merkityksen ja luonteen. Kun
esimerkiksi nykyisten puhelinten suunnittelussa ja valmistuksessa pyritään niiden
ominaisuudet räätälöimään käyttäjäsegmenteittäin yhä yksilöidymmin eri kuluttajaryhmille juuri sen erikoistarpeet huomioiden, asunnon ostajalla räätälöintimahdollisuus koskee parhaimmillaan jonkin kantamattoman seinän siirtomahdollisuutta ja osaa sisustusmateriaaleista, useimmiten ei niitäkään. Rakentamismääräysten asiakas ikään kuin pirstaloituu suureksi joukoksi toimijoita ja osapuolia,
joilla jokaisella voi olla oma yksilöllinen intressinsä hoidettavanaan, eikä tällä
intressillä ole välttämättä mitään tekemistä asunnon ostajan tarpeiden kanssa.
Näin ollen rakentamismääräysten todellinen asiakas onkin niin sanottu yleinen etu. Rakentamismääräykset ja koko rakennuslainsäädäntö ovat alisteisia tälle
vaatimukselle. Ne pyrkivät turvaamaan yleisen turvallisuuden, terveellisyyden ja
energiataloudellisuuden toteutumisen rakennustoiminnassa, mutta varsinaista
laatunäkökulmaa tai laatutoimintaa ne eivät sisällä. Rakentamismääräykset määräävät nimensä mukaisesti toiminnan perustan ja ehdot, mutta itse laatutoiminnan
ne jättävät alalla toimijoiden tehtäväksi.
Rakentamismääräysten täyttymisen tarkastaminen ja valvonta on annettu
kunnan rakennusvalvonnan tehtäväksi. Tämä tehtävä kohdistuu rakennushankkeeseen ryhtyvän laatimiin suunnitelmiin ja itse rakennussuoritukseen. Sen tarkoituksena on varmistua siitä, että rakentaminen toteutetaan hyväksytyn rakennusluvan ja rakentamismääräysten mukaisesti. Varsinaisen rakennustyön tarkastaminen koskee tiettyjä rakennusvaiheita ja valmista rakennusta. Valvontatoimenpiteet ja tarkastaminen kohdistuvat pääasiassa rakennuksen turvallisuuden, terveellisyyden ja energiataloudellisuuden vaatimuksiin. Näin ollen tarkastamisenkin
tavoitteena on varmistaa rakentamismääräysten mukaisen yleisen edun toteutuminen.
Rakentamismääräykset ja niiden käytännön toteutumisen valvonta ja tarkastustoimenpiteet pyrkivät siis varmistamaan yleisen edun toteutumisen rakennustoiminnassa. Varsinainen rakentamisen laatutoiminta on jätetty rakennushankkeessa mukana olevien ja koko rakennusalan tehtäväksi, kuten rakentamismääräysten osan A1 kohdassa määräysten tavoite ja tarkoitus selostusosassa todetaan:
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Rakentamisen laatu varmistetaan korostamalla rakennushankkeessa mukana
olevien vastuita, käyttämällä hyväksi rakennusalan kehittämiä laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmiä, edellyttämällä rakentamisen eri tehtävissä
vaadittavaa kelpoisuuden osoittamista sekä rakentamiseen kohdistuvalla ja
hyvää laatua tukevalla valvonnalla.
Rakennusvalvontaviranomaisten tehtäväksi jää siten hyvää laatua tukevan valvonnan toteuttaminen. Varsinainen laadunrakentaminen on sen sijaan jätetty rakennusalan tehtäväksi. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei näin ollen sisällä varsinaisia laadunrakentamistoimenpiteitä, vaan lainsäädännössä ne on jätetty rakennushankkeessa mukana olevien ja koko rakennusalan tehtäväksi.
3.4.2 Laatunäkökulma
Voidaan perustellusti väittää, että jokaisessa rakentamismääräyksessä on mukana
myös laatunäkökulma. Vaikka määräys koskisikin puhtaasti laskennallista suuretta, voidaan ajatella sen sisältävän aina myös laadullisen aspektin. Mikäli rakenteen voidaan osoittaa kestävän siihen kohdistuvan rasituksen, sen kestävyys on
myös laadullinen suure. Näin ollen jokaiseen rakentamismääräykseen sisältyy
myös laatunäkökulma.
Kun yleisen laatuajattelun lähtökohtana on tuotteen tai palvelun käyttäjä ja
hänen tarpeensa, rakentamismääräysten laatutavoitteiden kohteena on itse tuote,
rakennus ympäristövaikutuksineen. Tämä tavoite on ilmaistu yleisellä tasolla rakentamismääräysten osan A2 määräyksen 1.2 selostuksessa:
Selostus
Seuraavaan on koottu maankäyttö- rakennuslaista ja -asetuksista rakentamisen keskeisiä edellytyksiä:
–
–
–
–
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rakennushanke on kaavan tai muun maankäytön suunnitelman mukainen
(MRL 135 §, 136 §)
rakennuspaikka on tarkoitettuun rakentamiseen sovelias (MRL 116 §,
MRA 57 §)
rakennus soveltuu rakennettuun ympäristöön ja maisemaan (MRL 1 §,
117 §)
rakennus täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset (MRL 117
§)

–

suunniteltu rakentaminen ei turmele historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa (MRL 118 §)
– rakennus on tarkoitustaan vastaava (MRL 117 §, MRA 51 §, 52 §, 54 §,
56 §)
– rakennus täyttää käyttötarkoituksensa edellyttämällä tavalla rakenteiden
lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja
lämmöneristyksen perusvaatimukset (olennaiset tekniset vaatimukset)
(MRL 117, MRA 50 §)
– rakennus soveltuu, sen mukaan kuin sen käyttö edellyttää, myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut
(MRL 117 §, MRA 53 §)
– ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteet on otettu huomioon (MRL 1 §, MRA 50 - 55 §§)
– suunniteltu rakentaminen muutoinkin on rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaista sekä täyttää hyvän rakennustavan vaatimukset rakennushankkeen laadun, vaativuuden, laajuuden sekä muiden
erityispiirteiden vaatimalla tavalla (MRL 117 §)
– rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa
naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista (MRL
135 §, MRA 57 §).
Rakennuksen korjaus- ja muutostöitä koskee lisäksi, että:
–
–

on otettu huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä soveltuvuus aiottuun käyttöön (MRL 117 §)
on huolehdittu siitä, että historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa ei turmella (MRL 118§).

Kuten luettelosta ilmenee, huomion keskipisteenä on rakentaminen ja rakennus
ympäristövaikutuksineen. Tavoitteena on siis terveellinen, turvallinen ja kestävä
rakentaminen. Rakentamismääräysten laatuajattelusta kuitenkin puuttuu yleisen
laatunäkemyksen mukainen asiakasnäkökulma. Vaikka edellä luetellut rakentamista koskevat vaatimukset pitävät sisällään myös tietynlaisen asiakkaan huomioimisen, niiden lähtökohta on toinen: yleisen edun varmistaminen. Myös rakentamismääräysten mukainen rakentamisen laatu on siten alisteinen yleisen edun
vaatimukselle.
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Rakentamismääräysten taustana on velvoittava maankäyttö- ja rakennuslaki.
Siten rakentamismääräykset ovat nimensä mukaisesti määräyksiä, joita on noudatettava. Voivatko määräykset toimia laadunrakentajana? Voiko laadukasta toimintaa aikaansaada käskemällä? Mitä merkitsevät pakotteet laatutoiminnalle?
Kappaleessa kaksi suoritetussa laatutarkastelussa todettiin laadun aikaansaamisen edellyttävän laatukeskeiseen organisaatiokulttuuriin kasvamista, sen
sisäistämistä ja siihen sitoutumista. Laatua ei siten aikaansaada käskemällä, vaan
toimimalla asiakkaan parhaaksi, tekemällä kaiken mahdollisen asiakastarpeiden
ennakoimiseksi ja niistä huolehtimiseksi. Tähän todellisuuteen sopivat huonosti
pakotteet. Laatutoiminnan aikaansaamisessa ja kehittämisessä pakotteiden on todettu johtavan ainoastaan näennäistoimintaan, joka ei johda aitoon sitoutumiseen
ja kestävään kehitykseen. Siksi pakotteet ja määrääminen muodostavat huonon
lähtökohdan laatutoiminnalle.
Kaiken laatutoiminnan ja sen kehittämisen lähtökohtana on voitu todeta olevan asiakas ja asiakkaan tarpeet. Rakentamismääräykset eivät sisällä yleisen laatukontekstin mukaista asiakasnäkökulmaa. Ne eivät siten kuulu asiakkaan ja palvelun tarjoajan väliseen asiakassuhteeseen, eivätkä tuo siihen lisäarvoa. Laadun
näkökulmasta kaikki, mikä ei tuo lisäarvoa asiakkaalle, on turhaa. Rakentamismääräyksiä laatunäkökulmasta tarkasteltaessa niiden on vaikeaa nähdä tuovan lisäarvoa asiakkaalle. Siksi ne voidaan kokea jopa välttämättömänä pahana, joita
on noudatettava, vaikka niiden noudattamisesta ei näytä seuraavan taloudellista
tai muuta asiakassuhteessa mitattavaa arvoa.
Rakentamismääräysten määräysluonteesta seuraa, että niihin voidaan vedota
kiistatilanteissa. Tämän tutkimuksen johdanto-osassa kysyttiin, onko asunnon ostajalla ja sen rakentajalla mahdollisesti erilaiset laatunäkemykset tilanteessa, jossa
rakentajan tuottama laatu ei tyydytä asunnon ostajaa. Mikäli rakentaja vetoaa
tämänkaltaisessa tilanteessa rakentamismääräyksien täyttämisen täyttävän myös
kohteen laatuvaatimukset, on menettely jo lähtökohdiltaan virheellinen ja rakentamismääräysten luonteen ja merkityksen vastainen. Rakentamismääräyksiä käytetään tällöin virheellisesti laadun mittarina tilanteessa, johon määräysten yleisen
merkityksen ja tarkoituksen huomioon ottaen niitä ei ole tarkoitettu.
Rakentamismääräyksiin vetoaminen ei ole laatuasioissa useinkaan relevanttia.
Tämä tutkimus on osoittanut, että rakentamismääräykset eivät kuulu varsinaisiin
laatutyökaluihin eikä niitä siten voi käyttää laadun mittarina tai sen määrittämiseen. Varsinainen laadunrakentaminen tapahtuu aina asiakkaan tarpeista lähtevänä
toimintana. Mikäli toiminnan keskeisimpänä vaikuttimena ei ole asiakas ja asiakkaan tarpeet, toimintaa eivät ohjaa hyvän laadun tavoitteet. Tästä seuraa, että ra144

kentamismääräykset voivat muodostaa ainoastaan lähtökohdan ja perustan, jolle
varsinainen laadunrakentaminen voi perustua. Rakentamismääräysten mukainen
terveellinen, turvallinen ja kestävä rakentaminen voi siten toimia perustana varsinaiselle asiakastarpeista lähtevälle laadunrakentamistyölle.
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4

Rakentamisen hyvä laatu –
rakentamismääräysten mukainen laatu

4.1

Rakentamisen hyvän laadun keskeiset ominaisuudet

Vaikka varsinainen rakentaminen on tuotantotoimintaa, rakennustoimiala nähdään
ensisijaisesti palvelujen tuottajana. Rakentaminen on siten laajasti ymmärrettynä
palvelua, josta osan muodostaa asuntojen tuottaminen niitä tarvitseville. Kuten
edellä hyvän laadun yleensä tarkastelussa, myös rakentamisen hyvän laadun ominaisuuksia etsittäessä näkökulma on asiakkaan. Rakentamisen hyvän laadun ominaisuuksia pyritään tässä tutkimuksessa tarkastelemaan rakennusliikkeen asiakkaan, tässä tapauksessa lähinnä asunnon hankkijan näkökulmasta. Vaikka näkökulma on näin rajattu, voidaan sen nähdä koskevan rakennusliikkeen asiakkuutta
yleisemmälläkin tasolla.
Rakentaminen on tyypillistä projektitoimintaa, jossa jokainen erillinen rakennusprojekti on oma, yksilöllinen kokonaisuutensa. Projektitoiminnalle ei kuitenkaan ole omaa, laatua koskevaa määrittelyä tai ohjeistusta, vaan sitä koskevat
samat laadun lainalaisuudet ja ominaisuudet kuin kaikkea muutakin ihmisten ja
organisaatioiden välistä toimintaa. Näin ollen laadun yleisiä ominaisuuksia voidaan soveltaa myös rakennustoimintaan. Seuraavassa tarkastellaan hyvän laadun
yleisten ominaisuuksien soveltuvuutta rakentamisen hyvän laadun keskeisten
ominaisuuksien määrittämiseen.
–

Mitä asiakassuuntautuneisuus merkitsee rakennustoiminnassa? Asiakassuuntautuneisuuden keskeisinä ominaisuuksina on nähty asiakkaan tarpeiden ennakointi ja niistä huolehtiminen. Asunto-osakeyhtiön perustajaurakoitsijan tulee toimia juuri näin suunnitellessaan ja rakentaessaan asuntoja
asiakkailleen. Hankkiessaan rakennuspaikan, laadituttaessaan suunnitelmat ja
rakentaessaan rakennuksen perustajaurakoitsija toimii asiakkaittensa lukuun
ja heidän puolesta. Näin ollen rakentamisen hyvään laatuun kuuluu asiakkaan
tarpeiden ennakoiminen ja niistä huolehtiminen. Siinäkin tapauksessa, että
asiakas pyytää urakkatarjousta valmiiden suunnitelmien perusteella, toiminnan lähtökohtana ja tavoitteena on asiakastarpeista huolehtiminen. Osoituksena tästä voidaan pitää Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998)
urakoitsijan vastuupykälien 26 ja 33 mukaisia vaatimuksia. Pykälässä 26
kohdassa 3 ”Urakoitsijan edellytetään tulkitsevan sopimusasiakirjoissa esitettyjä tietoja ja tutkimustuloksia alan ammattilaisena”. Samoin pykälässä 33
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–

–
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urakoitsijan edellytetään toimivan tilaajan parasta tarkoittavalla tavalla. Asiakassuuntautuneisuuden voidaan siten katsoa kuuluvan rakentamisen hyvän
laadun ominaisuuksiin.
Rakentaminen on toimintaa, jossa lopputuote, rakennus, aikaansaadaan lukuisista eritasoisista rakennustuotteista. Tuotteiden toisen pään muodostavat
luonnon raaka-aineet kuten hiekka, sora ja vesi ja toisen pään monimutkaiset
tekniset komponentit ja laitteet. Jopa tavalliseen asuinrakennukseen sisältyy
koko tuotteiden kirjo raaka-aineista huipputeknologiaan. Juuri siksi virheettömyys on erityinen haaste koko rakennusalalle. Kun samaan tuotteeseen kuuluu raaka-aineista rakennuspaikalla tehtäviä osia, puolivalmisteista koottavia
osuuksia ja teknisesti vaativia laitteita, se asettaa rakennusprojektin suunnittelulle ja johtamiselle erityisvaatimuksia. Samaan projektiin on mahdutettava
hyvin eritasoisia toimintoja, jolloin erilaisten toimintojen yhteensovittamisen
virhemahdollisuus kasvaa. Verrattuna teolliseen kokoonpanolinjaan rakennusprojektin läpivieminen on paljon vaikeammin hallittavissa. Lopputuotteen tulisi kuitenkin olla kummassakin tapauksessa virheetön. Siksi
virheettömyys on erityishaaste juuri rakennusalalle. Kuitenkaan virheettömyyden tavoitteesta ei rakentamisessakaan voida luopua. Virheettömyys on
siten myös rakentamisen hyvän laadun edellytys.
Nimenomaan rakentamisessa virheettömyys merkitsee mitä suurimmassa
määrin osaamista ja kyvykkyyttä. Rakennusprojektin läpiviennissä tarvitaan
erityisesti osaamista ja kyvykkyyttä. Pekka Siikasen (2009) tutkimuksen mukaan työmaiden keskeisimmät ongelmat johtuvat puutteellisesta johtamisotteesta ja määrämuotoisesta tekemisestä, joiden molempien taustalla voi nähdä
osaamis- ja kyvykkyysvajetta. Osaamista vaatii projektin eri osa-alueiden hallinta ja kyvykkyyttä ennakointi ja ennalta arvaamattomista tilanteista selviytyminen. Rakentamisen projektiluonne vaihtuvine osapuolineen ja toteutusorganisaatioiden kokoonpanoineen edellyttää kykyä toimia jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa (Pekkanen 2005). Kyvykkyyttä edellytetään myös asiakkaan tarpeiden ymmärtämisessä ja erityisesti niiden ennakoimisessa. Kyvykkyys on siten keskeinen rakentamisen hyvän laadun ominaisuus.
Suoritusten jatkuva parantaminen koskee mitä ilmeisimmin myös rakennustoimintaa. Lähtökohdan tälle tutkimukselle loivat esitetyt mielipiteet ja
havainnot rakentamisen huonosta laadusta. Suoritusten jatkuva parantaminen
tähtää myös laadun parantamiseen ja on välttämätöntä hyvälle laatutoiminnalle. Rakentamisen laadullisen kehitystyön on Kansallista laatustrategiaa koskevan selvityksen (1997) mukaan todettu olevan jälkijättöistä muuhun teolli-

–

–

–

–

suuteen verrattuna. Siksi suoritusten parantaminen kuuluu rakentamisen laatutoiminnan ja hyvän laadun tavoitteisiin.
Avoimuuden ja läpinäkyvyyden on nähty kuuluvan kaikkeen inhimilliseen
toimintaan ja koskevan siten kaikkia ihmisten ja organisaatioiden välisiä suhteita, myös rakennustoimintaa. Avoin ja läpinäkyvä toiminta on ennustettavaa,
yllätyksetöntä. Yllätyksettömyys ei kuitenkaan sulje pois mahdollista transsendentaalista kokemusta, koska tähän kokemukseen ei liity avoimuuden
puuttumiseen tavallisesti kuuluvaa ikävän yllätyksen kokemusta. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden seurauksena syntyvä ennustettavuus on tärkeässä roolissa muun muassa silloin, kun asiakas valitsee tulevaa kotiaan rakentajan
kohteesta tuottaman informaation ja esiteaineiston perusteella.
Oikea-aikaisuus on keskeinen rakentamista koskeva vaatimus. Jopa siinä
määrin, että rakennusurakkasopimus sisältää Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE:n (1998) mukaisen sanktion, mikäli rakentaminen ei etene
tai valmistu sovittuun ajankohtaan mennessä. Ei voida ajatella laadukasta rakentamista ilman oikea-aikaisuutta. Sanonta ”hyvää kannattaa odottaa” ei sovi rakentamiseen, sillä kohteen myöhästyminen aiheuttaa melkein aina asiakkaalle paitsi toiminnallista vahinkoa, myös taloudellisia menetyksiä. Oikeaaikaisuus on siten rakentamisen hyvän laadun keskeinen vaatimus.
Vastuullisuus tai oikeammin sen puute on julkisuudessa esitettyjen väitteiden
mukaan monen asunnonostajan murheena. Asuntoyhtiön perustajaurakoitsija
ottaakin vastatakseen ja jopa päättää asiakkaansa puolesta monista asiakkaidensa toiveista ja tarpeista suunnitellessaan ja rakentaessaan asiakkailleen
koteja. Tähän päätöksentekoon osallistuvat myös kunnat kaavoituspäätöksillään yhdessä eri alojen suunnittelijoiden kanssa. Asiakas voi tavallisesti vaikuttaa itse ainoastaan sisustusmateriaaleihin ja mahdollisesti kevyiden väliseinien sijaintiin, joskus ei niihinkään. Asiakkaan puolesta ja nimissä toimiminen vaatii aina vastuullisuutta. Rakentaminen on nimenomaan asiakkaan
puolesta toimimista. Siksi vastuullisuus on rakentamisen hyvän laadun keskeinen vaatimus.
Vastaavuus on keskeisessä asemassa kaikessa rakentamisessa. Rakennuksen
on vastattava jo Maankäyttö- ja rakennuslain (1999) perusteella siitä laadittuja suunnitelmia ja annettuja ohjeita. Asunnon on vastattava siitä annettua informaatiota ja luotua mielikuvaa. Rakentamiseen käytettävien materiaalien ja
teknisten laitteiden on ominaisuuksiltaan vastattava niistä ilmoitettua tasoa.
Markkinointi pyrkii tuomaan tehokkaasti esille tuotteiden ja palvelujen ominaisuuksia sekä luomaan mielikuvia. Tässä vastaavuus on erityisen haasteen
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–

–

edessä. Vastuullisuus on tärkeässä roolissa vastaavuutta arvioitaessa. Rakentamisessa on kysymys palvelun ohella myös tuotteiden valmistamisesta. Siksi
vastaavuuden on syytä todeta kuuluvan vastuullisuuden lisäksi rakentamisen
hyvän laadun ominaisuuksiin.
Ekologisuus ja toiminnan ympäristövaikutukset nousevat koko ajan yhä tärkeämmäksi myös rakennustoiminnassa. Rakennuksia on jo jonkin aikaa arvotettu niiden elinkaariominaisuuksien mukaisesti. Vasta viime vuosina huomiota on kiinnitetty myös rakentamisen luonnonvarojen käyttöön ja ympäristövaikutuksiin. Todetut ilmastomuutokset asettavat omat haasteensa myös rakennustoiminnalle. Ekologisuuden merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Myös
rakennusteollisuuden on panostettava toiminnassaan kestävään kehitykseen.
Tämä asettaa haasteita, mutta avaa myös mahdollisuuksia uudenlaiselle kehitystoiminnalle ja innovaatioille. Usein todellinen muutos alkaa vasta pakon
sanelemana. Rakennustoiminta kaikkine osa-alueineen on nyt tämän pakon
edessä. Siksi ekologisuus on rakentamisen hyvän laadun keskeinen ominaisuus.
Mitä transsendentaalisuus merkitsee rakennustoiminnassa? Transsendentaalisuuden todettiin ilmenevän kokemuksena, joka tuottaa mielihyvää ja
tyydytystä. Palvelutoimintaan sisältyy mielihyvän ja tyydytyksen kokemisen
mahdollisuus. Myös rakentamisen on todettu olevan palvelutoimintaa. Näin
ollen transsendentaalisuuden kokeminen on mahdollista myös rakennustoiminnassa. Hyvä rakentamisen laatu voi siis sisältää myös transsendentaalisuuden, mutta koska sen olemassaolon voi kokea vasta jälkikäteen eikä sitä
siten voi tyhjentävästi määritellä, kuten hyvän laadun yleisessä tarkastelussa,
myöskään rakentamisen hyvän laadun ei voida edellyttää sisältävän transsendentaalisuuden kokemista.

Edellä todettu osoittaa, että kaikki esiin nostetut hyvän laadun keskeiset ominaisuudet koskevat myös rakentamisen hyvää laatua. Tämä ei ole mikään yllätys,
sillä laatu on jo lähtökohdiltaan yleinen, universaali ja sovellettavissa kaikkeen
inhimilliseen toimintaan, siten myös rakennustoimintaan. On ollut kuitenkin perusteltua suorittaa hyvän laadun keskeisten ominaisuuksien tarkastelu myös rakentamisen näkökulmasta ja tarkastella hyvän laadun ominaisuuksien merkitystä
rakennustoiminnalle. Siten se voi edesauttaa varsinaisen tutkimustehtävän hahmottamisessa ja sen laatunäkökulman löytämisessä.
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4.2

Rakentamisen laatuominaisuuksien tarkastelu

Käytännön toiminnassa kaikki esiin nostetut hyvän laadun ominaisuudet toteutuvat samanaikaisesti ja merkitykseltään samanarvoisina vain harvoin, ehkeivät
koskaan. Niiden merkitys ja vaikutus tuotteen tai palvelun kokonaislaatuun voi
siten vaihdella suuresti. Näin ollen sekä hyvän laadun että rakentamisen hyvän
laadun keskeiset ominaisuudet eivät ole saavutettavuuden ja toteutumisen näkökulmasta yhteismitallisia. Osaa niistä voidaan pitää helpommin saavutettavina ja
toteutuvina kuin toisia, joiden saavuttaminen käytännön rakennustoiminnassa voi
osoittautua erittäin vaikeaksi. Toisaalta osa hyvän laadun ominaisuuksista on sellaisia, että niiden toteutuminen on välttämätöntä, jotta yleensä voidaan puhua laatutoiminnasta.
Rakennukselle ja rakentamiselle asetettavat laatuvaatimukset määrittävät
kohteen laatutason, joka dokumentoidaan tavallisesti kohdetta koskeviin asiakirjoihin. Siikasen (2009) tutkimus on osoittanut, että kohteelle suunniteltu laatutaso
jää ainakin osittain toteutumatta, mikäli rakentamisen kaikki osapuolet eivät ole
sisäistäneet asetettuja tavoitteita. Jotta asetetut laatutavoitteet saavutetaan, kaikilla
kohteen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvilla täytyy olla yhteinen näkemys
kohteen laatuvaatimuksista. Yhteisen ymmärryksen lisäksi tarvitaan realistinen
käsitys siitä, kuinka asetetut tavoitteet saavutetaan.
Rakentamisen hyvän laadun keskeisten ominaisuuksien tarkastelua niiden
käytännön rakennustoiminnassa toteutumisen näkökulmasta voidaan siten pitää
perusteltuna. Tässä tutkimuksessa niitä rakentamisen hyvän laadun ominaisuuksia, joiden toteutuminen käytännön rakennustoiminnassa on välttämätöntä, jotta
yleensä voidaan puhua laatutoiminnasta, nimitetään laadun perusominaisuuksiksi. Ne ovat ominaisuuksia, jotka toiminnan on aina täytettävä edustaakseen
laatutoiminnalta vaadittavaa minimitasoa. Käytännössä asiakas ei välttämättä edes
tiedosta niitä varsinaiseen laatutoimintaan kuuluviksi. Keskeisistä hyvän laadun
ominaisuuksista tällaisina voidaan pitää:
–

Virheettömyyttä, sillä on vaikeaa mieltää virheellinen toiminta laadukkaaksi.
Käytännössä on tuskin virheetöntä rakennusta, mutta toiminnan lähtökohtana
ja päämääränä täytyy olla kaikissa tapauksissa virheettömyys. Tähän tähtäävät myös rakennusten valmistumisvaiheessa laadittavat virhe- ja puuteluettelot, joiden avulla pyritään varmistamaan virheetön lopputulos. Näin ollen virheettömyys on yksi laadun perusominaisuuksista.
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–

–

Oikea-aikaisuuden voidaan nähdä myös laadun perusominaisuuksiin kuuluvana, sillä olkoonpa tuote kuinka laadukas tahansa, mikäli se ei valmistu ajallaan, toimintaa kokonaisuudessaan ei voi pitää laadukkaana. Oikea-aikaisuus
on siten laadun perusominaisuuksiin kuuluva ominaisuus.
Myös vastuullisuuden ja vastaavuuden voidaan nähdä hyvän laadun perusominaisuuksiin kuuluvina. Ne ovat molemmat luonteeltaan sellaisia, että ilman niiden toteutumista ainakin jossain määrin on vaikeaa puhua laadukkaasta toiminnasta. Vastaavuuden ainakin kapeasti ymmärrettynä voidaan
nähdä toteutuvan esimerkiksi asunnon vastatessa siitä laadittuja suunnitelmia
ja vastuullisuuden siinä, että rakentaja toimii kohdetta toteuttaessaan laillisesti ja sopimusten mukaisesti.

Näiden laadun perusominaisuuksien lisäksi laatutoimintaan kuuluu joukko ominaisuuksia, joiden toteutumisen jälkeen yhdessä laadun perusominaisuuksien
kanssa vasta voidaan puhua hyvästä kokonaislaadusta. Nämä ovat usein ominaisuuksia, jotka myös asiakas voi kokea laadukkaiksi sekä mielihyvää ja tyydytystä tuottaviksi. Niiden toteutuminen voi parhaimmillaan johtaa jopa transsendentaaliseen kokemukseen. Siksi tässä tutkimuksessa näitä ominaisuuksia kutsutaan varsinaisiksi laaduntekijäominaisuuksiksi, ja ne edustavat sitä osaa kokonaislaatua, joka tekee toiminnasta yhdessä laadun perusominaisuuksien kanssa
hyvän laadun kriteerit täyttävää. Tällaisia ominaisuuksia ovat:
–

–
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Asiakassuuntautuneisuus, sillä se, että jollakin tuotteella tai toiminnolla on
asiakas, ei vielä tee toiminnasta asiakassuuntautunutta. Vasta asiakkuuden
ymmärtäminen ja sisäistäminen kaikkea suunnittelua ja toimintaa ohjaavaksi
tekijäksi tekee toiminnasta asiakassuuntautuneen. Tällöin asiakas ja asiakkaan tarpeista huolehtiminen muodostavat koko toiminnan lähtökohdan. Parhaimmillaan asiakassuuntautuneisuus merkitsee asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä ja ennakoimista ennen kuin asiakas on itse osannut niitä ilmaista. Vasta tällöin voidaan puhua hyvästä asiakkuuden hoidosta. Siksi asiakassuuntautuneisuus on laadun perusosaa täydentävä varsinainen laaduntekijäominaisuus.
Myös kyvykkyyttä voidaan pitää laadun perusominaisuuksia täydentävänä
varsinaisena laaduntekijäominaisuutena. Osaaminen on monessa tapauksessa
kyvykkyyttä ja ilmenee ennen kaikkea ymmärryksenä siitä, kuinka tuote tai
palvelu voidaan pitää jatkuvasti laadukkaana. Kyvykkyys tekee myös toiminnasta uudistumiskykyisen ja on siksi perusosaa täydentävä varsinainen laaduntekijäominaisuus.

–

–

–

–

Suoritusten jatkuva parantaminen voidaan nähdä myös laadun perusominaisuuksia täydentäväksi laaduntekijäominaisuudeksi. Ilman pyrkimystä kehittyä ja tulla paremmaksi ei voi olla kestävää laatutoimintaa. Uusi innovaatio tai toimintatapa voi hetkellisesti täyttää hyvän laadun tunnusmerkit ilman jatkuvaa parantamistakin, mutta ilman kykyä kehittyä ja uudistua nopeasti muuttuvassa maailmassa tämän päivän tuote tai palvelu on jo huomenna aikansa elänyt. Jatkuvan parantamisen tarve ei koske ainoastaan teknologista kehittämistä, vaan koko arvoketjun kaikkia toimintoja.
Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat perusominaisuuksia täydentäviä laaduntekijäominaisuuksia. Hyvään laatutoimintaan kuuluu sen olennaisena osana luottamus. Luottamusta taas on vaikea rakentaa ilman avoimuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä, ennustettavuutta. Rakennusklusterin toimintakulttuurin on nähty perustuvan sisäänpäin kääntyneisyyteen ja sääntöjen noudattamiseen, jossa
menetelmillä pyritään hallitsemaan rakennusprosessia (Silén 2001). Siten toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys ovat erityisenä haasteena juuri rakennusalalla.
Ekologisuus, sillä toiminta, joka ei sisällä ympäristövaikutusten arviointia ja
suunnittelua, ei ole ekologista tämän tarkastelun tarkoittamalla tavalla. Luonnonvarojen säästämiseen ja ympäristön kuormituksen välttämiseen tähtäävä
toiminta ei vielä tee siitä ekologista, sillä sellaisen voidaan katsoa sisältyvän
tavanomaisiin tuotantoresurssien säästötavoitteisiin. Vasta sitten kun toiminnan ympäristövaikutuksiin kiinnitetään aktiivisesti huomiota, ne selvitetään ja
niiden osalta laaditaan kestävään kehitykseen tähtäävä suunnitelma, voidaan
puhua ekologisuuteen tähtäävästä toiminnasta. Ekologisuuteen sisältyy siten
jatkuva ponnistelu vähentää luonnonvarojen käyttöä ja ympäristön kuormitusta tavoitteena kestävä kehitys. Kestävää laatutoimintaa ei voi olla ilman
tuotantotoiminnan koko arvoketjun sisältävää ekologisten arvojen huomioimista. Siksi ekologisuus kuuluu perusosaa täydentäviin varsinaisiin laaduntekijäominaisuuksiin.
Transsendentaalisuuden voidaan nähdä edustavan laadun ja laatutoiminnan
World class -tasoa, jossa laadun kehittämistyö on keskittynyt täysin asiakkaiden ilahduttamiseen ja heidän toiveidensa ja tarpeidensa toteuttamiseen (Silén
2001). Transsendentaalisuus täydentää laaduntekijäominaisuuksia näyllä, jossa asiakkaan palvelu on kehittynyt täydellisen tyytyväisyyden ja mielihyvän
tasolle.
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Rakentamisen hyvän laadun ominaisuuksien tarkastelu ja jaottelu laadun perusominaisuuksiin ja niitä täydentäviin varsinaisiin laaduntekijäominaisuuksiin pyrkii kuvaamaan niiden suhdetta ja merkitystä hyvän kokonaislaadun tekijöinä,
laadun ja laatutoiminnan tason määrittäjänä. Laadun perusominaisuudet kuuluvat
siihen osaan kokonaislaatua, joka sisältyy tavanomaiseen laatuajatteluun, eikä niiden saavuttaminen vaadi kehittynyttä laatutoimintaa. Sen sijaan varsinaisten laaduntekijäominaisuuksien saavuttaminen edellyttää asiakassuuntautunutta tekemisja palvelukulttuurin omaksumista ja sisäistämistä. Vasta varsinaisten laaduntekijäominaisuuksien omaksuminen luo edellytyksiä erottua kilpailijoista ylivertaisen
osaamis- ja kyvykkyyspääoman avulla, mikä parhaimmillaan mahdollistaa täydellisen asiakastyytyväisyyden.
Laatutekijöiden merkitystä kokonaislaadun rakentajina voidaan kuvata Kanodiagrammin avulla (kuva 23). Siinä laadun perusominaisuudet voivat parhaimmillaan yltää tarpeen täyttymiseen, mutta eivät varsinaisen asiakastyytyväisyyden saavuttamiseen. Asiakastyytyväisyys voidaan saavuttaa vasta silloin, kun toiminnan suorituskyky yltää varsinaisten laaduntekijäominaisuuksien tasolle.
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ASIAKASTYYTYVÄISYYS
SUORITUSKYKY

Laaduntekijä-ominaisuudet
-Asiakassuuntautuneisuus
-Kyvykkyys (osaaminen)
-Jatkuva parantaminen
-Avoimuus ja läpinäkyvyys
-Ekologisuus
-Transsendentaalisuus

TARPEEN
TÄYTTYMINEN

Laadun perusominaisuudet
-Virheettömyys
-Oikea-aikaisuus
-Vastuullisuus
-Vastaavuus

Kuva 23. Kokonaislaadun muodostuminen perus- ja sitä täydentävistä varsinaisista
laaduntekijäominaisuuksista. Laadun perusominaisuudet voivat parhaimmillaan yltää
tarpeen täyttymiseen, mutta asiakastyytyväisyys voidaan saavuttaa vasta kun suorityskyky yltää varsinaisten laaduntekijäominaisuuksien tasolle.

4.3

Rakentamisen hyvän laadun ja rakentamismääräysten
laatunäkökulma

Rakentamismääräysten laatuajattelun todettiin perustuvan yleisen edun tavoitteluun ja olevan alisteista itse rakentamisen vaatimuksille. Rakentamisen hyvän
laadun määrittelyssä tämä näkökulma ei ole osoittautunut riittäväksi. Terveellinen, turvallinen ja kestävä rakentaminen ei vielä tee siitä hyvän laadun ominaisuudet täyttävää. Hyvä laatu, laadukas tuote tai palvelu on muutakin kuin luettelo
ominaisuuksia. Sen keskeiseksi tekijäksi on osoitettu se ajattelu ja ymmärtäminen, jonka kohteena on asiakas ja tavoitteena asiakkaan tarpeiden ennakoiminen
ja niistä huolehtiminen. Toiminnan lähtökohtana on siis asiakkaan hyvä, asiakkaan asemaan asettuminen ja kokonaisvaltainen ymmärtäminen, parhaimmillaan
jopa kyky ennakoida asiakkaan tarpeet. Lähtökohdiltaan tällaiseksi on osoittau155

tunut hyvä ja kestävä laatutoiminta tässä tutkimuksessa. Vasta tällöin voidaan
puhua tuotteen tai palvelun hyvästä kokonaislaadusta.
Rakentamismääräysten laadulliset tavoitteet perustuvat yleisellä, kaikkea rakentamista koskevalla tasolla tapahtuvaan ohjeistukseen. Ne muodostavat siten
lähtökohdan ja perustan myös laadun ja laatutoiminnan vaatimuksille. Maankäyttö- ja rakennuslaissa asetuksineen ja rakentamismääräyksineen on näin haluttu
määrittää tiettyjä tuotteelta ja sen tekemiseltä edellytettäviä, myös laadullisia tavoitteita ja vaatimuksia. Samalla kun näin on määrätty, varsinainen laatutyö ja sen
edellyttämät toimenpiteet on jätetty alalla toimijoiden tehtäväksi. Näin ollen rakentamismääräyksillä on ainoastaan haluttu varmistaa tietyn perustason toteutuminen kaikessa rakentamisessa ja sen suunnittelussa. Tällöin ei voi välttyä ajattelulta, että rakentamismääräyksiä ei ole tarkoitettukaan varsinaisen laatutoiminnan työkaluksi, vaan niiden on ajateltu muodostavan ainoastaan lähtökohdan ja
perustan varsinaisille laadunrakentamistoimenpiteille.
Tällaista viestiä rakentamismääräykset eivät suoranaisesti sisällä. Tällaiselta
ajattelulta ei voi kuitenkaan välttyä suoritettaessa vertailua rakentamisen hyvän
laadun ja rakentamismääräysten laatunäkökulmien välillä, niin merkittävästi ne
poikkeavat jo lähtökohdiltaan toisistaan. Siinä missä hyvän laatutoiminnan lähtökohtana ja kohteena on asiakas, rakentamismääräysten lähtökohtana on yleinen
etu ja kohteena itse tuote, rakennus. Jo rakentamismääräysten määräysluonne on
sellainen, että sitä on vaikea pitää laatuajatteluun kuuluvana, sillä määräyksillä ja
määräämisellä ei ole sijaa hyvään ja kestävään laatuun tähtäävässä toiminnassa.
Varsinaisen eron kuitenkin muodostaa suhde asiakkuuteen. Rakentamismääräykset eivät tunne laatutoiminnan mukaista asiakkuutta, vaikka se on kaiken laatuajattelun ja -toiminnan oleellisin osa, koko laatufilosofian ydin.
Siinä missä laatutoiminta näkee lähtökohdakseen kokonaisvaltaisen asiakkuuden ja asiakkaan tarpeet, rakentamismääräysten lähtökohtana on yleinen etu,
sen varmistaminen, että asiat tehdään yleisen turvallisuuden, terveellisyyden ja
ympäristövaatimusten mukaisesti. Hyvän ja kestävän laatutoiminnan tavoitteena
on siihen kasvaminen, sen sisäistäminen ja omaksuminen kaikkea ajattelua ja
toimintaa ohjaavaksi tekijäksi, jonka lähtökohtana on asiakas ja asiakkaan tarpeet.
Rakentamismääräysten mukainen toiminta perustuu määräämiseen, tarkastamiseen, valvontaan ja sen varmistamiseen, että toimitaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Rakentamisen hyvän laadun ja rakentamismääräysten laatunäkökulmien eroavuudet pelkistyvät siten asiakasajattelun erilaisuuteen, sillä rakentamismääräykset eivät sisällä hyvän rakentamisen laadun mukaista asiakasnäkö156

kulmaa. Tätä lähtökohtien ja toiminnan erilaisuutta on pyritty havainnollistamaan taulukossa 6.
Taulukko 6. Rakentamisen hyvän laadun ja rakentamismääräysten mukaisen laadun
keskeisten ominaisuuksien vertailu.
Hyvän laadun keskeiset
ominaisuudet

Sisältö
Rakentamisen hyvä laatu

Rakentamismääräysten mukainen laatu

Asiakassuuntautuneisuus Muodostaa lähtökohdan laadukkaalle Ei varsinaista asiakasnäkökulmaa.
toiminnalle.

Lähtökohtana yleinen etu.

Kattaa koko arvoketjun.
Avainasemassa asiakkuuden
sisäistäminen ja asiakastarpeiden
ennakointi.
Kyvykkyys (osaaminen)

Kyky asiakastarpeiden ennakointiin ja Lähtökohtana määräysten mukaisen
toteuttamiseen.

toiminnan varmistaminen.

Mahdollistaa kilpailijoista erottumisen.
Korostuu totuuden hetkissä.
Virheettömyys

Asiat tehdään jatkuvasti oikein ja

Virheettömyyden varmistaminen

virheettömästi.

perustuu tarkastamiseen.

Tuotteiden ominaisuudet

Toiminnassa huomioitava yleisen edun

asiakastarpeiden mukaisia.

vaatimukset.

Suoritusten jatkuva

Lähtökohtana toiminnan jatkuva

Ei sisälly vaatimuksiin. Määräysten

parantaminen

parantaminen.

täyttäminen muodostaa riittävän

Kattaa koko arvoketjun.

suoritustason.

Avoimuus ja

Toiminta avointa, ennakoitavaa ja

Perustuu yleiseen määräämiseen,

läpinäkyvyys

läpinäkyvää.

ohjeistamiseen ja valvontaan.

Aikaansaa luottamuksen osapuolten
välille.
Oikea-aikaisuus

Ohjaa keskeisesti kaikkea toimintaa.

Ei sisälly vaatimuksiin.

Vastuullisuus

Toimintaa ohjaa hyväksyttävyys,

Korostaa toimijoiden vastuuta.

tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus. Perustuu tarkastamiseen ja valvontaan.
Vastaavuus

Lähtökohtana asiakkaan näkökulma,

Toiminnan ja tuotteiden oltava

joka ohjaa kaikkea toimintaa.

määräysten mukaisia.

Toimintaa ohjaavat kestävän

Lähtökohtana määräysten

kehityksen tavoitteet.

noudattaminen.

Mahdollistaa transsendentaalisen

Ei tunne ilmiötä.

Perustuu tarkastamiseen ja valvontaan.
Ekologisuus

Perustuu tarkastamiseen ja valvontaan.
Transsendentaalisuus

kokemuksen.

Kuinka rakentamismääräysten laatuajattelu vastaa Suomen laatupalkinnon arviointilogiikkaa? Millaisena rakentamismääräysten laatutavoitteet näyttäytyvät laa157

tupalkintokriteerien valossa? Suomen laatupalkintomallia arvioitaessa sen on todettu olevan laajin yleisesti käytössä oleva tapa mitata TQM-konseptin mukaista
laatua, koostuen neljästä osa-alueesta: toimintatapa, soveltaminen, parantaminen
ja tulokset. Rakentamismääräykset määrittävät jo nimensä mukaisesti rakentamisen toimintatavan, menettelyn. Voidaan myös ajatella, että ne ainakin jossain määrin antavat myös ohjeita toimintatavan käytännön soveltamiseen, sillä sisältyyhän
rakentamismääräyksiin erilliset lain, asetuksen ja määräysten ohje- ja selostusosiot.
Rakentamismääräyksiin ei kuitenkaan sisälly laatupalkintotavoitteiden mukaista toiminnan arviointi- ja parantamismenettelyä. Toki myös rakentamismääräyksien toimintatapoja arvioidaan ja parannetaan. Niiden arvioinnin ja parantamisen motiivina ei kuitenkaan ole ensisijaisesti laadulliset tavoitteet, vaan maankäyttö- ja rakennuslakiin kirjatut alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat yleiset
tavoitteet: luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti,
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Rakentamismääräykset eivät siten sisällä laatupalkintologiikan mukaisia toiminnan arviointi- ja
parantamistoimenpiteitä.
Laatupalkintomallin lähtökohdan muodostavat toiminnalta ja sen kehittämiseltä vaadittavat tulokset. Laadulliset tulostavoitteet muodostavat siten kaiken toiminnan ja sen kehittämisen lähtökohdan. Valitut toimintatavat, niiden käytännön
soveltaminen ja parantaminen palvelevat laadullisten tulostavoitteiden saavuttamista. Millaisia sitten ovat rakentamismääräysten laadulliset tulostavoitteet? Rakentamismääräysten osassa A1 todetaan määräysten tavoitetta ja tarkoitusta selostettaessa rakentamisen laadun varmistamisen tapahtuvan korostamalla rakennushankkeessa mukana olevien vastuita, käyttämällä hyväksi rakennusalan kehittämiä laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmiä, edellyttämällä rakentamisen eri
tehtävissä vaadittavaa kelpoisuuden osoittamista sekä rakentamiseen kohdistuvalla ja hyvää laatua tukevalla valvonnalla. Laatupalkintomallin mukaisia laatuun
ja sen parantamiseen tähtääviä varsinaisia tulostavoitteita rakentamismääräykset
eivät sisällä.
Näin ollen rakentamismääräykset poikkeavat jo lähtökohdiltaan myös Suomen laatupalkintomallin laatutavoitteista. Siinä missä laatupalkintomallin lähtökohdan ja keskeisen osan koko tarkastelulogiikkaa muodostavat toiminnalta vaadittavat tulokset, rakentamismääräysten lähtökohtana on rakentamista koskevien
tavoitteiden asettaminen. Laatupalkintomallia voidaan kuvata eläväksi toimintatavan soveltamisen ja parantamisen edellyttämien toimenpiteiden rotaatioksi, jossa
määritellyt, jatkuvasti uusiutuvat tulostavoitteet muodostavat päättymättömän
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kehittämisen kehän (vrt. Demingin PDCA-ympyrä). Rakentamismääräysten tavoitteenasettelu lähtee laissa ja asetuksessa annettujen, rakentamiselta edellytettävän vähimmäistason vaatimusten toteutumisen varmistamisesta rakennusvalvontaviranomaisten yleisen edun näkökulmasta suorittaman valvonnan avulla.
4.4

Rakentamismääräykset rakentamisen hyvän laadun tekijänä –
vastaus tutkimuskysymykseen

Teoriaosan laatutarkastelu johtopäätöksineen antaa kokonaiskuvan hyvän laadun
luonteesta ja ominaisuuksista. Keskeistä tälle tarkastelulle on ollut pyrkimys laatuajattelun ymmärtämiseen. Ymmärtämisen taustalta löytyy vastauksen etsiminen
kysymykseen: miksi? Miksi teoriatarkastelussa esiin noussut ajattelu ja toimenpiteet ovat tärkeitä hyvään ja laadukkaaseen tulokseen tähtäävässä toiminnassa?
Tämä tutkimus on osoittanut, että laadun sisäistäminen antaa vastauksen tähän
kysymykseen. Kun laatuajatteluun on kasvanut sisään, siitä on tullut osa persoonaa muodostuen siten ajattelua ja arvoja ohjaavaksi toiminnaksi. Organisaatiotasolla tätä kehitystä on kuvannut muun muassa Silén (2001) toteamalla vakuuttavaa laatua tuottavan asiakassuuntautuneen tekemis- ja palvelukulttuurin
aikaansaavan jäljittelemätöntä monipuolista osaamista, asiakaskeskeisyyttä kaikessa toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä, täydellistä integroitumista asiakkaiden tarpeisiin ja kokemusmaailmaan, laadullisen kilpailukyvyn ja laatukulttuurisuuden kaikinpuolista edistämistä sekä joustavaa asiakaskeskeistä strategista
ajattelua. Tämän kaiken on osoitettu sisältyvän hyvään ja kestävään laatutoimintaan, myös rakentamisen hyvään laatutoimintaan.
Rakentamismääräysten laatuajattelu ja näkökulma laatuun on erilainen. Siinä
asiakkuus on vaikeasti hahmotettava yleinen etu. Rakentamismääräysten laatuajattelua leimaa sen varmistaminen, että asiat tulevat hoidetuksi kokonaisuuden
kannalta hyväksyttävällä tavalla. Yleisen edun vaatimusten täyttäminen perustuu
määräämiseen ja tarkastamiseen, sääntöjen noudattamiseen ja tyytymiseen standardiratkaisuihin. Organisaatiotasolla tällaista toimintaa on kuvattu Kansallista
laatustrategiaa koskevassa selvityksessä (1997) keskinkertaista tai näennäislaatua
tuottavaksi, jossa laadun käsite on ymmärretty suppeasti tuote- ja valmistuskeskeisesti, sääntöjen ja määräysten noudattamiseksi (ks. kuva 7). Keskeisistä hyvän
laadun ominaisuuksista rakentamismääräysten voidaan katsoa sisältävän virheettömyyden, vastuullisuuden, ekologisuuden sekä avoimuuden ja läpinäkyvyyden
vaatimuksia. Niiden sisältö ja merkitys on kuitenkin jossakin määrin toinen rakentamisen hyvän laadun sisältöön verrattuna. Rakentamismääräysten laatuajat159

telu on siten samansuuntaista rakentamisen laadun perusominaisuuksien kanssa.
Siitä puuttuu kuitenkin merkittävä osa laadun perusominaisuuksia täydentävistä
varsinaisista laaduntekijäominaisuuksista.
Suomen rakentamismääräykset vastaavat vain osaa rakentamisen hyvän laadun vaatimuksia. Parhainta tämä vastaavuus on rakentamismääräysten keskeisten
alueiden turvallisuuden, terveellisyyden ja ympäristövaikutusten osalla. Samansuuntaista ajattelun voidaan katsoa olevan virheettömyyden, vastuullisuuden ja
avoimuuden osa-alueilla. Asiakassuuntautuneisuutta sellaisena kuin rakentamisen hyvä laatu sen näkee, rakentamismääräykset eivät sisällä, transsendentaalisesta kokemuksesta puhumattakaan. Kyvykkyyttä, oikea-aikaisuutta ja suoritusten
jatkuvaa parantamisvaatimusta rakentamisen hyvän laadun edellyttämällä tavalla
rakentamismääräykset eivät sisällä. Rakentamismääräysten laatukäsitys on jo
lähtökohdiltaan kapeampi ja se tarkastelee koko laatukysymystä eri näkökulmasta
rakentamisen hyvään laatuun verrattuna.
4.5

Tutkimustulosten yhteenveto

Tutkimuksen lähtökohtana oli vastauksen etsiminen asetettuun tutkimuskysymykseen:
Missä määrin rakentamista ohjaavat Suomen rakentamismääräykset vastaavat
hyvää rakentamisen laatua?
Asetettuun tutkimuskysymykseen vastaaminen edellytti hyvän rakentamisen laadun määrittämistä. Tätä lähestyttiin tarkastelemalla laatua ilmiönä ja rakentamalla kirjallisuustutkimuksen avulla kuva keskeisistä hyvän laadun ominaisuuksista. Kirjallisuustarkastelu muodosti tutkimuksen teoriaosan ja sen tavoitteena on
ollut hyvän laadun tuottamiseen tähtäävän laatuajattelun ymmärtäminen. Laadun
käsitteenä ja hyvän laadun ominaisuuksien todettiin olevan universaaleja, jolloin
niiden avulla voitiin päätyä määrittämään keskeisiä rakentamisen hyvän laadun
ominaisuuksia.
Varsinaisen tutkimuskohteen muodostivat Suomen rakentamismääräykset ja
niiden laatunäkökulma. Tavoitteena on ollut löytää rakentamismääräyksistä niiden
keskeiset rakentamisen laatua koskevat tavoitteet ja muodostaa kokonaiskuva rakentamismääräyksiin sisältyvästä laatuajattelusta. Tämän jälkeen voitiin verrata
rakentamismääräysten laatunäkökulmaa keskeisiin rakentamisen hyvää laatua kuvaaviin ominaisuuksiin ja antaa vastaus itse tutkimuskysymykseen.
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Tutkimus osoitti, että rakentamismääräysten laatunäkökulma poikkesi jopa
lähtökohdiltaan teoriatarkastelun perusteella esille nousseista rakentamisen hyvän laadun tavoitteista. Rakentamismääräykset tarkastelevat laatukysymystä yleisen edun vaatimusten näkökulmasta asettaen kaikkea rakentamista koskevan ohjeistuksensa kestävää yhdyskuntakehitystä palvelevan rakentamisen tehtäväksi.
Rakentamismääräysten laatuajattelu on kapea ja jäsentymätön perustuen määräyksiin ja niiden noudattamisen tarkastamiseen ja valvontaan. Varsinainen laatutyö on jätetty rakennushankkeessa mukana olijoiden vastuulle. Rakentamismääräysten laatuajattelu ei sisällä varsinaista asiakasnäkökulmaa.
Hyvän laadun ja siten myös rakentamisen hyvän laadun keskeiseksi määrittäjäksi tutkimuksessa nousi asiakasnäkökulma. Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen, niiden sisäistäminen ja niistä huolehtiminen muodostavat laatuajattelun lähtökohdan, perustan laadukkaalle toiminnalle. Tämä näkökulma on keskeisesti
ohjaamassa koko arvoketjun kaikkia toimintoja. Hyvä laatu ei synny määräämällä ja tarkastamalla, vaan sisäistetystä halusta toimia asiakkaan parhaaksi. Asiakkaan parhaaksi toimiminen tuo mukanaan kehittymistarpeen ja luo edellytykset toiminnan kaikenpuoliselle kehittämiselle.
Näin ollen rakentamismääräysten laatuajattelu kattaa vain osan rakentamisen
hyvän laadun ominaisuuksista, jotka tässä tutkimuksessa on nimetty lähinnä laadun perusominaisuuksiin kuuluviksi. Tutkimuksessa esiin nousseet rakentamisen
hyvän laadun ominaisuudet ovat kuitenkin kokonaisuus, joiden kaikkien on toteuduttava hyvään ja vakuuttavaan laatuun tähtäävässä toiminnassa. Rakentamismääräysten laatuajattelu ei tähän yllä. Se poikkeaa jo lähtökohdiltaan hyvän rakentamisen laadun tavoitteista ja suuntautuu tekijöihin, jotka edustavat ainoastaan
osaa hyvästä kokonaislaadusta. Rakentamisen hyvän laadun ja rakentamismääräysten laatuajattelun eroa on pyritty havainnollistamaan kuvassa 24.
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RAKENTAMISEN HYVÄ LAATU
Rakentamismääräysten
mukainen
laatu
-Turvallisuus
-Terveellisyys
-Ympäristövaikutukset

-Asiakassuuntautuneisuus
-Kyvykkyys (osaaminen)
-Virheettömyys
-Jatkuva parantaminen
-Avoimuus, läpinäkyvyys
-Oikea-aikaisuus
-Vastuullisuus
-Vastaavuus
-Ekologisuus
-Transsendentaalisuus

ASIAKAS

Kuva 24. Rakentamismääräysten mukainen laatu muodostaa ainoastaan perustan, jolle varsinainen asiakkaiden tarpeista lähtevä hyvän laadun rakentaminen voi perustua.
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5

Tutkimustulosten ja -menetelmien arviointi

5.1

Laatunäkökulmien erilaisuuden merkitys

5.1.1 Pääpaino tuotantotoiminnan tehokkuudessa
Mitä rakentamisen hyvän laadun ja rakentamismääräysten laatunäkökulmien erilaisuus merkitsee käytännössä? Vastausta kysymykseen etsittäessä on syytä palata
rakennustoiminnan perustarkoitukseen, sen tehtävään. Jo tämän tutkimuksen johdanto-osassa todettiin rakentamisen olevan palvelutoimintaa, jonka asiakkailleen
suuntaamien palvelujen tuottaminen koostuu erilaisista rakennusprojekteista. Rakentaminen on siis perimmäiseltä tarkoitukseltaan asiakkaiden tarpeen tyydyttämiseen tähtäävää palvelutoimintaa. Olipa kysymyksessä talo tai tie, niillä molemmilla on asiakas, jonka todellisen tai oletetun tarpeen tyydyttämiseksi rakennusprojekti aikaansaadaan. Mikäli kokonaisvaltaisen asiakkuuden sijasta tarkastelun kohteena on ainoastaan tuote, tässä tapauksessa rakennus ja sille asetettavat
vaatimukset, asiakkuus hyvän laatutoiminnan tarkoittamalla tavalla jää toteutumatta.
Asuntoyhtiön perustajaurakoitsija toimii tavallisesti asiakkaidensa puolesta
kohdetta suunnitellessaan ja toteuttaessaan. Vain poikkeustapauksissa asunnot
voidaan tehdä räätälöidysti tietylle asiakkaalle tai asiakasryhmälle, tavallisempi
on tilanne, jossa asuntojen ominaisuudet pyritään rakentamaan sellaisiksi, että
mahdollisimman moni asiakkaista voi ne hyväksyä. Näin ollen toimintaa ohjaavat
itse tuote ja sen yleiset ominaisuudet, eivät yksilöidyt asiakastarpeet. Tällöin on
mahdollista, jopa todennäköistä, että asuntokohdetta suunniteltaessa ja rakennettaessa tyydytään standardiratkaisuihin ja pääpaino suunnataan kohteen kustannustehokkaaseen toteutukseen. Tällaista toimintaa ja sen suunnittelua ohjaavat kustannustekijät, ei asiakasnäkökulma.
Kansallista laatustrategiaa koskevan selvityksen mukaan Suomen rakennusklusterin rakentamiskulttuurin on nähty perustuvan sääntöjen noudattamiseen ja
laaduntuottokyvyn kehittämispyrkimysten kohdistuvan pääasiassa suunnittelun ja
tuotantotoiminnan tehostamiseen (Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja
raportteja 15/1997). Nämä ovat toimintoja, joiden kohteena on toiminnan tuote,
rakennus. Tällöin keskeiset rakentamisen hyvän laadun ominaisuudet, tärkeimpänä niistä asiakkaan tarpeet, eivät tule huomioon otetuksi ja voivat jäädä toteutumatta. Mikäli rakentajan laatutoimintaa asiakasnäkökulman asemesta ohjaavat
163

rakentamismääräykset, voidaan joutua tutkimuksen johdantoluvussa kuvatun kaltaiseen tilanteeseen, jossa asunnon ostajan ja rakentajan näkemykset kohteen laadusta eivät kohtaa, ja pahimmillaan kiistaa puidaan oikeudessa.
5.1.2 Asiakastarpeiden välittyminen tuotteen ominaisuuksiin
Rakennushanketta voidaan pitää monitasoisena kokonaisuutena, jossa osapuolet
toimivat koko hankkeen ajan yhtäaikaisesti. Kaikkien osapuolten yhtäaikainen
toiminta poikkeaa tavallisesta hyödykkeiden tuotannosta, jossa osapuolet toimivat
itsenäisesti peräkkäisinä toimintoina ja ajallisesti peräkkäisinä ketjuina. Projektituotannossa kaikki asiakassuhteet syntyvät yhtäaikaisesti tiettyä tarvetta täyttämään. Rakennushankkeen aikana syntyvä vuorovaikutus tapahtuu osapuolten
välillä useilla eri tasoilla ja peräkkäisinä ketjuina yhtäaikaisesti. (Ventovuori ym.
2002.)
Useilla eri tasoilla yhtäaikaisesti tapahtuva vuorovaikutus asettaa haasteita
rakennushankkeen tiedonkululle. Yleisin ongelma Ventovuori ym. (2002) mukaan
on asiakastarpeiden hidas kulku asiakasketjun eri osilla ja tietojen vääristyminen
matkan aikana. Mikäli tiedonkulku ja asiakastarpeiden välittyminen kohtaavat
vaikeuksia tavanomaisessa tilaajan ja pääurakoitsijan välisessä rakennushankkeessa, olosuhteet ovat paljon haastavampia tilanteessa, jossa kohteen käyttäjää ei
välttämättä ole edes tiedossa sitä toteutettaessa. Tällainen tilanne on tavanomainen asuntojen perustajaurakoinnissa, jossa kohteen tilaaja ja rakentaja ovat sama
taho.
Pekka Siikanen (2009) on lisensiaattityössään selvittänyt työmaiden tuotannonohjauksen eri osa-alueiden ongelmia ja kehittämiatarpeita. Tarkastelun kohteena on ollut erityisesti tuotantosuunnitelmien ja ohjaustoimenpiteiden sisällöllinen laatu. Tutkimuksen avulla haettiin vastauksia muun muassa siihen, miten
laaditut tuotantosuunnitelmat ja käytetyt menettelytavat toimivat ohjauksen apuvälineinä ja miten työmaiden toiminta vastasi alalla hyväksi havaittuja menettelytapoja, yritysten toimintajärjestelmissä asetettuja vaatimuksia ja kohteiseen
laadittuja tuotantosunnitelmia.
Ongelmien juurisyyt voitiin tutkimuksen mukaan pelkistää kahteen tekijään:
puutteelliseen johtamiseen ja määrämuotoiseen tekemiseen. Laadun varmistustoimenpiteiden dokumentointi oli puutteellista, eikä laatuvaatimuksia yksilöity työvaiheisiin liittyvissä asiakirjoissa. (Siikanen 2009.) Vaikka laatuvaatimukset oli
sopimusasiakirjoissa esitetty, niiden merkitys käytännön toteutuksessa jäi monessa tapauksessa vähäiseksi, eivätkä laatutavoitteet siten toteutuneet. Suoraa yhteyt164

tä työmaiden tuotantosuunnitelmien laatimisen ja asiakastarpeista lähtevien vaatimusten välillä ei tutkimustulosten perusteella ollut tunnistettavissa. Vaikka asiakastarpeet olisivatkin muodostaneet toiminnan lähtökohdan, työmaiden toteutuksessa ne eivät tulleet esille.
5.1.3 Lopputulos useiden tekijöiden summa
Kankainen ja Junnonen (2001) ovat rakentamisen laatua koskevassa tutkimuksessaan todenneet rakentamisen laadun jakautuvan tuotteen eli rakennuksen laatuun ja toiminnan eli rakentamisprosessin laatuun. Useimmiten rakennuksen laatua arvioidaan sen perusteella, miten hyvin se täyttää käytettävyydelle ja koettavuudelle asetetut vaatimukset. Osa rakennuksen käytettävyyteen liittyvistä ominaisuuksista määritetään maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa, rakentamismääräyksissä sekä eriasteisissa normeissa. Toiminnalliset ja tekniset vaatimukset kohdistuvat rakennusosiin ja materiaaleihin, teknisiin järjestelmiin sekä
viimeistely- ja varustetasoon. Rakennuksen koettavuuden kohteina ovat rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö, ulkotilat ja lähiympäristö sekä sisätilat ja niiden laatutaso, kuten esimerkiksi yksityiskohdat. (Kankainen & Junnonen 2001.)
Rajanveto rakennuksen eri ominaisuuksien välillä on liukuva. Vaatimukset
johdetaan käyttäjien tarpeista ja toiminnoista sekä ympäristöstä. Suurin osa käyttäjien vaatimuksista lähtee käyttäjien tarpeista ja rakennuksessa tapahtuvista toiminnoista. Käyttäjien vaatimukset ovat rakennushankkeen alkaessa usein vain
summittaisesti määritettyjä. Lisäksi tulevat ympäristön olosuhteista sekä yhteiskunnan ja viranomaisten määräyksistä johtuvat vaatimukset. Jotta hankkeen etenemiselle saadaan konkreettisempi perusta, on vaatimukset tunnistettava ja tulkittava suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden ymmärrettävään muotoon. (Kankainen &
Junnonen 2001.)
Kankaisen ja Junnosen (2001) tutkimus tuo esille kaksi rakentamisen käytännön laatutoimintaan vaikuttavaa keskeistä tekijää. Ensinnäkin sen, että rakentamisen kokonaislaatu koostuu tuotteen ja toiminnan laadusta, joihin molempiin on
käytännön rakennustoiminnassa vaikuttamassa lukuisa joukko toimijoita. Toiseksi,
vaikka suurin osa rakentamisen vaatimuksista johdetaan käyttäjien tarpeista, niihin vaikuttaa aina myös ympäristö- ja yhteiskunnalliset tekijät viranomaismenettelyineen. Lisäksi käyttäjän vaatimukset ovat rakennushankkeen alkaessa useinmiten vain summittaisesti määritettyjä.
Rakentamisen lopputulokseen vaikuttaa lukuisa joukko toimijoita, joista jokainen näkee rakennusprojektin omasta näkökulmastaan ja pyrkii ensisijaisesti
165

hoitamaan oman osuutensa hankkeesta. Mikäli kaikilla toimijoilla ei ole yhteistä
näkemystä tuotteen ja toiminnan lopputuloksesta ja sille asetetuista vaatimuksista,
on todennäköistä, että niitä ei tunnisteta ja merkittävälle osalle toimijoita kokonaisuus jää hahmottumatta, eikä yhteistä ymmärrystä rakennushankkeen lopputuloksesta ja sisällöstä synny.
Asiakkaan näkökulmasta asiakastarpeiden toteutumiseen vaikuttavat edellä
mainitun tutkimuksen mukaan myös rakennushankkeen ympäristötekijät viranomaismenettelyineen. Ne vaikuttavat siten jokaisen rakennuhankkeen asiakastarpeiden toteutumiseen. Mikäli vielä rakennushankkeen käyttäjän (asiakkaan) vaatimukset ovat rakennusprojektia käynnistettäessä summittaisia, on enemmän kuin
todennäköistä, että asiakastarpeet hyvän laadun tarkoittamalla tavalla jäävät ainakin osittain toteutumatta.
5.1.4 Rakennus ja sen sijainti laaduntekijäominaisuutena
Rakentaminen on aina tiettyyn rakennuspaikkaan sidottua toimintaa, eivätkä rakennuspaikat ole samanarvoisia. Varsinkin tarkastelun kohteena olevassa asuntorakentamisessa asunnon sijainti määrää tavallisesti sen haluttavuuden ja siitä saatavan hinnan. Monessa asuntokohteessa itse tuotetta määräävämpi tekijä markkinoilla onkin sen sijainti. Kokonaisvaltaisen laatutoiminnan näkökulmasta tarkasteltuna asunnon sijainti on sen laatutekijöihin kuuluva ominaisuus. Omakotitalo
keskellä kaupunkia järven rannalla on suomalaisen asumismuodon ihanne. Siten
asuntomarkkinoilla rakennuspaikoista käytävä kilpailu voidaan nähdä rakentamisen laadullisiin tekijöihin kohdistuvana. Edellä kuvattujen selvitysten mukaan
monessa tapauksessa laadullisista tekijöistä kilpaileminen jääkin tähän, itse tuotteen, asunnon kohdalla tyydytään standardiratkaisuihin.
Mikäli rakennuspaikka ja sen ominaisuudet ovat keskeinen asuntomarkkinoita ohjaava tekijä, jää toiminnan laadun kehittäminen väistämättä lapsipuolen
asemaan. Kun lisäksi nykytilanteessa rakentamisen laadun kehitystyö on jätetty
ensisijaisesti alalla toimijoiden tehtäväksi (Maankäyttö- ja rakennuslaki
1999/132), ei voi välttyä kysymykseltä: onko tällainen ratkaisu oikea ja riittävä,
vai pitäisikö asuntorakentamisen laatutavoitteita jollakin tapaa täsmentää? Rakentamismääräykset eivät ole nykymuodossaan vastaus tähän kysymykseen. Mikäli
asuntotuottajien pääasiallinen mielenkiinto kohdistuu hyvistä rakennuspaikoista
kilpailemiseen, myöskään niiden ensisijaisena mielenkiinnon kohteena ei voi
pitää toiminnan laadun kehittämisponnisteluja. Näin ollen varsinaista laadun ko166

konaisvaltaista kehittämistoimintaa on vaikea nähdä minkään toimijan ensisijaiseen intressiin kuuluvaksi.
Mitkä tekijät sitten voisivat olla kokonaisvaltaisen laatutoiminnan kehittämistyön vauhdittajina? Yhtenä tällaisena toimii jo jossain määrin käytännössäkin rakentajille luovutettavien rakennuspaikkojen luovutusehdot, joissa voidaan hyvinkin yksityiskohtaisesti määrätä tontille rakennettavan rakennuksen laatuvaatimuksista. Toisen ja ehkä myös kestävämmän laadunrakentamisen vauhdittajan muodostavat asuntojen ostajat. Tämän näkemyksen ilmaisi asuntoministeri Jan Vapaavuori1 rakentajille suunnatussa viestissään: ”Mitä vauraampia ja vapaampia ihmiset ovat, sitä enemmän on tarvetta yksilöllisille asumisratkaisuille. Ihmisten vaatimustaso nousee. Se ei koske vain asuinrakennuksia, vaan myös työpaikka- ja
palvelurakennuksia. Myös rakennusten muuntojoustavuuden vaatimus kasvaa.”
5.2

Yhteys käytännön laatunäkökulmaan – tutkimustuloksen
verifiointi kyselytutkimuksella

5.2.1 Tavoiteena luoda yhteys käytännön laatuajatteluun
Laadunrakentamistoimpiteet on rakentamismääräyksissä annettu alalla toimijoiden tehtäväksi. Rakennusalalla toimijoiden ansaintalogiikan mukaiseen laadunrakentamiseen määräykset eivät puutu, mutta painottavat pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan merkitystä käytännön laadunrakentamisessa. Maankäyttö- ja
rakennuslaki yhdessä rakentamismääräysten kanssa asettavat siten velvoitteita
myös käytännön laadunrakentamistoimenpiteille (laatujärjestelmät, laadunvarmistustoimenpiteet). Vaikka jokainen rakennusalan toimija voi rakentaa laatutyökalunsa yksilöidysti omista tarpeistaan lähtien, niiden kaikkien yhteisenä taustatekijänä on maankäyttö- ja rakennuslaki rakentamismääräyksineen (ks. kuva 24).
Hyvän laadun ja rakentamisen hyvän laadun tyypillisten ominaisuuksien tunnistaminen on perustunut tässä tutkimuksessa laadun teoriatarkasteluun ja sen perusteella tehtyihin johtopäätöksiin. Näkökulma on siten lähtökohdiltaan teoreettinen perustuen yleiseen ja globaaliin laatututkimukseen. Tällöin väistämättä herää kysymys: mitä tämä merkitsee käytännössä? Kuvastaako tutkimustulos lainkaan suomalaisen rakentamisen todellisuutta? Millaisena käytännön rakentajat
kokevat tutkimuksessa esiin nousseet näkökulmat?
1
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Tutkimusten tavoitteena voidaan nähdä yleisellä tasolla niiden sovellutusten
merkitsevän kehittymistä ja tuovan jotakin uutta käytännön toimintaan. Myös
tämän tutkimuksen tavoitteena on, että se toisi oikeaa ja relevanttia tietoa rakentamisen käytännön laatukysymysten tarkasteluun ja antaisi eväitä laadulliseen
päätöksentekoon. Siksi on tarpeellista ja perusteltua pyrkiä selvittämään, millaisena laaduntekijänä rakentamismääräykset koetaan käytännön rakennustoiminnassa; toisin sanoen millaisena käytännön rakentajat näkevät keskeisten rakentamisen hyvän laadun ominaisuuksien toteutumisen rakentamismääräyksissä.
5.2.2 Tutkimustuloksen verifiointi kyselytutkimuksella
Käytännön rakentajien näkemystä rakentamismääräysten laatuajatteluun on tässä
tutkimuksessa selvitetty keskeisille suomalaisille rakennusalan organisaatioille
suunnatun kyselyn avulla (liitteet 2 ja 3). Kyselyn tavoitteena on ollut selvittää
käytännön rakennustoiminnassa työskentelevien rakennusalan ammattilaisten
näkemystä siitä, kuinka rakentamisen hyvän laadun keskeiset ominaisuudet toteutuvat Suomen rakentamismääräyksissä. Pyrkimyksenä on ollut saada paitsi käytännön rakennustoiminnasta vastaavien alan ammattilaisten mielipide esitettyihin
kysymyksiin, myös vastaajan näkemys kyselyssä esitettyjen laadun ominaisuuksien käytännön merkittävyydestä. Kyselyn heikkoutena voidaan pitää sitä, että
hyvän laadun ominaisuuksien esittely jää vastauspyynnössä pakostakin luettelomaiseksi. Mikäli vastaajilla olisi ollut vastauksia antaessaan koko tutkimus käytettävissään, olisi se mahdollistanut kysymysten syvällisemmän analysoinnin.
Kysely toteutettiin sopimalla yhdeksän suomalaisen rakennusalan organisaation (osallistujaorganisaatiot liitteessä 2) kanssa kyselyyn osallistumisesta. Tämän
jälkeen kyselyaineisto toimitettiin organisaatioille sähköisessä muodossa ja organisaatiot suorittivat sen jakelun jäsenilleen niin ikään sähköisesti. Määräaikaan
mennessä yhdeksäntoista eri rakennusalan organisaatioiden jäsentä vastasi kyselyyn. Kattavamman otoksen aikaansaamiseksi organisaatioita muistutettiin kyselystä ja vastausaikaa jatkettiin.
5.2.3 Kyselyn vastaukset ja vastausten analysointi
Kyselyyn vastasi kaikkiaan 23 rakennusalan ammattilaista. Kyselyyn vastanneiden osalta haluttiin selvittää myös heidän koulutuksensa, tehtävänsä vastaajaorganisaatiossa ja kokemuksensa rakennusalalla toimimisesta. Vastaajista peräti
86,4 %:lla on kokemusta rakennusalalta yli kaksikymmentä vuotta ja kaikilla yli
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viisi vuotta. Toimitusjohtajia vastaajista on viisi, teknisiä, liiketoiminta- ja toimialajohtajia viisi, johtavia asiantuntijoita, arkkitehteja ja suunnittelijoita kuusi, projektijohtajia, -päälliköitä ja rakennuspäälliköitä kolme. Koulutukseltaan vastaajista on diplomi-insinöörejä yhdeksän, arkkitehteja seitsemän, insinöörejä neljä.
Yhteenveto annetuista vastauksista on esitetty taulukossa 7.
Taulukko 7. Rakentamisen hyvän laadun keskeisten ominaisuuksien toteutuminen
Suomen rakentamismääräyksissä – kyselyyn annettujen vastausten yhteenveto.
Rakentamisen hyvän laadun keskeisten
ominaisuuksien toteutuminen Suomen
rakentamismääräyksissä

Ei

Jossakin

lainkaan

määrin

(%)

(%)

Melko

Erittäin

hyvin (%) hyvin (%)

Ei tietoa
(%)

Asiakassuuntautuneisuus
Muodostaa lähtökohdan laadukkaalle toiminnalle

13,0

34,8

30,4

21,7

Kattaa koko arvoketjun

21,7

47,8

21,7

4,3

0,0
4,3

Avainasemassa asiakkuuden sisäistäminen ja

30,4

43,5

17,4

4,3

4,3

17,4

43,5

21,7

8,7

8,7

asiakastarpeiden ennakointi
Kyvykkyys (osaaminen)
Kyky asiakastarpeiden ennakointiin ja
toteuttamiseen
Mahdollistaa kilpailijoista erottautumisen

17,4

34,8

26,1

13,0

8,7

Korostaa ”totuuden hetkiä”

26,1

30,4

21,7

13,0

8,7

Asiat tehdään jatkuvasti oikein ja virheettömästi

13,0

34,8

39,1

8,7

4,3

Tuotteiden ominaisuudet asiakastarpeiden

13,6

45,5

36,4

0,0

4,5

Virheettömyys

mukaisia
Suoritusten jatkuva parantaminen
Lähtökohtana toiminnan jatkuva parantaminen

31,8

27,3

31,8

4,5

4,5

Kattaa koko arvoketjun

31,8

31,8

27,3

4,5

4,5

Avoimuus ja läpinäkyvyys
Toiminta avointa, ennakoivaa ja läpinäkyvää

9,1

40,9

36,4

9,1

4,5

Aikaansaa luottamuksen osapuolten välille

9,1

27,3

45,5

13,6

4,5

Toimiminen sovittujen aikataulujen mukaisesti

22,7

27,3

36,4

4,5

9,1

Ohjaa keskeisesti kaikkea toimintaa

13,6

36,4

50,0

0,0

0,0

4,5

22,7

63,6

9,1

0,0

27,3

36,4

27,3

0,0

9,1

Oikea-aikaisuus

Vastuullisuus
Toimintaa ohjaavat hyväksyttävyys,
tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus
Vastaavuus
Lähtökohtana asiakkaan mielikuva ja kokemus
jotka ohjaavat toimintaa
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Rakentamisen hyvän laadun keskeisten
ominaisuuksien toteutuminen Suomen
rakentamismääräyksissä

Melko

Erittäin

Ei tietoa

Ei

Jossakin

lainkaan

määrin

(%)

(%)

9,1

31,8

54,5

4,5

0,0

31,8

45,5

9,1

0,0

13,6

hyvin (%) hyvin (%)

(%)

Ekologisuus
Toimintaa ohjaavat kestävän kehityksen
tavoitteet
Transsendentaalisuus
Mahdollistaa transsendentaalisen kokemuksen

Valtaosa kysymykseen vastanneista oli sitä mieltä, että rakentamisen hyvän laadun ominaisuudet toteutuvat vain jossakin määrin tai jäävät kokonaan toteutumatta rakentamismääräyksissä. Ainoastaan avoimuuden ja läpinäkyvyyden (52,3 %),
vastuullisuuden (72,7 %) ja ekologisuuden (59,0 %) vastaajista yli puolet näki
toteutuvan rakentamismääräyksissä melko tai erittäin hyvin. Rakentamisen hyvän
laadun keskeisen ominaisuuden asiakassuuntautuneisuuden koki ainoastaan kolmannes vastaajista toteutuvan rakentamismääräyksissä melko tai erittäin hyvin.
Tässäkin huomio kiinnittyy asiakassuuntautuneisuuden yhden ominaisuuden,
(lähtökohdan muodostamisen laadukkaalle toiminnalle) toteutumisen edustavan
melko tai erittäin hyvin yli puolta (52,1 %) edellä mainitusta näkemyksestä. Ei
voi välttyä ajatukselta, että vastaajat ovat vastatessaan tähän itse asiassa vastanneet kysymykseen rakentamismääräysten yleisestä merkityksestä laadukkaalle
toiminnalle. Muuten on vaikea ymmärtää asiakassuuntautuneisuuden tämän ominaisuuden muista selvästi poikkeavaa kyselytulosta.
Kyvykkyyden (56,5 %), suoritusten jatkuvan parantamisen (61,3 %), oikeaaikaisuuden (50,0 %) ja vastaavuuden (63,7 %) nähtiin jäävän toteutumatta tai
toteutuvan vain jossakin määrin rakentamismääräyksissä. Myös virheettömyyden
koki 53,3 % vastaajista jäävän rakentamismääräyksissä toteutumatta tai toteutuvan vain jossakin määrin. Tätä näkemystä voidaan pitää yllätyksellisenä huomioon ottaen rakentamismääräysten tarkastamiseen ja valvontaan perustuvan luonteen. Tältä osin annetut vastaukset ehkä kuvastavat tarkastamisen ja valvonnan
toteutumista käytännön rakennustoiminnassa. Sen sijaan transsendentaalisuuden
(77,3 %) toteutumattomuutta tai vain jossakin määrin toteutumista rakentamismääräyksissä voidaan pitää odotetun mukaisena tuloksena.
Rakentamisen hyvän laadun ominaisuuksien toteutumisesta Suomen rakentamismääräyksissä mielipiteensä esittäneiden vastauksia on pyritty havainnollistamaan kuvassa 25. Siinä kyselyyn osallistuneiden näkemys rakentamisen hyvän
laadun toteutumisesta Suomen rakentamismääräyksissä on esitetty annettujen
vastausten keskiarvona.
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Rakentamisen hyvän laadun keskeisten
ominaisuuksien toteutuminen Suomen
rakentamismääräyksissä

Ei lainkaan

Erittäin hyvin

Asiakassuuntautuneisuus
Muodostaa lähtökohdan laadukkaalle toiminnalle
Kattaa koko arvoketjun
Avainasemassa asiakkuuden sisäistäminen ja
asiakastarpeiden ennakointi
Kyvykkyys (osaaminen)
Kyky asiakastarpeiden ennakointiin ja
toteuttamiseen
Mahdollistaa kilpailijoista erottautumisen
Korostaa ”totuuden hetkiä”
Virheettömyys
Asiat tehdään jatkuvasti oikein ja virheettömästi
Tuotteiden ominaisuudet asiakastarpeiden
mukaisia
Suoritusten jatkuva parantaminen
Lähtökohtana toiminnan jatkuva parantaminen
Kattaa koko arvoketjun
Avoimuus ja läpinäkyvyys
Toiminta avointa, ennakoivaa ja läpinäkyvää
Aikaansaa luottamuksen osapuolten välille
Oikea-aikaisuus
Toimiminen sovittujen aikataulujen mukaisesti
Ohjaa keskeisesti kaikkea toimintaa
Vastuullisuus
Toimintaa ohjaavat hyväksyttävyys, tasapuolisuus
ja oikeudenmukaisuus
Vastaavuus
Lähtökohtana asiakkaan mielikuva ja kokemus
jotka ohjaavat toimintaa
Ekologisuus
Toimintaa ohjaavat kestävän kehityksen tavoitteet
Transsendentaalisuus
Mahdollistaa transsendentaalisen kokemuksen

Kuva 25. Rakentamisen hyvän laadun ominaisuuksien toteutuminen Suomen rakentamismääräyksissä – kyselyyn annettujen vastausten keskiarvot.

Lisäksi vastaajia pyydettiin nimeämään, mistä rakennustoiminnan näkökulmasta
he rakentamismääräysten laatukysymyksiä tarkastelevat. Tällä pyrittiin kartoitta171

maan paitsi erilaisissa rakennusalan tehtävissä toimivien osuutta vastaajista myös
eri näkökulmista alaa tarkastelevien mahdollisia näkemyseroja laatukysymyksiin.
Vastaajat ilmoittivat vastanneensa niihin suunnittelun (45,5 %), rakennuttamisen
(31,8 %), konsultoinnin (31,8 %), rakentamisen (18,2 %), valvonnan (18,2 %),
kiinteistön ylläpidon (4,5 %) sekä kiinteistön omistajan, normintekijän, rakentamistalouden ja rakennusalan järjestön näkökulmasta (yhteensä 22,7 %).
Rakennustoiminnan erilaisista näkökulmista kyselyyn annettujen vastausten
keskiarvot on esitetty taulukossa 8. Kohta muut käsittää kiinteistön omistajan, rakentamistalouden, normintekijän ja rakennusalan järjestön näkökulmasta annetut
vastaukset. Kiinteistön ylläpidon näkökulmasta laatukysymyksiä tarkastelleiden
osuus oli niin pieni, että se on jätetty pois yhteenvedosta.
Taulukko 8. Rakentamisen hyvän laadun keskeisten ominaisuuksien toteutuminen
Suomen rakentamismääräyksissä -kyselyyn rakentamisen eri näkökulmista annettujen vastausten keskiarvot. Kysymykseen, missä määrin Suomen rakentamismääräykset vastaavat rakentamisen hyvän laadun keskeisiä ominaisuuksia, annettujen vastausten keskiarvot perustuvat laskelmaan, jossa 1 = Ei lainkaan, 2 = Jossain määrin, 3
= Melko Hyvin ja 4 = Erittäin hyvin.
Rakentamisen hyvän laadun keskeisten
ominaisuuksien toteutuminen Suomen
rakentamismääräyksissä

Näkökulma
Suunnit- Rakennut- Rakenta-

Valvonta

Konsul-

Muu

telu

taminen

minen

tointi

2,1

2,6

2,3

2,8

2,2

3,0

Asiakassuuntautuneisuus
Muodostaa lähtökohdan laadukkaalle
toiminnalle
Kattaa koko arvoketjun

1,9

2,3

2,3

2,3

2,2

2,4

Avainasemassa asiakkuuden

1,9

1,8

2,0

2,7

2,2

1,6

2,1

2,0

2,0

2,7

2,0

2,2

sisäistäminen ja asiakastarpeiden
ennakointi
Kyvykkyys (osaaminen)
Kyky asiakastarpeiden ennakointiin ja
toteuttamiseen
Mahdollistaa kilpailijoista erottautumisen

2,0

2,5

2,3

2,3

2,0

2,8

Korostaa ”totuuden hetkiä”

2,0

2,2

2,0

2,7

2,0

2,4

2,2

2,9

2,3

2,5

2,0

2,6

2,3

2,2

2,0

3,0

2,2

2,0

Virheettömyys
Asiat tehdään jatkuvasti oikein ja
virheettömästi
Tuotteiden ominaisuudet
asiakastarpeiden mukaisia
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Rakentamisen hyvän laadun keskeisten
ominaisuuksien toteutuminen Suomen
rakentamismääräyksissä

Näkökulma
Suunnit- Rakennut- Rakenta-

Valvonta

Konsul-

Muu

telu

taminen

minen

tointi

1,8

1,7

2,3

2,7

2,2

2,6

1,9

2,5

1,8

2,0

1,8

2,2

2,4

2,9

2,0

3,0

2,2

2,2

2,7

3,3

2,0

3,0

2,2

2,0

2,3

2,4

2,0

2,7

2,2

1,8

2,3

2,3

2,5

2,8

2,2

2,2

2,6

3,1

2,5

3,3

2,8

2,4

2,0

1,8

2,0

2,7

2,0

1,8

2,6

2,7

2,3

2,8

2,8

3,0

1,8

1,4

1,8

2,6

2,2

1,6

Suoritusten jatkuva parantaminen
Lähtökohtana toiminnan jatkuva
parantaminen
Kattaa koko arvoketjun
Avoimuus ja läpinäkyvyys
Toiminta avointa, ennakoivaa ja
läpinäkyvää
Aikaansaa luottamuksen osapuolten
välille
Oikea-aikaisuus
Toimiminen sovittujen aikataulujen
mukaisesti
Ohjaa keskeisesti kaikkea toimintaa
Vastuullisuus
Toimintaa ohjaavat hyväksyttävyys,
tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus
Vastaavuus
Lähtökohtana asiakkaan mielikuva ja
kokemus jotka ohjaavat toimintaa
Ekologisuus
Toimintaa ohjaavat kestävän kehityksen
tavoitteet
Transsendentaalisuus
Mahdollistaa transsendentaalisen
kokemuksen

Merkittäviä näkemyseroja ei ollut tunnistettavissa eri vastaajaryhmien välillä.
Ehkä parhaiten hyvän laadun ominaisuuksien kokivat rakentamismääräyksissä
toteutuvan valvonnan näkökulmasta niitä tarkastelevat ja huonoimmin itse rakentajat. Merkittävimmät näkemyserot muodostuivat yksittäisten laatuominaisuuksien toteutumisessa.
Vastaajilta kysyttiin myös heidän koulutustaan. Tällä tavoiteltiin paitsi tietoa
vastaajien koulutustaustasta, myös sen mahdollista näkymistä kyselyn vastauksissa. Melkein kaikki vastaajat ovat koulutukseltaan joko insinöörejä (13) tai arkkitehteja (7). Siksi koulutuksen merkitystä vastaajien mielipiteisiin on luontevaa
tarkastella näiden kahden koulutustaustan osalta. Yhteenveto koulutustaustan mukaisista vastauksista on esitetty taulukossa 9.
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Taulukko 9. Rakentamisen hyvän laadun keskeisten ominaisuuksien toteutuminen
Suomen rakentamismääräyksissä -kyselyn koulutustaustan mukaisten vastausten
keskiarvot. Kysymykseen missä määrin Suomen rakentamismääräykset vastaavat rakentamisen hyvän laadun keskeisiä ominaisuuksia annettujen vastausten keskiarvot
perustuvat laskelmaan, jossa 1 = Ei lainkaan, 2 = Jossain määrin, 3 = Melko Hyvin ja 4
= Erittäin hyvin.
Rakentamisen hyvän laadun keskeisten ominaisuuksien toteutuminen Suomen

Arkkitehdit

Insinöörit

rakentamismääräyksissä
Asiakassuuntautuneisuus
Muodostaa lähtökohdan laadukkaalle toiminnalle

3,0

2,5

Kattaa koko arvoketjun

2,4

2,1

Avainasemassa asiakkuuden sisäistäminen ja asiakastarpeiden ennakointi

2,3

1,8

Kyvykkyys (osaaminen)
Kyky asiakastarpeiden ennakointiin ja toteuttamiseen

2,4

2,0

Mahdollistaa kilpailijoista erottautumisen

2,7

2,3

Korostaa ”totuuden hetkiä”

2,4

2,1

Asiat tehdään jatkuvasti oikein ja virheettömästi

2,6

2,5

Tuotteiden ominaisuudet asiakastarpeiden mukaisia

2,3

2,2

Virheettömyys

Suoritusten jatkuva parantaminen
Lähtökohtana toiminnan jatkuva parantaminen

2,6

1,9

Kattaa koko arvoketjun

2,4

2,0

Avoimuus ja läpinäkyvyys
Toiminta avointa, ennakoivaa ja läpinäkyvää

2,6

2,5

Aikaansaa luottamuksen osapuolten välille

2,9

2,5

Toimiminen sovittujen aikataulujen mukaisesti

2,7

2,1

Ohjaa keskeisesti kaikkea toimintaa

2,6

2,4

2,9

3,2

2,3

1,9

2,7

2,5

1,9

1,7

Oikea-aikaisuus

Vastuullisuus
Toimintaa ohjaavat hyväksyttävyys, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus
Vastaavuus
Lähtökohtana asiakkaan mielikuva ja kokemus jotka ohjaavat toimintaa
Ekologisuus
Toimintaa ohjaavat kestävän kehityksen tavoitteet
Transsendentaalisuus
Mahdollistaa transsendentaalisen kokemuksen

Kuten vastauksista käy ilmi, arkkitehdeilla on insinöörejä myönteisempi kuva
rakentamismääräyksistä laaduntejänä. Ainoastaan vastuullisuuden insinöörit näkevät toteutuvan rakentamismääräyksissä arkkitehteja parempana. Asiakassuuntau174

tuneisuuden ja suoritusten jatkuvan parantamisen toteutumisen rakentamismääräyksissä arkkitehdit näkevät selvästi insinöörejä myönteisempänä. Vastaajien
koulutuksen merkityksestä annettuihin vastauksiin ei ehkä voida tehdä kovin pitkälle meneviä päätelmiä, sillä koulutusta merkittävämpänä tekijänä annettuihin
vastauksiin voidaan pitää vastaajan varsinaista tehtävää rakennusalan eri organisaatioissa ja siitä näkökulmasta annettua vastausta. Kokonaisuudessaan kyselyn
vastaukset kuitenkin tukevat tässä tutkimuksessa tehtyjä havaintoja. Vaikka kyselyyn vastanneiden määrä jäi vähäiseksi, heidän kokemuksensa ja tehtävänsä rakennusalan organisaatioissa edustavat vahvaa käytännön kokemusta ja osaamista.
Suoritettu kysely osoittaa, että käytännön rakennustoiminnassa mukana olevat, vahvan kokemuksen omaavat rakentamisen ammattilaiset kokevat tämän tutkimuksen mukaan rakentamisen hyvän laadun keskeisten ominaisuuksien toteutuvan ainoastaan osittain Suomen rakentamismääräyksissä. Siten kyselyn vastaukset tukevat tutkimuksessa tehtyjä havaintoja. Ovatko sitten kyselyn kysymykset ”oikeita”, edustavatko kysymykset hyväksi koetun laadun ominaisuuksia? Ne
perustuvat yleisestä laatutarkastelusta tunnistettuihin hyvän laadun ja rakentamisen hyvän laadun keskeisiin ominaisuuksiin ja niiden lähtökohtana on laadun
teoriatarkasteluun perustuva globaali ymmärrys hyvän laadun ja laatutoiminnan
luonteesta ja sisällöstä. Siten ne edustavat parhainta saatavissa olevaa tietoa laadusta ilmiönä ja sen ominaisuuksista. Tällä perusteella suoritetun kyselyn kysymyksiä voidaan pitää lähtökohdiltaan oikeina ja relevantteina ilmaisemaan rakentamisen hyvän laadun keskeisiä ominaisuuksia.
5.3

Yhteys aiempiin tutkimuksiin

Laatua ja erityisesti laatujohtamista on tutkittu laajasti ja monipuolisesti useilla
teollisuudenaloilla. Myös rakentamisen laatukysymyksiä on sivuttu lukuisissa tutkimuksissa. Tutkimusten pääpaino on kuitenkin ollut rakennushankkeen suunnitteluun sekä rakennusprosessin hallintaan ja asiakassuhteiden kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Hyvän rakentamisen laadun ominaisuuksien selvittämistä
ja rakennuslainsäädännön laatutarkastelua ne eivät sisällä. Näin ollen suoraa yhteyttä aikaisempiin tutkimuksiin tämän tutkimuksen tutkimusalueesta on vaikea
luoda.
Tämän tutkimuksen laatutarkastelun kohteena on rakentamisen koko toimitusketju raaka-aineiden toimittajasta loppukäyttäjään. Laatu ilmenee paitsi tuotteen ominaisuutena myös toimitusketjun osapuolten välisissä suhteissa, joiden kehittämistarpeissa voi esiintyä hyvän laadun ominaisuuksiin viittaavia piirteitä.
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Siksi rakennushankkeen kumppanuutta koskeva tutkimus voi antaa viitteitä myös
laatutarkastelussa esille nousseista hyvän laadun ominaisuuksista. Tällainen selvitys sisältyy muun muassa Jukka Pekkasen (2005) väitöskirjatutkimukseen.
Pekkasen (2005) tutkimuksen mukaan rakennushankkeen kehittämistä koskevat kansainväliset tutkimukset ja kirjallisuus ovat selvityksissään pohtineet muun
muassa toimitusverkon eri osapuolten välisiä kumppanuussuhteita (Black ym.
2000, Chan ym. 2002, Cheng & Li 2002, Chan ym. 2004, Beach ym. 2005).
Kumppanuutta koskeva tutkimus tarjoaa tarkastelunäkökulman osapuolten välisen
kanssakäymisen ominaisuuksiin ja tuo esille niissä todetut kehittämistarpeet. Ehdotetut kehittämistoimenpiteet vastaavat monessa tapauksessa tämän tutkimuksen tavoitteita, siksi ne voivat toimia indikaattoreina hyvän laadun ominaisuuksien tarkastelussa.
Black ym. (2000) esittävät, että kumppanuuden tärkeimpiä menestystekijöitä
rakennushankkeessa ovat tärkeysjärjestyksessä:
–
–
–
–
–
–
–
–

molemminpuolinen luottamus
tehokas vuorovaikutus
sitoutuminen sekä strategisella että operatiivisella tasolla
asiakastarpeen perusteellinen ymmärtäminen
muutosjoustavuus
sitoutuminen laatutavoitteiden saavuttamiseen
toiminnan jatkuva parantaminen
pitkäaikainen tähtäin toiminnan suunnittelussa.

On huomattava, että Black ym. mukaan vuorovaikutukseen ja tiedonvaihtoon perustuvat seikat korostuvat, ja tekninen osaaminen on kumppanuuden menestystekijöistä vähiten tärkeä.
Siikanen (2009), Chan ym. (2002) toteavat, että jokaisella rakennusprojektiin
osallistujalla on oma näkökulmansa projektin menestystekijöistä ja kukin osapuoli
painottaa menestystekijöitä eri tavalla oman lähtökohtansa ja tarpeittensa mukaisesti. Perinteisesti projektia on pidetty onnistuneena, kun se on toteutettu ajallaan, sovitulla hinnalla ja sovitun laadun mukaisena eli siten, että tuotteeseen ja
prosessitulokseen kohdistuvat asiakasodotukset on täytetty. Tämä ei kuitenkaan
riitä. Teknisen toimivuuden ja muiden konkreettisesti mitattavien prosessiin liittyvien suoritteiden lisäksi palvelun tarjoajan on pystyttävä toteuttamaan myös
muita osin abstraktejakin menestystekijöitä (kuva 26). Tällaisia ovat muun muassa asiakkuuteen liittyvät seikat kuten asiakastyytyväisyys. (Pekkanen 2005.)
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Asiakastyytyväisyys
Ei erimielisyyksiä
Tuottavuus
Toiminnallisuus

Töiden loppuunsaattaminen
Kannattavuus

Projektin menestystekijät

Terveys ja turvallisuus
Aika, laatu ja
kustannukset

Ympäristön
kannalta kestävä
ratkaisu
Ammattimaisuus
Esteettisyys

Tekninen suoritus
Oppiminen ja
kehittyminen

Kuva 26. Projektin menestystekijät Chan ym. mukaan (Pekkanen 2005, julkaistu Jukka
Pekkasen luvalla).

Pekkanen (2005) on tutkimuksessaan todennut rakennushankkeen asiakkuuden
menestys- ja uhkatekijöiksi:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

avoimen kommunikaation
systemaattisen tiedonvaihdon
yleisen ongelmanratkaisun ja kyvyn saavuttaa asetetut tavoitteet
osapuolten välisen luottamuksen
joustavuuden muutostilanteissa
molemminpuolisen osallistumisen liikesuhteen kehittämiseen
tiedon huonon hyödynnettävyyden
osapuolten erilaiset tuote- ja prosessitulosten odotukset
heikon osaprosessien hallinnan
epäselvien tai puutteellisten vastuiden ja valtuuksien.

Vaikka aikaisemmat tutkimukset eivät suoranaisesti kohdistu laatutarkasteluun,
ovat laatu ja sen ominaisuudet niissä vahvasti mukana. Black ym. ovat kumppanuutta tutkiessaan todenneet asiakastarpeiden ymmärtämisen, sitoutumisen
laatutavoitteiden saavuttamiseen ja toiminnan jatkuvan parantamisen olevan keskeisessä osassa rakennushankkeen osapuolten välisessä yhteistyössä. Muistakin
menestystekijöistä on tunnistettavissa hyvään rakentamisen laatuun viittaavia
ominaisuuksia. Näin ollen Blackin ym. tutkimus tukee tässä tutkimuksessa tehtyjä
havaintoja ja niiden perusteella esille nousseita rakentamisen hyvän laadun ominaisuuksia.
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Chan ym. mukaan perinteisesti onnistuneena pidetty suoritus ei kuitenkaan
riitä, vaan tarvitaan enemmän, mistä esimerkkinä on asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyys voi parhaimmillaan johtaa transsendentaaliseen kokemukseen,
jota voidaan pitää eräänlaisena laatukokemuksen huipentumana. Näin myös Chan
ym. tutkimustulokset tukevat tässä tutkimuksessa tehtyjä havaintoja. Myös Pekkasen tutkimustulokset tukevat tässä tutkimuksessa tehtyjä havaintoja korostaessaan asiakassuuntautuneisuuden, avoimuuden, oikea-aikaisuuden, vastuullisuuden
ja tiedonvälityksen merkitystä. Tiedonvälitys kuuluu tässä tutkimuksessa lähinnä
asiakassuuntautuneisuuden ja kyvykkyyden ominaisuuksiin.
Rakentamisen yhteistyötä koskevissa aikaisemmissa tutkimuksissa on siten
noussut esille samoja tekijöitä kuin tässä tutkimuksessa. Vaikka tutkimusteemat
ovat jossain määrin poikenneet toisistaan, on kaikissa edellä todetuissa tutkimuksissa sivuttu myös rakentamisen laatukysymyksiä. Aiemmissa tutkimuksissa rakentamisen laatuun liittyvät huomiot ja kannanotot ovat olleet yhdensuuntaisia
tämän tutkimuksen kanssa ja ne tukevat siten tässä tutkimuksessa esiin nousseita
rakentamisen hyvän laadun ominaisuuksia. Rakentamisen hyvän laadun voidaan
katsoa sisältävän ainakin kaikki ne ominaisuudet, jotka tässä tutkimuksessa on
nähty siihen kuuluvan. Samalla tehdyt havainnot ainakin välillisesti tukevat tämän
tutkimuksen tutkimustuloksena syntynyttä johtopäätöstä siitä, että Suomen rakentamismääräysten laatunäkemys on kapea, eikä se siten vastaa rakentamisen hyvän
laadun vaatimuksia.
5.4

Tutkimuksen uutuusarvo ja vaikuttavuus

Rakennustoiminnan projektiluonne ohjaa paitsi käytännön toimintaa myös toimintaa ohjaavaa ajattelua. Käytännössä rakentamisessa mukana olevien organisaatioiden kaikki toiminta koostuu päällekkäisistä, toisiinsa limittyvistä projekteista. Myös toimintaa ohjaava ajattelu rakentuu tälle pohjalle. Projektin ollessa
riittävän suuri, koko ajattelun ja toiminnan voi täyttää yksikin projekti. Organisaation koko toiminnan menestyminen on sidoksissa yksittäisiin projekteihin ja
niissä onnistumiseen.
Perinteisesti projektia on pidetty onnistuneena, kun se on toteutettu ajallaan,
sovitulla hinnalla ja sovittujen laatutavoitteiden mukaisena siten, että projektin
tulokseen kohdistuvat asiakasodotukset ovat täyttyneet (Chan ym. 2002). Kun
tähän vielä lisätään projektiin osallistuneiden toimijoiden taloudellisten odotusten täyttyminen, on projektia voitu pitää onnistuneena. Monessa tapauksessa tämä
ei kuitenkaan riitä. Teknisen toimivuuden ja muiden konkreettisesti mitattavien
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prosessiin liittyvien suoritteiden lisäksi palvelun tarjoajan on pystyttävä huolehtimaan asiakasodotusten lisäksi myös asiakastyytyväisyydestä (Chan ym. 2002).
Asiakastyytyväisyyteen vastaaminen onkin jo paljon haastavampaa. Konkreettisena tämä ilmenee tilanteessa, jossa asunnon ostajilla on oma yksilöllinen
näkemyksensä ostamaansa asuntoon kohdistuvista odotuksista ja vaatimuksista.
Mikäli asiakkaan odotukset ja vaatimukset eivät kohtaa rakentajan näkemystä
toimituksen sisällöstä, on seurauksena toimitukseen kohdistuva tyytymättömyys
ja toisistaan poikkeava tulkinta toimituksen sisällöstä. Tässä tilanteessa rakentaja
tavallisesti hakee tukea menettelylleen sopimusasiakirjoista ja rakentamismääräyksistä, joiden vaatimusten täyttäminen ohjaa perinteisesti rakentajan ajattelua
ja toimintaa (vrt. Kansallista laatustrategiaa koskeva selvitys). Kuitenkin vain
poikkeustapauksissa tämä voi johtaa asiakastyytyväisyyden syntymiseen. Tavallisempi on tilanne, jossa asiakastyytyväisyyttä ei saavuteta ja pahimmillaan näkemyseroa voidaan puida oikeusistuimissa.
Tämä tutkimus on osoittanut, että hyvän laadun ja laadukkaan toiminnan keskeisiä ominaisuuksia ovat:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

asiakassuuntautuneisuus
kyvykkyys (osaaminen)
virheettömyys
jatkuva parantaminen
avoimuus ja läpinäkyvyys
oikea-aikaisuus
vastuullisuus
vastaavuus
ekologisuus
transsendentaalisuus.

Näistä keskeisin on asiakassuuntautuneisuus, joka sisältyy kaikkiin hyvän laadun
ominaisuuksiin ja on siten hyvän ja laadukkaan toiminnan perusvaatimus, sen
keskeisin sanoma. Suomen rakentamismääräykset eivät täytä tätä vaatimusta, sen
tämä tutkimus on myös osoittanut. Näin ollen perinteinen ajattelumalli rakennusprojektin toteutuksesta ei enää riitä. Senkin tämä tutkimus on osoittanut. Tarvitaan
uudenlaista ajattelua. Ajattelua, jossa asiakkuus ja asiakas nähdään paljon laajempana kuin määräysten ja normien täyttämisenä.
Tässä uudenlaisessa ajattelussa on tämän tutkimuksen uutuusarvo. Uudenlainen ajattelu synnyttää uudenlaista toimintaa. Siinä on tämän tutkimuksen vaikuttavuus. Mikäli tämä tutkimus voi johtaa uudenlaiseen ajatteluun, uudenlaisen
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ajattelun ymmärtämiseen ja sisäistämiseen, se väistämättä johtaa myös menettelytapojen muuttumiseen ja sitä kautta laadukkaampaan toimintaan. Oleellista on
sen ymmärtäminen, että pitäytyminen perinteisissä toimintamalleissa, joita ohjaavat säädökset ja määräykset, ei tämän päivän toiminnanohjauksessa ja asiakassuhteissa enää riitä. Asiakkuus ja asiakkaan parhaaksi toimiminen on siten merkittävä haaste kaikelle rakennustoiminnalle ja sen parissa työskenteleville.
5.5

Tutkimusmenetelmän arviointi

5.5.1 Tutkimuksen validiteetti
Validiteetilla eli pätevyydellä tarkoitetaan perinteisesti tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä sillä on tarkoitus mitata (Hirsjärvi ym. 2000). Validiteetin
arviointi kohdistaa siten huomionsa kysymykseen siitä, kuinka hyvin tutkimusmenetelmä ja siinä käytetyt mittarit vastaavat ilmiötä, jota halutaan tutkia. Arvioitaessa tutkimuksen yleistä luotettavuutta ja pätevyyttä, voidaan tarkastelun kohteeksi ottaa tutkimusaineiston validius tai se, että tutkimus kokonaisuudessaan on
validi tai tutkimuksen tulokset ovat valideja eli luotettavia.
Laadullisen tutkimuksen validiteetin arviointi perustuu ensisijaisesti koko
tutkimusprosessin tarkasteluun. Ollakseen validi, sovellettavan tutkimusotteen
tulee tehdä oikeutta tutkittavan ilmiön olemukselle ja kysymyksenasettelulle. Tutkimusteksti kuvaa realistisen näkemyksen mukaan käytettyä logiikkaa, siis tutkimuskäytänteitä, mahdollisimman tyhjentävästi ja heijastaa tutkimuskohdetta
enemmän tai vähemmän totuudenmukaisesti. Realistisessa luotettavuusnäkemyksessä on kysymys siitä, kuinka pätevästi tutkimustekstissä kuvataan tutkittua ilmiötä. (Eskola & Suoranta 1999, Järvenpää & Kosonen 2000, Anttila 2006.)
Tässä tutkimuksessa korkeaan validiteettiin on pyritty tuomalla tutkimustekstissä esille kaikki ne tekijät, joista tutkimustulokset on johdettu. Tutkimus perustuu sekä teoriaosaltaan että itse tutkimusosaltaan kokonaisuudessaan tekstiin.
Teoriaosassa laatua on pyritty tarkastelemaan ilmiönä monipuolisesti ja kattavasti.
Itse tutkimusosa sisältää kaikki Suomen rakentamismääräyskokoelman laatunäkemykset ja kannanotot ja esittää ne sellaisenaan tutkimustekstissä. Tutkimuksen tulokset on johdettu suoraan tutkimustekstistä perustelemalla tehdyt johtopäätökset.
Korkeaan validiteettiin on pyritty myös tutkimustuloksen verifioimiseksi suoritetun kyselyn avulla. Kyselyn tavoitteena on ollut selvittää käytännön rakennus180

toiminnassa mukana olevien alan ammattilaisten näkemystä tutkimuksen keskeisimpään osaan, itse tutkimuskysymykseen. Siten kysely on luonut yhteyden teoriapohjaisen tutkimuksen ja käytännön toiminnan välille mahdollistaen käytännön näkökulman mukaantuomisen tutkimustuloksen tarkasteluun.
Tämän tutkimuksen validiteettia on tarkasteltu seuraavista näkökulmista:
–
–
–
–

rakennevaliditeetti
sisäinen validiteetti
ulkoinen validiteetti
aineisto- eli sisältövaliditeetti.

Rakennevaliditeetti
Rakennevaliditeetilla tarkoitetaan käsitteitä, jotka heijastavat tutkituksi aiottua ilmiötä ja kysymystä siitä, kattavatko mittarit tutkittavana ilmiön riittävästi (Hirsjärvi & Hurme 2000, Anttila 2006).
Tutkimusaineisto mahdollistaa kokonaiskuvan muodostamisen tutkimuksessa esille nousseista ilmiöistä ja selittää ne ymmärrettävästi. Vaikka teoriatarkastelu laadun ja sen ominaisuuksien osalta ei ole kattava, voidaan sen katsoa antavan riittävästi oikeaa informaatiota tutkittavasta ilmiöstä sen ymmärtämiseksi.
Teoriatarkastelun perusteella esiin nousseet hyvän laadun ominaisuudet eivät kata
koko ilmiötä, mutta mahdollistavat ymmärryksen laatuilmiön yleisestä luonteesta.
Sisäinen validiteetti
Sisäistä validiteettia tarkastellaan arvioimalla, onko teoreettisten ja käsitteellisten
määritelmien suhde toisiinsa looginen. Jotta tutkimus olisi sisäisesti validi, on
johtopäätösten, käsitteiden ja tutkimusongelmien oltava loogisia. Laadullisen tutkimuksen ollessa kysymyksessä tarkastellaan muun muassa kysymystä siitä, onko
tutkimusstrategia valittu tutkittavan ilmiön olemuksen mukaisesti. (Pekkanen
2005, Anttila 2006.)
Tämän tutkimuksen tutkimusaineisto sisältää selvityksen tutkittavan ilmiön
yleisestä luonteesta. Teoriatarkastelu johtopäätöksineen pyrkii tuomaan esille laatuilmiön keskeisiä ominaisuuksia tavoitteenaan ilmiön ymmärtäminen. Hyvän
laadun keskeisten ominaisuuksien esiin nostaminen on perustunut teoriaosan tutkimusaineiston logiikkaan. Itse tutkimusaineisto käsittää Suomen rakentamismääräykset kokonaisuudessaan ja muodostaa siten kokonaisuuden, josta tehdyt johto181

päätökset perustuvat tutkimusaineistosta esiin nostettuihin laatua koskeviin kannanottoihin. Tutkimuksen raportointi sisältää kaikki tutkimusaineiston laatua koskevat kannanotot ja on siten valitun tutkimusstrategian mukainen.
Ulkoinen validiteetti
Ulkoinen validiteetti tarkoittaa tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten sekä aineiston välisen suhteen pätevyyttä. Tietyn tutkimushavainnon sanotaan olevan ulkoisesti validi silloin, kun se kuvaa tutkimuskohteen täsmälleen sellaisena kuin se on.
(Grönfors 1985, Eskola & Suoranta 1999.)
Tutkimuksen laatutarkastelu ei ole kattava, mutta mahdollistaa tutkimuksessa
esitettyjen johtopäätösten tekemisen hyvän laadun keskeisistä ominaisuuksista.
Teoriatarkastelun perusteella tehdyt johtopäätökset perustuvat kokonaisuudessaan
tutkimuksessa esitettyyn aineistoon. Varsinaisen tutkimuskohteen, Suomen rakentamismääräyskokoelman laatuajattelun, tutkimus kuvaa rakentamismääräyskokoelman mukaisena. Tutkimusaineisto sisältää tutkimustuloksen verifioimiseksi suoritettuun kyselyyn annetut vastaukset ja vastausten perusteella tehdyt johtopäätökset. Näillä perusteilla tutkimusta voidaan pitää ulkoisesti validina.
Aineisto eli sisältövaliditeetti
Aineisto eli sisältövaliditeetti tarkoittaa tutkimusaineistoon liittyvää validiteettia
ja kuvastaa sitä, kuinka hyvin aineiston analysointimenetelmä vastaa tutkimusaineistoa. Sisältövaliditeetin arviointi kuuluu varsinkin laadullisen tutkimuksen
moniin erilaisiin sisältöanalyysin menetelmiin. Tutkimusprosessin on oltava arvioitavissa ja arvioijan on kyettävä seuraamaan tutkijan päättelyä. Hänen on kyettävä näkemään, etteivät tulokset perustu pelkästään tutkijan henkilökohtaiseen
intuitioon. Siksi tutkijan tulee mahdollisimman selvästi kuvata aineistonsa ja tekemänsä tulkinnat. (Järvenpää & Kosonen 2000, Anttila 2006.)
Tutkimuksen teoriatarkastelun kirjallisuusvalinnan lähtökohtana on ollut monipuolisen ja kattavan kuvan saaminen nykyaikaisesta laatuajattelusta laadun historiaa unohtamatta. Kaikki hyvän laadun ominaisuuksista tehdyt päätelmät perustuvat tutkimuksessa esitettyyn aineistoon. Aineisto ei ole kattava, mutta sen avulla
on ollut mahdollista muodostaa ymmärrettävä ja looginen kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä. Varsinainen tutkimus kattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman kokonaisuudessaan ja sen kaikki laatua koskevat näkemykset sisältyvät
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tutkimustekstiin. Tutkimustulokset perustuvat kokonaisuudessaan tutkimusraportissa esitettyyn aineistoon ja ovat siten helposti arvioitavissa.
5.5.2 Tutkimuksen reliabiliteetti
Reliabiliteetilla eli mittarin tai menetelmän luotettavuudella viitataan perinteisesti
käytetyn tutkimusmenetelmän kykyyn saavuttaa tarkoitettuja tuloksia. Mittauksen
reliabiliteetti tarkoittaa mittaustuloksen toistettavuutta. Tutkimuksen reliabiliteetista puhuttaessa viitataan siihen, miten samaa tutkimusta toistettaessa tultaisiin
samoihin tuloksiin kuin mihin tultiin kyseessä olevassa tutkimuksessa. Näin viitataan siihen, että tutkimus ei sisällä virheitä, eivätkä tulokset ole satunnaisten virheiden tulosta. (Yin 1989, Pekkanen 2005, Anttila 2006.)
Hirsjärven ja Hurmeen (2000) mukaan tuloksella on hyvä reliabiliteetti, jos
kaksi arvioitsijaa päätyy samanlaiseen tulokseen tai kahdella rinnakkaisella tutkimusmenetelmällä saadaan sama tulos. Tämä tarkoittaa Mäkelän (1990) mukaan
sitä, että lukija kykenee seuraamaan tutkijan päättelyä ja hänelle annetaan edellytykset hyväksyä tutkijan tulkinnat tai riitauttaa ne. Toistettavuus ei Mäkelän (1990)
mukaan tarkoita sitä, että toinen tutkija tulisi samaa aineistoa käsitellessään samaan lopputulokseen. Reliabiliteetin arvioinnin ja tarkistamisen kannalta on tärkeää, että tutkimusaineisto muokataan sellaiseen muotoon, että se on tutkimuksen kommentoijien saatavilla ja tarkastettavissa (Anttila 2006).
Tässä tutkimuksessa reliabiliteettia on tarkasteltu seuraavista näkökulmista:
–
–
–

aineiston ja sen analyysin luotettavuus
raportoinnin luotettavuus sekä
tulosten yleistettävyys.

Aineiston ja sen analyysin luotettavuus
Tutkimusaineiston teoriaosa koostuu laatua, sen historiaa, laatujohtamista, laatutoimintaa, laadun kehittämistä ja tulevaisuutta koskevasta kirjallisuudesta. Teoriatarkasteluun lähdeaineistoa valittaessa tavoitteena on ollut laadun ymmärtäminen
ilmiönä, ei niinkään laatutekniikoiden kuvaaminen. Näin rajattunakaan teoriaosan laatutarkastelu ei ole kattava. Kuitenkin se käsittelee laatua ilmiönä niin
monipuolisesti ja kattavasti, että sen perusteella on ollut mahdollista tutkimustavoitteen mukaisesti muodostaa käsitys hyvän laadun keskeisistä ominaisuuksista.
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Myöskään hyvän laadun keskeisten ominaisuuksien luettelo ei ole kattava. Se
on kuitenkin mahdollistanut laatuilmiöstä kokonaiskuvan muodostamisen ilmiön
ominaisuuksien kuvaamiseksi ja ymmärtämiseksi. Eskola & Suorannan (1999)
mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa on vaikeaa, ellei mahdotonta laskea ennakolta riittävän aineiston kokoa. Analyysin kattavuus tarkoittaa sitä, että tulkintoja
ei perusteta satunnaisiin poimintoihin aineistosta. Tässä tutkimuksessa hyvän laadun keskeiset ominaisuudet perustuvat useissa lähteissä esitettyyn ja ovat siten
syntyneet koko teoriatarkastelun synteesinä.
Varsinainen tutkimuskohde, Suomen rakentamismääräykset, sisältyy tutkimusaineistoon kokonaisuudessaan. Tutkimusteksti sisältää kaikki rakentamismääräysten laatua koskevat näkemykset ja kannanotot. Tutkimustekstissä on referoitu
laajemminkin Suomen rakentamislainsäädäntöä ja sen laatuajattelua. Suomen rakentamislainsäädännön osalta tutkimusta voidaan pitää tutkimustavoitteen mukaisena ja kattavana. Tutkimusaineistosta tehty analyysi perustuu kokonaisuudessaan
tutkimuksessa esitettyyn aineistoon. Siten se on helposti lukijan arvioitavissa ja
toistettavissa.
Raportoinnin luotettavuus
Mäkelän (1990) mukaan laadullisen tutkimuksen arviointi perustuu raportin arvioitavuuteen. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkimusteksti on kirjoitettu siten, että
lukijan on mahdollista seurata tutkijan päättelyä. Aineiston tulkinnan sanotaan
olevan reliaabeli silloin, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia (Grönfors 1985, Eskola
& Suoranta 1999).
Tämän tutkimuksen raportointi noudattaa tutkimustavoitteen mukaista logiikkaa ja sisältää tutkimustulosten osalta niihin johtaneiden lähteiden keskeiset kannanotot. Tutkimustavoitteen mukaisesti raportointi tähtää tutkimusaineiston sisältämien ilmiöiden ymmärtämiseen. Tutkimustuloksina syntyneet analyysit perustuvat raportissa esitettyyn tutkimusaineistoon. Tutkimuksen raportoinnin perusteella lukijan on mahdollista seurata tutkijan päättelyä.
Tulosten yleistettävyys
Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tilastollisen yleistettävyyden sijasta analyyttiseen yleistettävyyteen. Sen sijaan, että käsiteltäisiin suuria aineistoja ja pohdittaisiin tilastollisia merkitsevyyksiä, laadullisessa tutkimuksessa pyritään tarkentamaan ja yleistämään teorioita (Yin 1989). Yleistettävyyden kriteeriksi nousee
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aineiston järkevä kokoaminen, tulosten vertaaminen aiempiin tutkimustuloksiin
sekä tehtyjen tulkintojen kestävyys ja syvyys. Yleistäminen voidaan nähdä siirrettävyytenä, jolloin on tärkeää, että tutkija tarjoaa tutkittavasta ilmiöstä riittävän
kattavan kuvauksen. (Eskola & Suoranta 1999, Pekkanen 2005.)
Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää Suomen rakennuslainsäädännön ja erityisesti Suomen rakentamismääräysten laatuajattelun suhdetta hyvään ja kestävään laatutoimintaan. Tarkastelun lähtökohdan on muodostanut hyvän laadun keskeisten ominaisuuksien esiintuominen yleisen, kaikkea laatutoimintaa koskevan teoriatarkastelun avulla. Teoriatarkastelussa esiin nousseet hyvän laadun ominaisuudet ovat universaaleja ja koskevat kaikkea toimintaa, myös
rakentamista. Näin ollen tutkimuksen rakentamisen hyvän laadun ominaisuuksien voidaan katsoa olevan sovellettavissa kaikkeen rakentamiseen.
Varsinaisen tutkimuskohteen, Suomen rakentamismääräysten laatutarkastelun
perusteella on ollut mahdollista muodostaa kuva rakentamismääräysten laatuajattelusta. Vertaamalla näin saatuja rakentamismääräysten laatuominaisuuksia yleisiin rakentamisen hyvän laadun ominaisuuksiin on ollut mahdollista antaa vastaus varsinaiseen tutkimuskysymykseen. Koska sekä rakentamismääräykset, että
hyvän laadun keskeiset ominaisuudet koskevat kaikkea rakentamista, voidaan
myös tutkimustulosten katsoa koskevan kaikkea rakentamista ja olevan siten
yleistettävissä.
5.6

Jatkotutkimustarpeet

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, kuinka rakentamista ohjaavat
Suomen rakentamismääräykset vastaavat hyvää rakentamisen laatua. Rakentamismääräyksiä on siten tässä tutkimuksessa tarkasteltu niiden laatunäkökulmasta.
Minkälainen on rakentamismääräysten asema ja vaikuttavuus yleisellä tasolla
käytännön rakentajan näkökulmasta katsottuna? Millä tavalla ja kuinka perusteellisesti rakentamismääräykset ohjaavat Suomen rakennusteollisuutta ja erityisesti
sen laatutoimintaa? Tutkimuskyselyn vastauksissa huomio kiinnittyi rakentamismääräysten odotuksia vähäisempään merkitykseen rakentamisen virheettömyydelle. Mitä tämä kertoo rakentamismääräysten vaikuttavuudesta ja merkityksestä
käytännön rakennustoiminnassa?
Rakentamismääräysten merkityksen ja vaikuttavuuden selvittäminen käytännön rakentajan näkökulmasta voi avata aivan uudenlaisia näköaloja. Kaikki kehittymiseen tähtäävä toiminta alkaa, tai ainakin sen tulisi alkaa, nykytilan kartoituksella, sen selvittämisellä, missä nyt ollaan ja millaisena nykytodellisuus näyt185

täytyy. Vasta tämän jälkeen on mahdollista pohtia niitä keinoja ja vaadittavia toimenpiteitä, joiden avulla katsotaan mahdolliseksi päästä tavoitteeseen. Mikäli
tavoitteeksi asetetaan toiminnan laadun kokonaisvaltainen kehittäminen ja tälle
toiminnalle rakennetaan konkreettiset tavoitteet, on välttämätöntä selvittää nykytilanne. Minkälainen on nykyisen toiminnan laadullinen taso ja ennen kaikkea sitä
ohjaava ajattelu? Minkälainen on rakentamismääräysten merkitys tämän toiminnan ja ajattelun ohjaajana? Rakentamismääräysten nykymerkityksen ja vaikuttavuuden selvittäminen käytännön rakennustoiminnassa muodostaakin mielenkiintoisen ja tarpeellisen jatkotutkimusaiheen.
Vaikka tämän tutkimuksen lähtökohta ja tutkimusteema poikkeavat kansallista laatustrategiaa koskevasta selvityksestä, voi tämän tutkimuksen tutkimustuloksissa nähdä samankaltaisuutta kansallisen laatustrategiaselvityksen rakennusklusteria koskevien kannanottojen kanssa. Mikäli rakentamisen laatu on vielä
tänäänkin selvityksessä esitetyn mukaista, osoittaa se käytännön laatutoiminnan
jääneen rakentamista koskevien määräysten noudattamisen tasolle. Tämä tutkimus on kuitenkin osoittanut, että määräysten noudattaminen ei täytä hyvän laadun
vaatimuksia. Siksi rakennusalan nykyisen laatutoiminnan tason määrittäminen
tämän tutkimuksen hyvän laadun kriteeristön pohjalta muodostaa tarpeellisen ja
koko rakennusalaa palvelevan jatkotutkimusaiheen.
Kolmannen koko kansallista rakennusalaa koskevan selvitystarpeen muodostaa rakentamisen laatukoulutus. Rakentajia koulutetaan Suomessa ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä lukuisissa aikuiskoulutuskeskuksissa. Tässä tutkimuksessa hyvän laadun ja kestävän
laatutoiminnan keskeisiin ominaisuuksiin on osoitettu kuuluvan asiakkuuden
ymmärtämisen ja sisäistämisen kaikkea ajattelua ja toimintaa ohjaavaksi tekijäksi.
Vasta tämän oppimisen ja omaksumisen jälkeen on mahdollista aikaansaada hyvää ja kestävää toimintaa. Kääntäen, mikäli ei ole ymmärtänyt asiakkuutta, sitä ei
voi sisäistää eikä siten ole mahdollista aikaansaada hyvää ja kestävää laatua. Laadun ammattilaiseksi tuleminen edellyttää siihen kouluttautumista. Koulutetaanko
Suomessa rakentamisen laadun ammattilaisia ja miten tämä koulutus vastaa hyvän ja kestävän laatutoiminnan haasteisiin? Tämä on kysymys, joka muodostaa
lähtökohdan niille toimenpiteille, jotka tähtäävät rakentamisen laatutoiminnan
nostamiseen muun teollisuuden tasolle. Siksi rakentamisen laatukoulutuksen selvittäminen muodostaa tärkeän ja ajankohtaisen jatkotutkimusaiheen.
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6

Yhteenveto ja johtopäätökset

Kaiken inhimillisen toiminnan yksi keskeinen piirre on pyrkimys parempaan. Voidaan ajatella, että tämä pyrkimys on ollut vaikuttimena kaikissa kehittymisenä kuvatuissa ilmiöissä. Siten jonkinlaisena parempaan ja tarkoituksenmukaisempaan
pyrkimisenä voidaan pitää koko evoluutioprosessia. Kaikessa elollisessa voidaan
nähdä tapahtuneen kehittymistä, tarvetta toimia tarkoituksenmukaisesti ja tulla
paremmaksi pyrkimyksissään. Kaikki ne, jotka eivät ole tähän kyenneet, ovat
kuolleet.
Näkemystä kuolemasta voidaan tässä yhteydessä pitää raflaavana, mutta ajatus ”kehity tai kuole” kuuluu lukuisten liikkeenjohdon koulutusohjelmien keskeisiin sanomiin. Ensisijaisesti sillä halutaan viestiä kehittymisen ja paremmaksi
pyrkimisen välttämättömyydestä jopa siinä määrin, että kyvyttömyyden kehittymiseen ja uudistumiseen nähdään väistämättä johtavan yrityksen tai organisaation
näivettymiseen ja lopulta kuolemaan.
Kehittyminen on siten yrityksille ja organisaatioille elämän ja kuoleman kysymys. Laatu ja laatutoiminta muodostavat yhden keskeisen kehittymisen muodon, siksi laatua ja laatutoiminnassa onnistumista voidaan pitää yhtenä elinehtona
yritys- ja organisaatiotoiminnassa. Globaalissa todellisuudessa ja tilanteessa jossa
kilpailussa pärjääminen ei voi perustua edullisiin tuotantokustannuksiin, muodostuu laadusta todellinen elämän ja kuoleman kysymys. Tällöin oikeastaan ainoaksi
todelliseksi kilpailueduksi muodostuu laatu, laadukkaat tuotteet ja laadukas palvelu. Siten laadusta muodostuu oikeasti yritysten ja organisaatioiden elämän ja kuoleman kysymys.
Kauppa ja teollisuusministeriön kansallista laatustrategiaa koskevassa selvityksessä (1997) todetaan rakennusklusterin toimintakulttuurin kaipaavan selkeää
ja konkreettista muutosta kohti korkeampaa laaduntuottokykyä. Rakentamisen
laadullisen kehittämistyön on nähty muuhun teollisuuteemme verrattuna olevan
jälkijättöistä ja sidoksissa määräyksiin ja normeihin. Rakentaminen on Suomessa
siis lakien, asetusten, määräysten ja normien määrittämää. Niiden noudattamisesta
on muodostunut keskeinen kaikkea rakentamista, myös rakentamisen laatutoimintaa, ohjaava tekijä. Tämän ohjeistamisen on koettu riittäväksi osoittamaan toiminnan täyttävän myös hyvältä laadulta vaadittavat vaatimukset. Asiakkaan vaatimuksiin on vastattu osoittamalla toiminnan täyttävän määräysten vaatimukset.
Laaduntuottokyvyltään selvästi muita korkeammalla tasolla olevaa yritystä tai
muuta toimijaa ei rakennusklusterissa ole ollut tunnistettavissa. (Silén 1997.)
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Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut tarkastella keskeisen suomalaisen rakennuslainsäädännön laatunäkökulmaa ja sen suhdetta hyvän laadun tunnusmerkistöön. Hyvän laadun ja rakentamisen hyvän laadun tunnusmerkistö on johdettu laadun teoriatarkastelusta. Varsinaisen tutkimuskohteen ovat muodostaneet
Suomen rakentamismääräykset, jotka yhdessä Suomen maankäyttö ja rakennuslain sekä asetuksen kanssa muodostavat keskeisen, kaikkea rakentamista määrittävän ja velvoittavan ohjeistuksen.
Tutkimuksen teoriatarkastelu on osoittanut, että laatu ja kokonaisvaltainen
laatutoiminta ovat paljon enemmän kuin lain, asetusten ja määräysten noudattamista. Hyvän laadun ja laatutoiminnan keskeisiin ominaisuuksiin kuuluu asiakkuuden ymmärtäminen ja sisäistäminen kaikkea ajattelua ja toimintaa ohjaavaksi
tekijäksi. Varsinaisen tutkimuskohteen, Suomen rakentamismääräysten, laatunäkökulma ei tähän yllä. Sen asiakkuus avautuu tämän tutkimuksen valossa vaikeasti hahmotettavana yleisenä etuna ja siitä huolehtimisena. Yleisestä edusta
huolehditaan määräämällä, tarkastamalla ja valvomalla. Siten viranomaisvalvonta
muodostaa keskeisen, kaikkea rakentamista, myös rakentamisen laatutoimintaa
ohjaavan tekijän.
Tutkimuksessa ilmeni, että Suomen rakentamismääräykset vastaavat vain
osaa yleistä hyvän laadun ja siitä johdetun rakentamisen hyvän laadun tunnusmerkistöä. Parhainta tämä vastaavuus on rakentamismääräysten keskeisten alueiden turvallisuuden, terveellisyyden ja ympäristövaikutusten osalta. Samansuuntaista ajattelun voidaan katsoa olevan virheettömyyden, vastuullisuuden ja avoimuuden osa-alueilla. Asiakassuuntautuneisuutta sellaisena kuin rakentamisen hyvä laatu sen näkee, rakentamismääräykset eivät sisällä, transsendentaalisesta kokemuksesta puhumattakaan. Kyvykkyyttä, oikea-aikaisuutta ja suoritusten jatkuvaa parantamisvaatimusta rakentamisen hyvän laadun edellyttämällä tavalla rakentamismääräykset eivät sisällä. Siten rakentamismääräysten laatukäsitys on jo
lähtökohdiltaan kapeampi ja tarkastelee koko laatukysymystä eri näkökulmasta
rakentamisen hyvään laatuun verrattuna.
Tämä tutkimus on osoittanut, että asiakaskeskeisen laatutoiminnan omaksuminen keskeiseksi, kaikkea yritys- ja organisaatiotoimintaa ohjaavaksi tekijäksi,
tarjoaa rakentajille todellisen haasteen. Rakentajaorganisaatioiden on kyettävä
omaksumaan ja sisäistämään hyvän laadun tekijät keskeiseksi osaksi toimintaansa.
Tämä on välttämätöntä jo laatukustannusten näkökulmasta, sillä jo kilpailijoita
suuremmat laatukustannukset voivat kaataa yrityksen, vaikka ne edustavat vain
vähäistä osaa laatutoiminnasta. Laadun merkitys korostuu erityisesti matalasuhdanteen aikana, jolloin tarjonta ylittää kysynnän ja kilpailu esimerkiksi asunnon
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ostajista kiristyy. Silloin ne rakentajat, jotka ovat kyenneet tuottamaan laadukkaita asuntoja edullisin tuotantokustannuksin, ovat selvästi kilpailijoitaan paremmassa asemassa.
Hyvä laatu ja laadukas toiminta tarjoavat merkittäviä kustannusetuja. Tämä ei
ole kuitenkaan hyvän laadun ja kestävän laatutoiminnan keskeisin sanoma. Yksilötasolla laatuajattelun sisäistäminen muokkaa persoonaa, jolloin siitä muodostuu
ajattelua ja arvoja ohjaavaa toimintaa. Organisaatiotasolla laatukulttuurin sisäistämisen nähdään tuottavan (Silén 2001):
–
–
–
–
–

jäljittelemätöntä monipuolista osaamista
asiakaskeskeisyyttä kaikessa toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä
täydellistä integroitumista asiakkaiden tarpeisiin ja kokemusmaailmaan
laadullisen kilpailukyvyn ja laatukulttuurisuuden kaikinpuolista edistämistä ja
joustavaa asiakaskeskeistä strategista ajattelua.

Näistä kehittyneen ja korkeatasoisen laatutoiminnan keskeisistä ominaisuuksista
päällimmäiseksi nousee jäljittelemätön, monipuolinen osaaminen. Mikäli yrityksen tai organisaation osaaminen ja kyvykkyys kehittyvät tasolle, jota kilpailijoiden on vaikea seurata, muodostaa näin saavutettu etumatka kestävän kilpailuedun. Tällöin kilpailijoiden tehtäväksi jää seurailijan rooli, jossa ollaan aina
askeleen jäljessä siitä osaamisen ja kyvykkyyden tasosta, jota alan johtava yritys
tai organisaatio edustaa. Seurailija ei useinkaan kykene johtavaa yritystä tai organisaatiota kustannustehokkaampaan toimintaan eikä näin ollen kamppailemaan
asiakkaista tasavertaisesti kehittyneemmän ja osaavamman kilpailijan kanssa.
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Liite 1 Käytetyt käsitteet
Tässä tutkimuksessa on käytetty rakentamiseen, liiketaloustieteeseen ja yleiskieleen kuuluvia sanoja seuraavissa merkityksissä:
Asiakas
Yritys, yhteisö tai kuluttaja, johon tuotteen tai palvelun
toimittaja on välittömässä sopimus- tai
palvelusuhteessa.
Asiakaslähtöisyys
Asiakkaan kokemaa laatua, joka perustuu asiakkaan
odotusten täyttämiseen ja tarpeiden tyydyttämiseen.
Asiakassuhde
Asiakkaan ja tuotteen tai palvelun toimittajan välinen
liike- tai palvelusuhde
Asiakkuus
Asiakkaan ja tuotteen tai palvelun toimittajan välinen
prosessi, joka koostuu asiakaskohtaamisista, joiden
aikana tuotteen tai palvelun toimittajan ja asiakkaan
välillä tapahtuu resurssien vaihdantaa (Storbacka &
Lehtinen 1997).
Kilpailuetu
Muodostuu kilpailu- ja kyvykkyysstrategiaan
kuuluvista tekijöistä, joiden avulla ollaan parempia
kuin kilpailijat.
Käyttäjä
Rakennushankkeessa osapuoli, jonka tilantarvetta
varten rakennushanke perustetaan.
Ostaja
Asiakas sopimukseen perustuvassa liiketoiminnassa.
Palvelun tarjoaja/tuottaja Yritys, yhteisö tai henkilö, jolta asiakas hankkii
tarvitsemansa palvelut.
Projekti
Toteutusmuoto, jossa ennalta suunniteltu hanke
aikaansaadaan tietyn päämäärän saavuttamiseksi.
Prosessi
Sarja toimintoja, jotka ovat yhteydessä toisiinsa.
Toimintojen sarjassa ihmisten, teknologian, raakaaineiden, menetelmien ja toimintaympäristön panokset yhdistyvät.
Rakentamisprosessi
Prosessi, joka alkaa rakennuksen käyttäjän tilantarpeen
tunnistamisesta ja päättyy rakennuksen
valmistumiseen.
Rakennuttaja
Hankkeen läpiviennin organisoinnista vastuussa oleva
osapuoli. Yleisessä kielenkäytössä rakennuttajan ja
tilaajan roolit sekoitetaan usein keskenään (Nykänen
1997).
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Tilaaja

Urakoitsija/rakentaja
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Rakennushankkeen käynnistäjä ja keskeisimpien
päätösten tekijä. Kiinteistön omistaja, lopullinen
käyttäjä tai hankkeen rahoittaja (Nykänen 1997).
Rakennushankkeen osapuoli, joka rakennuttajan
toimeksiannosta vastaa lopputuotteen eli tilan tai
rakennuksen rakennustöistä. Rakennushankkeen perustajaurakoitsija vastaa myös kohteen tilaajan ja
rakennuttajan tehtävistä.

Liite 2 Rakennusalan organisaatioille suunnatun
kyselyn osallistujat
Kyselyyn osallistuivat seuraavat rakennusalan organisaatiot:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry
Rakennusteollisuus RT ry
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Suomen Kiinteistöliitto ry
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
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Liite 3 Rakennusalan organisaatioille suunnatun
kyselyn kyselylomake
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