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Tiivistelmä 

Työn tavoitteena on selvittää mitä ISO 9001:2015 -standardiin pohjautuva laatujärjestelmä pitää sisällään ja millainen 

projekti sen luominen ja käyttöönotto ovat. Lisäksi tavoitteena on selvittää, kuinka prosessien kuvaaminen toteutetaan 

ja miten se sijoittuu laatujärjestelmäprojektiin. Työ toteutetaan kvalitatiivisena yhden tapauksen tutkimuksena 

oululaiseen teknologiayritykseen. Kohdeyrityksen tavoitteina työlle oli oman toiminnan kehitys laatujärjestelmän 

kautta, koska yrityksessä ei ollut aiemmin käytössä laatujärjestelmää eikä prosesseja ollut kuvattu. 

 

Tutkimus aloitettiin kesällä 2017 määrittelemällä ja suunnittelemalla tutkimuksen sisältö. Määriteltiin, että tutkimus 

tulee sisältämään standardiin pohjautuvan toimintakäsikirjan sekä prosessien kuvauksen. Tämän jälkeen alettiin tutkia 

kirjallisuuden avulla laatujärjestelmää ja sen vaatimuksia sekä prosessien kuvaamiseen liittyviä toimintoja. 

Laatujärjestelmän luominen aloitettiin laatimalla standardiin pohjautuva sisällysluettelo toimintakäsikirjalle. Tämän 

jälkeen siirryttiin prosessien kuvaamiseen. Prosessit kuvattiin työpajoissa jokaisen organisaation osaston kanssa ja 

prosessikuvauksia tarkennettiin vielä myöhemmin haastatteluiden avulla. Toimintakäsikirjaan lähdettiin luomaan 

pohjaa näiden työpajojen ja haastatteluiden sekä myös standardin vaatimusten pohjalta.  

 

Tutkimuksen tuloksena saatiin yritykselle kuvattua lähes kaikki tärkeimmät prosessit yrityksen pääprosesseista 

toimija -tasolle asti. Lisäksi saatiin luotua toimintakäsikirja, joka voidaan ottaa käyttöön. Laatujärjestelmän 

implementointi jäi yrityksen tulevaisuuden tehtäväksi, mutta sen toteuttamiseen annettiin ehdotuksia. Tuloksina 

löydettiin myös sekä yhteneväisyyksiä että eroavaisuuksia kirjallisuudessa esitettyihin malleihin laatujärjestelmän 

luomisessa. Lisäksi nousi esille kirjallisuudessakin esiintyviä rajoitteita pk -yrityksen laatujärjestelmän luomiselle. 

Tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä myös muihin teknologia-alan pk -yrityksiin. Erityisesti pienemmissä ja 

vielä kasvuvaiheessa olevissa yrityksissä prosessiajattelun puuttuminen sekä henkilöstöresurssien rajoitteet voidaan 

olettaa olevan yleisesti tämän tutkimuksen kaltaisia.  
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Abstract 

 

The goal of this thesis was to find out what is included to ISO 9001:2015 -standard based quality system and what 

kind of project it is to create and take into use. Another target was to find out how to do process mapping and how it 

is placed to quality system project. This study was done as qualitative single case study to one Oulu based technology 

company. The main target from the company point-of-view was to develop their internal operations. This company 

had no quality system or processes mapped beforehand.  

 

Thesis was started at the summer of 2017 by defining and planning what is included to this thesis. At the beginning 

was defined that standard based operations manual and process mappings are included to this study. After that quality 

system and it requirements and also actions for process mapping were studied from literature. Next step was to create 

table of content for operations manual. This table of content was based to requirements of ISO 9001 -standard. Then 

began process mappings. These were done in workshops separately with every department of the organization. 

Process mappings were specified with interviews later. Operations manual was created after these workshops and 

interviews.  

 

Results for the company were that almost every the most important processes were mapped from the main process -

level to the operator -level processes. Also the operations manual can be now taken into use. Implementing the 

quality system was left for the company to do in the future, but some suggestions were given what need to be 

considered when implementing it. As results were also found that there are some uniformities but also differences 

between literature and this project how to create quality system. At this project, there can be seen some limitations 

which concern SME -companies that are also presented in literature. The results of this thesis can be generalized to 

other SME technology companies. Especially at small companies which are still on the growth phase, can be assumed 

that there is lack of process thinking and limitations with human resources, like in this study. 
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ALKUSANAT 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia ISO 9001 -standardia mukailevan laatujärjestelmän 

alkuun saattamista toimintakäsikirjan ja prosessien kuvausten avulla. Merkittävin osa 

työstä on yrityksen toiminnan kuvaaminen ylätasolta aina toimijatasolle asti sekä ilmi 

tulevien parannusehdotusten välittäminen yrityksen johdolle. Työ toteutettiin 

oululaiseen teknologiayritykseen alkaen kesäkuussa 2017 ja päättyen saman vuoden 

joulukuussa. Haluan kiittää Oulun yliopiston puolelta työtä ohjannutta tekniikan tohtori 

Osmo Kauppilaa sekä yrityksen puolelta vahvasti tutkimuksessa mukana ollutta ja tukea 

antanutta Pekka Salinia.  
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1 JOHDANTO 

Ilman laadunhallintajärjestelmää yritys voi toimia, ja myös menestyä, mutta muun 

muassa ongelmatilanteiden hallinta sekä jatkuva parantaminen voivat tuottaa haasteita. 

Esimerkiksi ISO 9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä sisältää Yahya & Goh 

(2001) artikkelin mukaan dokumentoidun laatujärjestelmän, joka kattaa kaikki vaiheet 

organisaation toiminnasta. Tämän dokumentaation pohjalta laatujärjestelmän avulla 

voidaan jalkauttaa yritykseen prosessilähtöistä ajattelumaailmaa sekä jatkuvan 

parantamisen kulttuuria. Laatujärjestelmä ei kuitenkaan ole kerran tehtävä projekti, joka 

valmistuttuaan takaa yrityksen toiminnan kehittymisen. Järjestelmää tulee ylläpitää 

jatkuvasti ja auditointeja järjestää säännöllisesti. Laatujärjestelmän käyttöönoton 

hyötyjä käsitteleviä tutkimuksia voi lukea esimerkiksi lähteistä Aarts & Vos (2001), 

Brown ym. (1998), Lima ym. (1999) sekä Feng ym. (2007).  

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden henkilöstömäärä on alle 

250 henkilöä (CEC 2003). Etenkin vasta kasvuvaiheessa olevissa pk -yrityksissä ei 

usein ole toteutettu laadunhallintajärjestelmää tai prosessien kuvauksia. Monessa 

tapauksessa syynä ovat rajalliset resurssit ja siitä johtuva priorisointi tärkeimpiin 

toimintoihin. Erityisesti pienten yritysten kohdalla aiempien tutkimuksien tulokset 

jakautuvat huomattavasti. Osa tutkimustuloksista osoittaa, että laatujärjestelmän 

käyttöönotosta ei ole merkittäviä hyötyjä ja osa puolestaan osoittaa hyötyjä olevan.  

Laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoon voi olla eri motiiveja. Yrityksellä voi olla 

esimerkiksi asiakkaan aiheuttamaa painetta saada sertifioitu laatujärjestelmä. Toisaalta 

yrityksellä voi olla sisäiset intressit kehittää omaa toimintaansa. Motiivi 

laadunhallintajärjestelmää kohtaan onkin merkittävä tekijä myös, kun mitataan 

laadunhallintajärjestelmän aiheuttamia hyötyjä. Nykyinen ISO 9001:2015 -versio ei 

vaadi toimintakäsikirjan luomista, mutta siitä voi olla hyötyä muun muassa, kun 

implementoidaan laadunhallintajärjestelmää ja koulutetaan organisaatiota toimimaan 

järjestelmän mukaisesti. Lisäksi käsikirjaa voidaan hyödyntää muun muassa 

perehdytysmateriaalina sekä sieltä voi tarkistaa miten ja mistä tiettyyn asiaan liittyvät 

tiedot ja dokumentit löytyvät.  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka laatujärjestelmää tulee lähteä rakentamaan 

pk -yritykseen ISO 9001 -standardin pohjalta. Laatujärjestelmä pitää sisällään myös 
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prosessien kuvaukset, joten tutkimuksessa pyritään selvittämään millä tasolla ja miten 

prosesseja kuvataan pk -yrityksen yhteydessä. Lisäksi tavoitteena on selvittää 

laatujärjestelmän implementointiin vaadittavat resurssit sekä antaa suosituksia siihen. 

TK1: Mitä asioita ISO 9001:2015 -standardia mukaileva laatujärjestelmä pitää 

sisällään? 

TK2: Mitä tulee huomioida prosessien kuvaamisessa? 

TK3: Kuinka paljon resursseja laatujärjestelmän luominen ja implementointi vaatii? 

Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista yhden tapauksen menetelmää. Tämä 

tarkoittaa, että tutkimus toteutetaan kvalitatiivisesti yhteen kohdeyritykseen eli 

”tapaukseen”. Tutkimus suoritetaan pääasiassa yhteistyössä organisaation eri 

toimijoiden kanssa sekä muiden yritysten vastaavien järjestelmien tutkimisena 

avoimesti saatavilla olevista materiaaleista. Tarve tutkimukselle tulee kasvavan 

yrityksen tarpeista kuvata ja vakiinnuttaa toimintaansa. Tutkimuksen alkutehtävänä oli 

laatujärjestelmien ja niiden ohjelmistojen vertailu. Tämän vertailun tuloksena oli, että 

laatujärjestelmän pohjaksi valitaan ISO 9001:2015 sen selkeämmän ohjaavuuden 

seurauksena. Ohjelmistoista ei tällä hetkellä oteta käyttöön mitään rajallisten resurssien 

ja tutkimuksen painopisteen oikeassa paikassa pitämisen johdosta. Vertailututkimus on 

luettavissa lähteestä Suorsa (2017). 

Toimintakäsikirjan ohella luodaan, esimerkinomaisesti, joitakin eri tarkoituksiin sopivia 

dokumentointipohjia, esimerkiksi Excel -pohja riskien arviointiin. Toimintakäsikirjassa 

on mainittu sopivassa kohdassa, mistä kyseiseen aiheeseen liittyvä dokumentti löytyy. 

Toimintakäsikirjan lisäksi tavoitteena on määritellä ja kuvata yrityksen prosessit. 

Prosessien kuvaaminen rajataan kolmen ylimmän tason määrittelyyn (yritys-, osasto- ja 

rooli -tason prosessit).  

1.1 Tutkimuksen ja työn rakenne 

Tutkimus toteutettiin kuvan 1 mukaisena prosessina. Ensimmäisenä tutkimuksen 

toteuttaja tutustui organisaatioon ja sen toimintatapoihin. Tämän jälkeen määriteltiin 

tarkemmat tavoitteet, aikataulut ja suunnitelmat tutkimukselle. Seuraavaksi työstettiin 

useaa eri tehtävää yhtäaikaisesti; pohjana näille tehtäville oli pääsääntöisesti kirjallisuus 
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ja teoriatutkimus. Sen perusteella luotiin tutkimuksen tekijälle relevantin ja ajantasaisen 

osaamisen pohja, rakenne käsikirjalle sekä valittiin menetelmät prosessien kuvaamiseen. 

Näiden vaiheiden jälkeen kuvattiin prosesseja ja luotiin ensimmäistä versioita 

toimintakäsikirjasta. Kun prosessien kuvausten ja käsikirjan ensimmäiset versiot olivat 

valmiina, ne arvioitiin yhteistyössä yrityksen johtoryhmään kuuluvan henkilön kanssa. 

Tämän perusteella tehtiin tarpeelliset korjaukset ja viimeistelyt. Näiden viimeisteltyjen 

kuvaajien ja käsikirjan pohjalta lähdettiin työstämään tutkimustuloksia. 

Tutkimustulosten pohjalta luotiin tutkimuksen kriittinen arviointi ja parannusehdotukset 

yrityksen suuntaan. 

Tutkimuksen 
tavoitteiden tarkempi 

määrittely ja 
tutkimussuunnitelma

Tutkimuksen kannalta 
relevantin osaamisen 

kartoittaminen

Organisaatioon ja 
toimintaan 

tutustuminen

Teorian kirjoittaminenToimintakäsikirjan 
aiheiden määrittely

Prosessien 
kuvaamiseen 
käytettävän 

menetelmän valinta ja 
valmistelu

Prosessien 
kuvaaminen, työpajat 

ja ensimmäisten 
versioiden piirtäminen

Toimintakäsikirjan ja 
siihen liittyvien 
dokumenttien 
työstäminen

Prosessikuvausten ja 
toimintakäsikirjan 

viimeistely

Tutkimuksen 
kirjoittaminen ja 

viimeistely

Parannusehdotukset

 

Kuva 1. Tutkimuksen toteutuksen vaiheet 
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2 LAATUJÄRJESTELMÄ JA PROSESSIEN KUVAUS PK -

YRITYKSESSÄ 

Tässä osiossa käydään läpi työn kannalta merkityksellisten periaatteiden ja perusteiden 

teoriaa. Teoriakatsaus voidaan jakaa kahteen eri pääkategoriaan: laatu ja ISO 9001 -

standardi sekä prosessiajattelu.  

2.1 Laatu 

Ashley (2008, s.6) esittelee kirjassaan neljä tunnettua konseptia laadulle: laatu on 

kelpoisuus käytettäväksi; laatu on sitä, että tehdään oikein ensimmäisellä sekä jokaisella 

kerralla; laatu on asiakkaan käsitys; laatu tarjoaa tuotetta tai palvelua asiakkaalle 

hinnalla, johon asiakkaalla on varaa. Shewfelt (1998) puolestaan jakaa laadun kahteen: 

tuotesuuntautuneeseen ja asiakassuuntautuneeseen laatuun. Tuotesuuntautunut laatu 

voidaan määritellä sarjaksi ominaisuuksia, jotka on valittu mittauksen tarkkuuden ja 

täsmällisyyden perusteella. Tuotesuuntautuneen laadun muutokset voidaan piirtää 

kuvaajaan ajan suorien fysiologisten muutosten suhteessa. Asiakassuuntautunut laatu 

puolestaan vaatii ymmärrystä asiakkaan käyttäytymisestä ja keskittyy ennustamaan 

tuotteen suorituskykyä markkinoilla. Asiakassuuntautunutta laatua voidaan mitata 

esimerkiksi hyväksynnällä tai halukkuudella ostaa. (Shewfelt 1998) 

Harvey & Green (1993) määrittelevät artikkelissaan laadun suhteelliseksi konseptiksi, 

jolla on kaksi suuntaa. Ensinnäkin laatu on suhteellista käyttäjän ehtoihin ja 

olosuhteisiin. Tämä tarkoittaa, että laatu tarkoittaa eri asioita eri ihmisille tai samalle 

ihmiselle, mutta eri tilanteissa. Tässä yhteydessä onkin mietittävä vastausta 

kysymykseen ”Kenen laatu?”. Tulee siis huomioida esimerkiksi eri toimijoiden erilaiset 

näkökulmat asioihin. Toinen suunta on niin sanottuun benchmarkkaukseen liittyvä 

laatu. Joidenkin näkökulmien mukaan laatu nähdään täydellisyyden ehtoina, kun taas 

toisten mukaan laatu päätetään absoluuttisten rajojen avulla, jotka tulee ylittää. (Harvey 

& Green 1993) 

2.2 Laatujohtaminen 

Sousa & Voss (2002) ilmaisee laatujohtamisen olevan johtamisen filosofia tai 

lähestyminen, joka koostuu molemmin puolin vahvistavista periaatteista, joita tukevat 
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käytännöt ja tekniikat. Laatujohtamisen käytännöt vaikuttavat niin laatuun kuin 

operationaaliseen ja liiketoiminnalliseen suorituskykyyn. Laatujohtamisen voidaan 

sanoa vähentävän tuotantoprosessien vaihtelevuutta ja näin parantaen sisäisten 

prosessien laatua ja myöhemmin kasvattaen tuotteiden laadun noudattamista. 

Vaihtelevuuden vähentämiseen voidaan hyödyntää esimerkiksi tilastollisia 

prosessinhallintatyökaluja, kun taas toisiin tuotteen laadun näkökulmiin voidaan 

hyödyntää suunnittelu- ja asiakassuuntautuneita laatujohtamisen työkaluja. Laadun 

vaikutus liiketoiminnan suorituskykyyn voidaan nähdä kahtena eri reittinä. Voidaan 

ajatella olevan niin sanottu tuotantoreitti ja markkinareitti. Tuotantoreitissä ajatellaan 

kehittyneiden sisäisten prosessien laadun vaikuttavan operationaaliseen suorituskykyyn 

muun muassa virheiden vähentymisen ansiosta ja näin edelleen johtaen kehittyvään 

liiketoiminnalliseen suorituskykyyn. Markkinareitti puolestaan voidaan nähdä 

parantuneen tuotteen laadun vaikutuksena esimerkiksi kasvavana myyntinä ja 

suurempana markkinaosuutena. Toisaalta korkeampi tuotteen laatu voi vähentää muun 

muassa tarvetta huoltotoimenpiteille ja sitä kautta johtaa parempaan liiketoiminnalliseen 

suorituskykyyn. (Kuva 2) (Sousa & Voss 2002)  

 

Kuva 2. Laatujohtamisen vaikutus liiketoiminnalliseen suorituskykyyn (Muokattu 

lähteestä Sousa & Voss (2002)) 
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”Kokonaisvaltainen laatujohtaminen on enemmän kuin villitys tai muotisana. Se on 

enemmän kuin tekniikka hallita tai motivoida työntekijöitä. Se on haaste tavanomaisille 

johtamisen tekniikoille ja teorioille, jotka pohjautuvat niihin. Tämän johdosta sitä ei 

voida yksinkertaisesti liittää olemassa oleviin johtamisen rakenteisiin ja järjestelmiin. 

Mikäli sen hyödyt halutaan kokonaan toteuttaa, tulee yritysten valmistautua 

organisaation laajuiseen, muutoksen sisältävään ylimmän johdon vallasta luopumiseen. 

Tämän lisäksi TQM:n käytäntöjä ei voida yhdistää strategiseen aloitteellisuuteen kuten 

yrityksen uudelleen järjestelyyn, jotka perustuvat tavanomaisiin johtamisen teorioihin. 

Epäonnistuminen yhdessä tai molemmissa ohjelmissa on väistämätöntä.” (Yong & 

Wilkinson 2002) 

TQM eli ”Total Quality Management” tarkoittaa vapaasti suomennettuna 

kokonaisvaltaista laatujohtamista. Kokonaisvaltaisella tarkoitetaan sitä, että lopulliseen 

tuotteeseen tai palveluun jokainen organisaation jäsen on liittynyt. Laadun määritelmä 

on tulkinnanvaraisempi eikä sille ole yhtä tiettyä oikeaa määritelmää. Eräs tunnettu 

määritelmä on, että laatu on asiakkaan vaatimusten kohtaamista. Nämä vaatimukset 

tulee olla ilmaistu, ymmärretty sekä niiden tulee olla laskettavissa olevia. TQM:n osalta 

johtaminen voidaan jakaa kahteen osaan. TQM prosessin tulee alkaa ylhäältä johdosta. 

Tällä tasolla tulee olla niin näkemykset tavoitteista kuin organisaation arvoistakin. 

Tämän lisäksi johto edellyttää, että TQM on jatkuva prosessi, ei kertapäätös. TQM:n 

yhden tärkeimmistä tavoitteista sanotaankin olevan organisaation kokonaisvaltaisen 

kulttuurin muuttaminen. (Ashley 2008, s.5-6)  

Slack ym. (2010) kertoo, että japanilaiset olivat ensimmäiset, jotka yleistivät ja tekivät 

laajamittaisemmaksi termin TQM. Tämän jälkeen useat niin sanotut laatugurut 

painottivat eri asioita TQM lähestymisessä. TQM voidaan parhaiten ajatella niin 

sanottuna laadun parantamista lähestyvänä filosofiana. Tämä filosofia painottaa paljolti 

kokonaisuutta ja on lähestyminen, joka asettaa laadun keskiöön kaikessa toimintojen 

osalta. Kokonaisuus voidaankin tiivistää seuraaviin painotuksiin: 

• Asiakkaan tarpeiden ja odotusten kohtaaminen 

• Koko organisaation kattaminen 

• Jokaisen organisaation jäsenen sisältäminen 

• Kaikkien laatukustannusten tarkastelu, etenkin virheiden kustannukset ja oikein 

ensimmäisellä kerralla -periaatteen 
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• Järjestelmän ja käytäntöjen luomisen niin, että ne tukevat laatua ja parantamista 

• Jatkuvan parantamisprosessin kehittäminen (Slack ym. 2010, s. 508) 

2.3 ISO-9001 

ISO (International Organization for Standardization) on maailmanlaajuinen liitto 

kansallisille standardoimisjärjestöille. ISO 9001 -standardi kuvaa vaatimukset 

laadunhallintajärjestelmälle. Uusin versio standardista on päivitetty vuonna 2015 ja se 

korvaa vuoden 2008 sekä aiemmat versiot. (SFS-EN ISO 9001) Standardin 

perusmuotoinen viitekehys on ilmaistu kuvassa 3. 

Kuva 3.  ISO viitekehyksen perusmalli (Muokattu lähteestä Russell 2010) 

 

ISO 9001 kuvaa ne vaatimukset, mitä yritykselle asetetaan, jotta se voi saavuttaa 

sertifioinnin. Standardi ei kuitenkaan edellytä esimerkiksi samanlaista rakennetta 

erilaisilta laadunhallintajärjestelmiltä, asiakirjojen rakenteen olevan standardin 

rakenteen mukaisia tai organisaation käyttävän standardin mukaista termistöä. 

Standardin käyttöönotto voi hyödyttää yritystä usealla eri tavalla. Yrityksellä voi olla 

paremmat mahdollisuudet asiakastyytyväisyyden kasvattamiseen sekä kyvykkyys 

tuottaa tuotteita ja palveluja asiakasvaatimukset sekä lait ja viranomaisten vaatimukset 

täyttäen. Lisäksi yritys voi käsitellä mahdollisuudet ja riskit, jotka liittyvät niin 
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toimintaympäristöön kuin tavoitteisiinkin. Tärkeä hyöty on myös kyky osoittaa 

laadunhallintajärjestelmän vaatimusten noudattaminen. Tämän standardin 

prosessimaisen toimintamallin johdosta käytetään usein niin sanottua PDCA -mallia. 

(SFS 2015) 

2.3.1 PDCA 

PDCA -malli tulee englannin kielen sanoista Plan, Do, Check, Act. Suomennettuna 

nämä ovat suunnittele, toteuta, arvioi ja toimi. (Anttila & Kajava 2006) Suunnittelu -

osassa asetetaan ja tunnistetaan järjestelmän ja toiminnan tavoitteet, resurssit, riskit ja 

mahdollisuudet. Toteutus -vaiheessa suunnitelma toteutetaan. Arviointi -vaiheessa 

seurataan ja mitataan prosesseja ja niiden tuotoksia. Näitä tuotoksia myös verrataan 

toimintapolitiikkaan, tavoitteisiin, vaatimuksiin ja suunniteltuihin toimintoihin. Lisäksi 

tuloksista raportoidaan. Viimeisessä vaiheessa tehdään tarvittavat toimenpiteet 

suorituskyvyn parantamiseksi. (ISO 2015) Kuvassa 4 on esitetty mallin toiminta 

yhdistettynä standardin vaatimuksiin.  

Laadunhallinta järjestelmä

Johtajuus

Tukitoiminnot

Toiminta

Suorituskyvyn 
arviointi

Parantaminen

Suunnittelu

 

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

2.3.2 ISO 9001 vaatimukset 

Vaatimukset voidaan jakaa sellaisiin, jotka organisaation on määritettävä sekä sellaisiin, 

jotka organisaation on tarvittavissa määrin määritettävä. ISO 9001 -standardin 

vaatimukset voidaan jakaa seitsemään eri pääosa-alueeseen. Näitä osa-alueita ovat 

organisaation toimintaympäristö, johtajuus, suunnittelu, tukitoiminnot, toiminta, 
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suorituskyvyn arviointi sekä parantaminen. Organisaation toimintaympäristön osalta 

vaatimuksia tai suosituksia on organisaation ja toimintaympäristön ymmärtämisen, 

sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtämisen, laadunhallintajärjestelmän 

soveltamisalan sekä laadunhallintajärjestelmän ja sen prosessien osa-alueilla. 

Johtajuuden osa-alueita puolestaan ovat johtajuus ja sitoutuminen, laatupolitiikka sekä 

organisaation roolit, vastuut ja valtuudet. Vaatimuksia tai suosituksia suunnittelun osa-

alueella puolestaan on liittyen riskien ja mahdollisuuksien käsittelyyn, laatutavoitteiden 

ja niiden saavuttamiseen tarvittavien toimien suunnittelun sekä muutosten suunnittelun 

aiheisiin. Tukitoiminnot sisältävät resurssit, pätevyydet, tietoisuuden, viestinnän sekä 

dokumentoidun tiedon. Toiminnan vaatimukset ja suositukset on jaettu seitsemään osa-

alueeseen: toiminnan suunnittelu ja ohjaus, tuotteita ja palveluja koskevat vaatimukset, 

tuotteiden ja palvelujen suunnittelu ja kehittäminen, ulkoistettujen prosessien ja 

ulkoisesti tuotettujen tuotteiden ja palvelujen ohjaus, tuotanto ja palveluiden 

tuottaminen, tuotteiden ja palveluiden luovutus sekä poikkeavien tuotosten ohjaus. 

Suorituskyvyn arviointi sisältää seurannan, mittauksen, analysoinnin ja arvioinnin, 

sisäisen auditoinnin sekä johdon katselmuksen vaatimuksia ja suosituksia. Viimeisenä 

oleva parantaminen puolestaan sisältää yleisten vaatimuksien ja suositusten lisäksi 

poikkeamia ja korjaavia toimenpiteitä sekä jatkuvaa parantamista koskevia vaatimuksia 

ja suosituksia. (SFS-EN ISO 9001)  

Prosessien osalta organisaation tulee määrittää prosessit, niiden vaatimat lähtötiedot, 

niiltä odotettavat tulokset ja niiden keskinäinen järjestys ja vuorovaikutus sekä 

soveltaminen koko organisaatiossa. Lisäksi tulee määrittää menetelmät, esimerkiksi 

seuranta, mittaukset ja suorituskykyindikaattorit sekä niiden kriteerit, jotta varmistetaan 

prosessien toiminta ja ohjaus. Prossien tarvitsemat resurssit ja niiden saatavuus sekä 

prosessien vastuut ja valtuudet tulee määrittää ja varmistaa. Organisaation tulee käsitellä 

myös riskejä ja mahdollisuuksia standardin vaatimusten mukaisesti. Prosesseja tulee 

myös arvioida ja sen pohjalta tarvittaessa parantaa niin prosesseja kuin 

laadunhallintajärjestelmääkin, jotta saavutetaan halutut tulokset. Näiden niin sanotusti 

pakottavien vaatimusten lisäksi yrityksen tulee tarvittavissa määrin ylläpitää prosessien 

toimintaa tukevaa dokumentaatiota sekä säilyttää dokumentoitua tietoa, jotta voidaan 

varmistaa prosessien suunnitelmien mukainen toteutus. (SFS 2015)  



16 

 

2.3.3 Pk -yritys 

Pk -yrityksillä tarkoitetaan mikrokokoisia, pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Euroopan 

Unionin komission määritelmän mukaan yrityksestä tarkastellaan sekä henkilöstön 

määrää että vuosiliikevaihtoa tai taseen loppusummaa. Mikroyritykseksi luokitellaan 

sellaiset yritykset, joiden henkilöstömäärä ei ylitä kymmentä (10) ja joiden 

vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä kahta (2) miljoonaa euroa. Pienillä 

yrityksillä henkilöstön määrä ei saa ylittää 50 ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma 

pitää olla alle kymmenen (10) miljoonaa euroa. Keskisuurilla yrityksillä henkilöstöä voi 

olla maksimissaan 249 ja vuosiliikevaihto tulee olla alle 50 miljoonaa euroa. Taseen 

loppusumma ei saa ylittää 43 miljoonaa euroa. Liikevaihto lasketaan 

arvolisäverottomasti ja ilman muitakaan välillisiä veroja. Henkilöstömäärään puolestaan 

luetaan palkansaajat, paikallisen lainsäädännön mukaan palkansaajiin rinnastettavat, 

johtamiseen osallistuvat omistajat sekä yrityksessä säännöllisesti työskentelevät 

yhtiökumppanit. Henkilöstön määrä määräytyy kokopäiväisten työntekijöiden määrällä 

vuoden ajalla eli niin sanotulla vuosityöyksiköllä. Ne, jotka eivät työskentele koko 

vuotta, ovat kausityöntekijöitä tai osa-aikaisia, ja lasketaan vuosityöyksiköiden osiksi. 

Oppisopimus- tai ammatillisessa koulutussuhteessa olevia ei oteta huomioon 

henkilöstömäärässä, kuten ei myöskään äitiys- tai vanhempainlomia. (CEC 2003) 

Yrityksen tulee olla joko niin sanottu riippumaton yritys, omistusyhteysyritys tai 

sidosyritys. Sidosyrityksillä tarkoitetaan yritystä, jolla on enemmistö toisen yrityksen 

jäsenten äänimäärästä tai osakkaanomistajista. Sopimuksen pohjalta on voitu määrittää, 

että yrityksellä on yksin enemmistö. Yrityksellä voi myös olla oikeus asettaa tai erottaa 

toisen yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenemmistö. Määräysvalta voi 

olla annettu myös sopimuksella, perustamiskirjalla, yhtiöjärjestyksellä tai sääntöjen 

pohjalta. Omistusyhteysyrityksiä ovat puolestaan sellaiset, jotka eivät kuulu 

sidosyrityksiin, mutta tuotantoketjun alkupäässä oleva yritys omistaa joko yksin tai 

yhdessä toisen sidosyrityksen kanssa vähintään neljänneksen tuotantoketjun 

loppupäässä olevan yrityksen pääomasta tai äänimäärästä. Riippumattomia yrityksiä 

ovat puolestaan sellaiset, joiden ei lasketa kuuluvan sidosyrityksiin tai 

omistusyhteysyrityksiin. Sidosyritykseksi luetaan myös, mikäli jokin edellä mainittu 

suhde toteutuu niin sanotusti välillisesti eli toisen tai toisten yritysten välityksellä tai 

sijoittajien kautta. Jos jokin suhteista toteutuu luonnollisen henkilön tai sellaisista 

muodostuvan ryhmän kautta, joka harjoittaa osittaisesti tai kokonaisesti toimintaa 

samoilla merkityksellisillä tai lähimarkkinoilla, luetaan myös kuuluvaksi 
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sidosyrityksiin. Omistusyhteysyrityksen kriteerinä olevan neljännesomistajuuden 

täyttyessä voidaan tietyin poikkeuksin yritystä pitää kuitenkin riippumattomana 

yrityksenä. Näitä poikkeuksia ovat sellaiset seuraavista, jotka eivät ole kuitenkaan 

sidossuhteessa yritykseen: julkiset sijoitusyhtiöt, riskipääomayhtiöt tai 

riskipääomasijoittajat, korkeakoulut tai voittoa tavoittelemattomat tutkimuskeskukset, 

institutionaaliset sijoittajat (mukaan lukien aluekehitysrahastot) sekä itsehallintoelimet, 

joiden vuosibudjetti ei ylitä 10 miljoonaa euroa ja joiden asukasmäärä ei ylitä 5000 

asukasta. Edellä olevan listan ensimmäiset kolme eivät saa sijoittaa samaan yritykseen 

yli 1,25 miljoonaa. Pk -yrityksenä ei pidetä sellaista yritystä, jonka pääomasta tai 

äänimäärästä yli neljännes on yhden tai useamman julkisyhteisön tai -laitoksen 

omistuksessa. (CEC 2003)  

2.3.4 ISO 9001 pk -yrityksille 

Laadunhallintajärjestelmään siirtyessä ja sitä toteutettaessa pk -yritykset kohtaavat 

todennäköisesti hieman suurempia haasteita kuin isommat yritykset. Tämä johtuu muun 

muassa rajallisemmista resursseista, järjestelmän aiheuttamista kustannuksista sekä 

käsitteiden ymmärtämisen ja soveltamisen vaikeudesta. Erityisesti pk -yrityksessä 

laadunhallintajärjestelmä tulisi nähdä muiden kaltaisena investointina, koska siihen 

joutuu sitomaan niin rahaa kuin aikaakin. Tälle investoinnille tulee saada tuottoa niin 

prosessien, tuotteiden kuin palveluidenkin kehittymisenä ja markkinakelpoisuuden 

edistymisenä. Jos yritys haluaa kehittää järjestelmäänsä vielä ISO 9001:stä pidemmälle, 

tulisi käyttää ISO 9004 -standardia. (SFS 2010) ”Standardissa ISO 9004 Organisaation 

johtaminen jatkuvaan menestykseen. Laadunhallintaan perustuva toimintamalli 

annetaan ohjeita organisaatioille, jotka haluavat kehittää laadunhallintajärjestelmäänsä 

pidemmälle kuin tässä kansainvälisessä standardissa esitetyt vaatimukset edellyttävät ja 

käsitellä laajemmin eri aiheita, jotka voivat johtaa organisaation kokonaisvaltaisen 

suorituskyvyn parantumiseen.” (SFS 2015) Pk -yrityksen laadunhallintajärjestelmän 

rakentamiseen on useita eri lähestymistapoja. Seuraavaksi esiteltävät seitsemän 

toimenpidettä ovat yksi esimerkki, kuinka pääpiirteittäin toteuttaa järjestelmää. 

Ensimmäisessä vaiheessa tulee varmistaa johdon osallistuminen. Tässä vaiheessa muun 

muassa määritetään, miksi standardi halutaan ottaa käyttöön, mitkä ovat yrityksen 

missio, visio ja arvot, sidosryhmät, laatupolitiikka sekä tuotteiden ja palveluiden laatuun 

liittyvät tavoitteet. Seuraavassa vaiheessa määritetään laatutavoitteiden saavuttamisen 

kannalta tärkeimmät prosessit sekä näiden prosessien väliset vuorovaikutussuhteet. 

Tämän jälkeen toteutetaan laadunhallintajärjestelmä ja siihen liittyvät prosessit. Näitä 
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prosesseja hallitaan prosessienhallintamenetelmien avulla. Neljännessä vaiheessa oma 

laadunhallintajärjestelmä rakennetaan standardiin perustuvaksi. Tämän jälkeen 

järjestelmä toteutetaan, henkilöstö koulutetaan ja prosessien tulosten tuottavuus 

varmistetaan tunnuslukujen ja mittareiden avulla. Kuudennessa vaiheessa organisaation 

laadunhallintajärjestelmää hallitaan, toimintoja parannetaan niin jatkuvasti kuin niin 

sanottujen erinomaisuuden mallien avulla sekä sisäisiä auditointeja järjestetään 

säännöllisesti. Viimeisessä vaiheessa haetaan tarvittaessa kolmannen osapuolen 

sertifiointia tai ilmoitetaan organisaation olevan standardin vaatimusten mukainen 

laadunhallintajärjestelmän osalta. (SFS 2010)   

Sousa-Poza ym. (2009) esittelevät artikkelissaan mallin, jonka avulla yritykset voidaan 

sijoittaa nelikenttään yrityksen laadunhallintajärjestelmän toimivuuden ja olemassaolon 

perusteella (Kuva 5).  

Virallisesti kuollut

Täysin kuollut

Virallisesti elossa

Epävirallisesti elossa

Toimivuus

Olemassaolo 
(dokumentointi)

-100%

-100%

100%

100%

0

 

Kuva 5. Laadunhallintajärjestelmän tila -nelikenttä (Luotu lähteestä Sousa-Poza ym. 

2009) 

Nelikenttään voidaan sijoittaa yritykset suhteessa laadunhallintajärjestelmän tilaan. 

Tavoitetila on nelikentän oikeassa yläkulmassa eli ”Virallisesti elossa” ruudussa ja 

kohdassa, jolloin sekä olemassaolo että toimivuus ovat 100%. ”Virallisesti kuollut” -

ruudussa prosessit ja toiminnat on dokumentoitu jollain tasolla, mutta näitä 
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dokumentointeja ei seurata. Tässä yhteydessä voidaankin usein todeta että, enemmän 

dokumentointia ei tarkoita aina automaattisesti toimivaa laadunhallintajärjestelmää. 

”Epävirallisesti elossa” -ruudussa puolestaan toimitaan jollain tasolla 

laadunhallintajärjestelmän mukaisesti, mutta dokumentointia ei ole. Usein tällaisessa 

tilanteessa dokumentointi nähdään joko ajan hukkana tai niin, että prosessien 

dokumentointi tekee yksilöistä vähemmän luotettavia. Muutos kyseisessä tilanteessa 

vaatii yleensä ylimmän johdon tukea ja ohjausta. ”Täysin kuollut” -ruudussa ei ole 

laadunhallintajärjestelmän suuntaista dokumentointia eikä toimintaa. (Sousa-Poza ym. 

2009) 

Sousa-Poza ym. (2009) lisää artikkelissaan painotusta kolmeen asiaan, joihin tulisi 

keskittää erityistä huomiota: käsitellä laadunhallintajärjestelmää yhdenmukaistavana 

toimintona, koulutus ja auditointi. Ensimmäisellä pyritään siihen, että 

laadunhallintajärjestelmä implementoitaisiin suoraan organisaation ydinrakenteeseen. 

Mikäli laadunhallintajärjestelmää käytetään erikseen, mutta muiden kanssa 

samansuuntaisesti, tulee pk-yritysten keskittää siihen erityistä tarkkaavaisuutta. 

Laadunhallintajärjestelmän integraatio onkin pitkälti toiminto siitä, kuinka hyvin se 

suoriutuu tiedon jakamisesta muiden alijärjestelmien kanssa sekä kuinka hyvin se on 

linjassa käytäntöjen, normien, tavoitteiden ja arvojen kanssa koko organisaatiossa. 

Koulutus on pk-yrityksissä usein niin sanottua ad hoc -toimintaa muun muassa 

rajallisten koulutusbudjettien johdosta. Jotta vältettäisiin koulutuksen puutteesta 

johtuvat ongelmat, tulisi vähintään kouluttaa ylin johto niin, että he pystyvät lisäämään 

organisaation tietoisuutta ja ymmärrystä muutosprosessin implementoinnista. Lisäksi 

tulisi kouluttaa työntekijöitä, jotta he tietäisivät mitä heiltä odotetaan ja kuinka he voivat 

vaikuttaa organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Auditoinnilla puolestaan pyritään 

varmistamaan, että laadunhallintajärjestelmä on toimiva ja sen mukainen dokumentointi 

on olemassa tarvittavalla tasolla. Toimivuutta mitattaessa tulee huomioida vähintään 

seuraavien olemassaolo: johdon sitoutuminen ja työntekijän osallistuminen. Näiden 

avulla saavutetaan yrityksen laajuinen tietoisuus laadusta sekä laatuun liittyvien 

prosessien ja toimintatapojen suunnittelu, implementointi, toiminta ja parantaminen. 

(Sousa-Poza 2009) 

Aldowaisan & Youssef (2006) listaavat julkaisussaan neljä eroavaisuutta suurien ja 

pienien yritysten välillä. Ensinnäkin pienissä yrityksissä ylimmällä johdolla on 

enemmän hallintaa, he ovat enemmän mukana päivittäisissä toiminnoissa sekä tuntevat 
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kaikki työntekijät ja näiden kyvykkyydet. Lisäksi ylin johto on pienemmissä yrityksissä 

enemmän tietoinen yrityksen kaikista toiminnoista, asiakasvaatimuksista sekä 

asiakkaista, kilpailijoista ja toimittajista. Toiseksi pienissä yrityksissä laajuus rajoittuu 

usein tuotteeseen tai palveluun, maantieteelliseen sijaintiin, markkina- tai 

asiakaspohjaan ja teknologiaan. Kolmantena ilmaistaan, että pienemmissä yrityksissä 

jokainen työntekijä merkitsee, etenkin esimiestasolla, ja heidän poistuminen aiheuttaa 

suurimman osan häiriöistä. Viimeisenä mainitaan, että pienemmissä yrityksissä ei ole 

usein vastuuhenkilöä tai vastuuosastoa laatuasioille, vaan vastuu laadusta on sijoitettu 

jonkin toimijan niin sanotuksi lisätehtäväksi. Samassa julkaisussa esitellään viitekehys, 

jonka avulla ISO 9001 -standardi voidaan toteuttaa pienissä yrityksissä. Viitekehys on 

niin sanottu lisääntyvä lähestyminen, kun taas usein toteutuksen voidaan ajatella olevan 

yksi iso projekti (ns. one-shot tyyli). Nämä erot on esitelty kuvissa 6 ja 7. (Aldowaisan 

& Youssef 2006) 

Tunnista 
laadunhallintajärjestelmän 

prosessit

Laadunhallintajärjestelmän 
suunnittelu

Laadunhallintajärjestelmän 
implementointi Ylläpito ja kehittäminen

 

Kuva 6. ”One-shot” laadunhallintajärjestelmän toteuttaminen (Muokattu lähteestä 
Aldowaisan & Youssef 2006) 
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Tunnista tärkein tuotteen 
toteuttamisen prosessi

Kehitä ja suunnittele

Ylläpidä ja kehitä

Implementoi

Automatisoi

Suunnittelua vaativat 
järjestelmän prosessit

Kehitä ja suunnittele

Tunnista lisää johtamisen ja 
tuotteen toteuttamisen 

prosesseja

Tunnista tärkein tuotteen 
toteuttamisen prosessi

Kehitä ja suunnittele

Yhden prosessin 
laadunhallintajärjestelmä

Kehitä ja suunnittele

Tunnista lisää johtamisen ja 
tuotteen toteuttamisen 

prosesseja

Monen prosessin 
laadunhallintajärjestelmä

Suunnittelua vaativat 
järjestelmän prosessit

Yksinkertainen 
laadunhallintajärjestelmä

Oppiminen

Aika

Oppiminen

Aika

 

Kuva 7. Lisääntyvä lähestyminen laadunhallintajärjestelmän toteuttamiseen (Muokattu 

lähteestä Aldowaisan & Youssef 2006) 

 

Aldowaisan & Youssef (2006) määrittelevät neljä tekijää, joiden avulla viitekehyksen 

käyttö on menestyksekästä. Konsultointikuluissa säästämiseksi toteutus tulisi suorittaa 

yrityksen sisällä mahdollisimman itsenäisesti. Tämä parantaa myös toteutuksen jälkeistä 

menestystä, koska työntekijät oppivat projektin aikana, kuinka kehittää järjestelmää 

myös tulevaisuudessa. Ylin operatiivinen johto tulisi nimetä laatuvastuulliseksi, koska 

näin saadaan varmistettua laatujärjestelmän kokonaisvaltainen implementointi sekä 

vältetään vielä tässä vaiheessa ylimääräisten laatuosastojen perustaminen. Operatiivinen 

johto on yleensä se, jolla on laaja hallinta ja vaikutusvalta pienissä yrityksissä. 

Kolmantena menestystekijä mainitaan, että tulee varata tarpeeksi aikaa, jotta riittävät 

tiedot ja taidot laadusta ja laatujärjestelmästä saadaan hankittua. Viimeisenä 

korostetaan, että ei tulisi kiirehtiä sertifioinnin kanssa. Sertifiointi voidaan tehdä vasta 

kun se on taloudellisesti järkevää tai asiakas tai kilpailutilanne sitä vaativat. 

(Aldowaisan & Youssef 2006) 
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2.3.5 ISO 9001 -sertifioinnin vaikutukset pk-yrityksissä 

 Ilkay & Aslan (2012) ilmaisee artikkelissaan, kuinka joidenkin tutkimusten mukaan 

ISO 9000 -sertifioinnilla on positiivisia vaikutuksia suorituskykyyn. Koc:n (2007) 

suorittaman tutkimuksen mukaan 106:lla sertifioidulla pk-yrityksellä osoitettiin olevan 

parempi suorituskyky, tuotanto ja kilpailulliset tekijät kuin sertifioimattomilla. Sun:n 

(2000) tutkimuksen mukaan puolestaan sertifioidut yritykset omaavat paremman 

suorituskyvyn viallisten tuotteiden, asiakasreklamaatioiden, kannattavuuden ja 

tuottavuuden alueilla. Samaisen tutkimuksen mukaan puolestaan sertifioinnilla 

osoitettiin olevan vain rajallisia vaikutuksia markkina-asemaan ja kilpailukykyyn sekä 

ei huomattavaa vaikutusta työntekijöiden tyytyväisyyteen eikä ympäristölliseen 

suojeluun. Sertifioinnilla on myös havaittu olevan vaikutusta taloudelliseen 

suorituskykyyn ja tunnuslukuihin. Ilkay & Aslan (2012) suorittaman kyselytutkimuksen 

mukaan ISO 9001 -sertifioinnilla ei kuitenkaan havaittu olevan suoranaista 

yhtenäisyyttä suorituskykyyn. Kuitenkin havaittiin esimerkiksi liikevaihdon ja 

markkinaosuuden olevan sertifioiduilla yrityksillä parempi. Samoin havaittiin, että 

sertifioidut yritykset toteuttavat laatukäytäntöjä korkeammalla tasolla. Laatukäytännöt 

eivät kuitenkaan suoraan tarkoita parempaa suorituskykyä. Artikkelin mukaan, kun 

pohditaan sertifioinnin ja suorituskyvyn yhteyttä, tulee huomioida monia muitakin 

asioita kuin pelkkää sertifiointia. Näitä asioita ovat muun muassa motivaatio 

sertifiointiin, laatukäytännöt, sertifioinnin aikana käytetyt konsulttipalvelut, johdon tuki 

ja suhtautuminen, työntekijöiden suhtautuminen sekä yrityksen koko. (Ilkay & Aslan 

2012) 

Poksinska ym. (2006) suorittamassa tutkimuksessa oli mukana kolme yritystä, joille 

kaikille vaatimukset ISO 9001 -sertifioinnista tulivat asiakkaan suunnalta; yhdelle vain 

sertifiointi oli tärkeää, toiselle myös laadunhallintajärjestelmän luominen oli tavoitteena 

ja kolmannella sertifiointi oli osa sopimusta tärkeän asiakkaan kanssa. Voidaankin 

sanoa, että sertifiointi itsessään ei hyödytä yritystä mitenkään, mutta siitä voi olla 

haittaa, mikäli sitä ei ole. (Poksinska ym. 2006) Koc (2007) ilmaiseekin artikkelissaan, 

että vaikka standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän ja suorituskyvyn väliltä on 

löydettävissä yhteys, ei voida päätellä, että ero johtuu ainoastaan sertifioinnista, vaan 

sertifioitujen ja ei-sertifioitujen yritysten välillä voi olla myös muitakin eroja. Tämän 

johdosta artikkeli suosittelee että, yritysten tulisikin ohittaa sertifiointiprosessi ja ISO 

9000 perusvaatimukset. Tulisi puolestaan keskittyä laadun painottamiseen jokaisella 
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liiketoiminnan osa-alueella ja ottaa käyttöön muita työkaluja ja tekniikoita, jotka ovat 

ISO 9000 suuntaisia sekä ohjaavat kohti kokonaisvaltaista laadunhallintaa. (Koc 2007) 

 Laadunhallintajärjestelmän voidaan nähdä olevan dokumentteja, joissa kuvataan 

organisaation prosessit ja selkeästi määritellään vastuualueet. Tällaisen ansioista 

saadaan luotua yhteinen kieli ja kuva koko organisaatiosta. Laadunhallintajärjestelmän 

käyttö voidaan ajatella kahdelta eri suunnalta. Dokumentoitua tietoa voidaan hyödyntää, 

mikäli työntekijän tulee suoriutua toiminnasta, joka ei ole hänelle joka päiväistä. 

Laadunhallintajärjestelmän voidaan ajatella toimivan niin sanotusti toiminnan 

sanakirjana, josta voi tarvittaessa varmistaa toiminnan tietyissä tilanteissa. Toisaalta 

järjestelmää voidaan käyttää myös, mikäli havaitaan ongelmia tai kehityskohteita 

prosesseissa tai työtehtävissä. Sen avulla voidaan esimerkiksi havainnollistaa ja pohtia, 

toimitaanko dokumentissa kuvatun prosessin mukaisesti ja jos ei niin, miksi ei. Näiden 

ansiosta suorina sertifioinnin hyötyinä nähtiinkin prosessien vakiinnuttaminen sekä 

työrutiinien ja -ohjeiden luominen. Näin edelleen organisaation nähtiin olevan 

jäsentyneempi ja järjestelmällisempi.  (Poksinska ym. 2006) 

2.4 Prosessi 

Lillrank (2003) määrittelee prosessille kolme eri esiintymismuotoa: prosessi voi olla 

standardi, rutiini tai ei-rutiini prosessi. Näiden välinen ero johtuu prosessin suhteesta 

sen ympäristöön ja resursseihin. Standardi prosessi on sellainen, joka voi ottaa 

syötteeksi vain tietynlaisia syötteitä, joiden variaatio on toleranssirajojen sisällä. Samoin 

myös tuotoksia on vain yhdenlaisia, jotka ovat tiettyjen rajojen sisällä. Lisäksi 

standardiprosessilla on vain niin sanotut päällä -tai pois päältä -tilat. Esimerkkinä voi 

olla mehun valmistus, jossa tuotoksena tulevan mehun värin tulee olla tietyissä rajoissa 

tai muuten prosessi keskeytetään ja se uudistetaan. Rutiiniprosessi puolestaan voi ottaa 

syötteeksi ja tuottaa tuotokseksi yhden tai useita syötteitä tai tuotoksia. Samaista mehu -

esimerkkiä hyödyntämällä voidaan luoda kolme eri tuotetta mehun värien perusteella, 

mikäli havaitaan, että tuotoksina tulee selkeästi kolmea eri väristä mehua. Ei-rutiini 

prosessi puolestaan on sellainen, jossa syötteiden välistä variaatiota on paljon ja voidaan 

joutua muokkaamaan toimintoja syötteiden johdosta. Esimerkiksi mehua valmistava 

yritys ei saa enää valmistuksessa käyttämiään hedelmiä ja joutuu pyytämään 

toimittajalta sitä, mitä heillä on tarjota. Toimittajalta saadaan tomaatteja, joten yrityksen 

tulee tutkia ja etsiä tietoa, kuinka tomaatista tehdään mehua ja kehittää prosessinsa sen 
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mukaan. Lisäksi voidaan sanoa olevan myös neljäs prosessin muoto: kaoottinen 

prosessi. Tällainen prosessi poikkeaa ei-rutiini prosessista siten, että syötteen lisäksi 

myös tuotos on epämääräinen. (Lillrank 2003) 

Kirjoitelmassaan Lillrank (2003) on löytänyt prosessille hieman eri määritelmiä 

lähteestä riippuen. Erään määritelmän mukaan prosessi on syötteistä eri toimintojen, 

metodien ja operaatioiden avulla saatuja tuotoksia, jotka pyrkivät tyydyttämään 

asiakkaan odotuksia ja tarpeita. Tällaisessa tilanteessa syötteenä voidaan ajatella olevan 

muun muassa niin ihmiset, tarvikkeet kuin tietokin. Prosessin tärkeä piirre on se, että se 

on helpompi ymmärtää, mikäli siihen liittyvät resurssit sisältyvät prosessiin eli 

syötteenä on vain virtaus edellisistä prosesseista tai ulkopuolelta. Näin prosessin 

voidaan sanoa hallitsevan resursseja kiinteänä voimavarana, syötteitä muuttuvana 

voimavarana ja palveluja tuotoksina. Prosessi voi olla myös osa laajempaa 

kokonaisuutta ja se voi sisältää useita aliprosesseja. Esimerkiksi tilaus-toimitusprosessi 

sisältää muun muassa tilauksen käsittelyn, hankinnan, tuotannon ja toimittamisen. 

(Lillrank 2003) 

Hunt (1996) määrittelee kirjassaan liiketoimintaprosessin sarjaksi suunniteltuja askeleita 

tuotteen tai palvelun tuottamista varten. Suurin osa prosesseista on 

ristikkäistoimintoisia, jotka täyttävät niin sanotusti organisaatiokaavion tyhjät alueet. 

Kyseisessä kirjassa jaetaan prosessit kolmeen kategoriaan. Näitä kategorioita ovat niin 

sanotut asiakasprosessit, joihin lukeutuu prosessit, joiden tuloksena on tuote tai palvelu 

yrityksen ulkopuoleiselle asiakkaalle. Ulkoiselle asiakkaalle näkymättömät prosessit 

puolestaan ovat niin sanottuja hallinnollisia prosesseja. Viimeisenä ovat johtamisen 

prosessit, joihin kuuluu johtajien tekemät toiminnot liiketoimintaprosessien tukemiseen.  

Prosessi voidaan ajatella koostuvan neljästä eri osasta. Prosessi tarvitsee syötteen 

(input), jonka jälkeen on itse prosessin vaiheet, josta seuraa tuotokset (output). 

Viimeisenä prosessista kerätään palautetta. Syötteenä voi olla esimerkiksi dataa, tietoa 

tai materiaaleja, joita prosessissa tarvitaan. Prosessi itsessään muokkaa tai muulla tavoin 

hyödyntää syötteitä. Prosessin jälkeisenä tuotoksena puolestaan on jokin hyödyke tai 

palvelu. Palaute voi olla muun muassa seurantaa tai tuotosten mittausta, joiden avulla 

voidaan säätää tai kehittää prosessia. (Kuva 8) Prosessien ymmärtäminen on tärkeää, 

koska ilman ymmärrystä prosesseista, on niitä mahdoton myös hallita. Lisäksi kun 

ymmärretään prosessit, voidaan niiden toistuvuutta myös tehostaa. Prosessien kehitys 
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voidaan myös ajatella prosessina. Esimerkki tällaisen prosessin kulusta on kuvattu 

kuvassa 9. (Conger 2011 s. 5 - 6) 

Input Prosessi Output

Palaute
 

Kuva 8. Prosessin tekijät (Muokattu lähteestä Conger 2011 s. 6) 

Aloittaminen

Nykytilan kuvaus

Mittareiden 
kehitys

Virheiden 
varmistus

Muutosten 
analysointi

Uudelleen 
suunnittelu

 

Kuva 9. Prosessien kehitys prosessi (Muokattu lähteestä Conger 2011 s. 8) 

 

2.5 Prosessien kuvaaminen 

Damelio (s.2 2011) esittelee kolme erityyppistä kuvaamiseen käytettyä karttaa. 

Ensimmäinen on niin sanottu suhdekartta, jota käytetään pääasiassa organisaation ja sen 

sisäisten tai ulkoisten toimittajien ja asiakkaiden suhteiden mallintamiseen. Toisena on 

prosessien kuvaamiseen käytetty niin sanottu ristitoiminnallinen kartta. Tästä käytetään 

tunnetummin nimeä uimarata -kaavio. Viimeisenä on vuokaavio, jota käytetään yhden 

työtehtävän ja sen arvoa tuottavien tai tuottamattomien tehtävien määrittämiseen. 
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Uimarata -kaaviossa kuvataan työn virtausta eli kulkua organisaatiossa (kuva 10). Se 

sisältää sarjan toisiinsa liittyviä työtehtäviä ja resursseja. Näiden avulla panoksista eli 

resursseista tehdään tuotoksia, joita asiakas arvostaa. Asiakkaana ja tuottajana voidaan 

ajatella olevan myös organisaation sisäisesti eri tehtävät. (Damelio 2011 s. 6) Madison 

(2005 s. 20-21) esittelee kuusi eri symbolia tarkoituksineen, joita käytetään prosessien 

kuvaamisessa (taulukko 1). Neliön muotoisilla kuvataan aktiivisuutta ja toimintaa, kun 

taas kärjellään oleva neliö kuvastaa arvostelua tai päätöstä. Ovaalin muotoisella 

symbolilla kuvataan prosessin alku- ja loppupisteet. Pyöreä muoto puolestaan kertoo 

viittauksesta toiseen prosessiin. 

 Prosessi tai prosessin vaihe 

 Päätös tai ehdollinen prosessin vaihe 

 Dokumentti 

 Alku tai loppu 

 Datan tallennuspaikka, tietokanta 

Taulukko 1. Prosessien kuvaamisen symbolien merkitykset (Luotu lähteestä Conger 2011 s. 58 - 

70) 

Kuva 10. Uimarata -kaavio (Muokattu lähteestä Damelio 2011 s. 7) 
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Damelio (2011 s. 31-33) nostaa kirjassaan esille, että prosessikarttoja ja -kaavioita 

käytetään siksi, että saadaan tehtyä työstä niin sanotusti näkyvää joko 

kokonaisuudessaan tai osittain. Prosesseja kuvataan myös siksi, että työtehtävään 

saadaan lisättyä tieto ja näin ollen autetaan saavuttamaan tietty tavoite tai päämäärä. 

Lopuksi tavoite on ymmärretty ja vahvistettu niiden toimesta, jotka kuvausta tekevät. 

Syyt prosessien kuvaukseen voidaan jakaa kahteen osaa. Ensimmäinen osa sisältää 

kuusi eri syytä liittyen enemmän työntekijöiden toimintaan, kun taas jälkimmäinen 

sisältää enemmän työkaluja ja toimintamalleja (taulukko 2).  

Prosessien kuvauksen syyt 1 Prosessien kuvauksen syyt 2 

Kuinka työstä vastuussa olevien tulee 

ajatella työstään? 

Kuinka parantaa työstä vastuussa olevien 

työntekoa asiakkaan arvostaman työn 

mukaan? 

Laadun hallinta 

QMS tai TQM 

Tavoitetason määrittely ryhmän jokaisen 

työntekijän omien tehtävien osalta 

Tietojärjestelmän käyttöönotto 

Esimerkiksi ERP 

Työtehtävien arkkitehtuurin näyttäminen 

seuraaville tehtäville 

Kyvykkyysmallit 

CMM/CMMI 

Kommunikaation ja ymmärryksen 

kehittäminen ryhmässä kiinnittämällä 

huomiota kohtiin, joihin tulee panostaa 

enemmän ja miksi näin tulee tehdä 

Jatkuva kehittäminen 

Esimerkiksi benchmarkkaus, Lean, BPI 

Koota tietoa työtehtävään liittyen Mittaukset ja strategia 
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Esimerkiksi BSC 

Perustaa tai muuttaa yritystason 

prosessien arkkitehtuuria 

 

Taulukko 2. Eri syitä prosessien kuvaamiseen (Luotu lähteestä Damelio 2011 s. 32-33) 

2.5.1 Työpaja (workshop) 

Työpaja voidaan osittain rinnastaa normaaliin palaveriin, koska molemmat sitovat 

ihmisiä tapaamiseen samaan aikaan ja ne seuraavat loogista kulkua. Palaverilla ja 

työpajalla on kuitenkin joitakin eroavaisuuksiakin. Gottesdiener (2002, s. 13) esittelee 

kirjassaan eroja, joita ovat muun muassa se, että palaverin vetäjä on yleensä johtaja, 

jonka ei tarvitse tehdä suuria valmisteluja ennen palaveria. Työpajaa puolestaan vetää 

yleensä niin sanottu neutraali fasilitaattori, joka on valmistautunut tapaamiseen 

huolellisesti. Lisäksi työpaja vaatii osallistujilta yleensä palaveria enemmän 

etukäteistyötä. Päätöksen teko työpajassa tapahtuu usein määritellyn 

päätöksentekomallin mukaisesti ja siitä voi olla vastuussa yksi tai useampi henkilö. 

Palavereissa päätöksentekovastuu on pääasiassa vain palaverin vetäjällä. Palaverit ovat 

yleisesti tilaisuuksia, joissa informaatiota pyritään vaihtamaan osallistujien kesken, kun 

taas työpajoissa tietoa pyritään tutkimaan ja luomaan. Näin ollen myös osallistujien 

välinen kanssakäyminen on palavereissa usein niukempaa kuin työpajoissa. 

(Gottesdiener 2002 s. 13) 

2.6 Synteesi 

Yahya & Goh (2001) esittelevät artikkelissaan kolme mahdollista lähtökohtaa 

laatujärjestelmän luomiselle ja implementoinnille. Nämä kolme lähtökohtaa ovat 

kehitykselliset, ei-kehitykselliset ja sekoitetut syyt. Kehityksellisiin syihin voidaan 

lukea tarve kehittää organisaation sisäisiä prosesseja ja toimintaa, kun taas ei-

kehityksellisiin syihin lukeutuu ulkoiset tarpeet, kuten esimerkiksi tärkeän asiakkaan 

painostus tai markkinointitarkoitukset. Sekoitetut syyt ovat yhdistelmä näitä kahta 

edellä mainittua.  

Aldowaisan & Youssef (2006) nostavat esille artikkelissaan kaksi eri tapaa lähteä 

toteuttamaan laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä voidaan toteuttaa intensiivisempänä 
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kertaprojektina, jossa ensin tunnistetaan laatujärjestelmän kannalta oleelliset prosessit. 

Tämän jälkeen laatujärjestelmä suunnitellaan, implementoidaan sekä ylläpidetään ja 

kehitetään. Toinen malli on jaettu osiin, joka lähtee käyntiin tärkeimmän prosessin 

tunnistamisesta, kehittämisestä ja suunnittelusta. Tämän jälkeen laatujärjestelmää 

lähdetään laajentamaan muihinkin prosesseihin. Jokainen prosessi implementoidaan 

sekä ylläpidetään ja kehitetään heti, kun se on saatu toteutettua.  

Laatujärjestelmän implementoinnissa tulee huomioida muun muassa kyseisen 

organisaation kulttuuri, organisaation koko sekä käytettävissä olevat resurssit. Souza-

Poza ym. (2009) mainitsevat artikkelissaan kolme asiaa, jotka tulee lisäksi ottaa 

huomioon implementointivaiheessa. Nämä kolme asiaa käsittelevät laatujärjestelmän 

rinnakkaisena toimintona, koulutuksen sekä auditoinnin. Laatujärjestelmä rinnakkaisena 

toimintona tarkoittaa, että pk -yrityksen tulisi välttää laatujärjestelmää, joka toimii 

erillään muista järjestelmistä. Mikäli organisaatioon luodaan erillinen laatuosasto, 

voidaan sen tehokkuutta kasvattaa integroimalla laatujärjestelmä olemassa olevaan, 

laajemmin organisaatiossa käytettyyn järjestelmään. Koulutus tulee jakaa kahteen 

osaan: ylimmän johdon kouluttaminen ja muiden työntekijöiden kouluttaminen. Näin 

saadaan kaikille tarpeellinen tieto laatujärjestelmän osalta ja vältytään koulutuksen 

puutteesta aiheutuvilta ongelmilta. Laatujärjestelmän tulosten saavuttamiseksi 

auditointien tulee keskittyä erityisesti laatujärjestelmän toiminnallisuuteen. Siksi onkin 

suositeltavaa, että jatkuvasti sekä ulkoinen että sisäinen auditoija käyvät läpi niin johdon 

sitoutumista kuin työntekijöidenkin osallistumista laatujärjestelmän osalta. (Souza-Poza 

ym. 2009) 
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3 TOIMINTAKÄSIKIRJAN LUOMINEN JA PROSESSIEN 

KUVAUS 

Tässä kappaleessa käsitellään tutkimusprojektin vaiheet aina lähtötilanteesta 

implementointivaiheeseen siirtymiseen asti. Tuloksina kuvataan tiivistetysti 

pääprosessit kaikkien osalta sekä käydään pääpiirteittäin läpi toimintakäsikirjan sisältö.  

3.1 Lähtötilanne 

Tutkimus aloitettiin kesäkuussa 2017, kun kohdeyrityksestä nousi esille tarve oman 

toiminnan kehittämiseen laatujärjestelmän avulla. Tutkimuksen toteuttaja palkattiin 

yritykseen kesäkuussa diplomityöntekijänä luomaan laatujärjestelmää, jonka tavoitteena 

oli valmistua kyseisen vuoden loppuun mennessä. Alkutilanteessa yrityksellä ei ollut 

laatujärjestelmään käytössä, vaikkakin muutama vuosi aikaisemmin vastaavan kaltainen 

projekti oli käynnistetty. Aikaisemmin aloitettua projektia ei oltu kuitenkaan resurssien 

puutteesta saatettu loppuun asti. ISO 9001 -standardiin oli tullut tässä välissä päivitystä, 

joten laatujärjestelmän luominen aloitettiin alusta; tosin joitakin osia aiemmasta 

projektista hyödynnettiin pohjamateriaalina. Ensimmäinen kuukausi projektista kului 

pitkälti yritykseen ja sen toimintatapoihin tutustuessa ja järjestelmien ja ohjelmistojen 

vertailututkimusta tehdessä. Yrityksen puolelta projektissa oli eniten mukana 

organisaation kehityksestä vastuussa oleva henkilö, mutta haastattelujen johdosta koko 

organisaatio osallistui osaltaan projektiin.  

Kohdeyritys on vuonna 2009 Oulussa perustettu teknologiayritys. Yrityksen 

päätoimipaikka sijaitsee Oulussa, mutta toimintaa on ympäri maailman. Yrityksen 

tuotteet ovat mittausjärjestelmiä, joita voidaan käyttää esimerkiksi tuotteen laadun 

tarkkailuun. Henkilöstöä yrityksessä on vuoden lopussa noin 30, joka on edellisen 

vuoden vastaavaan aikaan verrattuna lähes tuplaantunut.  

3.2 Prosessien kuvaus 

Prosessien määrittely toteutettiin pääasiassa haastatteluina sekä työpaja tyylisenä 

yhteistyönä eri prosessien toimijoiden kanssa. Prosessit kuvattiin kolmella eri tasolla. 

Ensimmäisellä tasolla yrityksen prosessit jaettiin ydin- ja tukiprosesseihin. 

Ydinprosesseja ovat myynti ja markkinointi, tuotekehitys sekä tuotanto ja siihen 
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liittyvät aliprosessit. Tukiprosesseja puolestaan henkilöstöhallinta (HR), talous, 

liiketoiminnan kehitys, asiakastuki sekä tuotehallinta (kuva 11). Toisella tasolla 

edellisessä määritellyt prosessit kuvattiin tiimitasolla, jossa eri tiimien väliset suhteet ja 

yhteydet määriteltiin tarkemmin. Viimeisellä tasolla jokaista edellisessä löydettyä 

prosessia tutkittiin tarkemmin ja määriteltiin niiden eri vaiheet ja niihin liittyvät toimijat 

uimarata -kaavion avulla, esimerkki kuvassa 17. Neljäs taso voidaan ajatella olevan 

yksityiskohtaiset työohjeet, joita ei tässä vaiheessa lähdetty määrittelemään.  

 

Kuva 11. Yrityksen ydin(oranssilla)- ja tukiprosessit (sinisellä). 

 

Työpajoissa työntekijät perehdytettiin aiheeseen, jonka jälkeen he saivat kuvata 

prosessejansa uimaratakaavion avulla. Uimaratakaavio toteutettiin tässä vaiheessa 

paperille piirretyn uimaradan ja liimapintaisten muistilappujen avulla. Muistilapuissa 

käytettiin neljää eri väriä: vihreä, oranssi, keltainen ja vaaleanpunainen. Samassa 

järjestyksessä nämä tarkoittavat: päätös, alku/loppu, prosessi ja tiedosto. (Kuva 12) 

Suurin osa kolmannen tason kuvauksista toteutettiin henkilöhaastatteluina, joissa 

tutkimuksen toteuttaja kirjasi ylös muistiinpanoina, kuinka eri prosessit toimivat. 

Muistiinpanojen pohjalta piirrettiin prosessikuvat. Vaihtoehtoisesti kuvaamiseen olisi 

voinut käyttää suoraan sähköisiä uimaradan mallinnustyökaluja, mutta sähköisten 
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menetelmien avulla työntekijöiden osallistaminen ei välttämättä olisi ollut yhtä 

tehokasta.  

 

Kuva 12. Esimerkki työpajan toteutuksesta. 

Prosessien sähköiseen muotoon piirtämiseen käytettiin Microsoft Visio -ohjelmaa. 

Kaikki prosessit tehtiin sekä suomeksi että englanniksi. Valmiit versiot tallennettiin pdf 

-tiedostomuotoon ja siirrettiin yrityksen käytössä olevalle verkkolevylle. Pdf -muotoon 

tallennuksen syynä oli se, että jokaisella työntekijällä olisi pääsy katsomaan 

prosessikuvauksia. MS Vision omaan tiedostomuotoon tallennetut tiedostot vaativat 

myös avaamiseen kyseisen ohjelman ja sitä ei ole yrityksessä kaikkien käytössä. 

Lopuksi kaikki valmiit kuvat kerättiin vielä yhteen PowerPoint -tiedostoon, josta ne 

ovat helposti löydettävissä.  

3.2.1 Johto 

Johtoryhmän osalta aikatauluja ei onnistuttu sovittamaan niin, että heidän prosesseja 

olisi saatu kuvattua tämän projektin aikana. Tästä johtuen johtoryhmän prosesseja ei 

kuvattu ollenkaan, vaan se jätettiin tulevaisuudessa prosesseista vastaavan tehtäväksi.  

3.2.2 Operatiivinen osasto 

Operatiivisen osaston toiminnassa tärkein osa-alue on toiminta aina tilauksesta 

valmistuksen kautta toimitukseen sekä näihin liittyvät alitoiminnot. Näin ollen yhtenä 

operatiivisen toiminnan ison kuvan (Kuva 13) prosessina määriteltiin tilaus-

toimitusprosessi. Tilaus-toimitusprosessin alle sijoittuu tuotteen valmistus, joka 
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kuvattiin omana prosessinaan. Tämän lisäksi määriteltiin erikseen hankintaprosessi. 

Edellä mainittujen osa-alueiden lisäksi operatiivisen osaston toimintaan löydettiin 

kuuluvaksi sisäiseen tuotteen laatuun liittyvät toiminnat. Ulkoiseen laatuun eli 

pääasiassa asiakasreklamaatioihin liittyvät prossien kuvaukset kuuluvat asiakastuen 

alaisuuteen. Operatiivinen osasto on merkittävässä roolissa myös uuden tuotteen 

tuotteistuksessa, joten tuotteistus eroteltiin myös omaksi prosessikseen. Lisäksi 

operatiivinen osasto on pääkäyttäjä ja myös vastuussa ERP -järjestelmästä, joten siihen 

liittyvät toiminnot päädyttiin myös määrittelemään omana prosessinaan.  

 

Kuva 13. Operatiivisen osaston tiimitason prosessi. 

3.2.3 Asiakastuki 

Prosesseja kuvattaessa eri osastojen kanssa huomattiin, että yritykselle tulevat 

asiakastukipyynnöt tulevat todella hajautuneesti eri toimijoille. Kaikki ensimmäisellä 

tasolla (yritystaso) mainitut toimijat, joiden kanssa prosesseja kuvattiin, tunnistivat, että 

heidän toiminnassa aikaa kuluu asiakastukeen ja niiden selvittelyyn. Yleisin tapa, miten 

asiakas ottaa yhteyttä ongelmatilanteessa oli se, että asiakas joko soittaa tai laittaa 

sähköpostia sille yrityksen henkilölle, kenen kanssa on viimeksi ollut tekemisissä. Ilman 

erityisempiä analyyseja, tultiin osastojen esimiesten kanssa siihen tulokseen, että 

asiakastuki -prosessi tulee luoda ja kehittää sellaiseksi, että se ei kuormita organisaatiota 

yhtä paljon kuin tällä hetkellä. Tämän prosessin kehittämiseen luotiin tiimi, joka asiaa 
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lähti viemään eteenpäin. Näin ollen tätä prosessia ei vielä kuvattu tarkasti, ainoastaan 

tutkimuksen tekijän näkemys tämän hetken tilanteesta piirrettiin uimaratakaavioon.  

3.2.4 Tuotekehitys 

Tuotekehitys voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: ohjelmistokehitykseen ja 

laitteistokehitykseen. Pääprosessit (kuva 14) kummallakin ryhmällä on hyvin pitkälle 

samankaltaiset, mutta kun lähdetään tutkimaan näitä pääprosesseja syvemmälle, erot 

ryhmien välillä tulevat esille. Pääprosesseiksi molemmille ryhmille löydettiin seuraavat: 

uuden tuotteen kehittäminen, olemassa olevan tuotteen ylläpito, toimitusprojektit, 

järjestelmät ja tukiprosessi. Huomiona tuotekehityksen prosesseista voidaan nostaa 

esille se, että tuotekehitys tekee yhteistyötä hyvin paljon eri yksiköiden kanssa.   

 

Kuva 14. Tuotekehityksen tiimitason prosessikuvaus. 

3.2.5 Ohjelmistokehitys 

Ohjelmistokehityksen osalta pääpiirteittäin prosessit ovat keskenään hyvin 

samankaltaisia, erottavana tekijänä monessa tapauksessa on se, mistä prosessi alkaa. 

Nämä niin sanotut inputit voivat tulla eri lähteistä riippuen onko kyseessä esimerkiksi 

olemassa olevan tuotteen ylläpito vai uuden tuotteen kehitys. Kuitenkin jokaisessa 

pääprosessissa korostuu Scrum -mallin mukainen sprint -ajattelu ja backlog:en 

hyödyntäminen. Tukiprosessi ohjelmistokehityksen osalta sisältää pääasiassa yrityksen 

oman tuotannon käyttöön luotavat ja ylläpidettävät testausjärjestelmät.  
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3.2.6 Laitteistokehitys 

Laitteistokehitykseen luetaan kuuluvaksi myös mekaniikkasuunnittelu ja -kehitys. 

Erityisesti uuden tuotteen kehittämisen yhteydessä myös tämän osaston yhteydessä 

nousi esille ketteränkehityksen mukaisia toimintatapoja, kuten alikomponenttien 

suunnittelu ja testaus erillisinä prosesseina. Pääprosessien suurimpana eroavaisuutena 

ohjelmistokehityksen tapaan myös laitteistokehityksessä on se, mistä inputit prosessille 

tulevat. Ohjelmistokehityksestä poiketen, kaikissa laitteistokehityksen prosesseissa 

yhteisenä prosessin osana oli muun muassa prototyyppien tekeminen. Tämä osasto on 

yrityksessä vastuussa PDM -järjestelmän ylläpidosta ja käytöstä, joten kyseiseen 

työkaluun liittyvät päätehtävät kuvattiin prosessina.  

3.2.7 Liiketoiminnan kehitys 

Liiketoiminnan kehitykseksi nimetyn osaston toiminta koostuu seuraavista 

pääprosesseista: näytemittaukset, julkaisut, patentit, uuden liiketoiminnan kehitys, 

tutkimusyhteistyöt sekä tuotannon ja tuotekehityksen yhteistyö (kuva 15). Kyseinen 

osasto vastaa siis pääasiassa yrityksen tuotteiden uusien käyttökohteiden ja 

sovellusalueiden tutkimisesta sekä mahdollisten patenttien hankkimisesta ja ylläpidosta. 

Näytemittauksilla tarkoitetaan mahdollisilta asiakkailta tulevia näytteitä, joille tehdään 

testimittaukset ja tulokset raportoidaan asiakkaalle. Näin ollen tämä osasto on myös 

osana tukemassa myyntiä. Näytemittaus onkin suurin kuormittaja tälle tiimille, joten 

lähes kaikki tiimin henkilöt työskentelevät suurimman osan ajasta näytteiden parissa.  
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Kuva 15. Liiketoiminnan kehityksen tiimitason prosessikuvaus. 

3.2.8 Myynti ja markkinointi 

Myynnin ja markkinoinnin pääprosesseiksi (kuva 16) lukeutuvat itse myynnin ja 

markkinoinnin lisäksi myös projektitoimitukset, tuki/FAE (Field Application Engineer), 

sopimusten hallinta, tytäryhtiöt ja myyntikonttorit sekä CRM -järjestelmän ylläpito. 

Suuri osa yrityksen myynneistä on projektiluonteista myyntiä, joten 

projektitoimitusprosessissa on kuvattu myös projektipäällikön toimintaa, joka yleensä 

on tämän tiimin jäsen. Tämän johdosta esimerkiksi asiakkaan ympäristössä testaus 

nousi esille. Myynti ja markkinointi osastoon kuuluu maakohtaisia myyjiä, joten siksi 

myös myyntikonttorit kuuluvat ensisijaisesti tämän osaston hallittavaksi. Markkinointiin 

erikoistunut henkilö nimettiin yritykseen syksyn 2017 aikana, joten 

markkinointiprosessi tulee selkeytymään vielä tulevaisuudessa. CRM -järjestelmä on 

pääasiassa tämän osaston käytössä, joten myös pääkäyttäjä löytyy tästä tiimistä ja näin 

ollen tämän järjestelmän kannalta tärkeimmät tehtävät kuvattiin tässä yhteydessä 

prosessina.  
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Kuva 16. Myynnin ja markkinoinnin tiimitason prosessikuvaus. 

 

Kuva 17. Myyntiprosessi, joka kuuluu alimmalle tässä projektissa kuvatulle tasolle. 

3.2.9 Tuotehallinta 

Yrityksen organisaatiokaavioista löytyy tuotehallintaan nimetty tiimi ja vastuualueet. 

Tämä toiminto ei kuitenkaan ole vielä käynnistynyt sillä tasolla, että sitä voisi kuvata 

prosessimaisesti. Tästä johtuen tämä prosessi jätettiin myös tulevaisuudessa tarkemmin 

määriteltäväksi. 

3.2.10 Henkilöstöhallinta 

Henkilöstöhallinnan pääprosesseiksi (kuva 18) tunnistettiin rekrytointi, perehdytys, 

työsuhteen ylläpito ja työsuhteen päättäminen. Henkilöstöhallinnan voidaankin sanoa 
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vastaavan käytännössä työntekijöiden koko työsuhteen elinkaaresta. Suoranaista 

henkilöstöhallintaosastoa ei ole nimetty, mutta vastuu henkilöstöhallinnasta on 

organisaation kehityksen alla. Lisäksi isossa roolissa henkilöstöhallinnan kaikissa 

pääprosesseissa on tiimien esimiehet. Nämä esimiehet kuitenkin tekevät valinnat 

rekrytoitavista henkilöistä, toteuttavat perehdytyksen, järjestävät kehityskeskusteluja 

sekä ovat vastuussa työsuhteen päättämisen yhteydessä tehtävästä loppuhaastattelusta. 

Henkilöstöhallinnasta vastaavan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu tarvittavien asiakirjojen 

ja sopimusten dokumentointi ja arkistointi sekä tietojen toimittaminen tarvittaville 

osapuolille, kuten esimerkiksi palkanlaskentaan.   

 

Kuva 18. Henkilöstöhallinnan tiimitason prosessikuvaus. 

3.2.11 Talous 

Yrityksellä ei ole omaa talousosastoa, joten talouspuolen prosesseissa on vahvasti 

mukana ulkopuolinen tilitoimisto. Talouden pääprosesseiksi (kuva 19) havaittiin 

kuuluvaksi ostoreskontra, myyntireskontra, palkanlaskenta sekä kirjanpito. Yrityksestä 

nimettyjen henkilöiden tehtäviin kuuluu osto- ja myyntireskontran osalta pääasiassa 

tietojen välittäminen tilitoimistolle sekä laskujen tarkistus ja hyväksyntä. 

Palkanlaskennassa yrityksen henkilöillä on enemmän vastuuta, koska esimerkiksi 

palkka-aineiston koostaminen ja niiden hyväksyntä tapahtuvat ennen tietojen siirtoa 

tilitoimistolle. Nämä kolme edellä mainittua ovat pohjana kirjanpidolle, jonka 
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ylläpidosta tilitoimisto vastaa. Tilitoimisto tuottaa kirjanpidosta tarpeellisen 

raportoinnin, kuten esimerkiksi laskelmat, yrityksen käyttöön sovituin aikavälein.  

 

Kuva 19. Talousosaston tiimitason prosessikuvaus. 

3.3 Toimintakäsikirja 

Toimintakäsikirjan tekeminen aloitettiin muodostamalla mahdolliset otsikot 

toimintakäsikirjaan vaadittaville aiheille Word -tiedostoon. Tämän jälkeen luotiin 

sisällysluettelo, josta on helppo havaita, mitä aiheita käsitellään. Otsikot pyrittiin 

luomaan niin, että ne mukailevat mahdollisimman tehokkaasti ISO 9001 -standardia. 

Tämän jälkeen otsikoiden alle kuvattiin oleellisimmat vaatimukset kyseisen standardin 

mukaisesti. Näiden pohjalta otsikoiden alle lähdettiin avaamaan käytäntöjä, joiden 

avulla vaatimukset saavutetaan. Mikäli jokin vaatimus ei täyttynyt nykyisellä 

toiminnalla, mutta sen nähtiin olevan toiminnan kannalta tärkeää, siihen luotiin 

toimintatapa, joka edesauttaa vaatimuksen saavuttamista. Monen vaatimuksen tarpeisiin 

luotiin myös uudet dokumenttipohjat selkeyttä ja täsmällisyyttä silmällä pitäen. 

Toimintakäsikirja luotiin pääasiassa tutkimuksen toteuttajan toimesta, mutta neuvoja, 

kommentteja ja tukea saatiin myös yrityksen henkilöstöltä. 

3.4 Toimintakäsikirjan rakentuminen 

Toimintakäsikirja on kirjoitettu kokonaan englanninkieliseksi, koska yrityksessä on 

myös ulkomaalaisia työntekijöitä ja näin ollen suomenkielinen toimintakäsikirja ei 

tavoittaisi kaikkia yrityksen työntekijöitä tarvittavissa määrin. Käsikirjan rakenne 
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noudattaa otsikkotasolla pitkälti ISO 9001 -standardia. Sisällön puolesta joihinkin 

kohtiin on lisätty myös asioita, joita standardi ei käsittele, mutta joiden nähtiin olevan 

merkityksellisiä yrityksen kannalta. Työn päätavoite oli kehittää yrityksen toimintaa, 

joten tuloksista on myös havaittavissa, että pääpaino on yrityksen tarpeissa, vaikkakin 

pyritään myös mukailemaan standardin vaatimuksia. Käsikirja ei sisällä kaikkea mitä 

standardointi vaatisi. Lopulliseen versioon toimintakäsikirjan otsikointi muokattiin 

helpomman ymmärrettävyyden seurauksena yrityksen tarpeita vastaavaksi (kuva 20) 

sekä käsikirjan sisältö tiivistettiin huomattavasti vastaamaan nykytilaa ja tulevia 

käyttötarkoituksia. 

 

Kuva 20. Toimintakäsikirjan sisällysluettelo englanninkielisenä. 

3.4.1 Johto 

Tässä kappaleessa keskeisenä asiana on johdon suunnittelu niin vuosisuunnitelmien 

kuin strategisten suunnitelmienkin osalta. Kappaleessa käsitellään johdon sitoutuminen 

laadunmukaisuuteen sekä yrityksen strategian, mission, vision ja arvojen määrittely. 

Näille määritelmille luotiin myös erillinen pohja, minne ne tulee kirjata sen jälkeen, kun 

ne on selkeästi määritelty. Näin ollen näiden tiedottaminen ja jalkauttaminen yrityksen 

henkilöstön tietoisuuteen helpottuu. Lisäksi tässä kappaleessa on maininta yrityksen 

sisäisen ja ulkoisen viestinnän ohjeistuksesta ja tieto, mistä tämä ohjeistus on 

löydettävissä. Johdon laatimat vuosisuunnitelmat, jotka nähdään tarpeellisiksi jakaa 

kaikkien tietoisuuteen, ohjataan sijoittamaan tässä kappaleessa mainittuun paikkaan. 
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3.4.2 Suunnittelu 

Suunnittelu -kappaleessa esitellään yrityksen toiminnan kannalta tärkeimmät työkalut ja 

toimintatavat sekä projektien että operatiivisen toiminnan suunnitteluun. Tässä 

kappaleessa käydään läpi riskien huomiointi, projektien arviointi sekä muutosten 

suunnittelu. Työkalut, joita tämän kappaleen tarpeisiin luotiin ovat SWOT -

analyysityökalu (MS Word) sekä riskien arviointi työkalu (MS Excel). Nämä työkalut 

ovat erityisesti riskien hallinnan ja johdon suunnittelun käyttöön. Projektien arviointi 

nostettiin myös tähän kappaleeseen yhdeksi kohdaksi, koska yrityksessä tällaista 

käytäntöä ei tällä hetkellä ole. Projektien jälkeen tehtävä arviointi voi kuitenkin tukea 

seuraavien projektien suunnittelua ja menestystä, joten se nähtiin tärkeäksi nostaa esille. 

Käsikirjaan kirjattiinkin vielä tässä vaiheessa ainoastaan suositus, että projektit 

arvioitaisiin.  Muutosten suunnittelu sisältää vuosisuunnitelman läpikäynnin, muutokset 

sekä niiden tiedottamisen. Lisäksi niin kutsuttujen laatukokousten käytäntö esitellään 

tässä kappaleessa.  

3.4.3 Toiminnan mahdollistajat 

Tässä kappaleessa käydään läpi henkilöstön, työtilojen, työkalujen, henkilöstön 

tietoisuuden, tietoturvallisuuden sekä dokumentoinnin kannalta oleelliset asiat. 

Henkilöstön osalta luotiin dokumenttipohja koulutuksia ja lisenssejä varten, jota 

jokainen työntekijä pitää yllä omalta osaltaan. Tämän lisäksi määriteltiin vastuut 

vaadittavien koulutusten ja lisenssien tarpeiden ja suorittamisten ylläpitoon 

työntekijöiden osalta. Lisäksi määriteltiin kuka kommunikoi, milloin ja miten, jotta 

työntekijät pysyvät tietoisina laatutavoitteista ja heiltä vaadittavista toimenpiteistä. 

Työtilojen ja työntekijöiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin määriteltiin 

vastuuhenkilö. Työkalujen osalta tärkein laatuun liittyvä tekijä oli tuotteiden 

suunnittelussa, valmistuksessa ja luovutustarkastuksissa käytettävät mittaustyökalut ja 

erityisesti niiden kalibroinnit. Luotiin esimerkkidokumenttipohja, jonne jokainen edellä 

mainittuun tehtävään käytettävä työkalu kirjataan ja niille määritetään muun muassa 

kalibrointivälit ja -rajat. Taulukosta nähdään, onko mittaustyökalu kalibroitu 

asianmukaisesti ja onko se enää käyttökuntoinen. Mikäli käytetään kalibroimatonta tai 

ei enää tarkkaa työkalua, voi se aiheuttaa laatuvirheitä valmiissa tuotteissa. 

Tukitoiminnot -kappaleessa käsitellään myös dokumentointiin liittyvät tärkeimmät asiat. 

Dokumentointiin luotiin selkeät ohjeet, kuinka tiedostot nimetään ja kuinka toimitaan, 
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jos tiedostoa päivitetään. Lisäksi luotiin myös esimerkkitiedosto käytettäväksi 

tarvittaessa, josta jokaisen tiimin vetäjä on vastuussa, ja josta jokainen tiimin työntekijä 

voi tarkistaa mitä asioita tulee dokumentoida ja kuinka kauan dokumentit tulee säilyttää. 

Kappaleessa määritetään myös, kuka on vastuussa dokumenttien varmuuskopioinnista. 

Dokumentointiohjeet rajattiin kuitenkin koskemaan tässä vaiheessa ainoastaan 

laatujärjestelmään liittyviä dokumentteja. Tietoturvallisuudesta vastaavaa henkilöä 

yritykseen ei ole nimettynä, joten toimintakäsikirjaan jätettiin huomio, että tällainen 

tulisi nimetä. Tietoturvallisuudesta nostettiin esille salassapito- ja 

kilpailukieltosopimusten laatiminen sekä kulunvalvonta.  

3.4.4 Toiminta 

Toiminta -kappale käsittelee tärkeimmät toiminnot tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikki 

pohjautuu vuosisuunnitelmaan, joten kappaleessa kuvataan myös aiheeseen liittyviä 

vuosisuunnitelmaan pohjautuvia tehtäviä sekä vuosisuunnitelman seurantaa. Toiminnan 

kannalta tärkeimmät osa-alueet ovat tuotekehitys, myynti ja markkinointi, operatiivinen 

toiminta sekä asiakastuki. Näille jokaiselle kuvattiin tiivistetysti toiminnan kannalta 

merkittävimmät tehtävät. Operatiivinen toiminta on tämän kappaleen keskiössä, joten 

siihen liittyviä toimintoja, tehtäviä ja vastuita kuvattiin hieman tarkemmin. 

Tuotekehitystoiminta voidaan jakaa kahteen eri osaan: projektiluontoinen ja olemassa 

olevan tuotekehitys. Olemassa olevan tuotteen tuotekehitys on pääasiassa uusien 

ominaisuuksien kehittämistä esimerkiksi tutkimustuloksen perusteella, kun taas 

projektiluontoinen on asiakaskohtaisesti räätälöidyn tuotteen kehittämistä. 

Projektiluontoisessa tuotekehityksessä myynti on vahvasti mukana, koska 

tuotevaatimukset määritellään asiakkaan, myynnin ja tuotekehityksen yhteistyönä. 

Myynnin ja markkinoinnin tehtäviin kuuluu lisäksi asiakashankinta ja -yhteydenpito 

sekä myyntitilausten suorittaminen. Myös laskutus ja toimituksen järjestäminen ovat 

tämän osaston vastuulla. Operatiivisen osaston vastuulle kuuluu suurimpana osa-

alueena tuotteen valmistus, joka sisältää myös testauksen, kalibroinnin ja pakkaamisen. 

Tämän lisäksi myös hankinta ja alihankkijoiden reklamointi kuuluvat operatiivisen 

osaston toimintaan. Asiakastuki huolehtii tuotteeseen liittyvästä asiakkaan ohjaamisesta, 

reklamaatioista ja takuuasioista. Asiakastukeen kuuluvat eivät itse välttämättä ratkaise 

kaikkia ongelmatilanteita, vaan he voivat kasata tarkoitukseen sopivan tiimin 

ratkaisemaan ongelmaa.  
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3.4.5 Suorituskyvyn arviointi 

Suorituskyvyn arviointi sisältää sekä tiimien suorituskyvyn arvioinnin että yritystason 

suorituskyvyn arvioinnin. Tiimien osalta tiimiesimiehet ovat vastuussa kyvykkyyden 

mittaamisesta ja arvioinnista. Yritystasolla puolestaan toimitusjohtaja luo ja ylläpitää 

tarpeellisia mittauksia. Tässä hyödynnetään KPI -ajattelua. Osaltaan suorituskyvyn 

arviointiin liittyy myös auditoinnit ja johdon katselmoinnit, joten niihin liittyvät 

käytännöt esitellään myös tässä kappaleessa. Tiimien suorituskykyyn liittyvät tulokset 

käydään läpi johtoryhmän kokouksissa. Laatujärjestelmän auditoinnit järjestetään 

puolestaan laatuasioista vastuussa olevan toimesta vähintään kerran vuodessa.  

3.4.6 Parantaminen 

Pääpaino tässä kappaleessa on parantamiseen ja poikkeamien hallintaan 

laatujärjestelmän osalta liittyvissä käytännöissä. Laatujärjestelmän kannalta on 

oleellista, että prosessit ovat määritelty, ajan tasalla ja niitä mitataan. Laatujärjestelmän 

auditoinnit ovat myös keskeisessä osassa poikkeamien löytymisessä. Mikäli poikkeamia 

havaitaan, korjaavat toimenpiteet aloitetaan mahdollisimman pikaisesti. Korjaaviin 

toimenpiteisiin voidaan hyödyntää esimerkiksi jotakin kolmesta eri työkalusta: ”Top10 

Quality Issues”, ongelmanratkaisu tai ”improvement ideas” -työkaluja. Ensimmäisenä 

mainittua tulee hyödyntää erityisesti merkittävimpiin korjaustoimenpiteisiin ja 

parannuksiin. Ongelmanratkaisutyökalua voidaan hyödyntää lähes kaikissa tilanteissa, 

mutta sitä tulisi käyttää vähintään silloin, kun lähdetään etsimään ratkaisua 

merkittävimpiin korjattaviin kohtiin. Kolmatta näistä työkaluista hyödynnetään 

pääasiassa pienempiä parannusehdotusten keräämiseen ja korjaavien toimenpiteiden 

käynnistämiseen. Tämän kolmannen työkalun pohjimmaisena ajatuksena on helppo 

kehitysideoiden esille tuonti kenen tahansa organisaation jäsenen toimesta. Jatkuva 

parantaminen on myös tämän kappaleen alla. Jatkuva parantaminen näkyy ensisijaisesti 

johdon toiminnassa ja vuosisuunnittelussa. Tässä hyödynnetään PDCA -mallin 

ajattelua, jonka avulla arvioidaan ja kehitetään toimintaa jatkuvasti.   

3.5 Prosessikuvausten ja toimintakäsikirjan implementointi 

Kaikki tämän projektin aikana tuotetut materiaalit tallennettiin yrityksen verkkolevylle, 

minne jokaisella yrityksen jäsenellä on pääsyoikeus. Lisäksi laatujärjestelmän nykytila 

annettiin tiedoksi yrityksen toimitusjohtajalle sekä operatiiviselle johtajalle. Vastuu 
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implementoinnista ja jatkotoimenpiteistä annettiin kahdelle jäsenelle yrityksen 

ylimmästä johdosta, koska projektin aikataulu olisi venynyt liikaa, mikäli myös 

implementointi olisi jäänyt tutkimuksen toteuttajan vastuulle. Laatujärjestelmän 

tulevaisuuden käyttöönoton ja jatkuvan kehittämisen varmistamiseksi suositeltiin, että 

nimettäisiin laatujärjestelmästä vastaava henkilö, joka jatkaisi työtä myös tämän 

tutkimusprojektin jälkeen.  

3.6 Parannusehdotukset 

Toimintakäsikirjan ja prosessien kuvausten aikana löydettiin useita asioita, joita 

yrityksessä voitaisiin kehittää. Kehitettäviä asioita oli muun muassa määrittelemättömät 

prosessit, vastuualueiden päällekkäisyydet sekä dokumentoinnin puute. 

Määrittelemättömistä prosesseista erityisesti asiakastuki -prosessi nousi kiireellisenä 

esille. Tähän luotiin parannusehdotus heti sen noustua esille ja korjaavat toimenpiteet 

aloitettiin yrityksen henkilöstön toimesta. Muista kehitettävistä asioista luotiin 

raporttimuotoinen esitys, jossa ongelmat kuvattiin ja mahdolliset parannusehdotukset 

esiteltiin. Tämä raportti esiteltiin yrityksen toimitusjohtajalle, jotta parannusehdotuksiin 

saataisiin mahdollisimman paljon johdon tukea ja näin ollen korjaavien toimenpiteiden 

aloittaminen olisi todennäköisempää.  
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4 POHDINTA 

Kirjallisuus ja aikaisemmat tutkimukset nostavat esille useassa tapauksessa, että 

laadunhallintajärjestelmän luominen pohjautuu johdon sitoutumiseen järjestelmän 

luomisessa ja käyttöönotossa. Alussa tulee määrittää ja nostaa selkeästi esille syy 

laadunhallintajärjestelmän luomiseen. Tarve voi tulla esimerkiksi asiakkaalta tai 

yrityksen sisäisestä intressistä kehitykseen (Yahya & Goh 2001). Tämän jälkeen 

lähdetään määrittämään vähintään ne prosessit, jotka ovat merkityksellisiä 

laatutavoitteiden ja laadunhallintajärjestelmän kannalta. Kun prosessit on määritelty, 

luodaan standardiin pohjautuva laadunhallintajärjestelmä sekä jalkautetaan ja 

koulutetaan se esimerkiksi tunnuslukujen ja mittareiden avulla. Ennen mahdollista 

sertifioinnin hakemista tulee laadunhallintajärjestelmää hallita, toimintoja parantaa sekä 

auditoida. Toisen kirjallisuudessa esitetyn mallin mukaan laadunhallintajärjestelmän 

luominen koostuu kolmesta eri vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa lähdetään 

suunnittelemaan ja implementoimaan ISO 9001 -standardia sellaisiin prosesseihin, jotka 

ovat tärkeimpiä tuotteen muuttamisessa rahaksi. Tämän jälkeen 

laadunhallintajärjestelmää lähdetään laajentamaan muihin prosesseihin niin, että 

saavutetaan vähintään standardin asettamat vaatimukset laadunhallintajärjestelmälle. 

Viimeisessä vaiheessa laadunhallintajärjestelmää laajennetaan kattamaan entistä 

enemmän myös tuotteen realisaatio- sekä johtamisprosesseja. (Aldowaisan & Youssef 

2006)  

Käytännön toteutus tässä tutkimuksessa eteni jokseenkin kirjallisuuden mukaisesti. 

Tarve laadunhallintajärjestelmälle nousi johdolta, joten eteenkin tutkimuksen 

alkuvaiheessa johdon tuki oli mukana. Myöhemmässä vaiheessa johdon tuki kuitenkin 

pieneni. Heti projektin alkuvaiheessa määritettiin tarve laadunhallintajärjestelmälle; 

tässä tapauksessa tarve oli sisäinen toiminnan kehittäminen. Tutkimuksen aikana 

prosessien kuvaukset sekä laatukäsikirjan luominen suoritettiin lähes yhtäaikaisesti 

rinnakkain. Tutkimus rajautui tähän vaiheeseen; laadunhallintajärjestelmän 

jalkauttaminen ja kouluttaminen jatkuvat tutkimuksen jälkeen muiden henkilöiden 

toimesta. Tutkimus ei kuitenkaan vastannut juurikaan esitettyä kolmen vaiheen mallia 

(Kuva 7). Tutkimuksessa laadunhallintajärjestelmää lähdettiin luomaan suoraan niin, 

että se kattaa mahdollisimman laajasti kaikki yrityksen prosessit. Tämä on osittain 

seurausta siitä, että tutkimuksen toteuttaja oli käytettävissä kokopäiväisenä 

laadunhallintajärjestelmän luomiseen. Kyseinen malli pohjautuu siihen, että ei ole 
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käytettävissä resursseja riittävästi, jotta voitaisiin implementoida 

laadunhallintajärjestelmä suoraan laajamittaisesti yrityksen prosesseihin. Tutkimuksen 

toteuttamista tässä tapauksessa mukailevaa mallia on pyritty hahmottelemaan kuvassa 

21. Tästä voidaan havaita, että tutkimus vastaa osittain kuvassa 6 esitettyä mallia. 

Kuitenkin implementointi voidaan ajatella aloitetun osittain kuvassa 7 esitetyn mallin 

mukaisesti eli jokainen prosessi implementoidaan erikseen. Tämä johtuu siitä, että 

muutama työntekijä otti prosessikuvaukset ainakin osittain käyttöönsä heti niiden 

valmistuttua.  

 

Kuva 21. Tutkimuksen toteutuminen 

Tutkimuksessa toimintakäsikirjan ja prosessien kuvaukset toteutettiin laajamittaisesti 

yhtenä projektina. Tämän mahdollistamiseksi pelkästään tähän projektiin oli 

välttämätöntä nimetä oma työntekijä. Aikataulu näin laajalle projektille oli kuitenkin 

suhteellisen lyhyt (6kk). Tämän seurauksena erityisesti pk -yrityksen tapauksessa 

kaikkea ei ehditty tehdä. Erityisen haastava prosessien kuvauksen kannalta oli 

johtoryhmän toiminta, koska sen jäsenet olivat niin kiireisiä, että yhteistä aikaa ei 

löydetty. Lisäksi toimintakäsikirjan osalta tuotekehityksen toiminta jäi standardin 

vaatimuksiin peilaten ylätasoiseksi. Voidaankin todeta, että koko pk -yrityksen kattavan 

laatujärjestelmän luomiseen tulee varata huomattavasti pidempi aika, koska henkilöstöä 

on vähän ja he ovat äärirajoille työllistettyjä omista tehtävistään. Lisäksi, jos 

laatujärjestelmää luomaan palkataan henkilö yrityksen ulkopuolelta, tulee huomioida, 

että alussa menee kohtalaisen pitkä aika ennen kuin tämä henkilö ymmärtää yrityksen 

Tarve

• Yrityksen johdolta
• Palkataan henkilö toteuttamaan

Tietojen keräys

• Yhteistyö yrityksen henkilöstön kanssa
• Haastattelut ja työpajat

Dokumentointi

• Tutkimuksen toteuttajalla vastuu
• Toimintakäsikirja ja prosessien kuvaukset

Implementointi
• Laadusta ja prosesseista vastaavan nimeäminen
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toiminnan sillä tasolla, että on valmis näin laajan projektin toteuttamaan. Kuten tässä 

tutkimuksessa, voidaan standardin vaatimuksia soveltaa ja suhteuttaa tarpeisiin, mikäli 

tarve laatujärjestelmälle on alun perinkin ollut sisäisen toiminnan kehittäminen ja 

sertifiointi ei ole vielä tässä vaiheessa kiireellistä. Kuitenkin, jos tavoite on sertifioitu 

laatujärjestelmä, tulee standardin asettamia vaatimuksia noudattaa tarkemmin.  

Valmiin laatujärjestelmän seuraavaksi haasteeksi nousee sen laajamittainen 

implementointi. Tässä tulee myös huomioida pk -yrityksen henkilöstön rajalliset 

aikaresurssit ja pohtia, jatkaako laatujärjestelmän luonut henkilö implementointivaiheen 

läpi aina laatujärjestelmän ylläpitoon asti. Tämän tutkimuksen osalta implementointi jäi 

yrityksen vastuulle, joten yritys on tilanteessa, jossa tulee miettiä, kuinka 

implementointi toteutetaan. Tutkimuksen jälkeen nousikin erittäin vahvasti ajatus siitä, 

että prosesseista ja laatujärjestelmästä vastaava henkilö tulee nimetä. Mikäli 

implementointi annetaan jollekin työntekijälle niin sanotusti lisätehtävänä, on erittäin 

suuri todennäköisyys, että koko laatujärjestelmä jää implementoimatta. Kuitenkin tulee 

huomioida Souza-Poza ym. (2009) artikkelissa mainittu pk -yrityksen piirre siitä, että 

henkilöstö keskittyy paljon vain ydintoimintoihinsa, joten laatujärjestelmä tulisi liittää 

mahdollisuuksien mukaan johonkin olemassa olevaan järjestelmään, jotta sen tehokkuus 

saadaan mahdollisimman korkealle tasolle.  

Prosesseja kuvattaessa ja laatujärjestelmää implementoitaessa tulee huomioida pk -

yrityksen kohdalla myös muun muassa prosessiajattelun tuominen toimintaan, koska 

prosessiajattelu ei välttämättä ole kaikille entuudestaan tuttu. Mikäli prosessien 

kuvaukset toteutetaan tämän tutkimuksen kaltaisina työpajoina, edesauttaa se 

prosessiajattelun tuomista mukaan toimintaan, koska työntekijät osallistuvat vahvasti 

heti alusta alkaen prosessien kuvaamiseen. Esimerkiksi uusien työntekijöiden osalta 

prosessiajattelu saadaan varmistettua, mikäli prosessikuvaukset otetaan mukaan jo 

perehdytysmateriaalista alkaen.  

Mikäli vastaava projekti tulisi tehdä uudestaan, olisi toteutusjärjestys todennäköisesti 

hieman eri. Projektin aikana nousi esille erittäin vahvasti johdon sitoutumisen merkitys 

projektiin. Erityisesti toimintakäsikirjan rakenne sisältää useita johdon tekemisiin 

liittyviä aiheita, joten niiden määritteleminen vaatii, että johto olisi mahdollisimman 

paljon tavoitettavissa haastatteluihin. Projekti olisikin hyvä aloittaa johdon prosessien 

kuvauksesta ja heidän osa-alueiden määrittelystä toimintakäsikirjaan. Näin saataisiin 
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tietynlainen ylhäältä-alas -mallinen lähestyminen koko projektille ja edelleen sidottua 

eri osa-alueet selkeämmin yhteen. Muiden osastojen osalta voisi olla loogisinta kuvata 

vähintään tämän tutkimuksen mukaiset kolmen ylimmän tason prosessit. Kun nämä on 

kuvattu, on yrityksen toiminta myös selkeämpää niin projektin toteuttajalle kuin 

henkilöstöllekin ja edelleen todenmukaisen toimintakäsikirjan luominen kevyempää. 

Lisäksi projektiin tulisi ehdottomasti sisällyttää implementointi, tai ainakin 

implementoinnin aloittaminen. Näin vältyttäisiin siltä riskiltä, että projekti päättyy 

ennen implementointia ja koko projekti on tehty turhaan.  

 

 

 



49 

 

5 YHTEENVETO 

Toimintakäsikirjan ja prosessien kuvaukset sisältävän laatujärjestelmän luominen on 

pitkä ja henkilöstön aikaa vaativa projekti, mikäli kaikki luodaan alusta alkaen 

yritykselle uutena. Pk -yrityksen tilanteessa projektin toteutumisen varmistamiseksi 

erillisen henkilön nimeäminen projektiin on suuri etu. Mikäli erillisen henkilön 

nimeäminen ei ole mahdollista, on suositeltavaa miettiä laatujärjestelmän toteuttamista 

ja implementoimista pienemmissä osissa. Lisäksi implementointivaiheen 

sisällyttäminen projektiin edesauttaa sitä, että projektista saadaan kaikki mahdollinen 

hyöty siirrettyä jokapäiväiseen toimintaan.  

Ennen projektia tulee jo tiedostaa tarve laatujärjestelmälle. Laatujärjestelmän tarve voi 

olla tarve sisäiselle kehitykselle, ulkoiseen käyttöön tai näiden sekoitus. Prosessien 

kuvaaminen luo hyvän ja tärkeän pohjan laatujärjestelmälle, joten niiden kuvaus on 

hyvä aloitus projektille. Toisaalta johdon sitouttaminen projektiin ja toiminnan 

kuvaaminen voidaan suorittaa aikataulusta riippuen joko ennen prosessien kuvausta tai 

viimeistään niiden kanssa rinnakkain. Prosessien kuvaamisessa tulee määrittää mille 

tasolle asti prosessit kuvataan. Pk -yrityksen tilanteessa kolmen ylimmän tason 

kuvaaminen todennäköisesti riittää useimmissa yrityksissä. Kolme ylintä tasoa ovat 

yritys-, tiimi- ja toimijataso. Mikäli yrityksellä kuitenkin on erittäin paljon prosesseja, 

voi prosessit aluksi kuvata hieman ylätasoisemmin ajan säästämiseksi. Prosessien osalta 

tulee myös huomioida käytettävissä olevat resurssit, eli lähdetäänkö prosesseja 

tutkimaan heti koko yrityksen laajuudelta vai lähdetäänkö tärkeimmästä prosessista 

liikkeelle ja laajennetaan sen jälkeen aina seuraaviin prosesseihin. Prosessien 

kuvaamisen jälkeen on helpompi aloittaa toimintakäsikirjan luominen. 

Toimintakäsikirjan luominen on suositeltavaa aloittaa käsiteltävien otsikoiden 

kokoamisella, jotta saadaan luotua kokonaiskuva toimintakäsikirjan sisällöstä. 

Otsikointi tulee luoda ISO 9001 -standardin otsikoinnin mukaisesti, jotta tarvittavat osat 

tulee käsiteltyä. Tämän jälkeen otsikoiden alle luodaan tarpeita vastaavalla tasolla 

kuvattuna relevantti aineisto. Toimintakäsikirjan osalta projektin ulkopuolella olevan 

henkilön hyödyntäminen auditointiin on tärkeää, jotta sisällöstä tulee mahdollisimman 

helposti ymmärrettävä. Laatujärjestelmän implementoinnissa tulee ottaa huomioon 

käytettävissä olevat resurssit, mahdollinen laatujärjestelmän integrointi olemassa 

olevaan järjestelmään sekä laatujärjestelmän toiminnallisuuden varmistaminen 

koulutuksen ja auditointien kautta.  
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Tutkimusta tehdessä nousi esille erityisesti laatujärjestelmän implementointiin liittyviä 

mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. Implementoinnista voisi tutkia muun muassa 

siihen vaadittavia resursseja sekä kuinka toteuttaa se mahdollisimman tehokkaasti. 

Lisäksi yhtenä merkittävänä jatkotutkimuksen aiheena voisi olla prosessiajattelun 

jalkauttaminen yritykseen, jossa prosessiajattelua ei aiemmin ole hyödynnetty. 

Toimintakäsikirjan osalta omana tutkimuksenaan voisi laajuutensa puolesta olla 

tuotekehitykseen liittyvien asioiden määrittely. Kuten aiemminkin mainittu, 

laatujärjestelmä ei ole kertaluontoinen projekti, vaan sitä tulee kehittää ja ylläpitää 

osana toimintaa. Kehittäminen ja ylläpito ovat myös yksi mahdollinen jatkotutkimuksen 

aihe, koska mikäli näitä ei toteuteta, ei laatujärjestelmä pysy ajan tasalla. Vanhentunut 

laatujärjestelmä puolestaan ei palvele yrityksen tarpeita, eikä sen avulla saada 

mahdollista sertifiointiakaan uusittua.  
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