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teollisuudelle tuotteita tekevälle yritykselle. Sertifikaatin edellytyksenä on ISO 9001 
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sisältää tarkastelua laadun teoriasta ja katselmuksen laadunhallintajärjestelmän 
rakentamiseen yrityksessä. 
 
Diplomityössä käsitellään yrityksen laadunhallintaa. Tutkimuksessa erityisen tarkastelun 
kohteena on ollut keskikokoinen teollisuuden palveluyritys. Teoriaosuudessa keskitytään 
yleisesti yrityksen laadunhallintaan. Laadunhallinnasta tarkastellaan laadunhallinnan 
historiallista kehitystä. Historiallisen kehityskulun kautta voidaan hahmottaa, kuinka 
teollisuuden laadunhallinta on kehittynyt ja mitä pitää sisällään tämän päivän 
kokonaisvaltainen laadunhallinta. Diplomityössä käydään läpi standardeja, standardien 
hyötyjä ja ISO 9001 -standardin mukaista laatujärjestelmää. Yritysnäkökulman lisäksi 
tutkimuksessa tarkastellaan, mitä hyötyjä standardeista ja laatujärjestelmän sertifioinnista 
on yleisesti. Teoriaosuus käy läpi myös Lean- ja Six Sigma- työkaluja, joita on käytetty 
toiminnankehittämisessä tarkastelun kohteena olleessa yrityksessä. Lopuksi 
diplomityössä katsastetaan, mitä yrityksessä on tehty laatujärjestelmän kehittämisen 
aikoina, ja mitä höytyjä näistä muutoksista on ollut. 
 
Tutkimistuloksena havaittiin, että Tiivistetekniikka Oy hyötyi paljon ISO 9001 
mukaisesta laadunhallintajärjestelmästä, sekä laadunkehittämisprojekteista jota 
suoritettiin laadunhallintajärjestelmän ympärillä. Yleisesti voidaan todeta, että oikein 
kehitettynä, sekä tarpeeksi vakavasti otettuna ISO 9001 mukainen 
laadunhallintajärjestelmä on hyödyllinen yrityksen toiminnan kannalta. 
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Lyhenteet 

TQM (Total Quality Management) = Kokonaisvaltainen laadunhallinta 

CTQ (Critical To Quality) = Kriittinen laatutekijä 

JIT (Just In Time) = Juuri oikeaan aikaan 
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1. Johdanto 

Etsiessäni sopivaa työpaikkaa keväällä 2014 lähestyin Tiivistetekniikka Oy:tä, joka oli 
suunnitellut hankkivansa ISO 9000 -standardin mukaisen laatujärjestelmän jo pidemmän 
aikaa. Yhteydenottoni jälkeen toimitusjohtajan toimesta sovittiin ISO 9001 -standardin 
hankkimisesta ja sen mukaisen laatujärjestelmän toteuttamisesta kyseiseen yritykseen. 
Tiivistetekniikka Oy oli muutamia vuosia aikaisemmin pyrkinyt luomaan ISO 9001 -
standardin mukaista laatujärjestelmää, mutta työ oli jäänyt kesken. Laatujärjestelmän 
luominen piti käytännössä aloittaa alusta, koska työ oli jäänyt alkutekijöihinsä ja siitä 
vastuussa ollut työntekijä oli vaihtanut työpaikkaa 

Sopimus laatujärjestelmän tekemisestä syntyi loppukesällä 2014. ISO 9001 -sertifikaatti 
hyväksyttiin tammikuussa 2016, jolloin syntyi myös ajatus kirjoittaa diplomityö 
laatujärjestelmästä valmistumiseni tullessa ajankohtaiseksi. Tiivistetekniikka Oy:n kanssa 
päästiin nopeasti sopimukseen yhteistyöstä ja pääsin aloittamaan diplomityön 
kirjoittamisen. Laatujärjestelmää luodessa työnkuvani yrityksessä haarautui useiksi 
tuotannon- ja toiminnankehittämisprojekteiksi.  

Diplomityön teoriaosuudessa käsitellään yleisesti laatua yrityksessä ja laadunhallinnan 
kehitystä teollisuuden historiassa. Historiallisen kehityskulun kautta voidaan hahmottaa, 
kuinka teollisuuden laadunhallinta on kehittynyt ja mitä pitää sisällään tämän päivän 
kokonaisvaltainen laadunhallinta. Diplomityössä tarkastellaan myös standardeja, niiden 
hyötyjä ja ISO 9001 -standardin mukaista laatujärjestelmää. Tutkimuksessani kerron, mitä 
hyötyjä standardien ja laatujärjestelmän kehittämisestä on ollut, sekä tarkennan miksi 
joissain tapauksissa on järkevää hakea laatujärjestelmälle ISO 9001 -sertifikaattia. 
Teoriaosuudessa käydään läpi myös Lean- ja Six Sigma -työkaluja, joita käytetään 
toiminnan kehittämisessä.  

Diplomityön loppuosa koostuu katselmuksesta Tiivistetekniikan laatujärjestelmän 
rakentumiseen, sisältöön ja toiminnankehitysprojekteihin. Yhteenvedossa kerrotaan, mitä 
hyötyjä yritys on saanut laatujärjestelmästä ja sen sertifikaatista ja pohditaan, onko 
laatujärjestelmän  luomisesta yrityksille yleensä. 
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2. Yritysesittely 

 

Tiivistetekniikka Oy on Etola-yhtiöihin kuuluva yritys. Etola-yhtiöt on suomalainen 
perheyritys, joka muodostuu noin 30:stä keskenään tiiviissä yhteistyössä toimivasta 
erikoisliikkeestä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2013 noin 400 miljoonaa euroa ja 
henkilöstömäärä noin 1500 henkilöä.  

Tiivistetekniikka Oy on yli 40 vuotta rakentanut tiivisteratkaisuja teollisuuden vaativimpiin 
kohteisiin, kuten atomivoimaloihin, kemianteollisuuteen, sekä massa- ja 
paperiteollisuuteen. Tiivistetekniikka edustaa myös erinäisiä tiivistealan yhtiöitä suomessa, 
joista nimekkäimpinä voidaan mainita mm. Eagle Burgmann, DuPont, NordicSeal ja Gore. 
Henkilöstöä Tiivistetekniikka Oy:lla on 18 ja liikevaihto hieman yli 12 miljoonaa euroa. 
Yritys kuuluu näin ollen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritys).  
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3. Mitä on laatu 

 “Vikojen määrä per yritykset tai tuotteet” (Six Sigma) 

“Vaatimuksiin mukautuminen” (Cosby) 

“Käyttöön soveltuvuus” (Juran) 

“Kuinka lähelle tavoitearvoja päästään” (Kano) 

“Tuotteen tai palvelun ominaisuudet, jotka pyrkivät täyttämään oletetut tarpeet” 
(American Society for Quality) 

“Tuote tai palvelu, jossa ei ole vikoja” (Demming) 

“Tuotteen tai palvelun arvo henkilölle” (Weinburg) 

“Asiakkaan tarpeiden tai odotusten täyttäminen” (Juran) 

“Tuotteen laatu ei ole sitä, mitä tuottaja on tehnyt sille. Laatu on sitä, mitä kuluttaja saa 
siitä ja mitä hän on valmis maksamaan siitä.” (Drucker) 

Tuotteen tai palvelun laadun määritelmiä on monia, voidaan perustellusti väittää 
tutustuttaessa eri yritysten käsityksiin aiheesta. Yksinkertaistaen voidaan todeta tuotteen tai 
palvelun laadun olevan sitä, kuinka hyvin tuote tai palvelu pystyy täyttämään asiakkaan 
odotukset. 

Kuitenkaan laatu ei tarkoita pelkästään lopputuotteen laatua, vaan myös sitä, mitä tapahtuu 
yrityksessä. Myös markkinoinnin, tiedonhallinnan, tuotannon tai myynnin laatua voidaan 
mitata. Nykyisin yleisesti käytetty laadun määritelmä on, että laatu on sitä, missä määrin 
joukko ominaisuuksia täyttää määrätyt vaatimukset. (ISO 9001) 
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4. Laadun historia 

Laadunvarmistus on ollut olennainen osa tuotantoa kautta teollisen historian. 
Laadunvarmistus käsittää laajasti ymmärrettynä kaikki toimet, jotka varmistavat sen, että 
asiakas saa kunnollisen tuotteen.  

4.1. Ammattikunta laadun takaajina 

Keskiajalla käsityöläiset toimivat tuotteiden valmistajina ja tarkastajina. Käsityöläiset 
olivat suoraan tekemisissä asiakkaan kanssa, joten hyvä laatu oli liiketoiminnan 
perusedellytys. Korkea ammattiylpeys ja ammattitaidon tuoma sosiaalinen status osaltaan 
vaikutti korkealaatuisten tuotteiden tuottamiseen. Ammattikunta koostui mestareista, 
kisälleistä ja oppipojista. Tämä takasi sen, että ammattimiehet olivat riittävästi koulutettuja 
ja opin siirtymisen kokeneemmilta työntekijöiltä eteenpäin nuoremmille. Laadunvarmistus 
keskiajalla oli siis työntekijän harteilla ja laadun takeena oli työntekijän maine. Tämä 
periaate laadunvarmistuksessa katosi tyystin teollisen vallankumouksen aikana, mutta tämä 
elementti on tehnyt paluun moderniin laadunvarmistukseen. (Andersson P) 

4.2. Massateollisuuden vaikutus  

Laadunvarmistus, niin kuin moni muukin suuri keksintö, liittyy tiiviisti sodankäynnin 
tarpeisiin. Sodissa tarvittavan välineistön nopea ja kustannustehokas tuottaminen on ollut 
hallitsijoiden intresseissä aina, mutta se tuli ainakin jossain määrin mahdolliseksi1700-
luvun puolessa välissä. Suurten armeijoiden varustaminen käsityöllä tehdyillä aseilla oli 
kallista ja hidasta. Aseiden lukot ja osat sisälsivät paljon tarkkoja toleransseja ja sovitteita. 
Tarkat sovitteet yhdistettynä monimutkaiseen koneistoon johti prosessiin, jossa osien 
todennus voitiin suorittaa vain sovittamalla. Ranskassa 1700-luvun lopussa aloitettiin 
valmistamaan musketteja, eli ensimmäisiä teollisia aseita, joiden osat olivat 
vaihtokelpoisia. Yhdysvalloissa laajamittainen teollinen asetuotanto sai alkunsa 1800-
luvun alussa, jolloin ryhdyttiin valmistamaan vaihtokelpoisista osista kiväärejä. 

Vaihtokelpoisuusvaatimus asetti suuri haasteita aseteollisuudelle. Tuotannonsuunnittelun 
ja laadunvarmistuksen oli luotava uusia mitoitus-, tolerointi- ja mittausjärjestelmiä osien 
valmistukseen. Järjestelmien lisäksi oli tarve uusille työstökoneille, jotka olisivat 
tarkkuudeltaan tyydyttäviä. Vaikka tarpeeksi tarkkoja työstökoneita ei kyettykään vielä 
valmistamaan, pystyttiin kuitenkin tuottamaan jossain määrin vaihtokelpoisia osia aseisiin. 
Tämä oli yksi teollisen tuotannon ensiaskelista. 
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1900-luvun alusta 1950-luvulle tapahtuneesta kehityksestä asetuotannossa voidaan nostaa 
esille merkittävimpinä  työvaiheiden jakamisen osiin. Suunnittelutehtävät oli annettu 
johtajille ja insinööreille, toimeenpanevana työtä toteuttivat työnjohtajat ja työntekijät. 
Jopa osien valmistus oli jaettu pieniin yksinkertaisiin osiin, että kokematon uusi 
työntekijäkin pystyi niitä hoitamaan. Merkittävää myös oli, että syntyi uusi tarkastajien ja 
laaduntarkkailijoiden työntekijäluokka. Näille työntekijöille jäi vastuu laadusta ja sen 
tarkastamisesta. Huonot osat käytiin läpi ja poistettiin, ennen kuin ne päätyivät asiakkaalle. 
1950-luvulle saakka tarkastus oli keskeisin työväline laaduntarkkailijoille. (Andersson P, 
McNab) 

4.3. Tarkkailusta laadunohjaukseen  

1950-luvun jälkeen laaduntarkastajien työnkuva alkoi muuttua. Alun perin 
laaduntarkastajien tehtävä oli havainnoida ja mitata. Havaintojen ja mittaustulosten 
perusteella laaduntarkastajan tuli poistaa virheelliset ja poikkeavat tuotteet 
myyntikelpoista. Seuraavana kehitysvaiheena laadun historiassa oli laadunohjauksen 
käyttöönotto tilastollisia menetelmiä hyödyntäen. Tuotteille määrättiin ihanne- tai 
tavoitearvot ja niiden sallitut poikkeamat. Luotiin toleranssit ja pyrittiin pienentämään 
vaihtelua tilastomatemaattisin menetelmin. (Lecklin O, Andersson P) 

4.4. Laadunvarmistus  

Aikaisemmin laadunhallinnassa oli mietitty laatua vain yksittäisen tavaratuotteen 
teollisuusprosessina. Tämä kattoi kuitenkin vain pienen osan yrityksen toiminnasta. 
Muutos tähän ajatteluun on itänyt 1960-luvun Japanista. Japanilla oli tällöin suuri tarve 
parantaa omia tuotteitaan laadullisesti, sekä nostaa kilpailukykyään. Amerikkalaiset W. 
Edwards Deming (1900-93) ja Joseph M. Juran (1904-2008) tekivät valtavia ponnistuksia 
Japanissa laadun ja tuottavuuden parissa. Laadunvarmistuksen avulla pyrittiin 
koordinoimaan koko yrityksen toimintaa. Lopputuloksena syntyi laatujärjestelmä. 
Laatujärjestelmän avulla pyrittiin pääsemään eroon laatuvirheistä ja kannustamaan 
kustannuksia ennalta ehkäisevään työtapaan. Laatujärjestelmän avulla pystyttiin 
aktivoimaan suorittava porras koko yritystä hyödyntävään kehitystyöhön. (Lecklin O, 
Andersson P) 

4.5. Kokonaisvaltainen laadunhallinta, TQM  

Modernissa laadunhallinnassa laadun käsite on laajentunut entisestään. Laatuun sisältyy 
myös johtaminen, strateginen suunnittelu ja organisaation kehittäminen. 
Teollisuuslähtöisyydestä on etäännytty. Laatukonsepti pitää sisällään myös yrityksen 
sidosryhmät, eli asiakkaat, toimittajat, yhteistyökumppanit ja omistajat. Kokonaisvaltainen 
laadunhallinta soveltuu nykypäivänä myös palveluyrityksiin tai julkiseen hallintoon. 
(Lecklin O) 
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Kuva 1 Laadun kehittyminen (Hannukainen T) 

 

Kokonaisvaltainen laadunhallinta voidaan nähdä jatkumona siihen, mihin laatuun 
sisältyvät ajatukset ja tavat ovat kehittyneet. Ensiksi laadunvalvonnalla karsittiin huonoja 
osia pois, etteivät ne päätyisi asiakkaalle. Laadunohjaus toi oman lisänsä tähän prosessiin. 
Siinä ei keskitytty pelkästään huonoihin osiin, vaan myös syihin, miksi näitä huonoja osia 
tehtiin. Laadunvarmistuksessa laajennettiin vastuuta laadusta myös muille osapuolille, kuin 
suorittavalle portaalle. Laadunvarmistuksessa ryhdyttiin käyttämään myös tilastollista 
laatuseurantaa. (Slack N, Lecklin O.) 
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Kuva 2 Kokonaisvaltainen laadunhallinnan kehitys (Slack N) 
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5. Kokonaisvaltainen laadunhallinta, TQM 

 

Kokonaisvaltainen laadunhallinta on jo useita vuosikymmeniä sitten keksitty konsepti. 
Yritysmaailmassa 1990-luvun vaihteessa kokonaisvaltaisen laadunhallinnan ajatus eli 
kulta-aikaa. Tässä vaiheessa yritykset eivät olleet kuitenkaan sisäistäneet kokonaisvaltaisen 
laadunhallinnan perusajatusta. Yritykset kuvittelevat, että kun niiden ottaessa 
kokonaisvaltaisen laadunhallinnan osaksi toimintaansa, tulisi yritysten operaatiot 
muuttumaan erittäin lyhyessä ajassa. Kun tämä ei toteutunutkaan odotetulla tavalla 
kokonaisvaltaisen laadunhallinnan ajatus ja maine kärsi devalvaatiota. Tosiasiassa 
kokonaisvaltainen laadunhallinnan tarkoitus ei ollut muuttaa yritystä toimimaan 
laadukkaammin, vaan sen tarkoitus on antaa työkaluja ja agendoja yrityksen 
parantamiseksi. Kokonaisvaltainen laadunhallinta antaa mahdollisuuksia tehdä yrityksestä 
paremman. (Slack N, Andersson P) 

TQM:ssä (total quality management) Slackin, Johnstonin ja Chamberin mukaan keskeisiä 
asioita ovat seuraavat: 

 

• Asiakkaiden tarpeiden ja odotusten täyttäminen 

Kokonaisvaltaisessa laadunhallinnassa asiakas on aina tärkeämmässä asemassa. Asiakas 
pitää mieltää yrityksen kulmakiveksi, ei organisaation ulkopuoliseksi tahoksi. Yrityksen 
pitää aina aloittaa siitä, että luodaan näkemys asiakkaiden tarpeista, haluista ja 
mieltymyksistä. 

 

• Koko organisaation kattaminen 

Jotta organisaatio olisi todella hyvin toimiva, pitää organisaation eri osa-alueiden ja 
työntekijöiden toimia hyvässä yhteistyössä keskenään. Yksi voimakkaimmista konsepteista 
tämän yhteistyön kehittämiseen on sisäisen asiakkuuden ja toimittajan ajatus. Tässä 
konseptissa lähes jokainen työntekijä tai osasto on sekä asiakas edelliselle työvaiheelle, 
että toimittaja seuraavalle työvaiheelle. Jokaisella sisäisellä asiakkaalla on tietyt halut, 
vaatimukset tai mieltymykset tuotteesta. Jos näitä sisäisiä asiakassuhteita ryhdytään 
parantamaan, näkyy vaikutus lopulta myös ulkopuoliselle maksavalle asiakkaalle. 
Prosessivirran kannalta tämä on myös järkevä keino. Mitä korkeammalla prosessivirtaa 
virhe huomataan, sitä halvemmaksi virheen korjaaminen tulee. 
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• Organisaation jokaisen työntekijän sisällyttäminen 

TQM:n ajatuksena on, että jokainen organisaatiossa työskentelevä työntekijä voi vaikuttaa 
loppulaatuun. Tämän lisäksi on tietysti tarpeen, että yritykseen on palkattu erikoistuneita 
työntekijöitä kehittämään laatua ja huolehtimaan laatutasosta. TQM:ssä työntekijöitä ei 
myöskään mielletä pelkästään työvoimana, vaan työntekijät ovat arvokkaita älyllisiä ja 
luovia resursseja. Joillakin yrityksillä on vieläkin hankalaa mieltää työntekijät edellä 
mainitulla tavalla. Yrityksissä, missä työntekijä on mielletty aina vain työvoimaksi, on 
asenteita erittäin hankala muuttaa. Japanissa osattiin 1970-luvun lopulla hyödyntää 
työntekijöitä ajatustyössä TQM:n parissa. Länsimaissa muutos tähän oli hitaampaa ja 
Japanissa uskottiin, ettei tämä muutos tule länsimaissa toteutumaan koskaan. Tämä 
uskonut on osoittautunut vääräksi, osittain. 

 

• Kaikkien laatukustannusten huomioon ottaminen 

Laatukustannukset eivät ole halpoja, oli vastuu sitten jokaisella työntekijällä tai 
yksinomaan laatuosastolla. Laatukustannukset jaotellaan neljään osioon. 

1. Ennaltaehkäisykustannukset 

Tuotteen suunnittelu, työntekijöiden koulutus, vikojen tunnistus ja korjaus. 

2. Valvontakustannukset 

Statistiikan keräys ja analysointi, valvonta ja testit, laatuvirheiden tutkimus. 

3. Sisäiset virhekustannukset 

Työajan hukka virheiden korjaukseen, virheellisten osien poisheitto. 

4. Ulkoiset virhekustannukset 

Asiakkaiden luottamuksen aleneminen, takuuhuolto, korvaukset. 

• Oikein ensimmäisellä kerralla 

Jotta laatuun panostetusta resursseista olisi mahdollisimman paljon hyötyä 
mahdollisimman pian, piti ajatusmaailmaa vaihtaa reagoivasta ennakoivaan. Ei tullut 
odottaa, että virhe tapahtuu, vaan piti korjata virheitä, jo ennen kuin ne vaikuttivat 
tuotannossa. 
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6. Laatukustannusten optimointi 

6.1. Laatukustannusten optimointi yleisellä mallilla  

Yleinen käsitys on, että panostettaessa resursseja laadun parantamiseen, syntyy säästöjä tai 
ansaitaan laadulla rahaa. Säästöt tulevat vähentyneestä materiaalihukasta, tehokkaammasta 
työajasta ja pienemmästä määrästä reklamaatioita. Rahallinen tuotto voi muodostua 
esimerkiksi parantuneen maineen myötä uusista tilauksista tai kasvavasta tilausmäärästä 
vanhoilta asiakkailta. Kuitenkaan laadun parantamiseen käytettävät resurssit eivät tuota 
arvoa aina samassa määrin. Mitä enemmän laadun parantamiseen laitetaan resursseja, sitä 
vähemmän sillä saadaan hyötyä suhteessa käytettyyn resurssimäärään. Usein pyritäänkin 
löytämään optimipiste, mihin missä pystytään minimoimaan laadun parantamiseen 
käytettävien resurssien ja laatukustannusten yhteenlaskettu kustannus. (Slack N) 

 

 

Kuva 3 Laatukustannusten optimointi yleisellä mallilla (Slack) 
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6.2. Laatukustannusten optimointi TQM mallilla  

TQM –ajattelumallissa kuvassa 3 havainnollistettu yleinen laatukustannusmalli on 
virheellinen. TQM -mallissa otetaan kantaa siihen, miksi virhe ja/tai huono laatu olisi 
alunperinkään sallittua. Jossain massateollisuudessa saattaa olla järkevää tuottaa halvempia 
tuotantokustannuksia tavoitellessa virheellisiä tuotteita silloin tällöin, jos näiden pääsy 
asiakkaalle estetään. Kuitenkin tietyillä teollisuuden aloilla, esimerkiksi lentoliikenteessä 
tai hoitoaloilla, virheitä ei voida sallia kustannustehokkuuden nimissä. Yleisessä mallissa 
oletetaan myös, että virheiden kustannukset voidaan helposti arvioida rahallisesti, mikä ei 
todellisuudessa välttämättä päde. Työnjohdon ajankäyttöä tai keskittymiskyvyn 
heikentymistä harvoin lasketaan mukaan näissä kustannuksissa. Erityisesti voidaan nostaa 
esille, että TQM –ajattelumallin mukaan virheiden salliminen tietyissä rajoissa ei aja 
työnjohtoa tai työntekijöitä tavoittelemaan parempaa laatua. Mikäli TQM-ajattelumallissa 
katsotaan edes olevan laatukustannusten optimia, on se paljon enemmän oikealla, kuin 
kuvassa 3. Tämä tarkoittaa, että laadun tavoittelemiseen tulee laittaa paljon enemmän 
resursseja, kuin vertailun kohteena olevassa yleisessä laatukustannusmallissa. 
Huomattavaa on kuitenkin se, että TQM -mallissa resurssit eivät välttämättä tarkoita rahaa, 
kuten yleisessä mallissa. (Slack N) 

 

 

Kuva 4 Laatukustannusten optimointi TQM mallilla (Slack N) 
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TQM hylkää konseptin laatukustannusten optimoinnista. Se pyrkii pienentämään kaikkia 
tiedostettuja ja tiedostamattomia laatukustannuksia ennaltaehkäisyllä ja estämällä virheet 
alun alkaen. TQM ei kannusta löytämään optimi-laatukustannuksia, vaan ajatuksena on, 
että erityyppiset laatukustannukset vaikuttavat toisiinsa. Laatukustannuksia on 
ennaltaehkäisy, tarkistaminen, sisäiset virhekustannukset ja ulkoiset virhekustannukset. 
Ajatuksena on, että ennaltaehkäisyyn ja tarkistamiseen voidaan vaikuttaa, mutta sisäiset ja 
ulkoiset virhekustannukset ovat vain seuraus kahdesta ensimmäisestä. TQM korostaa vielä 
ennaltaehkäisyn vaikutusta tarkistamiseen. Jos ennaltaehkäisyn määrää korostetaan, 
vaikuttaa se kaikkiin laatukustannuksiin. Kun ennaltaehkäisyä kasvatetaan, laskevat sekä 
sisäiset että ulkoiset virhekustannukset. Mikäli ennaltaehkäisyyn on aikaisemmin laitettu 
enemmän panoksia, voidaan sitä tulevaisuudessa vähentää ilman, että sillä on merkittävää 
vaikutusta jo saavutettuihin säästöihin muista laatukustannuksista. Kun alussa aletaan 
panostaa ennaltaehkäisyyn, niin kokonaislaatukustannukset kasvavat hieman, mutta 
pitkällä aikavälillä on se kannattavaa pienentyneiden kokonaiskustannusten takia. (Slack 
N) 

 

 

Kuva 5 Ennaltaehkäisyn vaikutus kokonaislaatukustannuksiin (Slack N) 
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7. ISO 9000 ja standardit 

7.1. Standardit ja säätely  

Miksi yritykset tarvitsevat standardeja? Miksi kilpailevat yritykset tai valtiot haluavat 
rajoittaa vapauttaan luomalla sääntöjä ja standardeja joita noudatetaan. Vastaus löytyy 
halusta tasapainottaa vapaan markkinatalouden luomia spontaaneja voimia yhteisillä 
eduilla ja tarpeilla. Kuitenkin sääntöihin ja standardeihin pitää löytää tasapaino, koska liika 
säätely voi hidastaa markkinoiden kasvua, rajoittaa vapaakauppaa, haitata kilpailua ja 
tämän takia hidastaa kasvua ja kehitystä. Toisaalta sääntöjen puute voi luoda liian villit 
markkinat, joka omalla tavallaan voi myös rajoittaa vapaakauppaa ja markkinoiden kasvua. 
Standardien yhteensopimattomuus voi luoda globaalilla tasolla myös suljettuja 
markkinoita. Sääntöjen puute voi olla myös vahingollista sekä ympäristölle, että ihmisille, 
työntekijöille sekä asiakkaille. 

Vapaaehtoisesti käytettävät standardit, sekä tarvittaessa pakotetut sääntelyt ovat 
mahdollistaneet kansallisten markkinoiden kasvun, siellä missä standardisaatio ja säätely 
on suoritettu järkevästi kaikki osapuolet huomioiden, kilpailevat yritykset, asiakas 
organisaatiot, sekä yhteiskunnalliset edustajat. Vapaaehtoisesti käytettävät standardit 
yleensä luovat itse itsensä, koska toimittajat haluavat tyydyttää asiakkaan tarpeet. 
Asiakkaan vaatimukset luovat sääntöjä joiden varassa toimittajat toimivat. Tämä asiakas-
toimittaja suhde myös varmistaa sen, että käytettävät standardit luovat itse itsensä oikeaan 
aikaan. Ei liian ajoissa, eikä liian myöhään. Tämä ei aina kuitenkaan pidä paikkaansa. 
Ylistandardisaatiota ja sääntelyä löytyy muun muassa maista, joissa valtio on 
määräysvallassa talouksista. Näissä maissa kaikki päätetään ylhäältä ja jopa asiakkaan 
vaatimukset voivat olla standardoituja. Toinen ääriääpää on kaikkien säätelyjen ja 
standardisaation puute, jota löytyy kun mennään laillisen verkon ulkopuolelle. (Blind K) 
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Taulukko 1 Standardisointien hyödyt valtioissa (Blind K) 

 

Yllä olevasta taulukosta nähdään, että historiallisesti jotkut valtiot, etupäässä Saksa ja 
Ranska, ovat hyötyneet valtavasti hyvin tehdystä standardoinnista taloudellisen kasvun 
kautta. Standardisaatio edellä mainituissa valtiossa auttoi valtavasti vientiä, että sisäistä 
kauppaa, koska asiakas tiesi tarkalleen mitä oli saamassa. Euroopan sisämarkkinoita 
koskevan sopimuksen luominen oli ensimmäinen tärkeä vapaakauppasopimus ja yritys 
luoda todellista vapaakauppaa kokonaisen maanosan tasolla, sekä edistää kaupankäyntiä, 
että luoda yhteisiä pelisääntöjä. Trendinä on, että tavoitellaan luomaan maailmanlaajuiset 
säännöt ja standardit kaupankäynnille. 

Maailmanlaajuiselle kaupankäynnille tarvitaan sääntöjä ja standardeja seuraaville 
kysymyksille. 

 -Vapaakaupalle 

 -Ihmisten turvallisuuteen 

 -Ympäristön suojelemiseen 

(Blind K, Slack N) 

Tässä diplomityössä keskitymme vapaakauppaan. Sen vaatimille yhteisille standardeille 
tuotteiden laadulle ja laatujärjestelmille. 
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Nykyään sanaa laatu kuullaan useasti, ja erityisesti yhdistettynä ISO 9000 -vaatimukseen. 
Kuitenkin sana laatu yhdistetään useasti vain siihen, millainen lopputuote on. Onko 
lopputuote laadukas, kun se on kestävä, täyttää tehtävänsä ja antaa asiakkaalle lisäarvoa? 
Laatu on hankalampi käsitellä kun puhutaan isoista ja moninaisista systeemeistä, jolla tätä 
lopputuotetta tehdään. Asiakas ei ole ainoastaan kiinnostunut siitä, mikä on tarkoitettu 
laatutaso tuotteella. Asiakkaat ovat paljon kiinnostuneempia siitä, että laatutaso säilytetään. 
Asiakkaat haluavat vakuutuksen siitä, että palvelu tai tuote ovat todella ja tulevat olemaan 
sitä laatua, mitä alunperin on tarjottu tai markkinoitu. 

Nämä asiakkaan vaatimukset ovat luoneet yrityksille tarpeen kiinnittää entistä enemmän 
huomiota tuotteidensa laatuun, kun mitä ennen on tarpeen. Yritykset ovat pyrkineet 
luomaan laatujärjestelmiä, joilla pystytään mittaamaan laatua erillisissä yrityksen 
prosesseissa. Nämä laatujärjestelmät myös toimivat takeena siitä, että yrityksen tuotteet tai 
palvelut ovat luotu tämän laatujärjestelmän mukaisesti, joka on tärkeää asiakkaalle. Tämä 
laatujärjestelmä siis toimii todistuksena asiakkaalle, että markkinoitu tai tarjottu laatu on 
todellista ja se on jatkuvaa, kunhan yritys toimii luodun laatujärjestelmän mukaan. (Slack 
N) 

7.2. ISO 9000 
Koska asiakkaat ovat alkaneet vaatimaan todistusta laadusta ennen, kuin sopimus 
ostamisesta tehdään, on tarpeellista pystyä todistamaan tuotteen laatu. Yritykset eivät enää 
voi ratsastaa jo saavutetulla maineella. Asiakkaat, varsinkin business to business -
myynnissä suurimmat yritykset, eivät vain odota hyvälaatuista tuotetta tai palvelua vaan 
myös vaativat todisteita, että yritys on kykeneväinen tuottamaan hyvälaatuista palvelua tai 
tuotetta. 

Kolmannen osapuolen tulo tähän laatu kysymykseen varmisti, sen että yrityksiä voidaan 
sertifioida, mikä osaltaan varmistaa laadukkaan tuotteen. Tunnetuin laatujärjestelmiä 
sertifioiva kolmas osapuoli on Iso (International Organization for Standardization). Iso:lla 
on myös maakohtaisia ala-organisaatioita. Suomessa toimii SFS (Suomen 
Standardisoimisliitto). ISO 9000 on ISO-organisaation yleisnimitys standardiperheelle, 
jotka ovat luotu antamaan ne perusteet, minkä avulla laatujärjestelmä pystytään luomaan ja 
sertifioimaan. 
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Kuva 6. ISO 9000 standardiperhe (Tricker R) 

 

ISO 9000 on luotu lähinnä määrittelemään sanaston ja käsitteet, joita ISO 9000 -
standardiperhe käyttää. ISO 9001 on taas laatujärjestelmää varten. ISO 9001 määrittelee 
elementit, jotka laatujärjestelmän pitää täyttää, jotta pystytään varmistamaan asiakkaan 
saaman tuotteen laatu ja pystytään täyttämään laatuvaatimukset. ISO 9004 auttaa 
laatujärjestelmää pyrkimään jatkuvan kehityksen piiriin. ISO 9004 määrittelee muun 
muassa missä yrityksessä ollaan, mihin suuntaan halutaan mennä, miten asetettuihin 
tavoitteisiin päästään ja pitää kirjaa siitä mitä on menneisyydessä tapahtunut. (ISO, Tricker 
R) 
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7.3. ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän ja sen ser tifioinnin 
hyödyt  

ISO 9001 -laatujärjestelmän ja sertifioinnin hyödyt voidaan jakaa karkeasti kahteen 
luokkaan, jotka ovat sisäiset hyödyt ja ulkoiset hyödyt. Sisäiset hyödyt tulevat pääosin 
laatujärjestelmästä ja sen seurauksena tapahtuvasta kehityksestä yrityksessä. Ulkoiset 
hyödyt tulevat tämän yrityksessä tapahtuvan kehityksen seurauksena, tai suoraan ISO 9001 
-sertifikaatista. 

On havaittu, että sisäisten hyötyjen määrä yritykselle riippuu pääosin kolmesta tekijästä:  

1) Kuinka kauan laatujärjestelmä on ollut käytössä?  
2) Kuinka kypsynyt laatujärjestelmä ja jatkuvan parannuksen prosessi yrityksellä on 

ollut ennen kuin ISO 9001 laatujärjestelmää on ruvettu rakentamaan? 
 

3) Mikä on motivaatio ISO 9001 -laatujärjestelmän tekemiseen ja kuinka paljon siihen 
annetaan resursseja? 

Jos yrityksellä on jo omasta takaa tarpeeksi kehittyneet työkalut jatkuvaan parantamiseen 
ja kypsynyt laadunhallintajärjestelmä, eivät ISO 9001-laatujärjestelmän hyödyt ole suuret . 
Pahimmassa tapauksessa taloudelliset vaikutukset voivat olla jopa negatiiviset, koska ISO 
9001 -järjestelmä vaatii paperitöitä, maksuja ja ihmisresursseja toteutukseen. Hyödyt 
voivat kuitenkin tulla tässä tapauksessa ulkoisina hyötyinä. 

Keskimääräisesti yritykset, joissa on ISO 9001 -sertifikaatti ovat saaneet enemmän hyötyjä 
laatujärjestelmästä, mitä kauemmin sen on ollut toiminnassa. Toisaalta, mitä kauemmin 
laatujärjestelmä on ollut käytössä, sitä kehittyneempi ja kypsyneempi siitä on tulossa, joten 
saatujen hyötyjen määrä laskee suhteessa aikaan. Tämä sopii huomioon, joka tehdään 
edellisessä kappaleessa. Mikäli yrityksellä on kehittynyt ja kypsynyt laatujärjestelmä jo 
ennen ISO 9001 hankkimista, on yritys jo käyttänyt laatujärjestelmää pitkän aikaa ja 
uusien hyötyjen saaminen on hankalampaa. 

On havaittu, että laadunhallintajärjestelmän syntyvän hyödyn määrä on suhteessa siihen, 
mikä on motivaatio sertifioinnin pohjalla. Jos yritys saa painostusta asiakkailta ISO 9001 -
sertifioinnin hankkimiseen, voi päämotiivi olla pelkästään nimellinen. Motivaatio 
sertifioinnin hankkimiseen on tällaisissa tapauksissa sertifioinnin hankkiminen itsessään. 
Tällöin yritys yleisesti panostaa minimalistisesti laatujärjestelmän luomiseen ja näin se 
tuottaa vain pienet sisäiset hyödyt. Toisaalta tässä tapauksessa ulkoinen hyöty on suuri. 
Nän on esimerkiksi tapauksessa, jossa asiakasyritys vaatii ISO 9001 -sertifiointia, jotta 
kauppa jatkuisi. (Sampaio, 2008, Santos G, Tricker R) 
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Taulukko 2. ISO 9001 sertifioinnin hyödyt (Sampaio P) 

Ulkoiset hyödyt Sisäiset hyödyt 

Reitti uusille markkinoille 

Yrityksen imagon paraneminen 

Markkinaosuuksien suureneminen 

ISO 9001 sertifikaatti markkinointikeinona 

Nykyisten asiakassuhteiden paraneminen 

Asiakastyytyväisyys 

Kommunikaation paraneminen asiakkaan kanssa 

Tuotannon parantuminen 

Virheiden määrän lasku 

Laatuajattelun kehittyminen 

Selkeämmät vastuut ja työkuvat 

Toimitusaikojen pieneneminen 

Sisäinen yrityksen kehittyminen 

Asiakasvalitusten pieneneminen 

Sisäisen kommunikaation paraneminen 

Tuotteiden kehittyminen 

Kilpailuvalttien kehittyminen 

Henkilökunnan motivaatio 

 



26 
 

8. Yrityksen toiminnan ja laadunkehittämisen työkal uja 

Laatujärjestelmän luominen ja sen käyttäminen on hyvä tapa parantaa yrityksen laatua ja 
toimintaa. Tämän lisäksi on muitakin tapoja kehittää yrityksen toimintaa, joista eräs 
tunnettu menetelmä on Six Sigma. Se on joukko menetelmiä ja käytäntöjä, joilla 
parannetaan systemaattisesti prosesseja. Toinen tunnettu menetelmä on Lean, joka on 
tuotantofilosofia hukan minimoimiseen. 

8.1. Six Sigma  

Six Sigma on prosessi, joka auttaa kehittämään ja tuottamaan lähes virhevapaan tuotteen 
tai palvelun. Idea Six Sigmassa on, että pystytään mittaamaan, kuinka paljon virheitä on 
prosessissa määrällisesti. Tämä virheiden määrä pyritään systemaattisesti tuomaan 
mahdollisimman lähelle nollaa. (GE) 

8.1.1. Six Sigman määritelmä  

Six sigma voidaan määritellä Panden mukaan seuraavasti: 

1. Tilastollinen mittaustapa toiminnalle, prosessille tai tuotteelle. 

Sigma on alunperin kreikkalaisten aakkosten kirjain σ, joka käytetään nykyään kuvaamaan 
keskihajontaa. Keskihajonta on tilastollinen menetelmä, joka kuvaa, kuinka paljon joukko 
dataa, tavaroita tai prosesseja vaihtelee keskiarvosta. Esimerkiksi jos yrityksen tuottamien 
koneistettujen tankojen pituudet vaihtelevat paljon tavoitearvosta (oletetaan, että keskiarvo 
on lähellä tavoitearvoa) on keskihajonta suuri. Jos koneistettujen tankojen pituudet 
vaihtelevat vain vähän keskiarvosta, on keskihajonta pieni. Keskihajontaa voidaan käyttää 
myös muissa prosesseissa, esimerkiksi toimitusaikojen mittaamisessa tai tuotannon 
läpimenoajoissa. 

 
Sigma kehitettiin avuksi: 

1. Keskittymään siihen, mitä maksava asiakas haluaa yritykseltä. Monet mittarit, 
kuten työvoimakustannukset, tuotantokustannukset, myynnin määrät jne. käytetään 
usein mittaamaan yrityksen menestyvyyttä. Nämä mittarit eivät kuitenkaan ole 
mitenkään yhteydessä siihen, mitä asiakas haluaa tai mistä asiakas on kiinnostunut. 
 

2. Jotta saataisiin järkevä tapa mitata ja verrata erityyppisiä prosesseja ja tuotteita 
keskenään. Sigman avulla voimme verrata esimerkiksi yllämainittuja koneistuksen 
tarkkuutta, tuotannon läpimenoaikoja tai toimitusaikoja keskenään. Kaikki edellä 
mainitut ovat luonteeltaan hyvin erilaisia prosesseja, mutta yhtälailla tärkeitä 
yritykselle. 
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Kuva 7 Variaatio koneistettujen tankojen keskipituudesta, pieni Sigmapisteytys (Pande P) 

 

Kuva 8 Variaatio koneistettujen tankojen keskipituudesta, suuri sigmapisteytys (Pande P) 
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Ensimmäinen askel Six Sigmassa on ymmärtää, mitä asiakas haluaa. Six Sigmassa 
asiakkaan tarpeita kuvataan kriittisellä laatutekijällä (CTQ, critical to quality). Esimerkiksi 
yllä olevissa kuvaajissa 6 ja 7 nähtävät koneistettujen tankojen keskipituudet eivät ole 
tärkeitä asiakkaalle, koska minimiarvon alittavat ja maksimiarvon ylittävät tangot 
hylättäisiin. Jos yllä olevat kuvaajat mittaisivat toimitusaikoja, olisi se tärkeää asiakkaalle. 
Muita asiakkaalle tärkeitä mittareita ovat muun muassa tuotteen toimintavarmuus, huollon 
ripeys, asiakaspalvelu jne. Yksi tärkeistä asioista Sigman ymmärtämisessä on mitata, 
kuinka hyvin toimitaan kaikkien asiakkaaseen liittyvien kriittisten laatutekijöiden kohdalla, 
ei vain yhdellä tai kahdella. 

 

2. Toimintakyvyn parantamisen tavoite, joka lähenee täydellisyyttä, mutta 
sallii marginaaliset virheet. 

Yritystoiminnassa mekaanisten ja inhimillisten virheiden mahdollisuus aina läsnä. Näitä 
pyritään minimoimaan, koska virheet niin prosesseissa, tuotteissa tai palvelussa aiheuttavat 
kustannuksia. Nämä kustannukset johtuvat muun muassa mahdollisista korjaustoimista, 
työajan hukasta, asiakastyytyväisyyden alenemisesta tai mahdollisista asiakkaiden 
menetyksestä. Kuitenkin, jos asiakkaita tai tuotteita on paljon, on mahdotonta välttyä 
kokonaan virheiltä. Ongelmana on, että pienikin prosentuaalinen virhemarginaali aiheuttaa 
mahdollisesti isoissa yrityksissä kappalemäärältään paljon virheitä. Toisaalta pienissäkin 
kappalemäärissä yhden virheen tekeminen saattaa olla suuri menoerä asiakkaalle ja 
yritykselle. Esimerkkinä edellä mainitusta tilanteesta olisi tapaus, jossa varaosaa 
toimitetaan tehtaan korjaukseen, kun tehdas on seisokissa. 

 

Taulukko 3 Sigmataso verrattuna virheitä per miljoona (Pande P) 
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Six Sigman tavoite on auttaa ihmisiä ja prosesseja tähtäämään korkealle tavoitellessaan 
laatuvirheistä vapaata yritystä. Kuitenkin Six Sigma ymmärtää, että aina ei ole mahdollista 
poistaa kaikkia virheitä yrityksen toiminnasta. Parhaissakin prosesseissa tai tuotteissa on 
aina mahdollisuus virheeseen. Kuitenkin päästessä Sigma tasolle 6 prosessi tai tuote tuottaa 
onnistunutta 99,9997% ajasta, jolloin virheiden määrä prosessissa tai tuotteessa on 
lähestulkoon olematon. 

Kuudennen Sigma tason tavoitteleminen yritykselle on kunnianhimoinen tavoite, varsinkin 
kun suurin osa yrityksistä toimii sigmatasoilla 1-4. Yrityksen ei tule asettaa tavoitettansa 
suoraan tasolle kuusi, vaan asettaa seuraavan tason tavoite aina kun edellinen taso on 
saavutettu. Kriittisten laatutekijöiden virheiden pitäminen minimissään on tärkeää, koska 
asiakkaan negatiivisella kuvalla on paljon suurempi vaikutus yhteistyön jatkuvuuteen, kuin 
asiakkaan positiivisella kuvalla. Esimerkkejä asiakkaan negatiivisen kuvan 
jälkivaikutuksista yleisesti voidaan havainnollistaa seuraavin esimerkein: 

 

• Tyytymätön asiakas kertoo keskimäärin 9-10 ihmiselle negatiiviseen sävyyn 
yrityksestä, vaikka ongelma ei olisi mittava 
 

• Sama asiakas kertoo vain viidelle ihmiselle positiiviseen sävyyn jos yllä mainittu 
ongelma on jälkikäteen hoidettu kuntoon hyvin. 
 

• 31% asiakkaista jotka ovat tyytymättömiä palveluun tai tuotteessa on ollut 
ongelmia ilmoittaa nämä ongelmat yritykselle. Joko siksi, että he eivät näe sitä 
vaivan arvoiseksi, se on liian raskasta, ei ole helppoa kommunikaatioväylää tai 
koska uskovat, että ketään ei oikeasti kiinnosta. 
 

• Näistä 31% asiakkaista keskimäärin vain 9% tekevät uudestaan kauppaa kyseisen 
yrityksen kanssa. 

Voidaan todeta, että asiakkaan kriittisten laatutekijöiden pitäminen hyvällä tasolla on 
tärkeää, koska tätä kautta vaikutetaan suuresti asiakastyytyväisyyteen. Asiakkaan 
tyytyväisenä pitäminen on rahallisesti kannattavaa yritykselle. Asiakassuhteiden 
säilyvyyden suurentuminen vain 5%:lla on näytetty lisäävän yrityksen tuottoja yli 25%. On 
arvioitu, että yritykset menettävät 15-20% liikevaihdosta vuosittain tehottomien prosessien 
johdosta. Six Sigma antaa tavoitteita, jotka kattavat sekä tuotteet, että palvelut. Six sigman 
tavoitteet ovat saavutettavissa lyhyellä aikavälillä, mutta ne vaikuttavat pitkän aikavälin 
liiketoimintatavoitteisiin. 
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3. Johtamisjärjestelmä markkinajohtajuuden ja erinomaisen 
toimintakyvyn saavuttamiseen. 

Six Sigman ja muiden viimevuosina luotujen sovelluksien ero on, kuinka paljon Six Sigma 
painottaa johdon roolia saavutusten ja suorituksien seuraamisessa. Six Sigman 
johtamisjärjestelmä pyrkii siihen, että tuotettuja tuloksia arvioidaan säännöllisesti ja 
työntekijät ja johtajat ovat vastuussa näistä tuloksista. Tämä vastuu ja säännöllinen 
arviointi tuottavat haluttuja hyötyjä yritykselle. 

Johtamisjärjestelmänä Six Sigman ei tukeudu pelkästään korkeimpaan tai keskitason 
johtoon, vaikka kumpikin näistä on tärkeitä kokonaisuudessa. Korkein johto ei määrää 
kaikkea, mitä yrityksessä tapahtuu, vaikka heidän roolinsa yrityksessä on tärkeä. Toisaalta 
taas keskitason johto ei aja kaikkia ratkaisuja, ideoita tai parannuksia, vaikka heidän 
osallistumisensa on tärkeää. Ideat, ratkaisut, parannusehdotukset ja prosessien kehitykset 
lähtevät sieltä, missä itse työtä ollaan tekemässä. Six sigma -yritykset pyrkivät laittamaan 
enemmän vastuuta työntekijöille, jotka tekevät fyysisesti tuotteita tai palveluja, oli 
kyseessä sitten koneistaja, kokoonpanija tai asiakaspalvelija. 

Six Sigma -johtamisjärjestelmä pyrkii saamaan esiin sekä vahvan johtajuuden, että 
juuritason työntekijöiden osallistumisen ja energian mukaan yrityksen kehittämiseen. Koko 
yrityksen saaminen mukaan Six Sigma -kulttuuriin ei näy vain rahallisena hyötynä. Suuri 
hyöty on myös, että työntekijät kaikilla tasoilla ymmärtävät paremmin asiakkaiden haluja 
ja vaatimuksia, saavat paremman kuvan koko yrityksen prosesseista. Työntekijöiden 
osallistumisen kautta työntekijät myös ymmärtävät, mitkä mittarit ovat työssä tärkeitä ja 
pystyvät vaikuttamaan yrityksen kehitykseen, jota kautta pystyvät tekemään työtä 
tehokkaammin, vähemmän sekavammin ja usein palkitsevammin. 

8.1.2. DMAIC-ongelmanratkaisumalli  

DMAIC-ongelmanratkaisumalli on Six Sigman yksi työkalu, joka on kehitetty 
parantamaan organisaation tai prosessin tai tuotteen suorituskykyä. Jotta laatua tai 
suorituskykyä pystyttäisiin parantamaan, täytyy löytää suorituskykyyn vaikuttavat 
prosessien tekijät. Kun nämä tekijät ovat löydetty, pystytään niihin vaikuttamaan. Tätä 
kautta pystytään parantamaan prosessin tai organisaation suorituskykyä. Viisivaiheinen 
DMAIC-prosessi antaa työkalut tunnistaa nämä suorituskykyyn vaikuttavat tekijät ja auttaa 
organisaatiota muuttamaan näitä tekijöitä parantaen suorituskykyä.  DMAIC tulee sanoista, 
define, measurement, analysis, improvement ja control, eli määrittely, mittaus, analysointi, 
parannus ja ohjaus. DMAIC prosessi muodostaa strategian, jossa edetään induktio-
deduktio-tietä kohti juurisyitä. Aluksi keskitytään tämän juurisyyn löytämiseen ja 
kuvaamiseen. Sen jälkeen seuraa optimointivaihe, jossa juurisyitä muutamalla optimoidaan 
tai parannetaan tuote tai prosessi. (Perez-Wilson M, Karjalainen T) 
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Kuva 9 DMAIC prosessi (Six Sigma) 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

8.1.2.1. Määrittely (Define) 

Six sigman DMAIC-prosessin ensimmäinen vaihe on määrittelyvaihe, jossa kerätään 
taustainformaatiota parannettavasta prosessista ja asiakkaista. Tämän informaation avulla 
määritellään itse ongelma prosessista, jota ruvetaan ratkaisemaan, kuin myös prosessin 
asiakasvaatimukset. Määrittelyvaiheessa luodaan myös prosessista SIPOC-kaavio, eli 
kuvaus siitä, miten jalostusarvo muodostuu. Ongelman ja asiakasvaatimusten perusteella 
määritellään projektin tarkoitus, sekä laajuus. Määrittely on tärkeää, jotta on tieto siitä, 
mitä ollaan tarkalleen tekemässä. Nämä kysymykset jäävät liian usein esittämättä ja 
projekti suuntautuu väärälle uralle. Kysymykset, joihin pitää olla selvä vastaus 
määrittelyvaiheessa ovat muun muassa: 

• Mitä olemme tässä projektissa tekemässä?  
• Miksi olemme toteuttamassa tätä projektia?  

• Kuka on asiakas, ja mitkä ovat asiakkaan vaatimukset?  
• Miten asiat tällä hetkellä toteutetaan ja mitä hyödymme tämän asian 

parantamisesta? (Karjalainen T) 

 

Kuva 10 SIPOC-prosessikartan Input, Process ja Output. (Karjalainen T) 

 

8.1.2.2. Mittaus (Measurement) 

Määrittelyvaihetta seuraa mittausvaihe, joka edeltää loogisesti analyysivaihetta. 
Mittausvaiheessa on tarkoitus kerätä dataa, joka todentaa ongelman olemassaolon. Tämä 
tapahtuu keräämällä informaatiota ongelmasta. Yleensä mittausvaiheessa projektin tavoite 
ja suunnitelma hieman muuttuvat määrittelyvaiheesta, koska ongelma ei ollutkaan 
todellisuudessa aivan se, mitä ennustettiin. Mittausvaiheen kolme tärkeintä mitattavaa 
vaihetta ovat SIPOC-prosessikartan Input, Process ja Output vaihe. Mittausvaiheessa 
SIPOC-prosessissa mitattavat suureet täydentyvät määrittelyvaiheeseen verrattuna.  
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Input eli mitä prosessiin tulee sisään. Huonot inputit luovat huonoja outputteja. Tämän 
vuoksi input mittaukset auttavat tunnistamaan ongelman syitä. 

Process eli itse prosessi. Helposti mitattavia suureita. Prosessin mittaaminen auttaa useasti 
ongelman syiden havaitsemiseen. 

Output eli prosessin ulostulo. Fokusoi mitattavaksi välittömiä vaikutuksia, esimerkiksi 
kuljetukset, viat ja valitukset. Näiden seuraukset vaikuttavat usein pidempiaikaisesti 
esimerkiksi tuotto, voitto ja tyytyväisyys. 

Mittausvaiheen toisessa osassa on varmennettava mittausten luotettavuus. Mittauksella on 
päästävä toistettavasti alle 1/10 - 1/20 osa toleranssista tai prosessista. Usein juuri 
mittauksen luotettavuuden varmistaminen laiminlyödään, eikä mittauksen virhettä osata 
määritellä. Mittausvaiheen lopussa tulisi olla dataa, joka on rajannut ongelman tiettyyn 
paikkaan tai toimintaan prosessissa. Tämän datan tulisi myös kuvata ongelman laajuutta ja 
yleisyyttä. (Karjalainen T) 

8.1.2.3. Analysointi (Analysis) 

Mittausvaihetta seuraa analysointivaihe. Analysointivaiheessa tarkastellaan mittauksilla ja 
mittareilla, mikä on asiakkaalle kriittisen ominaisuuden todellinen suorituskyky. Datasta 
analysoidaan myös muita suureita auttamaan analysointivaiheen tarkastelua. 
Tarkasteluvaiheessa on myös tarkoitus ideoimalla tai dataa tarkastelemalla rakentaa 
hypoteesi ongelman juurisyystä, eli syy, mistä ongelma oikeasti johtuu. Luodaan siis teoria 
ongelmalle, jota pyritään kumoamaan tai vahvistamaan saadulla datalla ja analyyseillä. 

Analyysivaihe avaa kaksi ratkaisuikkunaa, prosessi- ja dataikkunan. Prosessianalyysi on 
tutkimusta avainprosesseista, jotka tuottavat asiakkaan vaatimukset. Tarkastelemalla 
prosessia tunnistetaan sen pullonkaulat, jakso- ja läpimenoajat sekä työt, jotka eivät 
kasvata tuotteen arvoa (jalostusarvo). Data-analyysi keskittyy taas kerättyyn dataan ja 
pyrkii löytämään datasta kuvioita ja trendejä. Näitä kuvioita ja trendejä analysoimalla 
pyritään hylkäämään tai vahvistamaan teoria ongelman juurisyistä. Analysointivaiheen 
lopussa tulisi olla teoria, mistä ongelmat johtuvat. Tämä teoria tulisi myös olla vahvistettu 
kerätyllä datalla ja/tai analysointivaiheessa suoritetuilla kokeilla. (Karjalainen T) 

8.1.2.4. Parannus (Improvement) 

Datan analysoinnin ja teorian kehittämisten jälkeen seuraa itse parannusvaihe, jossa 
pyritään parantamaan prosessia. Tavoitteena on kokeilla ja soveltaa ratkaisuja, jotka 
ratkaisisivat tai parantaisivat analysointivaiheessa löydettyjä juurisyitä. Päätyökaluna 
käytetään Taguchi- tai DoE -koesuunnittelua, jolla pyritään pienentämään vaihtelua 
prosessissa tai optimoimaan prosessia. Koesuunnittelussa muodostetaan ensiksi teoria 
vaihtelua aiheuttavasta tekijästä, jonka jälkeen muutetaan teoria tilastolliseksi ongelmaksi, 
jonka jälkeen hylätään tai todistetaan teoria tilastollisella testillä. Tämä systemaattinen 
toimintatapa helpottaa ongelman ratkaisemista. 
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Vaikka Six Sigmassa on tarkoitus pienentää vaihtelua input- ja output-toleransseja vastaan, 
täytyy parannusvaiheessa myös miettiä onko toleranssit määritelty oikein. On huomattu, 
että 85%:lla toleransseista ei ole mitään tekemistä asiakastyytyväisyyden tai tuotteen 
toiminnan kanssa. Toleranssisuunnittelu on olennainen osa Six Sigma-optimointia. 
Parannusvaiheen lopussa tulisi olla suunnitellut ja testatut toimenpiteet, joilla parannus 
saadaan aikaiseksi. Nämä parannukset implementoidaan prosessiin ja suunnitellaan kuinka 
saavutettuja tuloksia pystytään valvomaan ja arvioimaan tulevaisuudessa. (Karjalainen T) 

8.1.2.5. Ohjaus ja valvonta (Control) 

Ohjaus ja valvonta ovat viimeiset vaiheet DMAIC-prosessia. Kun prosessi on saatu 
parannettua, tulee arvioida mitä on saatu aikaan tehdyillä parannuksilla. Tehdään 
tulosanalyysi jossa vertaillaan tilaa ennen kehitysprojektin alkua ja kehitysprojektin 
jälkeen, sekä sitä mikä on tämän kehityshankkeen liiketoiminnallinen vaikutus. Nämä 
uudet prosessit myös päivitetään tarvittaessa laatujärjestelmään, sekä johtamisjärjestelmään 
ja dokumentoidaan kehitysprojektin tuloksista saadut opit ja suositukset. 

Ohjaus ja valvontavaiheessa myös kehitetään suunnitelma, miten kehitysprojektissa 
saavutetut hyödyt ylläpidetään. On suunniteltava mittareita, jotka kuvaavat prosessin 
suorituskykyä ja rakennettava prosessin monitorointi ja seurantajärjestelmä. Prosessissa 
siirrytään ennaltaehkäisyyn, sekä proaktiiviseen ohjaukseen. Prosessi saattaa tarvita myös 
uusia menettelyohjeita tai standardeja, jos prosessin työtavat ovat muuttuneet. (Karjalainen 
T) 

8.2. Lean 

Lean -ajattelutapa sai nimensä 1990 kirjoitetusta kirjasta The Machine That Changed the 
World: The Story of Lean Production. Tämä MIT:n (Massachusetts Institute of 
Technology) tutkimukseen perustuva kirja kuvaa autoteollisuuden kehittymisen vaiheita 
käsityöstä massatuotantoon ja massatuotannosta lean-tuotantoon. Henry Ford mullisti 
autoteollisuuden luomalla standardit osille, jotta autoja pystyttiin massatuottamaan 
helposti. Ei enää tarvittu erikoistunutta työvoimaa, vaan pienellä koulutuksella ja 
erikoistuneella koneella pystyttiin valmistamaan suuria määriä tarvittuja kappaleita. Koska 
osat olivat standardoituja, pystyttiin autojen kokoonpano myös suorittamaan 
liukuhihnatyyliseen massatuotantoon. 

Ford ei pystynyt viemään prosessia kuitenkaan tästä eteenpäin, vaan Japanilainen 
autovalmistaja Toyota otti asian hoitaakseen. Toyota muokkasi Fordin luomaa 
massatuotantoa Leaniksi poistamalla tuotannosta hukkia ja keskittymän arvoa luoviin 
prosesseihin. Osia valmistettiin tarpeen mukaan pienempiä eriä, eikä massana varastoon. 
Toyota myös pyrki antamaan lattiatason työntekijöille vastuuta tuotannon kehittämisessä. 
Jos tuotannossa oli ongelmia, pysäytettiin tuotanto ja ratkaistiin ongelmat. Tämä auttoi 
informaatiota kulkemaan lattiatasolta johtotasolle ja toisinpäin.  



35 
 

Lean-tuotannossa yhdistettiin käsityön ja massatuotannon hyödyt, mutta pyrittiin 
karsimaan kummankin haitat. Pyrittiin saamaan massatuotannon halvat kappalehinnat, 
mutta pyrittiin pääsemään massatuotannon tuomasta jäykkyydestä ja pääsemään käsityön 
joustavuuteen tuotannossa. Lean -tuotanto saa nimensä siitä, koska se pyrkii käyttämään 
vähemmän kaikkea tuotantoon liittyvää. Vähemmän työpanosta tuotteiden valmistamiseen, 
vähemmän tarvittavaa lattiatilaa, vähemmän kustannuksia, vähemmän haittoja tuotannossa 
ja vähemmän virheitä lopputuotteissa. (Poppendieck) 

8.2.1. Kahdeksan hukkaa  

Leanin yksi perusperiaatteista on eliminoida hukkaa. Hukkaa eliminoimalla päästään 
parempaan laatuun, työturvallisuuteen ja moraaliin, sekä pienempiin kustannuksiin. 
Leanissa nämä hukat ovat jaettu seitsemään osa-alueeseen. Hukalla tarkoitetaan kaikkia 
työtä tai asioita, jotka eivät lisää arvoa tuotannossa tai palvelussa. Tämä kattaa niin 
tuotteet, työt ja tuotantoprosessit. Alun perin Leanissa puhuttiin seitsemästä hukasta, mutta 
nykyään usein hukaksi lasketaan vielä kahdeksas hukka. Kahdeksas hukka on 
työntekijöiden luovuuden ja ideoiden käyttämättä jättäminen. (Toyota, LMT) 

 

 

Kuva 11 Leanin 8 hukkaa 
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8.2.1.1. Ylituotanto 

Ylituotanto on yksi eniten vaikuttavimmista hukista kaikista Leanin määrittelemistä 
hukista. Ylituotannolla on yleensä suurimmat vaikutukset koko prosessiin ja kustannuksiin. 
Ylituotanto jaetaan kahteen osaan. Tuotetaan liian paljon tuotteita tilauksiin nähden, tai 
että valmistetaan liian aikaisin tuotteita, joilla ei ole vielä tilauksia, tai tilauksiin on vielä 
paljon aikaa. 

Ylituotanto ei aiheuta vain hukkaa liiallisen tai liian aikaisen työn muodossa, vaan 
ylituotanto usein aiheuttaa monenlaisia ongelmia inventaariossa. Inventaarion ongelmat 
taas kantautuvat eteenpäin muihin hukkiin. Ylituotannon johdosta joudutaan tilaamaan 
liikaa materiaalia tai osia tuotantoon. Varastoarvot kasvavat ylituotannon johdosta, jolloin 
rahalla ei tehdä mitään hyödyllistä ja varastot kattavat isomman lattiapinta-alan. Koska 
varastot ovat isompia ja varastoarvot suurempia, lisääntyy myös tavaroiden liikuttelu pitkin 
tuotantoaluetta. Tavaroiden liikutteluun joudutaan myös mahdollisesti käyttämään erilaisia 
apuvälineitä, kuten trukkeja joiden pitää liikkua tuotantoalueilla. Varastojen kasvamisen 
myötä myös menee enemmän aikaa ja resursseja myös inventaario arvojen ylläpitämiseen, 
sekä yleiseen varaston ylläpitämiseen. 

Ylituotanto johtuu muun muassa tarpeesta saada varmuutta tuotantolaitteiden hajoamista, 
mahdollisten virheellisten osien valmistusta tai työntekijöiden poissaoloa vastaan. 
Ylituotanto näissä tapauksissa on erittäin turmiollista, koska kaikki edellä mainitut 
ongelmat hautautuvat ylituotannon alle. Näihin ongelmiin pitäisi puuttua, eikä käyttää 
ylituotantoa hautaamaan ongelmat alleen. Ylituotanto on myös yleistä, jos ei täysin 
ymmärretä omaa tuotantokapasiteettia tai tehokkuuttaan. Usein myös ajatellaan, että 
tuotannon keskeyttäminen on huono asia ja tämän johdosta joudutaan ylituotantoon. 
Toisaalta, mikäli tuotanto keskeytyy hetkeksi, se pakottaa miettimään miksi tuotanto 
keskeytyi ja miten voidaan estää tämä tulevaisuudessa. (Toyota, LMT) 

 

Kuva 12 Ylituotanto piillottaa alleensa monia muita ongelmia yrityksessä (LMT) 
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8.2.1.2. Odottelu 

Odottelu on ehkä yksi helpoimmin tunnistettavissa olevista hukista tuotannossa. Odottelun 
hukan voi jakaa kahteen osa-alueeseen, materiaalin odotteluun tai työvoiman odotteluun. 
Työvoiman odottelu on erittäin helposti tunnistettavissa vain katsottaessa työntekijöiden 
työskentelyä. Milloin tahansa työntekijä joutuu odottamaan toimettomana, synnyttää 
työntekijä hukkaa. Yleensä materiaalin tai työntekijöiden odottelua ei välttämättä täysin 
voi eliminoida, mutta usein sitä pystytään minimoimaan. Odottelusta syntyvä hukka johtuu 
usein työkoneiden hajoamisesta ja sitä seuraavista ongelmista tuotantoketjussa. Tätä 
voidaan ehkäistä ennakoivalla huollolla. Tuotannon tahtiaika voi myös olla huonosti 
suunniteltu, jolloin osa työpisteistä joutuu odottamaan hitainta työvaihetta. Huonosti 
suunniteltu layout aiheuttaa myös ongelmia materiaalivirtoihin, tai aiheuttaa liian suuria 
välimatkoja materiaalin siirtymiseen tai työntekijöiden siirtymiin. Liian pitkät siirtymät 
aiheuttavat odottelua sekä työvoimassa, että materiaalissa. (Toyota, LMT) 

8.2.1.3. Kuljettaminen 

Ylimääräisen kuljetuksen hukat voivat esiintyä niin sisäisesti oman talon sisällä, kuin 
valmistetun tuotteen kuljetuksessa asiakkaalle. Valmiin tuotteen kuljetuksesta asiakkaalle 
ei voi välttyä, mutta oman talon sisäiset kuljetukset pitää pystyä eliminoimaan tai ainakin 
minimoimaan. Suuri osa turhasta kuljettamisesta johtuu huonosta layout-suunnittelusta, 
jonka takia välimatkat ovat turhan suuria tai materiaalivirrat eivät ole virtaviivaisia. 
Huonosti sijoitellut välivarastot saattavat johtaa myös siihen, että materiaaleja jätetään 
odottamaan seuraavan työpisteen viereen, jolloin niitä joudutaan siirtämään pois tieltä ja 
myöhemmin takaisin. Tätä lattialla olevaa tavaran määrää edesauttaa myös ylituotanto. 

Lean-tyylisessä layout-suunnittelussa tulisi esimerkiksi käyttää U-muotoista tuotantolinjaa. 
Tuotantolinja olisi hyvä miettiä siten, että materiaali siirtyisi suoraan tuotantopisteeltä 
seuraavalle, jossa materiaali menisi suoraan käyttöön. Välivarastoja tulisi pyrkiä 
karsimaan. Tuotantopisteiden välimatkat tulisi suunnitella pieneksi ja materiaalivirta 
tuotantolinjan sisällä tulisi olla yksinkertainen. Eräkokojen pitäisi olla pieniä ja kanban-
tyylinen veto-ohjaus olisi toimiva vaihtoehto. Tavaroiden lähetyspisteen tulisi olla 
mahdollisimman lähellä tuotantolinjan viimeisintä vaihetta ja tavaroiden varastointia ennen 
lähetystä tulisi minimoida. (Toyota, LMT) 
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Kuva 13 Lean layout yksinkertaisilla materiaalivirro illa, vasemmalla monimutkainen, oikealla yksinkertainen 
(Custom Design) 

 

8.2.1.4. Yliprosessointi 

Yliprosessoinnilla tarkoitetaan turhaa työtä, tai prosessia, joka ei lisää tuotteen tai palvelun 
arvoa. Tuotteen tai palvelun arvo tulee katsoa asiakkaan näkökulmasta. Vaikka tuotteen 
toleranssia tai viimeistelyä parannettaisiinkin, jos tämä parannus on asiakkaan 
näkökulmasta liikaa tai turhaa, ei tuotteen arvo kasva. Yliprosessointia syntyy muun 
muassa, kun käytetään huonoja tai vanhentuneita menetelmiä tuotannossa. Käytetään liian 
suuria työkaluja, vaikka pystyttäisiin käyttämään pienempiä ja ketterämpiä työkaluja. 
Vaaditaan tai tehdään osiin liian tarkkoja toleransseja, ja käytetään näiden toleranssien 
toteuttamiseen turhaa vaivaa ja aikaa. Viimeistellään tai maalataan pintoja, jotka eivät ole 
näkyvissä tai eivät tarvitse viimeistelyä. 

Yliprosessointia voidaan minimoida käyttämällä järkevämpiä tuotantomenetelmiä ja 
standardoimalla järkevimmät menetelmät yleiseksi toimintatavaksi. Tärkeää 
yliprosessoinnin minimoimisen kannalta on spesifioida tarkasti, mitä asiakas vaatii ja 
kuinka hyvää loppulaatua tuotannolta vaaditaan. Näin säästytään usein turhan hyvältä 
viimeistelyltä. Suuren superkoneen käyttö, joka tekee kaikki työt nopeampaa, ei myöskään 
välttämättä ole järkevää, jos tehtaan kaikki materiaalivirta joudutaan ohjaamaan saman 
koneen läpi. Tämä voi aiheuttaa aikataulutusvirheitä ja myöhästymisiä. Pienempiä laitteita 
tulee käyttää siellä, missä ne ovat tarpeellisia varmistamaan materiaalivirran jatkuvuus. 
(Toyota, LMT) 
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8.2.1.5. Varastointi 

Turha varastointi haaskaa paljon rahaa, ja saattaa kätkeä sisäänsä monia muitakin 
ongelmia. Jokainen varastoitu kappale sitoo yrityksen pääomaa. Tämä sidottu pääoma 
muuntautuu käytettäväksi rahaksi vasta, kun tuote on myyty varastosta. Lisäksi sidotun 
pääoman varastointi maksaa rahaa. Varastoitava tuote pitää kuljettaa varastoon, jonka 
jälkeen se pitää kuljettaa vielä pois varastosta. Tämä aiheuttaa turhaa liikettä. Varasto 
tarvitsee lattiapinta-alaa ja varastoitavat tuotteet pitää jotenkin pakata. Tuotteilla on 
varastoon tai varastosta siirtelyn aikana mahdollista mennä rikki tai joutua hukatuksi. 
Varaston hallintaan joudutaan sijoittamaan työresursseja.  

Varastointi kätkee sisäänsä monia ongelmia. Jos luotto alihankkijaan, prosessiin tai omaan 
asiakkaaseen ei ole hyvä, voidaan sitä korvata liian suurella varastolla. Tällöin ei keskitytä 
itse virheeseen ja koeteta korjata sitä, vaan annetaan virheen olla ja keskitytään 
minimoimaan virheestä johtuvaa haittaa. Turha varastointi voi olla myös seurausta 
ylituotannosta, joka on yksi hukka erikseen. (Toyota, LMT) 

8.2.1.6. Tarpeeton liikkuminen 

Tarpeeton liike on kaikki turha liikkuminen tai siirtely, mikä ei lisää arvoa tai olisi muuten 
vain tehtävissä yksinkertaisemmin tai helpommin. Tarpeeton liike yhdistetään usein 
työergonomiaan, mutta voi se olla muutakin. Esimerkiksi pienten asioiden lokaali 
päättäminen, johon pitäisi aina lähteä hakemaan johdon päätös toiselta puolelta tehdasta. 
Suurta osaa turhasta liikkeestä katsotaan usein sormien läpi, koska siitä on tullut niin 
standardiosa työskentelyä. Työprosessi tulisi suunnitella niin, että kaikki työssä tarvittavat 
osat tai työvälineet ovat mahdollisimman lähellä toisiaan. Kaikki turha kääntyminen, 
nostaminen ja kurottaminen tulee eliminoida. Tästä ei ole hyötyä vain työnopeudessa, vaan 
myös työergonomiassa. Työergonomian parantamisella on paljon hyötyä. Työntekijöiden 
viihtyminen kasvaa, kun työ ei ole niin rasittavaa. Työergonomian parantamisella 
mahdollisten loukkaantumisten ja rasitusvammojen riski minimoidaan, jolloin poissaolot 
pienenevät. Työpisteet on syytä myös suunnitella siten, että työntekijöiden liikkuminen 
pisteeltä toiselle minimoidaan ja että työpisteet ovat lähellä toisiaan. (Toyota, LMT) 
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8.2.1.7. Viat ja korjaukset 

Viallisten osien ja tuotteiden syntyminen on ehkä helpoiten ymmärrettävä ja lähestyttävä 
hukka. Virheellisten osien ja tuotteiden luominen johtuu suurelta osin huonosta sisäisestä 
laadusta. Tällä tarkoitetaan huonoja tai olemattomia käytäntöjä, tai puutteellista koulutusta. 
Viallisiin tuotteisiin vaikuttaa myös huono laaduntarkastus ja puutteellinen laatu- ja 
tarkastusstandardit. Viallisten osien tai tuotteiden valmistus johtaa ylimääräisiin 
korjaustöihin, jotka vaativat miestyövoimaa, materiaalia, työskentelytiloja ja kuljetusta. On 
olemassa myös mahdollisuus, että lisäkorjaustyöt tai ylimääräinen tuotteiden liikuttelu 
aiheuttaa virheitä jossain toisessa tuotteessa. Jos tuote tai osa joudutaan heittämään 
kokonaan pois, on kaikki siihen panostettu työ turhaa. Tässä tapauksessa menetys ei tule 
vain raaka-aineista ja työstä, vaan myös turhasta inventaariosta, siirtelystä ja osan 
hävittämisestä.  Pahin skenaario on, että jos virheellinen tuote menee asiakkaalle saakka. 
Tämä vaikuttaa suuresti asiakkaan mielikuvaan yrityksestä, vaikka korvaava tuote 
toimitettaisiinkin asiakkaalle jälkeenpäin. Reklamaatioiden selvittäminen tuottaa myös 
huomattavasti ylimääräistä työtä. (Toyota, LMT) 

8.2.1.8. Työntekijöiden luovuuden ja ideoiden käytt ämättä jättäminen 

Työntekijöiden luovuuden ja ideoiden käyttämättä jättäminen ei välttämättä tuota 
yritykselle suoraa haittaa. Toisaalta yritys voi voittaa erittäin paljon, jos nämä ideat ja 
ajatukset hyödynnettäisiin. Mikäli kaikkien työntekijöiden luovuutta ei käytetä, on yritys 
paljon hitaampi kehittymään ja ratkaisemaan ongelmia. Vaikka expertit, insinöörit ja 
työnjohtajat ovat ammattitaitoisia, ovat he usein vain pieni osa koko yrityksen henkilöstöä. 
Hitaampi kehittyminen ja ongelmanratkaisu johtavat siihen, että kilpailevat yritykset 
puuskuttavat yrityksen ohi tuomalla markkinoille parempaa palvelua pienemmällä 
hinnalla. 

Työntekijöiden luovuuden ja resurssien käyttämättä jättäminen johtuu useasti siitä, että 
yrityksessä on vääränlainen kulttuuri. Useissa yrityksissä johtajat johtavat ja työntekijät 
vain tekevät työtä. Joskus voi olla mahdollista, että johtajat eivät halua kuunnella 
työntekijöitään tai uskovat tietävänsä kaiken. Toisaalta työntekijät saattavat huomata 
tarpeen muutokseen, mutta heillä ei ole kanavaa välittää tätä tietoa eteenpäin. Jossain 
tapauksissa tästä saatetaan huomauttaa johdolle, mutta asia ei liiku eteenpäin. Tämä johtaa 
siihen, että työntekijä tuntee oman mielipiteensä merkityksettömäksi ja ei enää ehdota tai 
raportoi tämänlaisista asioista. Työntekijä pitää saada osaksi tiimiä ja saada heidät mukaan 
toteuttamaan parannuksia. Näin he tuntevat itsensä ja ajatuksensa tärkeäksi, eivätkä 
tulevaisuudessa pidä näitä parannusehdotuksia vain omana tietonansa. (LMT) 
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8.2.2. 5S 

5S on Lean-periaatteiden mukainen työkalu, joka auttaa pitämään työpaikan siistinä ja 
järjestyksessä, sekä vastaa tämän järjestyksen ylläpidosta. 5S tulee japaninkielisistä 
sanoista Seiri (sorttaus), Seiton (sijoittelu), Seiso (siivous), Seiketsu (standardisointi) ja 
Shitsuke (sitoutuminen). Käytännössä 5S-ohjelmassa luodaan periaatteet ja säännöt 
siisteydelle, järjestykselle, puhtaudelle, sekä niiden kehittämiselle. Työkalut, sekä 
materiaalia lajitellaan tarpeen mukaan ja samalla poistetaan kaikki turhat työkalut, 
materiaalit ja esineet. Jäljelle jääneille tavaroille merkitään omat paikat, jossa niitä 
säilytetään. Koneet ja laitteet pitää säännöllisesti huoltaa ja putsata, sekä siisteyteen 
vaikuttavat toimenpiteet vakiinnuttaa.  Jokainen työntekijä sitoutetaan mukaan ja kolmea 
ensimmäistä S:sää pitää työntekijöiden jatkuvasti toteuttaa. Jokaisen työntekijän pitää 
hoitaa oman osuutensa siisteydestä ja järjestyksestä, jotta 5S ohjelmalla päästään pystyviin 
lopputuloksiin. (Kouri) 

5S:llä on onnistuessaan huomattavia vaikutuksia työtilojen siisteyteen ja 
järjestelmällisyyteen. 5S:n onnistuessa saatetaan havahtua tilanteeseen, jossa lattiatilaa on 
käytössä entistä enemmän. Järjestelmällisyys ja siisteys vaikuttavat usein myös 
tuotannollisiin mittareihin positiivisesti. Tuottavuus paranee, koska tavaroiden etsimisessä 
menee vähemmän aikaa. Työskentelystä muuttuu systemaattisemmaksi ja tuotannosta 
tarpeettomia aktiviteetteja. Siisteillä työtiloilla on myös vaikutusta koneiden kapasiteettiin, 
koska puhtaat ja hyvin huolletut koneet hajoavat harvemmin ja diagnosoinnista ja 
korjaamisesta tulee helpompaa. Suurin hyöty kuitenkin tulee moraalin ja työntekijöiden 
hyvinvoinnin kannalta. Kun työnteko on helppoa ja työpaikka on siistimpi, tekee työtä 
myös mieluummin. Kun työtä tekee mieluusti kasvattaa se myös mahdollisuutta tulla 
aktiivisemmaksi ja kehittää omaa tai yrityksen tekemistä. (ITC) 
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Kuva 14 5S menetelmä (Moisio) 

 

8.2.2.1. Seirei - Soirttaus - Erottele 

5S-ohjelman onnistuminen vaatii sitä, että se toteutetaan järjestelmällisesti. Ensimmäinen 
vaihe on erotteluvaihe. Tässä vaiheessa ylimääräinen tavara poistetaan, jotta tärkeä ja 
välttämätön tavara pystytään saamaan järjestykseen. Ylimääräisen tavaran poistamisella 
säästetään myös tilaa, lisätään näkyvyyttä työpaikalla ja säästetään siivouksessa. 

Sorttauksessa paljon käytetty apuväline on punalaputus. Punalaputus tarkoittaa, että 
työntekijöiden avustuksella kiinnitetään punainen lappu kaikkiin tavaroihin, joiden 
tarpeellisuus työpaikalla pitää määrittää. Tarpeellisuuden määrittämiseksi luodaan vaikka 
kriteeri, onko tavaraa käytetty viimeisen viikon aikana tai onko tavara työntekijän mielestä 
turha. Punalappuihin merkitään tavaran tiedot. Mitä tavara on, paljonko tavaraa on, kuinka 
arvokasta se on, miksi se on punalaputettu ja mitä luullaan, että sille tullaan tekemään. 
Punalaputuksen jälkeen arvioidaan punalaputettu tavara ja määrätään sille 
jatkotoimenpiteitä. Jotkin tavaroista voidaan heittää suoraan roskiin. Mitä luultavimmin 
osa tarpeettomistakin tavaroista halutaan säilyttää, koska ihmisten on helpompi säilyttää 
jotain, kuin heittää pois. Nämä säilytettävät punalaputetut tavaran siirretään omalle 
punalaputettujen tavaroiden paikalle. Jonkin ajan kuluttua käydään läpi nämä punalaputetut 
tavarat ja saatetaan huomata, ettei niitä käytetäkään ja ne voidaan hävittää. (Tuominen, 
Kouri) 
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Kuva 15 Esimerkki 5S käyttämistä punalapuista 

 

8.2.2.2. Seiton - Set In Order - Järjestä 

Järjestäminen on seuraava vaihe, joka seuraa 5S-ohjelmassa. Jos erottelua ei tehdä 
kunnolla ja tarpeetonta tavaraa ole poistettu ennen järjestelyä, ei järjestely tule 
onnistumaan. Järjestely voidaan aloittaa jo erotteluvaiheen yhteydessä joissain tapauksissa. 
Järjestelemällä tavarat helpotetaan tavaroiden etsimistä, käyttöönottoa ja poislaittamista.  

Järjestämisessä tavarat laitetaan paikoille, jossa ne eivät ole tiellä, mutta kuitenkin ovat 
visuaalisesti löydettävissä ja tarpeen vaatiessa helposti käyttöön otettavissa. Kun tavaroille 
on luotu paikat ja mietitty missä niitä kannattaa säilyttää, täytyy tämä järjestys 
standardisoida ja paikat merkitä. Työohjeiksi koneille tai materiaalien sijoittelulle riittää 
kuvat tai tekstilaput jotka osoittavat oikean järjestyksen tai toimintatavat. Ilman 
standardisointia ja paikkojen visualisointia päätyvät jo järjestyt tavarat epäjärjestykseen, 
kun työtä tehdään. 

Käytännössä järjestelyvaiheessa tunnistetaan ja lajitellaan erottelusta jäljelle jääneet 
materiaalit ja työkalut. Näille työkaluille ja materiaaleille suunnitellaan varastointisäännöt 
ja säilytyspaikat. Suunnitellaan järjestelmä varastointipaikkojen, materiaalien ja työkalujen 
tunnistamiseen. Tunnistamista helpottavat muun muassa merkkilaput, kuvat ja työohjeet. 
Lopuksi materiaali ja työkalut siirretään niille kuuluville merkityille paikoille, sekä 
arvioidaan millaisia tuloksia on saatu järjestelemällä materiaalit ja työvälineet uudestaan. 
(Tuominen) 
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Kuva 16 Esimerkki, kuinka varmistaa työvälineiden järjestys 

8.2.2.3. Seiso - Shine - Siivoa 

Kun on tunnistettu ja poistettu kaikki tarpeeton, sekä laitettu jäljelle jäävä tavara 
järjestykseen seuraa 5S-ohjelman kolmas vaihe, eli siivoaminen. Siisteys on yksi 
suurimmista ennakkovaikutelman luojista, kun tullaan sisään työskentelytiloihin. Siisteys 
on myös suuri tekijä työntekijöiden viihtyvyydessä. Siisteyden ylläpito ja siivoaminen 
kuuluu jokaiselle työntekijälle, eikä vain siivoajille. Siisteyteen liittyy myös koneiden ja 
työvälineiden puhdistaminen ja tarkastus. Varsinkin kun koneet pidetään siistissä kunnossa 
ja siivotaan huolellisesti, tulee myös tarkastettua koneen kunto. Oikein toteutettu 
siivoaminen ja siisteys lisäävät näin myös työturvallisuutta ja pitävät työkoneet hyvässä 
kunnossa. Tästä syntyy selviä taloudellisia hyötyjä, kun koneet tarkastetaan ja pidetään 
hyvässä kunnossa jatkuvasti, eikä havahduta vasta siihen, kun koneet hajoavat tai alkavat 
käydä huonosti. 

Siivouksessa on hyvä ottaa ennen ja jälkeen kuvat. Varsinkin siivouksen jälkeen otetusta 
kuvasta on hyvä tehdä puhtauden tavoitetila. Tämä kuva laitetaan esille työskentelytilaan, 
jotta työntekijät tietävät mikä on tavoiteltu siisteysaste. Työntekijöiden kanssa on myös 
hyvä sopia siisteyden ja puhtauden velvoitteista, ajankohdista, sekä ajankäytöstä. Tämä 
auttaa saamaan työntekijät sitoutumaan 5S-ohjelmaan ja siisteyteen. 
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8.2.2.4. Seiketsu - Standardize - Standardoi 

Standardoinnissa on tarkoituksena katsoa niitä asioita, mitä on saatu aikaiseksi tähän 
mennessä 5S menetelmien avulla. Näistä parhaaksi katsotut ratkaisut ja menetelmät 
vakioidaan, jotta saavutetut hyödyt pystytään helposti ylläpitämään. Tarkastellaan 
vaiheiden 1, 2 ja 3 lopputuloksia ja menetelmiä, sekä määritellään näistä tärkeimmät. 
Vaiheissa 1, 2 ja 3 tärkeiksi huomioidut materiaalit, tarvikkeet sekä työvälineet listataan, 
sekä arvioidaan näiden käyttömäärät. Viimeiseksi kerätään parhaat käytännöt vaiheiden 1, 
2 ja 3 menetelmistä, sekä niissä käytetyistä aineista, tarvikkeista ja työvälineistä.  

Kun edellä mainitut vaiheet ovat suoritettu, dokumentoidaan standardit ja työohjeet 
parhaiksi arvioiduista käytännöistä. Nämä standardit ja työohjeet koulutetaan 
henkilökunnalle ja liitetään tämä koulutus uusien työntekijöiden perehdyttämisohjeeseen. 
Tulevaisuudessa varmistetaan, että jos jokin asia tehdään erillä tavalla, kuin mitä 
standardiin on kirjattu, otetaan asia esille. Jatkossa ei ryhdytä tekemään poikkeavalla 
tavalla standardista, vaan muutetaan standardia toimintatapoja vastaavaksi. Lopuksi on 
hyvä arvioida, mitä tuloksia on saavutettu vakioimalla vaiheiden 1, 2 ja 3 kuluvat 
menettelyt, aineet ja työkalut. (Tuominen, Kouri) 

8.2.2.5. Shitsuke - Sustain - Ylläpidä ja kehitä 

Jotta pystytään säilyttämään ja ylläpitämään edellisissä vaiheissa saadut hyödyt, järjestys ja 
siisteys on tärkeää, että työntekijät saadaan sitoutettua luotuihin 5S-malleihin. Se, että 
työntekijät saavat koulutuksen ja perehdytyksen käytettyihin menetelmiin ei välttämättä 
riitä. Sitouttamista auttaa se, että työntekijät ja esimiehet ymmärtävät mitä hyötyjä 5S tuo 
heille, sekä työpaikalle. Näitä hyötyjä on hyvä miettiä työntekijöiden ja esimiesten kesken 
ja laatia niistä lista. Samalla pystytään miettimään, mitä muita hyötyjä tulevaisuudessa 
halutaan saavuttaa, joka lisää omalla painollaan työntekijöiden omaa halua kehittää 
tekemistään. “Vasta nyt ymmärrän kaikki saavuttavamme hyödyt. Näistä ei kannata enää 
luopua” (Tuominen) 
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Kuva 17 5S käytännössä terveydenhuollossa (Better) 

8.2.3. Just in time  

Just in time (JIT) tarkoittaa sitä, miltä se kuulostaa, eli valmistetaan tuotteita juuri siihen 
aikaan, kun niitä tarvitaan. Lean-filosofiassa JIT on joukko periaatteita, menetelmiä ja 
työkaluja, jolla saavutetaan tuotteiden valmistus pienissä määrissä lyhyillä läpimenoajoilla 
joko tuotannon seuraavaan vaiheeseen, tai asiakkaan tarpeeseen. JIT:n haastavuus tulee 
siitä, että sen tulee pystyä reagoimaan kysynnän päivittäisiin vaihteluihin. Kun JIT saadaan 
toimimaan tuotannossa, se vähentää huomattavasti välivarastoja. Välivarastot aiheuttavat 
turhaa lattiatilan käyttöä, mahdollisuutta rikkoa tuotteita varastoinnissa ja turhaa 
inventointia. JIT-periaatteet pitävät myös prosessien osien tahtiajat pieninä, koska osia 
tuotetaan pienemmissä erissä, mikä taas mahdollistaa joustavamman tuotannon. Yritykset 
käyttävät myös vähemmän rahaa materiaalien ostoon, koska JIT:n ansiosta ostetaan vain 
sen verran, kun oikeasti tarvitaan. (Liker, Monden) 
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8.2.4. Kanban-ohjaus  

Erittäin tärkeä JIT-menetelmä Lean-filosofiassa on kanban-ohjaus, toiselta nimeltään 
imuohjaus. Imuohjautuva käsite tuotannossa tarkoittaa sitä, että prosessin (2) osien kulutus 
käynnistää edeltävän prosessin (1) osien tuotannon prosessin seuraavaan vaiheeseen. 
Prosessin (1) edeltävän vaiheen ei tulisi ikinä valmistaa osia, ennen kuin prosessin (2) 
seuraavan vaiheen osavarasto on laskemassa tilauspisteen tasolle. Kun prosessin (2) 
osavarasto laskee tilauspisteen tasolle se lähettää signaalin (kanban) prosessiin (1), joka 
käynnistää osien tuotannon. Tieto liikkuu siis prosessipuussa taaksepäin, kun taas 
materiaali eteenpäin. (Liker) 

 

 

Kuva 18 Kanban lineaarisessa teollisuusprosessissa (Shmula) 

 

8.2.5. Tuotannon jatkuva virta  

Toinen tärkeä JIT menetelmä on tuotannon jatkuva virta. Tuotannon jatkuva virta kulkee 
usein käsi kädessä kanban-menetelmän kanssa. Kanban-menetelmä mahdollistaa tuotannon 
jatkuvan virran kehittämisen. Jos tuotannossa pystyttäisiin rakentamaan yksi tuote 
valmiiksi kerrallaan sen virratessa sujuvasti prosessipuussa eteenpäin, olisi tämän tuotteen 
läpimenoaika selvästi pienempi verrattuna siihen, että tuotteet tehtäisiin erissä. Jatkuvassa 
tuotannon virrassa on tavoitteena suunnitella tuotantolinja, jossa pystyttäisiin rakentamaan 
erilaisia tuotteita yksi kerrallaan käyttäen vain se aika tuotantoon, mikä tarvitaan 
tuottamaan tuote. Odotusajat, jonotusajat ja muut myöhästymiset pyritään jatkuvassa 
virtauksessa poistamaan tai ainakin minimoimaan. Odotusaikojen minimoimisen hyödyt 
ovat useasti paljon suuremmat, kuin mitä ainoastaan prosesseja nopeuttamalla saataisiin. 
(Leone) 
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9. Laatujärjestelmä 

 

9.1. Lähtöpiste  

Laatujärjestelmää lähdettiin suunnittelemaan Tiivistetekniikka Oy:ssa loppukesästä 2014. 
Laatujärjestelmä sai sertifikaatin helmikuussa 2016. Projektin pituudeksi tuli 1,5 vuotta, 
mutta vastuutyöntekijä teki sivussa myös erilaisia prosessien- ja 
tuotannonkehitysprojekteja, sekä opiskeli. Työntekijällä ei ollut aikaisempaa kokemusta 
laatujärjestelmän tekemisestä. Työntekijän kokemus oli pääosin peräisin osin yliopiston 
luennoilta ja opetuksesta. Huomattavaa on, että työntekijä tuli yritykseen toteuttamaan 
laatujärjestelmää yrityksen ulkopuolelta. Lisähaastetta siis toi, että työntekijän piti ensiksi 
tutustua yrityksen toimintaan ja prosesseihin. 

Yritys valmistaa lisenssillä Eagle Burgmanin tiivisteitä. Yritys siis suunnitteli omat 
tiivisteensä, mutta käytti Eagle Burgmanin toimintatapoja ja ohjeita tiivisteiden kriittisissä 
vaiheissa. Tuotannon kriittisiä vaiheita ovat muun muassa tiivistepintojen eli liukupintojen 
läppäys, liukupintojen kiinnitys runkoon ja laaduntarkastus. Asiakkaille riitti monissa 
tapauksissa vakuudeksi laadusta se, että yritys käyttää Eagle Burgmanin toimintatapoja ja 
ohjeita, koska Eagle Burgmanilla on lähestulkoon kaikki relevantit sertifikaatit. Kuitenkin 
lähihistoriassa ovat asiakkaat alkaneet kyselemään myös Tiivistetekniikalta ISO 9000 -
sertifikaattia ja jotkin suurimmista asiakkaista ovat sitä myös alkaneet vaatimaan. Tämä oli 
suuri syy laatujärjestelmäprojektin toteuttamiseen. Painavia syitä oli myös halu parantaa 
omaa laatuaan ja tekemistään. Vaikka yritys toimi Eagle Burgmanin ohjeiden mukaan 
kriittisissä vaiheissa, ei kaikissa tuki- ja tuotantoprosesseissa ollut yhtenäisiä 
toimintatapoja, joka aiheutti ylimääräisiä töitä ja laatuvirheitä. Yritys halusi myös tavan, 
jolla se pystyy seuraamaan omaa tekemistään tarkemmin ja jatkuvammin. Sekä tavan, jolla 
pystytään jatkuvasti kehittämään omaa tekemistään ja näkemään konkreettisesti 
kehitystyön vaikutukset yritykseen. 

9.2. Yrityksen prosessien mallintaminen ja mittareiden 
kehittäminen  

Yksi ISO 9000 standardin vaatimuksista on yrityksen prosessien mallintaminen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että yrityksen eri työvaiheet määritellään ja dokumentoidaan. Kyseisille 
työvaiheille tulee ISO 9000 mukaan myös määrittää keskinäinen järjestys, sekä 
vuorovaikutussuhteet. Eri työvaiheille tulee myös määrittää kriteerit ja menetelmät, joilla 
varmistetaan näiden prosessien toiminta. Standardi antaa vapaat kädet, kuinka prosesseja 
kuvataan ja miten prosessit dokumentoidaan. Prosessikaavio on yleisesti todettu hyväksi 
tavaksi dokumentoida yritystä ISO 9000 -järjestelmää varten. (ISO 9001:2008) 
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Yritys päätti toteuttaa tämän yksinkertaisella prosessikaaviolla, sekä toimintaohjeilla. 
Yrityksessä tutkittiin myös, miten nämä eri prosessit liittyvät toisiinsa. Prosessien malli 
valmistui muutamalla iteraatiokierroksella, joissa käytiin vuorotellen haastattelemassa eri 
prosessien työntekijöitä ja johtoa. 

Jokaiseen prosessin vaiheeseen määriteltiin myös seurattavat mittarit, jotta selviää, kuinka 
hyvin mikäkin prosessi toimii. Mittaristo valittiin sen mukaan, mitä johto piti tärkeänä 
millekin prosessin osa-alueelle. Oli myös tehtävä mittariston data helposti kerättäväksi. 
Lopullisilla mittaristoilla kaikki seurattava data saatiin kerättyä yrityksen käyttämän 
toiminnanohjausjärjestelmän kautta. 

 

 

Kuva 19 Yrityksen prosessikaavio ja seurattavat mittarit 
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Markkinointi ja asiakassuhteet 

Yritys markkinoi hyvin vähän tavanomaisessa mielessä. Aluemyyntipäälliköt vierailevat 
omilla vastuualueillaan sijaitsevissa tuotantolaitoksissa esittelemässä tiivisteitä. Suurin osa 
markkinoinnista tapahtuu kuitenkin laitevalmistajien kautta, jotka myyvät yrityksen 
tiivisteitä sisältäviä laitteita. Ainoat merkittävät markkinointitapahtumat ovat muutamat eri 
messut, joihin yritys osallistuu muutaman kerran vuodessa. Tärkeimpänä näistä ovat 
Alihankinta- ja Pulp and Paper -messut. 

Jokaiselle suuremmalle asiakkaalle on määrätty vastuumyyjä, joka perustuu usein 
asiakkaan maantieteelliseen sijaintiin. Tämä vastuumyyjä huolehtii itse asiakassuhteesta 
asiakkaan kanssa. Yritys käy läpi näitä asiakassuhteita muutaman kerran vuodessa 
myyntipalaverissa. Markkinointi ja asiakassuhteet johtavat myynteihin. 

Myynti – Suunnittelu – Osto 

Myynti, suunnittelu ja ostot tekevät yhteistyötä toistensa kanssa. Markkinoinnista ja 
asiakassuhteista tulevat myynnit johtavat aina yhdensuuntaisesti ostoihin. Yrityksessä ei 
osteta materiaalia, jota pyritään myymään, vaan ostetaan materiaalia, jolle on jo olemassa 
myyntiä. Tietysti on joitain tuotteita joiden materiaalia pidetään valmiiksi hyllyssä. Nämä 
tuotteet ovat kuitenkin tuotteita, joista tiedetään, että niille tulee olemaan myyntiä. 

Suunnittelu tekee yhteistyötä myynnin ja ostojen kanssa. Kun uusia tuotteita myydään, 
joudutaan ne lähes poikkeuksetta suunnittelemaan samalla. Tässä tapauksessa myynti tekee 
yhteistyötä asiakkaan ja suunnittelijan kanssa, jotta asiakkaalle saadaan tarjottua asiakasta 
tyydyttävä tuote. Kun asiakas, myyjä ja suunnittelija ovat päässeet yhteisymmärrykseen 
myytävästä tuotteesta toimittaa suunnittelija ostajalle tarvittavat piirustukset. Ostaja tilaa 
suunnittelijan toimittamien suunnitelmien mukaan tarvittavat osat tuotteen valmistukseen. 

Alihankkijat, toimittajan ja tavaran vastaanotto 

Yritys tilaa kahdentyyppisiä tuotteita myytäväksi. Yritys tilaa alihankkijoilta osia 
tuotteisiimme, jota yritys valmistaa. Toimittajilta taas tilataan valmiita tuotteita joita 
myydään yrityksen kautta. Toimittajilla ja alihankkijoilla on eri ostajat. Tavaran 
vastaanotto kuittaa yritykseen tulevat osat ja tuotteet toiminnanohjausjärjestelmään, josta 
tavaran ostaja näkee, että tavara on saapunut. Ostotilauksen tehnyt työntekijä on vastuussa 
tilauksen valvonnasta.  

Huolto, tuotanto ja suoramyynti 

Kun tarvittavat osat tai tuotteet ovat saapuneet yritykseen toimittaa tavaran vastaanotto 
tuotteet paikoilleen. Jos tuotteet ovat tilattu huoltoa varten, toimitetaan ne huoltopöydälle. 
Huollon vastuuhenkilö jakaa huoltoihin tulevat osat oikeisiin huoltokohteisiin. Jos tuotteet 
on tilattu jo valmistumassa olevaan tuotantoon, toimittaa tavaran vastaanottaja osat 
tuotantohyllyihin. Suoramyyntikohteet siirtyvät suoraan toimitukseen, ja jos tuotteet jäävät 
odottamaan hyllyihin myyntiä lajitellaan tuotteet hyllypaikoille. 
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Toimitus 

Kun tuotteet ovat valmistuneet huollosta, tuotannosta tekee tuotteen valmistanut henkilö 
siitä toimitustilauksen ja siirtää tuotteen lähtevät tuotteet hyllyyn. Tavaran vastaanottaja 
seuraa päivittäin uusia myyntitilauksia, jotka ovat suoramyyntiä varastosta. Nämä 
myyntitilaukset tavaran vastaanottaja tulostaa ja kerää, sekä lähettää matkaan. 

Laskutus 

Kun toiminnanohjausjärjestelmään kuitataan tavara toimitukseen lähteneeksi, lähtee siitä 
automaattisesti lasku laskutusosoitteeseen. Laskujen maksua seuraa toimistosihteeri. 

 

9.3. Jatkuva kehittäminen  

Yksi yrityksen johdon asettama prioriteetti työlleni oli saada myös toimiva järjestelmä, 
jolla pystyttäisiin seuraamaan ja kehittämään yrityksen toimintaa. Ennen laatujärjestelmän 
implementointia pyrittiin siihen, että kaikki asiakasreklamaatiot käsitellään ja selvitetään 
mikä oli sattuneen virheen syy. Jos virhe löytyi omasta toiminnasta, huomautettiin asiasta 
prosessin omistajalle. Pyrkimyksenä oli, että virheitä voi tehdä, mutta samaa virhettä ei voi 
tehdä, jos siitä on jo huomautettu. Tässä käytännössä oli ongelmana se, että uudet 
toimintatavat eivät välttämättä kantautuneet kaikkien korviin. Uusia toimintatapoja ei 
myöskään kirjattu ylös, joten ne saattoivat ajan kautta unohtua. Mittaristoja tuotannon ja 
yrityksen toiminnasta katsottiin, mutta niiden tutkaileminen jäi lähinnä toimitusjohtajan 
vastuulle. Muu yrityksen henkilökunta eivät välttämättä olleet tietoisia näistä mittareista tai 
niiden kehittymisestä. Välillä mittareista saatettiin huomauttaa kyseisen prosessien 
omistajille, mutta tämä ei ollut järjestelmällistä, eikä asiaan välttämättä palattu 
tulevaisuudessa. 

Laatujärjestelmän yksi osa-alue oli jatkuvan kehittämisen periaate. Yritys suorittaa 
laatujärjestelmän myötä katselmuksen kuluneista tapahtumista kahdesta kolmeen kertaa 
vuodessa. Katselmuksessa käydään läpi kaikki seurattavat mittarit, jotka on 
prosessikarttaan merkitty. Joihinkin prosesseihin ei luotu perinteistä mittaristoa, vaan 
esimerkiksi markkinoinnissa ja asiakassuhteissa käydään suullisesti läpi jokaisen alueen 
merkittävät asiakassuhteet. Myyntiä hoitavat aluemyyntipäälliköt, jolla jokaisella on oma 
alue suomesta tai ulkomailla. Suunnittelussa ei myöskään pidetä perinteistä mittaria, koska 
suunnittelun onnistuminen on enemmän yhteistyötä myynnin ja tuotannon kanssa. 
Katselmuksessa käydään suullisesti läpi nämä prosessit prosessin omistajien kanssa, 
kuinka yhteistyö on sujunut ja mitä ongelmia siinä on ilmennyt. 
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Katselmuksessa myös päätetään seuraavaan katselmukseen tulevat kehityskohteet. 
Katselmuksessa valitaan 1-2 suurta kehityskohdetta ja useampia pieniä. Koska jokaisesta 
yrityksestä lähtevästä, että yritykseen tulevasta virheellisestä tuotteesta ja toimituksesta jää 
merkintä laaturaporttiin, valitaan myös yksi merkittävin laatuvirhe määrällisesti ja otetaan 
sen poistaminen yhdeksi kehityskohteeksi. Jokaiselle kehityskohteelle määritellään 
vastuuhenkilö. Seuraavassa katselmuksessa käydään läpi edellisen katselmuksen 
kehityskohteet vastuuhenkilöiden johdolla, ja arvioidaan miten ollaan päästy 
kehityskohteessa eteenpäin. Jos kehityskohdetta ei ole viety loppuun saakka, tarkastellaan 
sitä taas seuraavassa katselmuksessa. Jos kehityskohde on viety loppuun saakka ja yritys 
on kokenut ratkaisun sen toimivaksi, suljetaan kehityskohde.  

 

 

Kuva 20 Jatkuvan prantamisen malli 

 

Yrityksessä päästiin diplomityön valmistumisen aikana vasta 1.katselemuksen tasolle. 
Seuraava katselmus on sovittu. Kuitenkin yleinen mielipide yrityksessä on ollut 
positiivinen sen takia, että saadaan järjestelmällinen systeemi, jolla viedään yrityksen 
toimintaa eteenpäin. Kehityskohteet, jotka tulivat esille yrityksen ensimmäisessä 
katselmuksessa, ovat olleet puheenaihe aikaisemminkin yrityksessä. Menneisyydessä kun 
näitä kehityskohteita yritetty kehittää, ovat projektit jääneet kesken. Tämä johtuu siitä, ettei 
kehitysprojekteille ole määrätty vastuuhenkilöä, eikä kehitysprojekteihin ole palattu 
tarkistamaan, ovatko ne edenneet. 

 

 

 



53 
 

9.4. Resurssienhallinta  

Resurssienhallinnassa tulee varmistaa, että organisaatio määrittää ja varaa resurssit, joita 
laadunhallintajärjestelmän toteuttamiseen, ylläpitämiseen ja jatkuvaan parantamiseen 
tarvitaan. Henkilöstöresursseissa tulee varmistaa, että työntekijöillä on tarvittavat koulutus 
ja ammattitaito kyseisiin työtehtäviin. Jos henkilöstöltä puuttuu tarvittava asiantuntemus 
työtehtäviin, niin yrityksen tulee olla kykenevä tarjoamaan koulutusta tämän puutteen 
poistamiseksi. Henkilöstön taidoista ja kyvykkyydestä tulee myös ylläpitää tallenteita ja 
varmistaa se, että jonkun työntekijän poissa ollessa on korvaava varamies kykeneväinen 
hoitamaan tarvittavat työt. Resurssienhallinnan alle kuuluu myös infrastruktuuri, sekä 
työympäristö. Yrityksen tulee varmistaa, että työtilat, työvälineet ja prosessi välineet 
täyttävät laadullisesti vaadittavat standardit. (ISO) 

Resurssienhallinnan tärkeä osa-alue on työntekijöiden ammattitaito ja sen kartoittaminen. 
Tuotannon puolella tehtiin lista, johon listattiin kaikki tuotannon työntekijöiden 
työtehtävät. Tähän listaan merkittiin kaikkien työntekijöiden taidot tarkkuudella osaa 
itsenäisesti, osaa valvonnassa ja ei ole kokemusta. Taitoja listatessa huomattiin, että 
kaikkiin työtehtäviin ei löydykään varamiestä, jos joku työntekijöistä jää lomalle tai 
sairastuu. Tämä oli selvä puute, johon yrityksessä pyrittiin puuttumaan. Tarkoitus on 
järjestää koulutusta työntekijöille eri töistä niin, että jokaiselle työtehtävälle löytyisi kolme 
työntekijää, jotka osaisivat työn omatoimisesti. 

Toinen resurssienhallinnan tärkeä osa-alue on työvälineet, yrityksen tapauksessa tärkeät 
mittausvälineet. Yrityksessä mittausvälineitä tarkistettiin aika-ajoin ja uusittiin. 
Mittalaitteiden uusiminen ja kalibrointi ei kuitenkaan ollut säänneltyä, eikä mittalaitteiden 
kalibroinneista pidetty tarkkaa listaa. Ei löytynyt edes listaa, mitä mittalaitteita yrityksessä 
kyseisellä hetkellä oli. Koska valmistettavien tuotteiden toleranssit ovat tarkkoja, synnyttää 
tämä mahdollisuuden laatuvirheisiin. Aluksi yrityksessä tehtiin lista kaikista käytettävistä 
mittalaitteista. Näistä mittalaitteista etsittiin arkistoista viimeisimmät mittauspöytäkirjat ja 
selvitettiin milloin ne oli kalibroitu. Mittalaitelistaan pohdittiin työnjohtajan ja 
tuotantopäällikön kanssa sopivat kalibrointivälit jokaiselle mittalaitteelle. Laatukäsikirjaan 
luotiin myös Excel-tiedosto, jossa on tiedossa jokaisen mittalaitteen viimeisin 
kalibrointipäivämäärä, kalibrointiväli ja seuraava kalibrointipäivämäärä. Ainoa poikkeus 
tästä on työntömitat. Koska pienien työntömittojen sisäänostohinta oli sama kuin 
kalibrointihinta, liitetään työntömittoihin ostohetkellä tarra, jossa lukee päivämäärä kolme 
kuukautta ostamispäivämäärästä. Kyseistä työntömittaa ei tämän päivämäärän jälkeen tule 
käyttää, vaan se hävitetään. 
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9.5. Tallenteiden hallinta  

Kaikki työpaikalla säilytettävät tallenteet säilytetään yhteisessä verkossa. Tiedostojen 
lukemiseen ja organisointiin käytetään tiedonhallintajärjestelmää M-files. Tämä 
tiedonhallintajärjestelmä ei toimi kansioperiaateella, vaan tukee tiedostoihin liitettävää 
metadataa. M-filesiin luodaan näkymiä, jotka näyttävät tiedostoja sen sisällön, että 
metadatan mukaan. M-files on ollut yrityksessä vasta muutamia vuosia ja kaikkia sen 
mahdollisuuksia ei ole ennen laatujärjestelmää käytetty. 

Suurin määrä tallenteista on CAD-piirustuksia eri osiin ja kokoonpanoihin. Piirustuksia 
tulee hyvin paljon, koska yrityksessä piirretään ja suunnitellaan kaikki tiivisteisiin tulevat 
osat itse. Nämä suunnitellut osat tilataan alihankkijoilta. Oma tuotanto yrityksen sisällä 
mitä metalliosiin tulee, on vain pieniä muutostöitä tai kunnostuksia. Ennen 
laatujärjestelmää kokoonpanokuvat tallennettiin vain “kuvat” tiedostotyypin alle 
juoksevalla kuvanumerolla. Kokoonpanokuvan kuvaukseen kirjoitettiin tiivisteen nimi. 
Osapiirustukset tallennettiin nimikkeen numerokoodilla, eikä niille annettu mitään dataa. 

Yrityksessä luotiin 2 uutta tiedostotyyppiä Kokoonpanokuva(CAD) ja 
Kokoonpanokuva(PDF). Näihin tiedostotyyppeihin luotiin metadataosio, jossa voidaan 
antaa piirustuksen tuotteelle lisää tietoa. Tietoa annetaan muun muassa asiakkaasta, 
kilpailijan mallista, laitetyypistä, valmistajasta jne. Osakuvat saivat jäädä kuvat-
tiedostotyypin alle pelkällä nimiketunnuksella varustettuina, koska niistä ei tarvitse 
enempää informaatiota. Osakuvat ovat piirustuksia alihankkijoita varten. 
Kokoonpanokuvissa(CAD) merkitään kuvaa luodessaan kaikki mahdollinen tieto 
metadataan. Kun Kokoonpanokuva(CAD) on suunnittelun osalta valmis, kopioidaan siitä 
myös PDF versio samalla nimellä tiedostotyypin Kokoonpanokuvat(PDF) alle. Kaikki 
CAD-version sisältämät metadatat siirtyvät näin PDF-kokoonpanokuvaan. PDF-
kokoonpanokuvat ovat riisuttuja versioita kokoonpanokuvista, jossa näkyy pelkät päämitat. 
Nämä PDF-versiot ovat tarkoitettu asiakkaille ja tuotteen asentamista varten. 
Kokoonpanokuva(PDF) linkitetään myös toiminnanohjausjärjestelmään, jotta myyjän on 
helppoa ladata kuvat päämitoilla mukaan, kun myyjä tekee tarjousta. 
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Kuva 21 M-filesistä löytyvän kokoonpanokuvan metadata 

 

9.6. Laatuasiakirja  

Laatukäsikirja jakautuu 11 eri otsikkoon, sekä tallenteisiin kokouspöytäkirjoista. Jokaiseen 
otsikon alta löytyy yleinen kuvaus otsikon kattavista tehtävistä, ja vastuuhenkilöt näille 
tehtäville. Otsikon alla löytyvästä yleisestä kuvauksesta löytyy linkki jokaisen tehtävän 
työohjeisiin. Toimintaohjeet ovat helppoja lukea, ja pitävät sisällään kaikki 
toimintatapoihin liittyvät tärkeät vaiheet. Toimintaohjeiden avulla työn jo osaava voi 
suorittaa työt oikeita toimintatapoja käyttäen. Toimintaohjeiden alta löytyvät työohjeet 
kyseiseen työhön. Työohjeet ovat luotu malliin, että ulkopuolisenkin pitäisi pystytä 
tekemään työt. Työohjeet ovat tarkempia ja yksityiskohtaisempia, mutta samalla pitkiä ja 
raskaita lukea. Työohjeet ovat sitä varten, että työtä harvoin tekevä työntekijä voi tarkistaa 
niistä, jos tulee epäselvyyksiä.  

1. Laatupolitiikka 

Laatupolitiikka on yrityksen laatuun liittyvän toiminnan tarkoitus ja suunta. Käytännössä 
se on yrityksen pelisäännöt, mihin yritys haluaa olla menossa. Tämä laatupolitiikka 
viestitään kaikille työntekijöille. Tiivistetekniikka painottaa laatupolitiikassaan osaamisen 
ja toiminnan kehittämistä, asiakaspalvelua, sekä tuotteiden merkittävästi parempaa 
käyttöikää ja laatua. 

 

 



56 
 

2. Johdon vastuu 

Johdon vastuu kappale sisältää: 

• Yritysten eri työntekijöiden vastuut, sekä yrityskaavion. 
• Ohjeet jatkuvan parantamisen malliin, jota yrityksessä käytetään. 

• Prosessikaavion yrityksen prosesseista, ja prosessia seuraavat mittarit. 
• Ohjeet laatujärjestelmän sisäiseen auditointiin. 

• Ohjeet yrityksessä havaittujen poikkeamien raportointiin ja korjaamiseen. 
• Laatujärjestelmän auditointiraportit. 

3. Laatujärjestelmän rakenne ja laatuasiakirjojen valvonta 

Laatujärjestelmän rakenne ja laatuasiakirjojen valvonta sisältää kuvauksen ja ohjeet, miten 
laatukäsikirja rakentuu ja miten löydät tarvitsemasi laatudokumentin. Kappale sisältää 
myös ohjeet ja säännöt sille, miten laatukäsikirjaa päivitetään. 

4. Myynti ja markkinointi 

Markkinointia ei yrityksessä tehdä paljoakaan. Koska jokainen myyjä tekee työskentelyä 
omalla tavallaan omassa maanosassa, on myyjillä työn suorittamiseen vapaat kädet. 
Myyntiosuudesta löytyy vain myyjien menettelyohjeet myyntitarjousten lähettämiseen 
toiminnanohjausjärjestelmän kautta, sekä tilausten hyväksyttämisohjeet 9.7 kappaleen 
mukaan. 

6. Ostot 

Ostot kappale sisältää karkean mallin, miten ostot hoidetaan alihankkijoilta, sekä 
toimittajilta. Myös ostojen toimitusten valvonnan vastuut selkeytetään. Tilausvahvistusten 
tarkastus ja toimituspäivämäärien siirtäminen toiminnanohjausjärjestelmään on ohjeistettu. 
Myös ostolaskujen tarkastus on määritelty.  

7. Suunnittelu ja kuvienhallinta 

Suurin osa digitaalisesta tiedostoistamme on suunnitelmien-, tuotteiden- ja osien 
piirustuksia. Suunnittelusta ja kuvienhallinnasta löytyy toimintaohjeet ja työohjeet 
kyseisten tiedostojen dokumentointiin. Tarkempi selostus löytyy kappaleesta 9.5. 

8. Tavaran vastaanotto 

Yrityksessä otetaan pääsääntöisesti vastaan kolmenlaisia osia ja tuotteita. Tuotteet 
toimittajilta, jotka myydään sellaisenaan. Osat alihankkijoilta, jotka ovat menossa joko 
tuotantoon tai huoltoon. Asiakkaiden huoltoon lähettämät tiivisteet. Jokaiselle näille 
kolmelle tavaran vastaanotolle on kappaleessa toimintaohjeet, työohjeet, sekä vastuut. 
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9. Tuotanto 

Tuotanto kappale on laajin osa-alue laatukäsikirjassa. Tuotantoa käsittelevä kappale 
sisältää suuren määrän toimintaohjeita, työohjeita, sekä seinälle kiinnitettäviä ohjelappuja. 
Tuotanto kappale sisältää kaikki vaiheet ja ohjeet puolivalmisteiden tuotannosta, tuotteiden 
tuotannosta, sekä tuotannon bulkkitavaran tilauksesta. Bulkkitavara on tuotannon alla, 
koska bulkkitavaran tilaaminen kuuluu työnjohtajalle. Bulkkitavara sisältää muun muassa 
jouset ja O-renkaat. 

10. Huolto 

Jokainen asiakkaalta huoltoon lähetetty tiiviste on niin erilainen, että työohjeiden 
tekeminen huoltoon olisi ollut liian suuri työ. Huolto kappale sisältää toimintaohjeet sille, 
miten ja minkä huollon työntekijät ottavat huollon huoltojonosta. Huollon valmistuttua 
ohjeet ovat myös huollon jäljen tarkastukselle, huollon valmiiksikuittaamiselle ja huollon 
lähettämiselle. 

11. Toimitus ja noudot 

Toimitus ja noudot kappaleessa on vastuut siitä, ketä on minkäkin toimituksen 
lähettämisen vastuussa. Kappale sisältää myös ohjeet valintaan, mitä toimitustapaa 
käytetään kunkin tuotteen lähettämisessä. Jokaiselle toimitustavalle on myös 
toimituksentilausohjeet. 

 

Kuva 22 Toimtustavanvalintakaavio 

12. Pöytäkirjat ja muut dokumentit 

Pöytäkirjat ja muut dokumentit ovat säilytyspaikka menneille kokouksille, päätöksille ja 
audiotintille. Esimerkkejä ovat audiointiraportit, myyntipalaverit ja laatupalaverit. 
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9.6.1. Laatukäsikirjan päivittäminen 

Jokainen työntekijä voi päivittää laatukäsikirjaa, jos on saanut siihen jonkun johdon 
jäsenen luvan. Jokainen päivitys merkitään myös päivityskirjaan, joka katsotaan läpi 
jokaisen laatukokouksen yhteydessä. Tällöin päätetään myös, tuleeko päivitys lopullisesti 
voimaan, vai palataanko takaisin vanhaan versioon, tai muutetaanko päivitystä. 

9.6.2. Toimintaohjeet 

Toimintaohjeet ovat käytäntöjä, joilla prosessi suoritetaan yhteisien pelisääntöjen mukaan. 
Toimintaohjeet eivät pureudu niin tarkasti yksittäisten työn osien ohjeisiin, kuin työohjeet, 
vaan luovat enemmänkin rungon siihen, kuinka työ suoritetaan. Toimintaohjeissa on myös 
painotettu prosessin tärkeimpiin osa-alueisiin, jotka pitää kussakin prosessissa saada 
oikein. Toimintaohjeissa on viittaukset laatukäsikirjan niihin kappeleihin, mistä löytyy 
kunkin työn työohjeet. Näin työntekijä tarvittaessa löytää tarkemmat ohjeet, miten kukin 
työn vaihe suoritetaan. Riippuen prosessista jotkut toimintaohjeista saattavat myös toimia 
työohjeena, jos prosessi on erittäin yksinkertainen. Alla on esimerkki Alihankkijoiden 
tuotteiden vastaanoton toimintaohjeista. 
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Kuva 23 Alihankkijoiden tuotteiden vastaanoton toimintaohje 

9.6.3. Työohjeet 

Työohjeet ovat toimintaohjeita yksityiskohtaisempia. Toimintaohjeet ovat suunniteltu niin, 
että teoriassa kyseiseen työhön kokematon henkilö pystyisi tekemään työtä ilman 
avustusta. Käytännössä tämä kuitenkin on erittäin tehotonta ja hidasta. Työohjeita on 
kolmea erityyppistä. Ensimmäinen työohjetyyppi koskee lähinnä töitä, joissa joudutaan 
tekemään paljon asioita toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Nämä työohjeet ovat usein 
pitkiä ja yksityiskohtaisia. Syy tähän on, että usein tuotannon työntekijä ei joudu 
toiminnanohjausjärjestelmän kanssa tekemään muuta kuin yksittäisiä toimia, jotka liittyvät 
tuotantoon. Tietokoneen intuitiivinen käyttö ei myös tuotannon työntekijöillä välttämättä 
ole vahvuus. 
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Kuva 24 Työohje Alihankkijoiden tuotteiden vastaanottoon 

Toinen tyyppi on visuaalinen työohje. Tätä käytetään useimmiten prosesseissa, jotka on 
helpompi kuvata visuaalisesti pienen avustustekstin kanssa. Nämä työohjeet ovat useasti 
myös sellaisia työohjeita, jotka halutaan saada työpisteen läheisyyteen näkyville. 
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Kuva 25 Visuaalinen työohje 



63 
 

Kolmannen tyyppiset työohjeet luotiin vasta jälkeenpäin, kun huomattiin, että jossain 
suurelta osalta tietokoneella tehtävässä työssä olisi myös hyvä olla jonkinlainen helppo ja 
visuaalinen työohje. Nämä työohjeet ovat prosessikaavion mukaisia. Näitä työohjeita 
käytetään muun muassa logistiikkapuolella tavaran vastaanotossa, sekä lähettämisessä. 
Koska yritys joutuu käyttämään monia eri toimitustapoja, joutuu työntekijä muistamaan 
paljon yksittäisiä toimia. Esimerkiksi jossain toimituksentilauksessa joutuu työntekijä 
kopioimaan lähetysnumeron toimituksentilausohjelmasta toiminnanohjausjärjestelmään. 
Jossain toimitustavassa joutuu työntekijä lisäämään toimitukseen vaadittavia 
erikoispapereita. Näiden töiden ei haluttu jäävän vaan yksittäisen työntekijän muistin 
varaan. Tätä varten luotiin työntekijää auttamaan prosessikaavio jos ja kun -tapauksiin. 

9.7. Myynnit ja tilausten hyväksyminen  

Myyntejä hoitavat aluemyyntipäälliköt suomessa, sekä toimitusjohtaja ulkomailla. Joitain 
vakiotilauksia hoitaa toimistosihteeri. Huolloissa myös huoltopäällikkö hoitaa myyntiä 
yksittäisiltä asiakkailta. Tuotantopäällikkö hoitaa myyntejä, jossa tarvitaan enemmän 
teknistä kokemusta, tai tilaukset ovat yksittäisluontoisia. Myyntiä siis hoitavat monet eri 
ihmiset, joten myyntiprosessi pitää olla standardisoitu. Ennen uuden 
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa oli myyntitarjoukset lähetetty lähinnä 
sähköpostin välityksellä. Ongelmana tässä on, että kukaan muu ei tiedä mitä tarjouksia on 
tehty tai mitä tarjoukset ovat edes sisältäneet. Toiminnanohjausjärjestelmän myötä 
ryhdyttiin tilauksia tekemään toiminnanohjausjärjestelmän kautta, joten jokainen pääsi 
käsiksi tehtyihin tilauksiin. Aluksi tämä ei toiminut ongelmitta, mutta laatujärjestelmän 
luomisen aikaan oli myyjät saatu tekemään myyntitilaukset aina 
toiminnanohjausjärjestelmän kautta. 
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Laatujärjestelmän myötä siirrettiin myös tuotannon myyntitilauksen hyväksyminen 
kaksivaiheiseksi. Kun myyjä on laittanut asiakkaalle tarjouksen ja saa siitä 
tilausvahvistuksen asiakkaalta luo myyjä myyntitilauksen. Myyntitilauksen luodessaan luo 
toiminnanohjausjärjestelmä tuotantotilauksen, jos kyseessä rakennettava tuote. Tämä 
tuotantotilaus jää keskeneräiseen tilaan. Poikkeustapauksia lukuun ottamatta työnjohtaja on 
ainoa, joka hyväksyy tuotantotilaukset ja muuttaa tilan keskeneräisestä hyväksyttyyn. 
Työnjohtajalla näkyy kaikki keskeneräiset tuotantotilaukset. Työnjohtaja käy läpi 
jatkuvasti läpi keskeneräisiä tuotantotilauksia ja varmistaa, että nämä tuotantotilaukset 
pystytään tuotannon ruuhkan ja osien saatavuuden rajoissa valmistamaan asiakkaan 
toivomaan päivämäärään mennessä. Jos tuotantotilaus pystytään valmistamaan 
määräaikaan mennessä, hyväksyy työnjohtaja tuotantotilauksen ja siitä tulostuu työmääräin 
tuotannolle. Jos osia ei ole, tai tuotannossa on ruuhkaa vaihtaa työnjohtaja 
toimituspäivämäärän sellaiseksi, joka on mahdollinen. Jos toimituspäivämäärää vaihdetaan 
ilmoittaa työnjohtaja tästä myynnin tehneelle myyjälle, jonka tehtävä on ilmoittaa tästä 
tilauksen tehneelle asiakkaalle. Tämä prosessi pakottaa työnjohtajan käymään jokaisen 
tuotannosta valmistuvan tuotteen läpi ripeästi. Yrityksessä on saatu tällä toiminnalla 
vähennettyä myöhästymisiä sovituista toimituksista. Myös ylimääräinen työ on vähentynyt 
kommunikaatiossa ja tilausten jälkikorjauksissa. 

9.8. Lean 5S projekti työtiloihin  

Laatujärjestelmää tehtäessä huomattiin, että yrityksessä tehdään paljon turhaa työtä. Turha 
työ on usein tavaroiden etsimistä, liiallista tavaroiden siirtelyä tai monen välikäden kautta 
toimivaa työtä. Yhtenä yrityksen suurimmista ongelmista pidettiin liian pieniä tiloja, ja 
tästä johtuvaa liiallista tavaramäärää tiloihin nähden. Tavaraa joudutaan välivarastoimaan 
erillisiin tiloihin. Tavarat saattavat olla takana olevien tavaroiden edessä, jolloin tavaraa 
joutuu siirtämään pois tieltä ja takaisin. Tavaraa joudutaan sijoittamaan ns. 
miljoonavarastoon, koska tarvittavia hyllypaikkoja ei ole tai niitä ei viitsitä tehdä 
esimerkiksi yhdelle tiivisterenkaalle. Jotkin työntehtävät jäivät myös yhden työntekijän 
harteille. Tällöin kyseinen työntekijä oli kehittänyt mallit, joiden puitteissa hän toimii, 
mutta muut työntekijät eivät olleet tietoisia hänen malleistaan. Myös tapauksissa, jossa 
kyseinen työntekijä jää pois töistä, eivät toimintamallit tukeneet sitä, että joku muu pystyisi 
jatkamaan poissaolevan työntekijän töitä. Moni tieto missä asiat sijaitsevat ja miten 
toimitaan eivät olleet toiminnanohjausjärjestelmässä, vaan pelkästään yksittäisen 
työntekijän päässä. 
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Yrityksessä lähdettiin ratkaisemaan näitä ongelmia työtiloissamme Leanin 5S perjaateella. 

• Pidetään työtiloissa vain tavaroita joita tarvitaan. Jos on epävarmaa tarvitaanko 
tavaraa, heitetään se pois. 

• Järjestellään tavarat paikoilleen ja merkitään paikat, jotta kuka tahansa voi ne 
löytää ja asettaa omalle paikalleen. 

• Pidetään työtilat ja työpisteet siisteinä.  
• Määritellään, millainen työtilan pitäisi olla ja normaalisti mitä pitää tehdä, jos se ei 

ole normaali. 
• Pidetään työtilat siisteinä. Kehitetään ratkaisuja, jolla puututaan juurisyihin, miksi 

työtilat eivät ole olleet 5S:n mukaisia. Opetetaan työntekijät käyttämään näitä 
ratkaisuja. (Tuominen) 

9.9. Pakkausmateriaalien hankintojen järjestely 

Yksi ongelmakohta oli pakkausmateriaalien tilaus. Pakkausmateriaalin tilauksia ei oltu 
keskitetty yhdelle henkilölle, vaan vastuu oli jakautunut monelle ihmiselle. Myöskään 
tilausmääriä ei oltu suunniteltu omien tilojen mukaan, vaan yritykseen tilattiin sopivalta 
tuntuva määrä. Joskus saatettiin tilata myös jotain pakkauksia joita oli hyllyt täynnä 
varmuuden vuoksi, koska ne tulivat samalta toimittajalta, kuin tarpeelliset 
pakkausmateriaalit. Osassa tapauksissa tilaajalle tuli välikäden kautta tieto, että jokin 
pakkausmateriaali on loppumassa. Koska pakkausmateriaaleja tilattiin joskus enemmän 
kuin hyllyihin mahtui joutuivat nämä pakkausmateriaalit välivarastoon. 
Välivarastopaikatkaan eivät olleet aina vakioituja, koska yritys toimii osittain yhteisessä 
varastossa saman konsernin yrityksen kanssa. Pakkausmateriaaleja varastoitiin sinne mihin 
ne mahtuivat. Tämä aiheutti ongelmia, koska välivarastointipaikat olivat yhden ihmisen 
muistissa. Jos tämä ihminen ei sattunut muistamaan mihin pakkausmateriaalit olivat 
varastoitu, oliko niitä varastossa tai kyseinen henkilö oli poissa, saatettiin tilata  
tarpeettomasti lisää pakkausmateriaaleja. Välivarastointi aiheutti myös ongelmia, koska jos 
pakkausmateriaaleja välivarastoitiin lattialle hyllypaikkojen eteen, jouduttiin tekemään 
suuri työ pakkausmateriaalien edestakaisin siirtämiseen, että takana olevasta hyllystä 
voitiin trukilla nostaa tavaraa. 

Pakkausmateriaalien osalta selvitettiin ensiksi, mitä pakkausmateriaaleja yrityksessä on, 
keneltä ne tilataan ja kuinka paljon niistä ovat turhia. Seuraavaksi suunniteltiin niille 
varastopaikat ja päätettiin eliminoida kokonaan välivarastointi. Varastopaikat, josta niitä 
otetaan käyttöön sisältäisivät kaiken pakkausmateriaalin. Yritys otti yhteyttä toimittajiin ja 
toimituseriksi sovittiin sopivammat määrät. Mietittiin myös toimivat tilauspisteet, jotta 
pakkausmateriaalitoimitukset saapuisivat hieman ennen, kuin edellinen erä loppuu. 
Tilausmenetelmän muutettiin visuaalisiksi tilauskorteiksi, jotta kuka tahansa voi tilata 
materiaaleja, sekä nähdä jos tilaus on jo suoritettu, vaikka se ei ole vielä saapunut. Tämä 
eliminoi välikädet tilauksissa ja varmisti sen, että he jotka käyttävät materiaalia, myös 
tilaavat sen. 
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Kuva 26 Tilauskortit pakkausmateriaaleille 

 

9.10. Kokoonpanopisteiden ja -tilojen parannus  

Kokoonpanotilat ovat työskentelytilat, jossa tapahtuu suurin osa tuotannon ja huollon 
työstä. Jokaisella työntekijällä on oma työskentelypiste, jossa suurin osa työskentelystä 
tapahtuu. Työpisteitä ei ole sen kummemmin suunniteltu, vaan työpisteet ovat 
muotoutuneet ajan mukaan persoonalliseksi. Joku säilyttää työvälineitään pöydällä, joku 
laatikossa vieressä. Jollain on työpisteellään tarvittavat rasvat muovitiivisteiden 
asentamiseen, joku lainaa kaverilta. Ongelmana oli, että jos tarvittavia välineitä ei löydy 
työpisteeltä, joudutaan niitä lainaamaan naapurilta tai vaihtoehtoisesti hakemaan jostain 
kauempaa. Tämä aiheuttaa turhaa työtä, liikkumista ja etsintää. Kokoonpanotiloissa on 
myös turhaa tavaraa, jotka ovat jääneet nurkkiin tai kaappeihin lojumaan. Tämä johtui 
ajattelusta, että kyseessä olevia esineitä tarvitaan jossain vaiheessa, tai ei ole raaskittu 
heittää pois tavaraa sen kalleuden takia. 
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Kokoonpanopisteiden ja -tilojen järjestely, standardisointi ja parannustyö ei ole teoriassa 
haastavaa, mutta käytäntö osoittautui hankalammaksi. Osa työntekijöistä on tehnyt 
samoilla tavoilla työtä kymmenen tai jopa kaksikymmentä vuotta. Sinä aikana on koitettu 
erilaisia tuotannon kehitysprojekteja, joista suuri osa on jäänyt puolitiehen. Vastauksena 
esimerkiksi ehdotukseen työpisteiden standardisoinnista oli: ’’Olemme koittaneet sitä ei 
onnistunut’’. Muutosvastarinta on siis ongelma, varsinkin kun on kyse pisteistä jossa he 
fyysisesti viettävät suurimman osan ajastaan. Toisaalta logistiikan- ja varastomuutosten 
myötä työntekijöiden asenteet ovat muuttuneet positiivisimmiksi. Yleinen ilmapiiri on 
muuttunut muutosten puolesta positiivisemmaksi, koska työntekijät kokevat, että asiat 
menevät eteenpäin ja työntekijöiden ehdotuksia kuunnellaan ja niitä myös toteutetaan. 
Suunnitelmana on viedä ensiksi projektit muissa tiloissa kun kokoonpanopisteissä loppuun, 
että muutosvastarinta olisi mahdollisimman pientä lähdettäessä toteuttamaan muutosta 
työntekijöiden fyysisiin työpisteet. Lähtöoletus oli, että työntekijät olisivat tässä vaiheessa 
avoimempia muutoksille, koska he olisivat nähneet niiden hyödyt muualla yrityksessä. 

Kokoonpanotiloissa suunnitelmana oli standardisoida tarvittavat työvälineet, tarkastaa mitä 
työvälineitä tarvitaan suorittamaan purku ja kokoonpanoprosessi, sekä heittää pois kaikki 
tarpeeton. Työvälineille tehtäisiin myös nimetyt paikat säilyttämisen parantamiseksi ja 
helpon visuaalisen havainnoinnin mahdollistamiseksi. Tarvittaville kemikaaleille ja 
rasvoille tehdään erillinen kaappi, josta jokainen voi niitä hakea tarpeen vaatiessa. 
Kokoonpanotiloissa aletaan noudattamaan 5S –perjaatteita, joka tiivistettiin helposti 
ymmärrettävään muotoon. Jos tavaralle on paikka, tavara on paikoillaan. Jos tavaralla ei 
ole paikkaa, sille tehdään paikka. Jos tavaralle ei tehdä paikkaa, se heitetään pois. 

9.11. Sertifiointi  

Yrityksen tavoite oli alusta alkaen hankkia ISO 9001 -sertifikaatti laatujärjestelmälle, joten 
laatujärjestelmän valmistumisen loppupuolella tuli ajankohtaiseksi sopia 
sertifiointitapaaminen. Yritys käytti DNVGL-konsultointiyritystä sertifioimaan yrityksen 
laatujärjestelmää. Yritys sopi alustavaksi sertifiointikäynniksi 13.8.2015.  

Ennen ensimmäistä sertifiointitapaamista lähetettiin laatukäsikirja tarkastettavaksi 
yritykselle määrätylle konsultille. Alustava käynti oli puolenpäivän mittainen ja sen aikana 
esiteltiin konsultille yrityksen toimintaa, jota hän vertasi laatukäsikirjaan. Tapaamisen 
jälkeen yritys sai listan puutteista, joita toiminnassa oli. Suurimpana näistä oli 
mittalaitteiden kalibroinnin varmistaminen ja kalibrointipäiväkirjojen saatavuus. 
Dokumentaatio laatukäsikirjasta ei myöskään ollut täydellinen, vaan jotkut osa-alueet eivät 
täyttäneet vaadittuja kriteereitä, vaikka yrityksen toiminnassa ei ollut vikaa. Seuraavaksi 
sertifiointikäynniksi sovittiin 15.12.2015. 
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Seuraava sertifiointikäynti oli koko päivän mittainen. Sertifiointipäivän alussa käytiin läpi 
uudestaan laatukäsikirjan dokumentit. Tarkemmin käytiin läpi viimekäynnillä 
puutteellisiksi todetut käsikirjan kohdat. Konsultti kierrätettiin myös yrityksessä ja 
tutustutettiin yrityksen toimintaan. Tällä kierroksella tarkasteltiin tarkemmin, miten 
laatukäsikirja vastaa todellisia työskentelymenetelmiä. Kierroksen lopussa konsultti teki 
raportin yrityksestä, laatukäsikirjasta, sekä laatujärjestelmästä. Tässä raportissa oli 
jokainen huomion arvoinen kohta yrityksestä kategorioilla ’’vakava’’, ’’lievä’’ tai 
’’havainto’’. Kategorian ’’vakava’’ merkinnät estävät sertifikaatin saamisen. Lievä-
kategorian merkinnät eivät estä sertifikaatin saamista, jos sen ratkaisuun on suunnitelma. 
Tämä kategoria kuitenkin tullaan tarkastamaan seuraavalla sertifioinnin tarkastuskerralla 
vuoden päästä. Havainto-kategoriaan sisältyy havaintoja, joita konsultti on tehnyt 
yrityksestä. Havainnot ovat suurimmilta osilta parannusehdotuksia konsultilta yritykselle. 

Kokopäivän sertifiointikäynnillä saatiin korjattua ensimmäisen sertifiointikäynnin kaikki 
vakavat puutteet. Yrityksellä jäi kuitenkin muutamia lieviä puutteita. Nämä puutteet 
kuitenkin koskivat asioita, jotka eivät olleet suuressa painopisteessä yrityksen toiminnan 
kannalta, tai olivat vain dokumentaatioteknisiä virheitä. Yritys lähetti konsultille 
suunnitelmat näiden puutteiden korjaamisesta, ja korjatuista dokumenteista. Konsultti 
kelpuutti nämä parannukset ja Tiivistetekniikka Oy:lle myönnettiin ISO 9001:2008 -
sertifikaatti 24.2.2016. 
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10. Yrityksen nykyinen tilanne 

Diplomityön kirjoittamisen loppuvaiheessa elokuussa 2016 oli edetty siihen tilanteeseen, 
että yrityksessä oli saatu pidettyä aloituslaatupalaverin jälkeen myyjien kanssa seuraava 
palaveri. Tuotannon ja tukitoimien seuraavaa laatupalaveria ei oltu pidetty. Ensimmäisen 
myyjäpalaverin kehityskohteet ja ongelmat oli saatu ratkaistua osittain. Jotkin ongelmat 
eivät olleet kuitenkaan ratkenneet halutulla tavalla, joten ne siirrettiin takaisin To do -
listalle. 

Kehityskierroksessa huomattiin, että jotkut työntekijät olivat unohtaneet omat 
hoidettavaksi sovitut asiansa. Tämä ei kuitenkaan johtunut siitä, että työntekijät eivät olleet 
pitäneet asioita tärkeinä, tai olisivat jollain muulla tavalla välinpitämättömiä. Työntekijät 
olivat innoissaan siitä, että pyrittiin järjestelmällisesti kehittämään yritystä. Enemmän 
kaivattiin sitä, että kehityskierroksen keskellä olisi muistuteltu vastuutehtävistä, jotta ne 
eivät olisi unohtuneet. Tämä koski erityisesti niitä myyjiä, joiden työpisteet eivät ole 
päätoimipisteellä. 

Sisäistä audiointia ei vielä oltu pidetty laatukäsikirjan osalta. Osittain siitä syystä, että 
seuraava virallinen sertifikaattitarkastus tulee ajankohtaiseksi tammikuussa 2017. Sisäinen 
audiointi päätettiin järjestää lähempänä tammikuun sertifikaattitarkastusta.  

10.1. Jatkotoimenpiteet 

Yrityksessä seuraavana vaiheena on toteuttaa seuraava parannuskierros myyjien osalta, 
saada loppuun ensimmäinen parannuskierros laadun osalta, sekä toteuttaa sisäinen 
audiointi ennen virallista sertifioijan tarkastuskäyntiä. Menevällä parannuskierroksella on 
tarkoitus olla enemmän yhteydessä parannusten vastuuhenkilöihin, jotta parannukset 
tulisivat tehtyä ennen seuraavaa laatukokousta. Sisäiseen auditointiin pitää tehdä myös 
helpompi pohja. Ensimmäisen sisäisen auditoinnin suoritti laatuinsinööri koko yrityskessä. 
Paremman auditointipohjan tarkoituksena on saada muitakin työntekijöitä aktiivisemmin 
mukaan laatujärjestelmän kehittämiseen ja tarkastamiseen. Lean-projekti työtiloihin on 
myös tarkoitus suunnitella ja laittaa vireille seuraavassa laatukokouksessa. 
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11. Johtopäätökset ja suositukset 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin laadunhallinnan ja laadunkehittämistä yleisesti, sekä 
esimerkkiyrityksen pohjalta. Keskeiset tutkimuskysymykset koskivat                    
ISO 9001 –laadunhallintajärjestelmää ja ISO 9001 –laadunhallintajärjestelmän 
sertifikaattia. 

- Onko laatujärjestelmä hyödyllistä kehittää yritykseen? 

- Onko laatujärjestelmää järkevää sertifoida ISO 9001 standardin mukaan? 

On huomioitava, että laatujärjestelmän kehittäminen ja ISO 9001 -sertifikaatin 
hankkiminen eivät kulje käsi kädessä. On mahdollista, että yritys luo toimivan ja 
hyödyllisen laatujärjestelmän, mutta päättää olla hankkimatta ISO 9001 -sertifikaattia sen 
kustannusten ja työn takia. Toisaalta ISO 9001 -sertifikaattia ei ole mahdollista hankkia 
ilman, että yrityksellä olisi käytössä järkevästi toteutettu laatujärjestelmä. 

ISO 9001 -sertifikaatti ja -laadunhallintajärjestelmä tuottavat yritykselle sekä sisäisiä-, että 
ulkoisia hyötyjä. Kuitenkaan sisäiset hyödyt eivät vaadi ISO 9001 -sertifikaattia, vaan on 
saatavilla pelkästään järkevästi toimivalla laadunhallintajärjestelmällä. Näitä sisäisiä 
hyötyjä ovat muun muassa virhevapaampi toiminta, laadukkaammat tuottet tai 
järjestelmällisempi toiminta. Ulkoisten hyötyjen saanti vaatii laadunhallintajärjestelmän 
sertfikoinnin. Ulkoisia hyötyjä on muun muassa asiakasuhteiden paraneminen tai uudet 
myynnit. 

ISO 9001 -sertifikaatin hankinta on rahallisesti, sekä henkilöstöresurssien kannalta suuri 
projekti. Alkukustannukset ovat useita tuhansia ja vuotuinen tarkastuskäynti, sekä 
laadunhallintajärjestelmän auditointi vaatii vuosittain töitä. Tallenteiden ylläpito, sekä 
laatiminen ovat myös lisätyötä, jota sertifikaati vaatii. Jos yrityksellä on tavoite saada vain 
sisäisiä hyötyjä laadunhallintajärjestelmästä, niin ei välttämättä ole tarpeen sertifioida 
laadunhallintajärjestelmää. 

Toisaalta ISO 9001 -sertifikaattia voi myös ajatella sisäisten hyötyjen kannalta. 
Laatujärjestelmän sertifiointiprosessiin kuuluu se, että ulkopuolinen ja ammattitaitoinen 
ihminen tarkistamaan yrityksen laatujärjestelmän. Tämä ulkopuolinen taho tuo painetta 
yritykselle tehdä laatujärjestelmästä toimivan, ja saattaa olla hyvä motivaatio kaikille 
työntekijöille yrityksessä ottamaan laatujärjestelmän teon tosissaan. 
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Laatujärjestelmän luomisen hyödyt ovat enemmän tapauskohtaisia. ISO 9001 mukainen 
laatujärjestelmä on vain yksi tapa tehdä asioita. Moni yritys tekee varmasti joitain asioita 
laatujärjestelmän järkevien toimintatapojen mukaan erittäin menestyksekkäästi, vaikka 
yrityksellä ei olisi virallista laatukäsikirjaa. Jossain yrityksissä saattaa olla jo valmiiksi 
ennen laatujärjestelmän teon aloittamista asiat siinä mallilla, että ne voisivat vastata ISO 
9001 -laatujärjestelmää, mutta prosesseja tai menettelyitä ei ole kirjoitettu ylös. Kuitenkin 
ISO 9001 -laatujärjestelmäpohja tuo systemaattisen tavan lähestyä yrityksen 
laatujärjestelmää. Tämä systemaattinen tapa aiheuttaa sen, että mikään toiminta ei jää 
huomioonottamatta. Jo olemassa olevat toimintatavat yrityksessä on helppo liittää osaksi 
laatujärjestelmää. 

Laatukäsikirjan kirjoittaminen selventää useasti myös yrityksen rakenteita ja 
toimintatapoja. Jos yrityskaavioita ei ole kirjoitettu ylös, saattaa vastuut mennä ristiin ja ei 
välttämättä tiedetäkään aivan tarkasti, mikä on jokaisen työntekijän vastuulla yrityksessä. 
Eri toimintatavat tukiprosesseissa ja tuotannossa voivat aiheuttaa ongelmia jossain muussa 
prosessissa, ja tätä ei välttämättä tiedosteta, ellei prosesseja käydä läpi suunnitelmallisesti. 

Kuitenkin laatujärjestelmä antaa sen mitä ottaa. Mikäli laatujärjestelmää ryhdytään 
rakentamaan yritykselle, mutta se tehdään hutiloiden, ei laatujärjestelmästä saada 
tavoiteltuja hyötyjä. Jos laatujärjestelmän rakentamiseen taas paneudutaan ja mietitään 
prosesseja ja toimintatapoja ajatuksella, antaa laatujärjestelmä yritykselle paljon enemmän 
hyötyä. 
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12. Yhteenveto 

Tiivistetekniikka Oy:lle rakennettiin ISO 9001 mukainen laadunhallintajärjestelmä. Tämä 
laadunhallintajärjestelmä myös sertifioitiin onnistuneesti. Laadunhallintajärjestelmän 
rakentamiseen ja sertifiointiin kului aikaa noin puolitoistavuotta koulun ohessa työtä 
tehdessä. Laadunhallintajärjestelmän ohessa Tiivistetekniikka Oy:lle toteutettiin erinäisiä 
kehitysprojekteja sekä tuotannossa, että tukitoimissa. 

Laadunhallintajärjestelmän rakentamisen aikana havaittiin monia vähemmän hyviä 
toimintatapoja yrityksessä, ja nämä toimintatavat korjattiin laadunhallintajärjestelmän 
rakentamisen sivussa. Nämä kehitystoimet veivät aikaa laadunhallintajärjestelmän 
valmistumiselta, mutta paransivat yrityksen toimintaa huomattavasti. Suurimmat edut 
tulivat yleisen siistiyden, toimitusvarmuuden ja varastointijärjestelyjen parannuksina. 
Näihin puutteisiin ei välttämättä olisi puututtu ilman, että laadunhallintajärjestelmää olisi 
ruvettu kehittämään. 

Laadunhallintajärjestelmä selkeytti työntekijöiden vastuita ja toimintatapoja työpaikalla. 
Erityisesti tuotannon puolella toimintatapojen selkeytyminen oli olennainen osa laadun 
paranemista. Kun järkevät toimintatavat mietitään yhdessä, niin huonot toimintatavat 
karsiutuvat pois. Selkeämpien toimintatapojen johdosta myös kommunikaatio eri 
prosessinomistajien välillä parani. Tämän seurauksena myös ylimääräinen työ karsiutui. 
Ylimääräistä työtä oli muun muassa, että saman työn tekee kahteen kertaan kaksi eri 
työntekijää, vääristä toimintatavoista johtuva jälkeenpäin korjaaminen tai työn toisen 
työntekijän työn jatkamista edeltävä selvittelytyö. 

Laadunhallintajärjestelmän järjestelmällinen yrityksen kehitystyö jatkuvan kehittämisen 
mallissa on myös motivoinut varsinkin tuotannon työntekijöitä.  Tuotannon työntekijät 
ovat kuuleman mukaan tunteneet, että vihdoin yrityksessä tapahtuu jotain. Tämä on 
kannustanut tuotannon työntekijöitä oma-aloitteisesti miettimään kehityskohteita ja – 
ideoita. Keskitason johdon ja tukitoimien työntekijät ovat osoittaneet positiivista asennetta 
sille, että kehityskohteisiin määrätään vastuuhenkilöt ja kehityskohteisiin palataan 
järjestelmällisesti katsomaan, miten ne ovat edistyneet. Kehityskohteet eivät voi näin jäädä 
unohdetuksi. 
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