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Tutkielman tavoitteet

Tutkielmassa pyritään selvittämään ISO 9000 -laatujärjestelmän käyttöä 
palveluyrityksen palvelun laadun ja kokonaisvaltaisen toiminnan kehittämisen 
välineenä. Aihetta tarkastellaan yrityskokonaisuuden kannalta ja lähtökohtana on 
ajatus, että yrityksissä on ymmärretty laadun merkitys yrityksen kannattavuudelle. 
Laadun kehittäminen perustuu yrityksen kilpailuaseman ja asiakkaiden 
palvelutarpeiden ja -odotusten analyysiin, ja laadun kehittäminen strategisena 
valintana kuuluu yrityksen johdon vastuisiin.

Lähdeaineisto

Palveluiden markkinointia ja yritysten strategioita käsittelevä kirjallisuus 
muodostavat tutkielman teoreettisen osan lähdeaineiston. ISO 9000 -standardisarjan 
osalta aineistona käytettiin sekä standardin asiakirjoja että standardisarjaa koskevia 
artikkeleita. Laadun kehittämistä ISO 9000 -laatujärjestelmän avulla on selvitetty 
haastattelemalla case-yrityksen henkilöstöä. Lisäksi empiirisen osan aineistoon 
kuuluivat yrityksen luovuttamat laatudokumentit.

Tulokset

ISO 9000 -standardin mukainen laatujärjestelmä soveltuu palveluyrityksen 
laadunhallinnan välineeksi hyvin. Laatujärjestelmä tuo yritykseen systemaattisemman 
ja vastuullisemman tavan lähestyä yrityksen toimintaa. Case-yrityksen toiminnasta on 
laatujärjestelmän myötä tullut laatu- ja palvelutietoisempaa, ja asiakkaiden tarpeiden 
merkitys on korostunut. Laatujärjestelmä on auttanut yritystä kohdistamaan 
resursseja sinne, missä palvelun laatu tuotetaan. Lisäksi se on laajentanut yrityksessä 
vallalla ollutta laatukäsitettä koskemaan kaikkia toimintoja ja toiminut tehokkaana 
laatujohtamisen apuvälineenä.
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JOHDANTO

Tutkimuksen taustaa

Tuotteiden ja toiminnan laadun merkitys yrityksen kilpailutekijänä on kasvanut 

voimakkaasti. Tämä kehitys on asettanut uudenlaisia vaatimuksia niille 

toimenpiteille, joilla tasainen laatu niin teollisuudessa kuin palveluissakin 

tuotetaan. Laatua ei enää ainoastaan mielletä ratkaistavana ongelmana, vaan 

laatuajattelun kehittymisen myötä se tarjoaa pikemminkin kilpailumahdollisuuden.

Laadun kehittämiseen on yhä enemmän alettu kiinnittää huomiota asiakkaiden 

kasvavien laatuvaatimusten myötä. Kokonaisvaltaiseen laatuajatteluun perustuen 

laadun kehittäminen tulisi kohdistaa yrityksen kaikkiin toimintoihin ja 

prosesseihin, ei ainoastaan tuotteeseen tai tuotantoprosessiin. Tällöin tavoitteena 

on yrityskokonaisuuden hallitseminen, joka mahdollistaa yritykselle suuremman 

herkkyyden reagoida markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Tämä on luonnollinen 

vaatimus asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiselle.

Yritykset ostavat toisiltaan merkittävän määrän tuotteita ja palveluita, jotka 

vaikuttavat niiden omaan toimintaan. Siksi ne ovat alkaneet esittää täsmällisiä 

vaatimuksia ostamiensa tuotteiden ja palvelujen suhteen. Hyväksyessään yrityksiä 

toimittajikseen asiakasyritykset haluavat varmistua toimittajan kyvystä tuottaa 

virheettömiä, asetettujen laatuvaatimusten mukaisia tuotteita. Pitkäaikaisemmissa 

liikesuhteissa asiakasyritykset ovat yhä useammin alkaneet arvioida 

toimittajayritysten johtamis-, tuotekehitys-, ja tuotantoprosesseja saadakseen 

tietoa tavoista, joilla toimittajayritykset varmistavat tuotteidensa laadun. Näiden 

arviointien helpottamiseksi ja toisaalta laadukkaan toiminnan varmistamiseksi on 

kehitetty useita laatujohtamisen ja laadunhallinnan standardeja. Ne ovat usein 

olleet ala- ja aluekohtaisia. Näiden standardien yhdistämiseksi julkaistiin vuonna 

1987 kansainvälinen ISO 9000 -laatusarja.
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Laadunhallinnan kehittäminen on pääosin ollut omaehtoista toimintaa 1980-luvun 

lopulle saakka. Yritykset ovat kehittäneet laadunhallintaansa noudattaen erilaisia 

laatujohtamiseen liittyviä ohjelmia ja menetelmiä. ISO 9000 -standardisarjan 

julkaisemisen jälkeen varsinkin eurooppalaiset asiakkaat ovat alkaneet vaatia 

toimittajiltaan standardin mukaista laatujärjestelmää. Monilla toimialoilla ISO 

9000 -standardin mukainen laatujärjestelmä nähdään nykyisin enemmän 

edellytystekijänä kuin kilpailuedun luojana.

Laadunhallinnan välineitä ja menetelmiä on kehitetty viimeisen kahdenkymmenen 

vuoden aikana tuotteiden jälkitarkastusta painottavista menetelmistä kohti 

laadunvarmistusta ja kokonaisvaltaista laatujohtamista. Tässä tutkielmassa 

tarkastelun kohteeksi on valittu ISO 9000 -standardisarjan mukainen 

laatujärjestelmämalli. Standardisarja on kehitetty yritysten toiminnan laadun 

kehittämiseen. Alunperin 1987 se laadittiin tuotannollisten yritysten tarpeita 

silmälläpitäen, mutta sen on myös todettu soveltuvan palveluyrityksiin. Standardi 

sisältää erillisiä ohjekirjoja laatujärjestelmästandardin soveltamiseksi eri aloilla. 

Palvelualojen oma ohjeisto ISO 9004-2 julkaistiin vuonna 1991.

ISO 9000 korostaa laadunhallinnan kokonaisvaltaisuutta, jolloin laatu koskee 

koko organisaatiota ja kaikkia sen tasoja. ISO 9000 -standardit eivät anna valmiita 

ratkaisumalleja laatujärjestelmän kehittämiseksi, vaan osoittavat ne tekijät, jotka 

laatujäij estel mää kehitettäessä tulisi ottaa huomioon. Jokaisen yrityksen on siten 

ratkaistava miten sen on kunkin standardin rakenneosan kohdalla 

tarkoituksenmukaista toimia.

ISO 9000 -standardit eivät ole muuttumattomia, vaan niitä tarkistetaan noin viiden 

vuoden välein. Standardien kehitys on suuntautunut niiden yhdenmukaistamiseen, 

joka on havaittavissa 1994 julkaistussa standardistosta. Seuraava versio 

standardeista julkaistaan vuonna 2000. Versiossa tullaan kiinnittämään erityinen 

huomio yritystoiminnan asiakaslähtöisyyteen ja -tyytyväisyyteen. Seuraavat
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1.2

standardi versiot tulevatkin korostamaan tarkan markkinainformaation 

hankkimista ja asiakastarpeiden analysointia.

Aiemmat tutkimukset

Palveluiden johtamisen ja markkinoinnin teoria on varsin nuorta. 1970-luvulle asti 

tavaramarkkinoinnin oppeja pidettiin myös palveluihin soveltuviksi, josta johtuen 

palvelujen markkinointia ja palveluorganisaatioiden johtamista on tutkittu paljon 

vähemmän kuin tavaroiden markkinointia ja teollisia tavaroita valmistavien 

organisaatioiden johtamista.

Kiinnostus palvelun laatua kohtaan heräsi voimakkaana 1980-luvulla. 

Palvelukeskeinen lähestymistapa laatua kohtaan virisi koetun palvelun laadun 

käsitteen ja palvelun kokonaislaadun mallin myötä (esim. Grönroos 1982). 

Koetun palvelun laadun mukainen lähestymistapa on yhä pohjana useimmissa 

palvelujen markkinoinnin alalla tehdyissä, laatua koskevissa tutkimuksissa ja 

teorian kehittelyissä.

Suomalaiset tutkijat Christian Grönroos ja Jarmo L. Lehtinen ovat kirjoittaneet 

palvelun laadusta saaden myös tunnustusta kansainvälisesti. He edustavat 

ajattelutavaltaan ns. pohjoismaista koulukuntaa. Ruotsalainen Richard Normann 

on tullut tunnetuksi ansiokkaasta työstään tutkiessaan laadun merkitystä 

palveluiden johtamisen näkökulmasta.

Amerikkalaisista palveluyritysten tutkijoista merkittävimpiä ovat A. Parasuraman, 

Valerie A Zeithaml ja Leonard E. Berry. He ovat kehittäneet nk. 

kuiluanalyysimallin, joka on tarkoitettu laatuongelmien lähteiden analysointiin ja 

palvelun laadun parantamiskeinojen valaisemiseen (Grönroos 1990, 85). Malli 

selvittää palvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä ja laadun muotoutumista sisältäen 

viisi ns. “laatukuilua”. Niihin paneutuminen on tehokas perusta sellaisten
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strategioiden ja toimenpiteiden asettamiselle, jotka takaavat odotusten ja 

kokemusten johdonmukaisuuden ja lisäävät siten tyytyväisyyden ja myönteisen 

laatuarvion todennäköisyyttä (Grönroos 1990, 93). Malli esitetään kappaleessa 

2.5.1.

Palvelun laatua voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. Tämä on havaittavissa 

laatua käsittelevien tutkielmien lähestymistavoissa. Helsingin 

kauppakorkeakoulussa on tehty useita laatuun liittyviä tutkielmia, joissa aihetta on 

tarkasteltu varsin erilaisista lähtökohdista. ISO 9000 -standardia koskevia 

tutkimuksia on tehty muutama. Hannele Korven tutkielmassa käsitellään ISO 

9000 -laatujärjestelmän käyttömahdollisuuksia palveluyrityksissä (ks. Korpi, 

Hannele “ISO 9000 -laatujärjestelmän käyttömahdollisuudet palveluyrityksissä). 

Tutkimus on tehty lähinnä englantilaisten yritysten keskuudessa ja siinä selvitettiin 

niiden näkemyksiä laatujärjestelmän käyttömahdollisuuksista. Laura Nuutila on 

tutkielmassaan tarkastellut ISO 9000 -laatujärjestelmäprojektia prosessina 

(Nuutila Laura “Laatuprojektin synty, toimeenpano ja etenemisen esteet: 

esimerkkinä ISO 9000 -laatujäljestelmäprojekti’,)

ISO 9000 -standardia koskevissa julkaisuissa ja artikkeleissa on laatujäijestelmän 

toteuttamista esitelty lähinnä case-yritysten edustajien selvitysten perusteella. 

Tarkastelu on siten rajoittunut yleensä järjestelmän rakentamiseen ja käyttöön 

sekä joihinkin kohdattuihin ongelmakohtiin, jotka ovat usein olleet luonteeltaan 

varsin teknisiä.



7

1.3 Tutkielman tavoitteet ja rajaukset

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, onko ISO 9000 -standardin 

mukainen laatujärjestelmä käyttökelpoinen apuväline palveluyrityksen 

toiminnan kehittämisessä ja palvelun laadun parantamisessa sekä mitä 

mahdollisia ongelmia sen soveltamiseen liittyy.

Tutkielman alatavoitteina on selvittää seuraavia ongelmia:

- mitä palvelujen laadulla tarkoitetaan ja miten se muodostuu ?

- miten asiakkaat arvioivat palvelun laatua ?

- miten palveluja johdetaan - laatujärjestelmä johdon työkaluna ?

- miten kokonaisvaltainen laadun kehittäminen toteutetaan ?

- millainen on ISO 9000 -standardisarjan rakenne ja mitä ovat standardin 

mukaisen laatujärjestelmän toteuttamisen edellytykset ?

- mistä osatekijöistä tehokas laatujärjestelmä koostuu ?

- mitä ongelmia sisältyy laatujärjestelmän kehittämiseen

Tutkielman rajaukset: lähtökohtaoletuksena on, että yrityksissä on ymmärretty 

laadun merkitys yrityksen kannattavuudelle. Yrityksen toimintaa lähestytään siten 

laadun näkökulmasta. Tutkielmassa palvelun laatua tarkastellaan yrityksen 

toiminnan laatuna ja laadun parantamisella käsitetään yrityksen toimintaprosessien 

kehittämistä, joiden tuloksena syntyy laadukas tuote. Aiheen tarkastelun 

ulkopuolelle rajataan laadun kehittäminen tuotekehityksen avulla ja siten 

palvelutuotteen tekniset spesifikaatiot eivät kuulu tarkastelun piiriin. 

Laatujärjestelmän kehittämistä käsitellään yksityisen sektorin palveluyrityksen 

kannalta ja tarkastelun ulkopuolelle rajataan julkiset palvelut ja voittoa 

tavoittelemattomat palveluorganisaatiot.



8

1.4 Keskeisten käsitteiden määrittely

Palvelulla tarkoitetaan asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi aikaansaatuja tuloksia, 

jotka on toteutettu toimittajan ja asiakkaan välisessä rajapinnassa tapahtuvilla 

toiminnoilla ja toimittajan sisäisillä toiminnoilla (SFS-ISO 9004-2 1994, 7). 

Palvelu voi siten tarkoittaa toimintojen tai prosessien tulosta (aineellista tai 

aineetonta) sekä toimintoa tai prosessia (palvelun tuottamista tai 

tuotantoprosessin toteuttamista). Palvelun määrittelyyn liitetään tavallisesti 

ominaispiirteitä, joita selvitetään kappaleessa 2.2.

Laadulla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun kaikkia niitä piirteitä ja ominaisuuksia, 

joilla tuote tai palvelu täyttää asetetut tai oletettavat tarpeet (SFS-ISO 8402 1988, 

2).

Laatujärjestelmä muodostuu laatujohtamista toteuttamista varten tarkoitetuista 

organisaation rakenteesta, vastuista, menettelyohjeista, prosesseista ja resursseista 

(SFS-ISO 8402 1988, 5). Laatujärjestelmän avulla yritykselle luodaan yhtenäiset 

menettelytavat ja -ohjeet, joiden avulla saavutetaan tavoiteltu laatutaso. Tavoiteltu 

laatutaso tarkoittaa yrityksen asiakkaiden tarpeet täyttävää tasoa.

ISO 9000 -standardisarja -käsitteeseen viitattaessa tarkoitetaan standardisarjaa 

kokonaisuutena, ja sarjaan viitattaessa tarkoitetaan sen kaikkia osia. 

Standardisarjan osat ovat SFS-ISO 8402, -9000, -9001, -9002, -9003 ja -9004 

sekä siihen liittyvät alakohtaiset standardit. Mikäli tutkielmassa viitataan tiettyyn 

standardisarjan osaan, mainitaan kyseisen osan nimi (esim. SFS-ISO 9004-2, joka 

on ohjeistus palveluyrityksiä varten).
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1.5 Tutkielman rakenne ja viitekehys

Kuvio l. Tutkielman rakenne ja eteneminen

Johtopäätökset

Luku 6

Empiirisen tutkimuk
sen suorittaminen

Luku 4

Case-tutkimuksen
tulokset

Luku 5

Johdanto

Luku 1

Palvelun laadun kehittäminen

laadun käsite 
palvelujen erityispiirteet 
palveluyrityksen strategia 
ja laatu
palvelun laadun kehittämi
nen strategiana 
palvelun kokonaisvaltai
nen kehittäminen 
palvelukulttuuri ja -johta
nen

Luku 2

ISO 9000 -laatujärjestelmä

* yleistä
* ISO 9000 -standardisarja
* laatujärjestelmä - yrityk

sen ohjausväline
* ISO 9000 -standardin 

suuntaviivat palveluille

Luku 3
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Kuvio 2. Palveluyrityksen laadun kehittäminen ISO 9000 -laatujärjestelmän avulla

IAsiakkaiden tarpeiden 
¡ja odotusten seuranta

Laatujärjestelmän 
toimivuuden jatkuva 
arviointi

OMAN. RÄÄTÄLÖIDYN ISO 9000 -
LAATUJÄRJESTELMÄN
KEHITTÄMINEN

Asiakkaan kokeman 
laadun nostaminen, 
yrityksen kannattavuuden 
ja tuottavuuden lisääminen 
laatua kehittämällä

TAVOITE

ISO 9000 -standardin 
mukainen laatujärjes
telmä
* johdon vastuu, laatujär
jestelmän rakenne, 
henkilöstöresurssit, 
asiakasrajapinta_______

KEINOT

LAATUJÄRJESTELMÄN 
EDELLYTYKSET 
Palvelukulttuuri-ja johtaminen 
Laatujohtaminen ja järjestelmät 
Palvelukeskeinen henkilöstö 
Fyysiset resurssit ja laitteet

PALVELUYRITYKSEN
STRATEGINEN

PERUSVALINTA

DIFFEROINTI 
k kilpailuetu 

laatua
kehittämällä

Odotuksct=Kokemukset

TOIMINTAVARMUUS

asiakastyytyväisyys 
kustannustehokkuus 
aikataulujen pitävyys

PAREMPI LAATU
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2. PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN

2.1 Laadun käsite

Laadun käsite ei ole yksikäsitteinen. Sama tuote tai palvelu on erilaatuinen eri 

käyttäjille ja samallekin käyttäjälle erilaatuinen eri aikoina. Laatu on näin ollen 

muuttuva suure. Puhekielessä sanaa laatu käytetään ilmaisemaan tuotteen hyviä ja 

huonoja ominaisuuksia.

Laatua voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta, esim. valmistuslähtöisesti 

tai käyttäjälähtöisesti. Philip B. Crosby (1979, 17), yksi nimekkäimmistä 

laatukonsulteista, määrittelee laadun vastaavuutena vaatimuksiin (quality is 

“conformance to requirements”). Tämä määritelmä on jokseenkin 

valmistuslähtöinen. Joseph M. Juran (1974, 2) määrittelee laadun sopivuudeksi 

käyttötarkoitukseen (quality is “fitness for use as seen by the user”). Juran 

korostaa, että kysymyksessä on nimenomaan asiakkaan tai käyttäjän näkemys. 

Buzzell ja Gale (1987, 111) tekevät PIMS-tietokannan pohjalta johtopäätöksen, 

että “laatu on mitä tahansa, mitä asiakkaat sanovat sen olevan, ja tietyn tuotteen 

tai palvelun laatu on mitä tahansa, miksi asiakas sen kokee". Tämä havainto käy 

Grönroosin (1990, 60) mukaan täysin yksiin palvelujen markkinointia koskevassa 

kirjallisuudessa esitettyjen mallien kanssa.

Edellä esiintyneet määritelmät osoittavat, että laatu koetaan varsin subjektiivisesti 

ja sen pukeminen numeroiksi on mahdotonta. Crosby (1979, 14-15) toteaakin, 

että jokaisella on oma kokemuksen kautta opittu käsitys siitä, mitä laatu 

tarkoittaa, ja jokainen olettaa myös toisten tarkoittavan sillä samoja asioita kuin 

hän itse.

Tässä tutkielmassa laadulla tarkoitetaan yrityksen kykyä täyttää asiakkaiden 

tarpeet ja toivomukset. Tämä laadun määritelmä on riittävän laaja-alainen ja
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2.2

saattaa koko organisaation vastuuseen korkean laadun tuottamisesta. Mukaan 

tulee siten pelkän tuotteen tai palvelun teknisen laadun lisäksi kytkettyä yrityksen 

prosessit, tuotteen tai palvelun hinta, toimitusaika, henkilökohtainen palvelu jne., 

eli kaikki ne tekijät, joista yrityksen kilpailukyky on riippuvainen. Palvelun 

laadulla tarkoitetaan tutkielmassa tapaa, jolla yritys pystyy asiakkaitaan 

palvelemaan ja pitämään lupauksensa kaikissa tilanteissa.

Palvelujen erityispiirteet

Palvelujen johtamisen yleiset periaatteet eroavat huomattavasti perinteisistä 

teollisuuden johtamisopeista johtuen palvelujen erityispiirteistä 

(palvelujohtamisen periaatteisiin palataan kappaleessa 2.6.2). Palveluyrityksen on 

kyettävä tunnistamaan nämä ominaispiirteet, jotta yrityksen palvelun 

tuotantojärjestelmä ja -tarjonta voidaan suunnitella ja toteuttaa kilpailukykyisesti 

sekä resursseja voidaan kohdentaa siten, että asiakkaan kokema palvelun laatu on 

mahdollisimman korkea. Useimmille palveluille voidaan löytää neljä peruspiirrettä 

(Normann 1984, 17 ja Grönroos 1990, 50, Berry 1984, 30-31).

Aineettomuus on usein palveluiden huomattavin piirre. Palvelua on vaikea 

konkretisoida, joka vaikeuttaa laadun arviointia. Tällöin asiakkaiden 

ostopäätöksiin vaikuttaa heidän mielikuvansa yrityksestä ja sen palveluista. Näihin 

mielikuviin yritys voi vaikuttaa mm. markkinointiviestinnän avulla painottamalla 

laatua ja hyvää mainetta. Grönroos (1990, 208) toteaa, että viestinnän on 

vastattava todellisuutta, sillä epäluotettava viestintä heikentää yrityksen 

uskottavuutta ja siten imagoa. Lisäksi hinnoittelulla voidaan vahvistaa haluttua 

laatumielikuvaa, sillä usein korkeaa hintaa pidetään osoituksena korkeasta 

laadusta.
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Tuotannon ja kulutuksen samanaikaisuus sekä tähän läheisesti liittyvä 

varastoimattomuus. Palvelua ei Berryn (1984, 31) mukaan ole olemassa ilman 

tuotantotapahtumaa, johon asiakas usein osallistuu. Siten palvelua ei myöskään 

voida varastoida, vaan jokainen palvelu on tuotettava eriasteisesti uudelleen 

(Grönroos 1982, 29).

Tuotannon ja kulutuksen samanaikaisuus asettaa palvelun taijoajan ja asiakkaan 

välisen vuorovaikutustilanteen olennaiseen asemaan, sillä asiakas arvioi 

nimenomaan tuotantotoimenpiteiden näkyvää, vuorovaikutteista osaa. Palveluiden 

tuotantoprosessi on suunniteltava huolellisesti ennen palvelun tuottamista, jotta 

asiakkaan vuorovaikutustilanteessa kokema palvelun laatu vastaa yrityksen 

luomaa mielikuvaa laadusta. Siten laadunvalvonta tapahtuu tuotantoprosessin 

aikana. On muistettava, että asiakas on palveluntuotantoprosessissa aktiivisesti 

käytettävissä oleva laatua tuottava resurssi (Grönroos 1990).

Varastoimattomuus johtaa siihen, että yrityksen on tarkkaan suunniteltava 

palvelun tuotantokapasiteetti. Yrityksen on pyrittävä aktiivisesti kannustamaan 

asiakkaita käyttämään palveluita ns. “hiljaisina aikoina” esim. hintaa alentamalla.

Palveluiden heterogeenisyys johtuu palvelun tuotanto- ja kulutusprosessiin 

vaikuttavista inhimillisistä resursseista eli ihmisistä. Tämä aiheuttaa ongelmia 

palveluiden johtamiselle: palveluita on vaikea vakioida, jolloin tasaisen laadun 

ylläpitäminen pidemmällä aikavälillä saattaa olla vaikeaa (Berry 1984, 31). 

Tasalaatuisen palvelun tarjoamiseksi heterogeenisuuteen voidaan vaikuttaa mm. 

henkilöstön ammattitaitoon ja motivaatioon panostamalla. Lisäksi tarjottavista 

palveluista tulisi pyrkiä löytämään vakioitavissa olevia piirteitä laadun 

parantamiseksi.
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On huomattava, että esitetyt piirteet ovat kaikista tyypillisimpiä palveluille. Näistä 

piirteistä on kuitenkin poikkeuksia ja siten niitä ei voida tietenkään pitää 

yksiselitteisesti palvelujen ominaisuuksina.

2.3 Palveluyrityksen strategia ja laatu

Kilpailuetu on menestyvän yrityksen strategian ydinasia. Yrityksellä voi Porterin 

(1985, 24) mukaan olla kahdentyyppistä kilpailuetua: alhaiset kustannukset tai 

differointi. Kilpailuedun hyödyntämiseksi Porter esittää kolme perusstrategiaa, 

joita noudattamalla yritys voi saavuttaa keskimääräistä paremman menestyksen. 

Yrityksen on tehtävä valinta, minkätyyppistä kilpailuetua se tavoittelee ja millä 

alueella se sen haluaa saavuttaa. Kappaleessa 2.2 esitetyt palvelujen 

ominaispiirteet vaikuttavat osaltaan palveluyrityksen mahdollisuuksiin soveltaa 

kilpailun perusstrategioita. Yrityksen tulee siten huolellisesti analysoida eri 

strategiavaihtoehtojen vaikutuksia toimintaansa; tärkeintä on, että valittu strategia 

mahdollistaa kilpailuedun.

2.3.1 Alhaisiin kustannuksiin perustuva strategia

Kustannusjohtajuus on strategia, jossa yritys pyrkii olemaan alansa ainoa 

alhaisin kustannuksin tuottava yritys. Kustannusjohtajuus perustuu yrityksen 

laajaan toimintakenttään ja monien segmenttien palvelemiseen. Tätä strategiaa 

toteuttavan yrityksen on löydettävä ja hyödynnettävä kaikki kustannusedun 

lähteet ja se joutuu ainakin osittain luopumaan differoinnista vähentääkseen 

kustannuksia (Porter 1985, 26). Palveluyrityksen kannalta kustannusten 

karsiminen ja siten hinnan alentaminen asiakkaiden säilyttämiseksi saattavat 

vaikuttaa houkuttelevalta kireässä kilpailutilanteessa. Tästä huolimatta 

palveluyritysten tulisi muistaa, että kustannusjohtajuus edellyttää suotuisaa 

kustannusrakennetta, jotta hintoja voitaisiin alentaa katteita pienentämättä.
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Grönroosin (1990, 121-122) mukaan alhaisiin kustannuksiin pyrkiminen sopii 

hyvin perinteisille teollisuusyrityksille, muttei välttämättä palveluyrityksille. Tämä 

johtuu siitä, että kustannusjohtajuus edellyttää yleensä laajaa toimintakenttää eli 

monia segmenttejä. Porter (1985) mainitsee myös korkean käyttöasteen ja 

edullisen sijainnin kustannusedun saavuttamisen edellytyksinä. Nämä lähteet 

edellyttäisivät palvelutuotteen vakioimista, joka ei kuitenkaan ole kovin useilla 

palvelutuotannon aloilla mahdollista. Alhaisten kustannusten strategiaan ja - 

johtamisajatteluun sisältyy yleisesti kolme sääntöä puhuttaessa yrityksen 

kilpailukyvyn vahvistamisesta:

vähennetään tuotanto- ja hallintokustannuksia, jotta tuotteiden 

yksikkökustannukset alenevat

kasvatetaan perinteisten markkinointitoimien, kuten mainonnan, 

myyntityön ja myynninedistämisen budjettia, jotta valmistetuille 

tuotteille löydetään markkinat

vahvistetaan tuotekehitystä

Luonnollisesti strategiseen johtamiseen kuuluu muitakin osa-alueita, mutta nämä 

ovat tärkeimmät palvelujen johtamisen kannalta. Teollisuudessa edellä mainitut 

säännöt ovat yleensä Grönroosin mukaan järkeviä niiden ollessa sidoksissa 

tavaramaailmaan. Kustannusjohtajuus-strategian mukaisesti jos 

tuotantokustannuksia voidaan alentaa, voidaan alentaa hintoja tai saada suurempia 

katteita. Samanaikaisesti tavaroiden laatu ei välttämättä huonone. 

Markkinointiponnistelujen lisääminen vaikuttaa yleensä myös myönteisesti 

kysyntään. Jatkuva tuotekehitys on tärkeää niin teollisuudessa kuin 

palvelualoillakin, mutta kaksi ensin mainittua sääntöä eivät Grönroosin mukaan 

toimi palveluyrityksissä johtuen palvelujen ja palvelujen tuotannon
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ominaispiirteistä. Mikäli palveluyritys pyrkii taloudellisia ongelmia tai kilpailun 

kiristymisen kohdatessaan parantamaan kilpailukykyään alentamalla 

kustannuksiaan, on mahdollista, että se lankeaa strategiseen johtamisansaan 

(Grönroos 1990, 122-129). Normann (1984) käyttää samasta asiasta nimitystä 

noidankehä.

Kuvio 3. Alhaisten kustannusten strateginen johtamisansa palveluyrityksessä

Yrityksen imagon 
heikkeneminen

7
Tyytymättömiä

asiakkaita

Taloudellisia
ongelmia

tai
kilpailun kiristyminen

Perinteisten markki-
nointipoimistclujen
lisääminen

---- X—
Palvelun laadun 
heikkeneminen

Sisäisen ilmapiirin 
heikkeneminen

Sisäistä tehokkuutta 
koskevia päätöksiä 

(jotka vaikuttavat usein 
henkilöstöön)

Palvelun laadun 
heikkeneminen

Asiakastyytyväisyys
heikkenee

Vähäisiä kustan
nussäästöjä

Lähde: Grönroos 1990, 123

Kun palveluyrityksessä tai palvelutoimialalla yritetään soveltaa 

kustannusjohtajuuteen perustuvaa strategiaa, saattavat seuraukset olla kuvion 3 

kaltaiset. Lähtöoletuksena kuviossa on, että kilpailu palveluyrityksen ympärillä 

kiristyy, johon yritys pyrkii vastaamaan alhaisemmilla kustannuksilla. Toisena
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vaihtoehtona saattavat kuvion mukaisesti olla taloudelliset ongelmat. Useimmissa 

palveluyrityksissä työvoimakustannukset ovat suuret henkilöstön ollessa yrityksen 

tärkein voimavara. Kustannusten hillitsemiseksi tehdään usein henkilöstöä 

koskevia strategisia päätöksiä: henkilöstöä supistetaan, itsepalvelun osuutta 

lisätään, ihmisiä korvataan koneilla jne. Näillä toimilla on suora vaikutus 

asiakkaan kokemaan palvelun laatuun, sillä useimmissa palveluissa asiakkaan 

arvio saamastaan palvelusta perustuu pääasiassa yrityksen edustajan ja asiakkaan 

väliseen vuorovaikutustilanteeseen. Teollisuusyrityksissä edellä mainittujen 

päätösten tulisi tehostaa tuotantoa ja alentaa kustannustasoa ilman vaikutuksia 

tuotantoon. Palvelualallakin tätä saattaa joskus tapahtua, mutta yleensä tulokset 

ovat yksinomaan kielteisiä ainakin pitkällä aikavälillä (Grönroos 1990).

Strategisen johtamisansan ymmärtämiseksi on olennaista se, että yritysjohto 

tunnistaa palveluiden sisäisen ja ulkoisen tehokkuuden suhteen. Sisäinen 

tehokkuus liittyy yrityksen toimintatapaan sekä työvoiman ja pääoman 

tuottavuuteen. Ulkoinen tehokkuus taas liittyy siihen, kuinka asiakkaat kokevat 

yrityksen toiminnan ja tuotoksen (asiakastyytyväisyys). Grönroosin (1990) 

mukaan teollisuudessa sisäisen ja ulkoisen tehokkuuden suhde ei ole kovin 

merkityksellinen, koska asiakkaat kokevat vain tuotantoprosessin fyysisen 

lopputuloksen. Palvelujen peruspiirteiden mukaisesti asiakas on mukana 

tuotantoprosessissa ja kokee prosessin lopputuloksen lisäksi osia itse prosessista.

Lopputuloksena edellä kuvatusta prosessista on palvelun laadun heikkeneminen, 

tulehtunut sisäinen ilmapiiri, yrityksen imago on kärsinyt sekä alkuperäinen 

ongelma ei ole tullut ratkaistuksi.

Kustannusjohtajuus ei siten ole strategisena valintana välttämättä sovi 

palveluyritykselle. Tuloksellisempi tapa kilpailuedun saavuttamiseksi olisikin 

differointistrategia, jota käsitellään seuraavassa kappaleessa 2.3.2.
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2.3.2 Laatuun perustuva dMTerointistrategia

Toinen perusstrategia kilpailuedun saavuttamiseksi on difFerointi eli 

erilaistaminen. Palveluyritys voi valita ainutlaatuisuutensa lähteeksi palvelun 

laadun, johon panostamalla se pyrkii erottautumaan kilpailijoista. Laatuun 

perustuva difFerointi on sitä järkevämpää, mitä heterogeenisemmästä palvelusta on 

kyse. Palvelun laatuun perustuvaa difFerointistrategiaa noudattavan yrityksen on 

kuitenkin huomioitava kustannusasemansa, jotta difFeroinnin aiheuttamat 

kustannukset eivät söisi sen vapaamman hinnoittelun mahdollistamia korkeampia 

katteita (Porter 1985). Laatuun perustuva difFerointi edellyttää syvällistä 

asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä sekä yrityksen oman toiminnan analysointia, 

jotta difFerointistrategian perustarkoitus, asiakkaan kokeman arvon lisääminen, 

toteutuu (Porter 1985).

Kokonaisvaltainen laadun kehittämisen tavoitteena on difFerointiperustan 

saavuttaminen tuotteiden, henkilöstön ja yrityksen toimintoketjujen eli prosessien 

laatuun panostamalla. Laadun parantamisella pyritään lisäämään 

asiakastyytyväisyyttä tai pienentämään laatukustannuksia (Järvelin 1992, 87). 

Tavoitteena on toiminnan kehittäminen sellaiseksi, että asiakkaalle kyetään 

tarjoamaan heidän haluamiaan tavaroita ja palveluita oikea-aikaisesti asiakkaiden 

vaatimukset ja yrityksen tavoitteet täyttäen.

Kokonaisvaltaisen laadun kehittämisen pohjana lienee oletus, että yrityksen 

huonolla laadulla on kustannuksensa. Lienee selvää, että tehtyjen virheiden 

korjaamiseen sitoutuvat resurssit aiheuttavat kustannuksia sen sijaan, että ne 

olisivat tuottavassa toiminnassa. Siten yrityksen toimintaprosessien kehittäminen 

mahdollistaa laadukkaammat lopulliset tuotteet ja vähentää huomattavasti 

virheiden aiheuttamia kustannuksia
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Vaikkakin yrityksen kustannustaso alenee, ei Porterin (1989, 114) mukaan laadun 

kehittämistä tulisi strategisessa mielessä suoraan yhdistää kustannusten 

alentamiseen. Tämä johtuu siitä, että differointistrategiassa laadun kehittämisellä 

pyritään ensisijaisesti erilaistamaan tuote kilpailijoiden vastaavista ja tämä 

luonnollisesti vaatii investointeja varsinkin kehitystyön alussa. Kustannusten 

aleneminen on siten enemmänkin laadun kehittämisen sivutuote.

Nykyaikainen laatujohtaminen tähtää laadun parantamiseen sellaisin keinoin, että 

samalla sen kustannukset alenevat. Kustannusten aleneminen ei kuitenkaan saa 

vaarantaa differointimahdollisuuksia, koska tällöin kilpailuedun perusta murenee. 

Kokonaisvaltainen laadun kehittäminen poistaa etenkin sellaisia kustannuksia, 

joihin perinteisesti ei ole kiinnitetty huomiota tai joita on saatettu pitää 

väistämättöminä tai hyväksyttävinä. Yhtäältä laadun tekemisellä on 

kustannuksensa, ja toisaalta laatuun panostaminen ei saa olla itsetarkoitus; 

toiminnan kehittämisen tulee perustua sellaiseen menestystekijään, jonka asiakkaat 

viime kädessä määrittävät, palveluyrityksen tuleekin tuntea asiakkaan arvoketju, 

jolloin asiakas saa mahdollisimman suuren lisäarvon tarjotusta palvelusta.

Yrityksen valitessa laadun kehittämisen differoinnin ja strategiansa perustaksi, 

haastaa se samalla itsensä arvioimaan liiketoimintaansa kriittisesti uudella tavalla. 

Kokonaisvaltainen laatustrategia mahdollistaa pysyvän kilpailuedun, sillä sen 

tavoitteena on jatkuva kehittyminen ja kilpailuedun perustuminen organisaation 

oppimiseen. Uusien toimintatapojen oppiminen lisää yrityksen tietotaitoa, jota 

kilpailijoiden on vaikea kopioida. King (1984) toteaa, että jatkuva laadun 

kehittäminen palveluissa tarkoittaa sitä, että jokaiselta organisaation jäseneltä 

vaaditaan laadun merkityksen korostamista ja hyvään palvelun laatuun 

vaikuttavien keinojen ymmärtämistä. Tavoitteena onkin Kingin (1984) mukaan 

kehittää henkilöstön keskuudessa “laatukäyttäytymistä”.
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2.4 Palvelun laadun kehittäminen strategiana

Palvelun laadun kehittäminen on yrityksen johdon strateginen päätös. Se vaatii 

yritykseltä aikaa, resursseja sekä sitoutumista, koska palvelun laadun kehittäminen 

on pitkäkestoinen prosessi. Ennen kuin yrityksessä aletaan suunnitella ja toteuttaa 

laadunkehittämisohjelmaa, tulisi yrityksen selvittää mm. seuraavat asiat:

• mitkä ulkoiset tekijät asettavat vaatimuksia paremmalle laadulle - (kappale 

2.4.1)

• mitä on laadukas palvelu, mistä osatekijöistä se muodostuu ja miten asiakkaat 

laatua arvioivat (2.4.2 ja 2.4.3)

• mitä hyötyjä ja haittoja palvelun laadun kehittäminen yritykselle tuo (2.4.4)

• miten palvelun laatua kehitetään (2.5)

• mitä laadun kehittäminen strategisena valintana palveluyritykseltä edellyttää 

(2.6)

Seuraavissa kappaleissa käsitellään näitä laadun kehittämisen ydinkysymyksiä.

2.4.1 Laadunkehittämistarpeesecn vaikuttavat tekijät

Laadun kehittämisen tarkoituksena on yrityksen kilpailukyvyn ja markkina- 

aseman säilyttäminen Salmisen (1986, 11) mukaan muita tärkeitä, lähinnä 

yrityksen ulkoisesta ympäristöstä johtuvia syitä tuotteiden ja palveluiden 

laadunohjaukseen ovat mm

- yleinen laatutietoisuuden lisääntyminen: yritysten asiakkaiden ja tuotteiden 

käyttäjien asettamat toiveet ja vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Teknisen kehitys 

on nostanut tuotteiden laatua, joka on luonnostaan heijastunut tuotteiden 

käyttäjien odotuksiin.
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2.4.2

- useimmilla aloilla kilpailu on kiristynyt, jolloin laatutekijöiden merkitys on 

korostunut. Laatuvirheiden vaikutukset saattavat heijastua laajalle asiakaskuntaan 

ja kilpailijat pyrkivät hyödyntämään toisten epäonnistumiset aggressiivisesti.

- tekniset laitteet yms. monimutkaistuvat elektroniikan käytön lisääntyessä. 

Tällöin tuotteiden käyttäjien mahdollisuudet hoitaa itse pienet laatuongelmat 

vähenevät, jolloin laitteet on jo alunperin suunniteltava ja valmistettava 

luotettavammiksi.

- tuotteiden ja palveluiden laatuun välillisesti vaikuttava lainsäädäntö kiristyy 

koko ajan. Esimerkiksi tuoteturvallisuus- ja tuotevastuulaki korostavat laadun 

merkitystä. Samanaikaisesti eri maissa on jo käytössä laadunohjaustoimintaan 

vaikuttavia standardeja, mm. ISO-9000 standardisarja.

- yritysten sisäisessä toiminnassa on myös tekijöitä, jotka vaikuttavat 

laadunkehittämistarpeeseen. Erityisesti tuotteiden ja palveluiden 

monimutkaistuminen on pakottanut yritykset kiinnittämään huomiota 

laatuasioiden parempaan suunnitteluun.

Tässä esitetyt laadun kehittämisen ja ohjaamisen tarvetta korostavat seikat eivät 

ole merkitsevyysjärjestyksessä, sillä asiat painottuvat yritys-, tuote ja jopa 

maakohtaisesti eri tavoin

Palvelun laadun ulottuvuudet

Palvelun laadun kehittämisen pohjaksi yrityksellä tulee olla selkeä käsitys siitä, 

mitä asiakkaat tarkoittavat palvelun laadulla. Laadun ulottuvuuksista on tehty 

lukuisia tutkimuksia ja niiden tulokset ovat samansuuntaisia ja siten toisiaan 

tukevia. LeBlank ja Nguyen (1988) päättelevät, että palvelun laatu muodostuu 

viidestä ulottuvuudesta: yrityksen imagosta, yrityksen sisäisestä organisaatiosta,
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palveluntuotantojärjestelmän fyysisestä tuesta, yrityksen edustajan ja asiakkaan 

vuorovaikutuksesta ja asiakastyytyväisyydestä. Lehtisen (1983) mukaan laadulla 

on kaksi ulottuvuutta: prosessin laatu ja lopputuloksen laatu. Prosessin laatua 

asiakas arvioi palvelua kuluttaessaan ja vastaavasti lopputuloksen laadun asiakas 

arvioi palvelun kuluttamisen jälkeen.

Grönroos (1990, 61) on tiivistänyt edellä mainittujen tutkijoiden määrittelemät 

laadun ulottuvuudet kahteen. Hänen mukaansa asiakkaiden kokemalla palvelun 

laadulla on pohjimmiltaan siis kaksi ulottuvuutta: tekninen eli

lopputulosulottuvuus ja toiminnallinen eli prosessiulottuvuus (vrt. myös 

Parasuraman y m 1985 ja Lehtinen 1986). Se niitä asiakkaat saavat 

vuorovaikutuksessaan yrityksen kanssa, on selvästi tärkeää heille ja heidän 

suorittamalleen laadun arvioinnille. Tätä pidetään usein toimitetun tuotteen 

laatuna Kyseessä on kuitenkin vain yksi laadun ulottuvuus, jota kutsutaan 

palveluntuotantoprosessin tuloksen tekniseksi laaduksi. Se asiakkaalle jää, kun 

asiakkaan ja yrityksen edustajan vuorovaikutus on päättynyt. Usein asiakkaat 

pystyvät arvioimaan tätä ulottuvuutta melko objektiivisesti.

Asiakkaan kokemaan palvelun laatuun vaikuttaa myös se tapa (miten), jolla 

tekninen laatu, prosessin lopputulos, hänelle välitetään. Tämä liittyy läheisesti ns. 

totuuden hetkien hoitoon ja palvelun tarjoajan toimintaan, jota kutsutaan 

prosessin toiminnalliseksi laaduksi Toiminnallista laatua ei voida arvioida niin 

objektiivisesti kuin teknistä laatua. Lisäksi laadun kokemiseen vaikuttaa yrityksen 

tai paikallisen toimipisteen imago. Imagon merkitys on äärimmäisen tärkeä ja se 

voi vaikuttaa laadun kokemiseen monin tavoin. Jos asiakkaalla on myönteinen 

mielikuva palvelun tarjoajasta, pienet virheet annetaan luultavasti anteeksi. Jos 

virheitä tapahtuu usein, imago karisee. Imagon ollessa kielteinen, mikä tahansa 

virhe vaikuttaa paljon enemmän. Imagoa voidaan siten pitää kokemisen 

suodattimena (Grönroos 1990, 63).
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2.4.3

Laadun kaksi ulottuvuutta - mitä ja miten - eivät päde pelkästään palveluihin. 

Asiakkaalle tarjottava tekninen ratkaisu, jonka esim. kone tai tavara tarjoaa, on 

osa asiakkaan mieltämää kokonaislaatua. Yritykset muokata konetta asiakkaan 

erityistarpeiden mukaan lisäävät toiminnallista arvoa ja kuuluvat siksi asiakkaan 

mieltämään toiminnalliseen kokonaislaatuun.

On syytä huomata, että laatu-ulottuvuudet vaikuttavat yhdessä ts. ovat 

riippuvaisia toisistaan. Hyväksyttävä tekninen laatu on välttämätön 

menestyksekkäälle toiminnalliselle laadulle. Toisaalta asiakkaat antavat anteeksi 

tilapäiset teknisen laadun ongelmat, mikäli toiminnallinen laatu on kyllin hyvää 

(Grönroos 1982, 70).

Laadukkaan palvelun kriteerit

1980-luvulla julkaistiin useita tutkimuksia tekijöistä, jotka vaikuttavat koettuun 

kokonaislaatuun. Berry (Parasuraman ym. 1985) kollegoineen teki mittavan, 

palvelujen kokemista koskevan tutkimuksen. Tutkimuksen avulla löydettiin 

kymmenen tekijää, joista asiakkaan kokema palvelun laatu muodostuu riippumatta 

siitä, minkälainen palvelu on kyseessä. Jatkotutkimuksessa tutkijat käsittelivät 

löytämäänsä kymmentä tekijää uudestaan ja tiivistivät laatuun vaikuttavien 

tekijöiden määrän viiteen:

Luotettavuus merkitsee suorituksen tarkkuutta, johdonmukaisuutta ja 

luotettavuutta. Tällöin yritys mm. tekee palvelun oikein ensimmäisellä kerralla, 

laskuttaa täsmällisesti, arkistoi moitteettomasti, toimittaa palvelun oikeaan aikaan 

jne.
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Fyysinen ympäristö sisältää palvelun fyysiset tekijät: fyysiset tilat, henkilöstön 

ulkoisen olemuksen, palvelussa käytettävät apuvälineet tai koneet, palvelun 

fyysiset merkit (kortit jne.) sekä muut palvelutiloissa olevat asiakkaat.

Rcagointialttius koskee työntekijöiden halua ja valmiutta palvella: palvelu 

tapahtuu ajallaan, tarpeelliset asiakirjat lähetetään heti, asiakkaaseen otetaan 

yhteyttä viivytyksettä sekä että palvelu on nopeaa.

Vakuuttavuus merkitsee työntekijöiden tietoa, taitoa sekä kykyä luoda 

luottamuksen tunnetta asiakkaaseen. Asiakas kokee, että palvelu on riskitön.

Empaattisuus merkitsee työntekijöiden käytöstapoja, kunnioittavaa asennetta, 

huomaavaisuutta ja ystävällisyyttä.

On mielenkiintoista havaita, että ainoastaan yksi tekijä, luotettavuus, liittyy 

lopputuloksen tekniseen laatuun. Fyysinen ympäristö, reagointialttius, 

vakuuttavuus ja empaattisuus liittyvät enemmän koetun laadun 

prosessiulottuvuuteen. Grönroosin (1990, 68) mukaan tutkimustulokset osoittavat 

selvästi toiminnallisen laadun merkityksen. Edellä esitetyt tekijöiden liittyy 

läheisesti palvelun laadun muotoutumisen malliin, joka esitetään kappaleessa 

2.5.1.

Parasuraman ym. (1991) tutkimus osoittaa, että asiakkaat pitävät luotettavuutta 

palvelun tärkeimpänä kriteerinä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka luotettavuus on 

tärkein tekijä asiakkaan odotusten täyttämiseksi, prosessiin liittyvät tekijät, 

etenkin vakuuttavuus, reagointialttius ja empaattisuus, ovat tärkeimpiä asiakkaan 

odotusten ylittämiseksi. Asiakkaat pitävät palvelun luotettavuutta siten itsestään 

selvänä, joten palveluyrityksen todellisen kilpailuedun lähteet saattavat löytyä 

yrityksen toiminnallisesta laadusta.
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2.4.4 Palvelun laatu asiakkaan kokemana

Kappaleessa 2.2 palveluiden erityispiirteiden yhteydessä todettiin, että laadun 

arviointi on asiakkaan kannalta monesti vaikeampaa palveluissa kuin tavaroissa, ja 

lisäksi se on hyvin subjektiivista. Parasuraman ym. (1985) toteavat laajan 

tutkimuksensa johtopäätöksenä, että asiakkaat arvioivat palvelun laatua 

vertaamalla kokemaansa palvelua odotuksiinsa kyseisestä palvelusta ennen 

palvelun kuluttamista. Tutkimuksen mukaan kuluttajien ja yritysasiakkaiden 

palveluihin kohdistuneissa odotuksissa on ainoastaan minimaalisia eroja. 

Grönroosin (1982) ajatukset laadun arvioinnista ovat täysin samansuuntaisia.

On kuitenkin huomattava, että laatu-ulottuvuuksista saadut kokemukset eivät 

yksinään määrää, millaisena palvelua pidetään. Koettuun kokonaislaatuun 

vaikuttavat myös asiakkaan odotukset. Odotuksiin vaikuttavat 

markkinointiviestinnän keinot, yrityksen imago, suusanallinen viestintä (word-of- 

mouth) sekä asiakkaan tarpeet (Grönroos 1990, 66). Markkinointiviestintää yritys 

pystyy suoraan valvomaan, mutta imago ja suusanallinen viestintä on vain 

epäsuorasti valvottavissa. Palvelun laatua arvioidessaan asiakas siten vertaa 

odotuksiaan kokemaansa palveluun. Kuvio 2 selventää koetun kokonaislaadun 

sisältöä.

Kuvio 4. Koettu kokonaislaatu

Odotettu laatu *

* Markkinointiviestintä
* Imago
* Suusanallinen viestintä
* Asiakkaan tarpeet

Koettu
kokonaislaatu Koettu laatu

/ \
1 knago 1

/ \
Tekninen laatu: Toiminnallinen

mitä laatu: miten

Lähde: Grönroos 1990, 66
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Asiakkaan laadun arviointia eivät määrää ainoastaan laadun tekninen ja 

toiminnallinen ulottuvuus, vaan pikemminkin odotetun ja koetun laadun 

välinen kuilu (Grönroos 1983a). Siten mikäli asiakkaan odotukset ovat 

korkeammat kuin koettu laatu, jonka arvion asiakas tekee palvelun kulutettuaan, 

on hän tyytymätön palvelun laatuun. Odotetun ja koetun laadun välisen kuilun 

minimoimiseksi palveluyrityksen on huomioitava kaksi kriittistä seikkaa: (1) 

perinteisillä markkinointikeinoilla on annettava realistisia lupauksia palvelusta ja 

(2) yritysjohdon on ymmärrettävä, kuinka tekninen ja toiminnallinen laatu 

muodostuvat ja miten asiakkaat niitä arvioivat (Grönroos 1982, 76). 

Laatujohtaminen tarkoittaakin palveluissa puhuttaessa erityisesti odotetun ja 

koetun laadun yhteensovittamista, josta yleensä on seurauksena 

asiakastyytyväisyys.

Parasuraman ym. (1991) toteaa, että asiakkaan odotusten tunteminen on edellytys 

asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi. Parasuramanin tutkimus osoittaa, että 

asiakkaiden odotukset palveluista ovat kaksitasoisia ja dynaamisia. 

Kaksitasoisuudella tarkoitetaan sitä, että asiakkaan odotukset asettavat palvelulle 

minimi- tai hyväksyttävän tason ja toisaalta tason, jonka asiakas toivoo saavansa. 

Näiden kahden väliin jää ns. tyydyttävyysalue (suomennos kirjoittajan). Palvelun 

laadun tulisi siis sijoittua asiakkaan odotusten tälle alueelle. Tämän lisäksi 

Parasuramanin ym. (1991) mukaan tyydyttävyysalue on palvelun laadun kullakin 

ulottuvuudella eri tasolla, yleensä siten, että tekniseltä laadulta eli prosessin 

lopputulokselta odotetaan enemmän. Toiminnallisen laadun kehittäminen ja sen 

avulla asiakkaan odotusten täyttäminen on siten yritykselle helpompaa.

Asiakkaan odotusten dynaamisuudella tarkoitetaan odotusten muuttumista ja 

kehittymistä ajan myötä. Odotukset eivät ole stabiileja. Mm. asiakkaan aiemmat 

kokemukset, tarjolla olevien palvelun tarjoajien ja asiakkaan mukana olevien 

henkilöiden määrä sekä asiakkaan mahdollinen “erityistarve”, esim. nopeus 

palvelun vastaanottamisessa vaikuttavat asiakkaan odotusten tasoon sekä siihen



2.4.5

millainen laatu on hyväksyttävää ja millainen odotukset ylittävää. Näissä 

tapauksissa asiakkaan odotukset nousevat (Parasuraman ym. 1991). Palvelujen 

laadun johtamisessa on kuitenkin muistaa, että asiakkaat odottavat 

palveluyrityksien täyttävän perustehtävänsä eli tekevän sen, mitä niiden voidaan 

olettaa osaavan tehdä; niiden ei ole syytä yrittää tarjota mitään ylihienoa. Jos 

autokorjaamo korjaa moottorivian ensimmäisellä kerralla moitteettomasti ja 

asiakas säästyy lisäkorjauksilta, on asiakas todennäköisesti tyytyväinen. 

Palveluyritykset voivatkin parantaa palveluimagoaan parhaiten kohdistamalla 

enemmän aikaa ja resursseja peruspalvelujen tuottamiseen (Parasuraman ym. 

1991).

¿i

Palvelun laatu yrityksen kannalta

Normannin (1984, 140) mukaan laatu voi yrityksen kannalta tarkoittaa useita eri 

asioita. Se voidaan ymmärtää tuotteen tai prosessin laaduksi, tuotanto- tai 

jakelujärjestelmän aikaansaamaksi laaduksi tai koko yrityksen yleisfilosofiaksi. 

Tarkasteltaessa laatua koko organisaation yleisfilosofiana, voidaan yrityksen 

kannalta erottaa ainakin viisi eri tasoa, palveluyrityksen lopputuotteen laatu, 

toiminnon В suoritteen laatu C:lle (sisäinen asiakas -periaate), toiminnan laatu 

alueella B, työyhteisön laatu koko yrityksessä ja sosiaalinen laatu eli laatu 

kolmannelle taholle (Malka 1988, 89). Tässä tutkielmassa laatua tarkastellaan 

palveluyrityksen kokonaisvaltaisen toiminnan kykynä täyttää strategiavalinnan 

mukaisesti asiakkaiden odotukset.

Palvelun laadun kehittäminen ja laatukulttuurin luominen tuovat yritykselle 

monia pitkäaikaisia etuja. Paltschikin (1990, 12-14) mukaan parempaan laatuun 

panostaminen tuo yritykselle ainakin seuraavia positiivisia seurauksia:

■ suurempi asiakasuskollisuus

■ enemmän uusintaostoja
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■ vähenevä haavoittuvuus hintasodissa

■ mahdollisuus korkeampaan hinnoitteluun markkinaosuutta menettämättä

■ alhaisemmat markkinoinnin kokonaiskustannukset

■ markkinaosuuksien kasvu

■ tuottavuuden kasvu

Buzzell ja Galen (1987) suorittama suureen PIMS (Profit Impact of Marketing 

Strategy) -tietokantaan pohjautuva tutkimus tukee Paltschikin väitteitä laatuun 

panostamisen myönteisistä seurauksista. Tutkijat osoittavat selkeästi, että 

yksittäisistä kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä merkittävimmäksi nousi 

yrityksen tuottama suhteellinen laatu. Käytetystä mittarista ja tuotemerkin 

markkinaosuudesta riippumatta ne tuotteet tai palvelut, joiden laatua asiakkaat 

pitävät hyvänä, päihittivät huonompilaatuiset kilpailijansa. Laadun ja 

kannattavuuden positiivista riippuvuutta Järvelin ( 1992, 10) selittää paremmalla 

asiakastyytyväisyydellä ja toiminnan laadun ansiosta säästetyillä kustannuksilla.

Laadun parantamisen positiivisista seurauksista huolimatta yrityksissä usein 

vastustetaan kehittämishankkeita, Grönroosin (1990, 77) mukaan lähinnä 

kahdesta syystä: (1) laadun kehittäminen maksaa liikaa, enemmän kuin uuden 

liiketoiminnan lisätuloilla voi saavuttaa ja (2) laadun parantaminen merkitsee 

tuottavuuden laskua, mihin organisaatiolla ei ole varaa. Molemmat syyt laadun 

parantamisesta luopumiselle liittyvät siis kustannuksiin. Laadun kehittäminen vie 

liikaa resursseja ja lisäkustannuksia sekä laskee tuottavuutta, mikä johtaa 

yksikkökustannusten kasvuun. Molemmat esitetyt syyt ovat kuitenkin virheellisiä 

ja perustuvat riittämättömään tietoon sekä laadun ja tuottavuuden suhteesta että 

toisaalta resurssien käytöstä ja kustannusten ja tulojen lähteistä (Grönroos 1990, 
77).

Amerikkalaisen laatugurun Philip Crosby n (1979) mukaan itse asiassa laadun 

puute maksaa. Crosby toteaa, että amerikkalaiset teollisuusfirmat käyttävät jopa
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20 % liikevaihdostaan tehtyjen virheiden korjaamiseen. Vastaavasti

palveluorganisaatioilla jopa 35 % käyttökustannuksista saattaa aiheutua laadun 

puutteesta. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että jopa joka kolmas työntekijä 

ei tuottaisi mitään.

Laatu ei kuitenkaan saa olla palveluyrityksessä sinänsä itsetarkoitus, vaan on 

ymmärrettävä sen hyvin läheinen sidos tuottavuuteen ja tehokkuuteen. Normannin 

(1984, 154) mukaan laatu vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen määrittelemällä 

yrityksen strategisen aseman, rajaten siten palveluajatusta ja siihen sopivaa 

markkinasegmenttiä ja auttaen samalla sopivan hinnoittelunstrategian 

löytämisessä. Laatuun liittyvät ominaisuudet ovat sen vuoksi tärkeä osa 

organisaation imagoa. Toiseksi laatu vaikuttaa palveluyrityksen henkilöstöön. 

Palvelun laadun johdonmukaisuutta ja vakaisuutta voidaan käyttää henkilöstön 

moraalin ja siten myös sen tuottavuuden lisääjänä. Henkilöstön kokiessa 

hallitsevansa vuorovaikutustilanteet asiakkaiden kanssa paranee yritysilmasto ja 

siten tuottavuus. Kolmanneksi Normann (1984) mainitsee sopivan ja 

johdonmukaisen laadun lisäävän hyvän ja tehokkaan palvelun toimituksen ja 

samalla asiakkaan tyytyväisyyden todennäköisyyttä, joka oletettavasti lisää 

asiakasuskollisuutta.

Laadun kehittämisen ilmeisistä hyödyistä huolimatta monet laatuohjelmia 

toteuttaneet yritykset kokevat, että ohjelmat eivät kannattaneet. Mm. Normann 

(1984) ja Grönroos (1990) ovat kirjoittaneet laadunkehittämisprosessin 

epäonnistumiseen johtaneista syistä. Suurimpana syynä on yleensä suhtautuminen 

laadun parantamiseen projektina eli sitä pidetään liian usein vain taktisena 

ohjelmana eikä pitkäkestoisena, sitoutumista vaativana prosessina. Muita syitä 

ovat Normannin (1984) mukaan mm. ylimmän johdon mielenkiinnon puute, 

laadun sysääminen erikoishenkilöstön huoleksi, roolien ristiriitaisuus ja 

kykenemättömyys pitkäjännitteiseen työskentelyyn.
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2.5

2.5.1

Laadun kehittäminen on palveluyrityksille pitkän tähtäyksen asia. Kestävän laadun 

saavuttaminen ilman systemaattista työtä on hyvin vaikeaa. Laatujohtamiseen 

kuuluu olennaisena osana täsmällisen ja selkeän käsityksen muodostaminen laadun 

ja kannattavuuden välisistä yhteyksistä, jotta ymmärretään laadunmuutosten 

kustannukset ja vipuvaikutukset (Normann 1984).

Palvelun kokonaisvaltainen kehittäminen

Laadun muotoutumisen malli

Tasainen, asiakkaan odotukset täyttävä laatu syntyy vain määrätietoisen ja 

systemaattisen työn tuloksena. Parasuraman ym. (1985) on rakentanut laadun 

kehittämisen mallin, jonka avulla voidaan selvittää, mitä toimenpiteitä on 

harkittava analysoitaessa ja suunniteltaessa palvelun laatua.

Mallin, joka esitetään kuviossa 5, lähtökohtana on asiakkaan odotusten ja 

kokemusten vertaaminen toisiinsa. Niiden vastaavuus riippuu olennaisesti siitä, 

onko yrityksen johdolla ymmärtämys siitä, miten mallin eri osatekijät vaikuttavat 

asiakkaan näkemykseen palvelun laadusta. Mikäli yritys ei pysty tarjoamaan 

onnistunutta palvelupakettia, joka koostuu ydin-, avustavista-, ja tukipalveluista, 

on laatuongelman syitä pyrittävä etsimään kuvion viidestä lantukuilusta. Neljä 

ensimmäistä kuilua liittyvät palvelun tarjoajan toimintaan ja viides asiakkaan 

näkemyksiin. Nämä kuilut ovat laatuongelmien pääasiallisia lähteitä ja ne 

yrityksen tulee analysoida ennen laadunkehittämistyöhön ryhtymistä. Kuilut 

selvitettyään yritys pystyy kohdistamaan voimavaransa tehokkaasti laadun 

parantamiseksi.

Kappaleessa 2.4.2 esitetyt laadun ulottuvuudet liittyvät malliin olennaisesti. 

Palvelun tekninen laatu on yksi osatekijä mallin koetussa laadussa ja vastaavasti 

toiminnallinen laatu syntyy palvelun tuotantoprosessissa. Lisäksi edellisiin
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vaikuttavat yrityksen johdon käsitykset asiakkaan odotuksista sekä niiden 

perusteella tehdyt laatuerittelyt.

Kuvio 5. Palvelun laadun muotoutuminen

Asiakas

Suusanallinen Asiakkaan Aiemmat
viestintä tarpeet kokemukset

KUILU 5

Markkinoija

KUILU 3

Odotettu palvelu 

1--------f-------
Koettu palvelu

----------- X--------

Palvelun toimitus 
(mukaan lukien 

etu-ja jälkikiiteis- 
kontaktit

KUILU
......4.....

Ulkoinen 
asiakkaisiin 

*| kohdistuva 
viestintä

KUILU 1

KUILU 2

-X______________________________________

Käsitysten muokkaa
minen palvelun laadun 
erittelyiksi
LX----------------X-------------------------

—X_________ ________________
Johdon käsitykset asiak
kaiden odotuksista

Lähde: Zeithaml ym.(1987)

Ensimmäinen kuilu: johdon käsitykset asiakkaan odotuksista vs. todelliset 

palveluodotukset. Tämä kuilu muodostuu, mikäli yrityksen johto näkee 

asiakkaan laatuodotukset puutteellisesti. Tällainen näkemys saattaa johtua 

epätarkoista markkinatutkimuksista, virheellisesti tulkituista tiedoista
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laatuodotuksiin liittyen tai tiedon huonosta liikkumisesta organisaatiossa 

vertikaalisesti (Zeithaml ym.,1987).

Laadun kehittämisen prosessi lähtee tämän kuilun analysoimisesta liikkeelle. 

Kuilun suuruus vaikuttaa myös seuraavien kuilujen laajuuteen. Kuilun 

sulkemiseksi yrityksen johdon tulisi tietää, mitkä palvelun piirteet tuottavat 

korkeaa laatua sekä millaiset painotukset ko. piirteillä tulee olla (Zeithaml ym. 

1987). Berryn ym. (1985) mukaan yrityksen tulisi tämän jälkeen selvittää 

asemansa näiden ominaisuuksien suhteen kilpailijoihinsa verrattuna ja tehdä sitten 

tarvittavat muutokset.

Toinen kuilu: johdon käsitykset asiakkaan odotuksista vs. laatuerittelyt. 

Kuilu muodostuu, mikäli palvelun laatuerittelyt eivät ole yhdenmukaisia johdon 

laatuodotusnäkemysten kanssa. Zeithaml ym. (1987) mukaan johdon löyhä 

sitoutuminen laatuun, epäselkeä tavoitteenasettelu ja riittämättömät 

suunnitteluprosessit voivat olla syynä kuilun syntyyn.

Kuilun umpeenkuromiseksi on tärkeintä johdon ja palvelun toimittajien 

(kontaktihenkilöiden) sitoutuminen laatuun. Lisäksi yrityksen tulisi välttää liian 

tiukkoja erittelyltä, jotka saattavat rajoittaa joustavuutta ja työntekijöiden 

halukkuutta ryhtyä joustaviin toimenpiteisiin, joihin sisältyy riskejä. On myös 

muistettava laatia erittelyt kullekin yrityksen valitsemalle segmentille.

Kolmas kuilu: palvelun laatuerittelyt vs. palvelun toimitus. Kuilu merkitsee 

sitä, että laatuerittelyjä ei noudateta palvelun tuotanto- ja toimitusprosessissa. 

Syinä saattavat olla mm. “tiimi-työskentelyn” puute, työntekijöiden 

sopimattomuus tehtäväänsä, esimiesten suorittama alaisten seuranta, 

roolikonfliktit jne. (Zeithaml ym., 1987).
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Kuilun korjaamiseksi yrityksen tulisi panostaa erityisesti sisäiseen 

markkinointiinsa: koulutus ja tiedottaminen auttavat työntekijöitä sitoutumaan 

asetettuihin laatuerittelyihin. Lisäksi yrityksen johdon tulisi tarpeen vaatiessa 

muuttaa tekniikkaa tai järjestelmiä niin, että ne tukevat laatuerittelyiden 

toteuttamista. (Grönroos 1990, 91).

Neljäs kuilu: palvelun toimitus vs. ulkoinen viestintä. Kuilu merkitsee, että 

ulkoisessa viestinnässä annettuja lupauksia ei pystytä palveluntoimitusprosessissa 

täyttämään. Tämän kuilun syinä voivat olla horisontaalisen, osastojen välisen 

kommunikaation ja tiedonkulun sekä koordinoinnin puute (Zeithaml ym. 1987).

Parannuskeinona tähän kuiluun Grönroos (1990, 92) ehdottaa järjestelmää, joka 

koordinoi ulkoisten viestintäkampanjoiden suunnittelun ja toteutuksen 

palvelutuotannon ja toimituksen kanssa. Näin lupaukset tulevat tarkemmiksi ja 

sitoutuminen lupauksiin suuremmaksi. Liikoja lupaavalla mainonnalla voidaan toki 

lisätä palvelujen kysyntää hetkellisesti, mutta asiakkaan toteutumattomat 

odotukset yleensä johtavat palvelun toimittajan vaihtoon. Siksi totuudenmukainen 

mainonta antaa yritykselle paremmat mahdollisuudet pitkäaikaisiin 

asiakassuhteisiin ja hyvän imagon luomiseen.

Viides kuilu: palveluodotukset vs koettu palvelu. Tämä kuilu on edellisten 

summa ja merkitsee palveluodotusten ja koetun palvelun epäyhdenmukaisuutta. 

Kuilu voi toki olla myös myönteinen. Syynä tähän kuiluun voivat olla mitkä 

tahansa kuluihin 1-4 liittyvät tekijöistä tai asiakkaan odotuksiin vaikuttavat 

suusanallinen viestintä (word-of-mouth), asiakkaan tarpeet sekä aikaisemmat 

kokemukset.

Kuiluanalyysi on suoraviivainen ja sopiva tapa löytää epäjohdonmukaisuuksia 

palvelun toimittajien ja asiakkaan palvelukykyä koskevien käsitysten välillä. 

Kuiluihin paneutuminen takaa odotusten ja kokemusten johdonmukaisuuden ja
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lisää siten tyytyväisyyden ja myönteisen laatuarvion todennäköisyyttä. Malli on 

kuitenkin vain analysoinnin työväline; laadun kehittämislähteiden etsiminen ja 

laadun parannuskeinojen toteuttaminen tulee olla kaikkien yrityksessä 

työskentelevien yhteinen tavoite. Siksi laadun kehittämistä painottavan strategian 

onnistuminen asettaa vaatimuksia palveluyrityksen johtamiselle, jolla voidaan 

vaikuttaa palvelukeskeinen kulttuurin luomiseen. (Grönroos 1990, 93)

2.6 Palvelukulttuuri ja -johtaminen

Kilpailun perusstrategiat vaativat tuekseen sopivanlaista johtamista ja 

yrityskulttuuria. Kulttuuri voi voimakkaasti vahvistaa kilpailuetua, joka 

perusstrategian avulla halutaan saavuttaa (Porter 19S5, 40).

Palveluorganisaatiossa palvelukeskeinen ja korkeaan laatuun tähtäävä strategia 

edellyttävät palvelukulttuuria. Palvelukulttuuri merkitsee palvelukeskeisyyttä, 

jonka pohjana on joukko asenteita ja käyttäytymistapoja, jotka vaikuttavat 

organisaation henkilöstön ja sen asiakkaiden välisen vuorovaikutuksen laatuun. 

Vuorovaikutuksen laatu on riippuvainen monimutkaisesta 

palveluntoimitusjärjestelmästä, jonka tärkein osatekijä on yrityksen henkilöstö. 

Henkilökohtainen johtaminen, johon sisältyy kyky motivoida alaisia ja vaikuttaa 

heihin, on olennainen osa palveluiden johtamista ja palvelukulttuurin luomista. 

Seuraavassa tarkastellaan joitakin tärkeitä palvelukulttuurin luomisen edellytyksiä 

ja luvussa 2.6.2 käsitellään itse palvelujohtamisen periaatteita.

2.6.1 Palvelukulttuurin edellytykset

Grönroos (1990, 285) esittää, että palvelukeskeisen yrityskulttuurin

saavuttamiselle on neljä yleistä edellytystä: strategiset-, organisatoriset-, johtamis- 

ja osaamis- ja asenne-edellytykset. Kukin edellytyksen laji tulisi tunnistaa 

yrityksessä, jotta päästäisiin parhaisiin tuloksiin. Strategiset edellytykset täyttyvät
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määrittelemällä toiminta-ajatus strategian perustaksi. Palvelustrategia tarkoittaa 

pyrkimystä palvelukeskeisyyteen. Toiminta-ajatukseen tulee määritellä myös 

palveluajalukset. Palveluajatusten tulee olla tarkasti määritettyjä, sillä se helpottaa 

yritystä tavoitteiden, resurssien ja suoritusnormien määrittelyssä. Palveluajatukset 

pitävät sisällään mitä olisi tehtävä, kenelle, miten, millä resursseilla ja mitä hyötyjä 

asiakkaalle tarjoten (liikeidea). Nämä seikat tarkasti määritettäessä on 

henkilöstön helpompi oivaltaa mitä sen odotetaan tekevän.

Henkilöstöpolitiikka on tärkeä osa strategisia edellytyksiä. Palkkausmenettely, 

urasuunnittelu, palkkiojärjestelmät ovat merkittäviä osia palvelukulttuurissa, ja 

niiden kaikkien tulisi auttaa työntekijöitä oivaltamaan palvelun tärkeyden. 

Mittaus- ja palkkiojärjestelmät on suunniteltava siten, että ihmiset kokevat, että 

heitä palkitaan nimenomaan palvelukeskeisyydestä.

Organisatoriset edellytykset tarkoittavat sitä, että yrityksen rakenne tukee 

palvelujen helppoa saatavuutta ja päätöksenteon nopeutta ja joustavuutta. Mitä 

moniportaisempi virallinen rakenne, sitä enemmän tulee ongelmia hyvän palvelun 

tarjoamisessa (Grönroos 1990, 287). Palveluyrityksen rakenteen tulee olla matala, 

koska päätökset tehdään lähellä asiakkaita. Kontaktihenkilöstölle tulisi antaa 

enemmän vastuuta ja valtuuttaa heidät tekemään päätöksiä itsenäisesti. Tämä 

antaa yrityksen kontaktihenkilöille mahdollisuuden itsenäisempiä päätöksiin, 

esimerkiksi räätälöidä ainakin joitain palvelun osia asiakkaan tarpeen mukaan, 

jolloin asiakkaan kokema laatu paranee. Työntekijän kannalta työ on muuttunut 

mielekkäämmäksi turhien hierarkkisten tasojen poistuttua.

Palvelukeskeisyyttä edistävä johtaminen edellyttää ennenkaikkea sitä, että 

johdon on tuettava johtamiaan yksilöitä, annettava heille virikkeitä ja 

mukautettava johtamisensa heidän mukaansa (Carlzon & Hubendinck 1984, 15). 

Johdon on aidosti sitouduttava palveluajatuksiin ja viestittävä tämä työntekijöille. 

Heidän tulee ottaa kontaktihenkilöitä mukaan palvelujen suunnitteluun ja
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päätöksentekoon, koska se sitouttaa heitä tavoitteisiin. Tämä johtamistapa 

merkitsee sitä, että johto asettaa tavoitteet ja ohjenuorat ja delegoi operatiivisen 

vastuun selkeästi, joka edellyttää avointa, liiketoimintapainotteista ja osallistuvaa 

johtajuutta (Carlzon & Hubendinck 1984, 15).

Palvelukeskeisyyden saavuttamiseksi voidaan täyttää osaamis- ja asenne- 

edellytykset henkilökuntaa kouluttamalla. Voidakseen olla motivoituneita 

palvelukeskeiseen ajatteluun ja toimintaan, on ihmisillä oltava tietoa. Jokaisen 

työntekijän tulisi tiedostaa yrityksen toiminta-ajatus, strategiat ja 

kokonaistavoitteet, oman osaston sekä henkilökohtaiset tavoitteet. Ihmisten 

ollessa tietoisia näistä asioista on heidän helpompi ymmärtää, miksi heitä 

pyydetään toimimaan tietyllä tavalla. Palvelukoulutuksen muita osia 

kokonaisvaltaisen näkemyksen aikaansaamisen lisäksi ovat tehtävien suoritukseen 

liittyvien taitojen sekä viestintä- ja palvelutaitojen opettaminen. 

Koulutusohjelmissa sekoittuvat siten osaamiskeskeinen koulutus ja 

asennekoulutus.

Yrityskulttuuri, jossa palvelukeskeisyys on tärkein tavoite, vaatii vahvoja, 

laatutavoitteisiin aidosti sitoutuneita johtajia. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan 

palvelukeskeisen yrityskulttuurin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan myös 

arvoja sekä ennalta määrättyjä normeja. Palvelun laadun tulee olla yksi näistä 

arvoista. Sen saavuttamiseksi yrityksellä tulee olla selkeät laatumääritykset ja 

henkilöstö niitä toteuttamaan. Lisäksi tarvitaan työsuoritusten mittausjärjestelmä 

sekä sopiva palkkiojärjestelmä kannustamaan henkilöstöä hyvään palveluun 

(Berry ym„ 1985). Seuraavassa luvussa käsitellään laatuohjelmaa, jota tarvitaan 

edellämainittujen tekijöiden toteuttamiseksi. Tämä ohjelma on tarpeellinen, sillä 

ilman sitä yrityksen laatustrategia ei saa riittävää operationaalista tukea ja 

laadunkehittämisohjelma jää helposti lyhytaikaiseksi projektiksi.
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2.6.2 Palvelujohtamisen periaatteet

Palvelujohtamisella tarkoitetaan kokonaisvaltaista organisatorista lähestymistapaa, 

joka tekee asiakkaan kokemasta palvelun laadusta liiketoiminnan harjoittamisen 

tärkeimmän taustavoiman. Tämä palvelujohtamisen määrittely korostaa koko 

organisaation vastuuta palvelun laatuun sitoutumisesta. Avainasemassa 

lähestymistavassa on esimiesten henkilökohtainen johtaminen, jolla tarkoitetaan 

kykyä motivoida alaisia ja vaikuttaa heihin organisaation tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Grönroos (1990, 150) toteaa, että palvelujohtaminen merkitsee 

kahta painopistealueen muutosta johtamisessa: huomion kiinnittäminen 

työsuoritusten sisäisistä seurauksista ulkoisiin sekä rakenteen sijasta prosesseihin. 

Nämä seikat vaikuttavat suoraan palvelujohtamisen periaatteisiin, jotka esitellään 

seuraavassa lyhyesti.

Voittoyhtälö ja liiketoiminnan logiikka tarkoittaa sitä, että yrityksen tuloksen 

määrää asiakkaan kokema palvelun laatu, joka saavutetaan sitomalla ulkoista ja 

sisäistä tehokkuutta koskevat päätökset kiinteästi toisiinsa.

Palveluyrityksen tulee hajauttaa päätöksentekoaan niin lähelle organisaation ja 

asiakkaan rajapintaa kuin mahdollista, ottaen kuitenkin huomioon, että jotkut 

strategisesti tärkeät päätökset on tehtävä keskitetysti.

Organisaatio tulee rakentaa ja saada toimimaan siten, että sen pääasiallisena 

tavoitteena on resurssien käyttö palvelutoiminnan tukemiseen, jolloin 

edellytyksenä saattaa olla matala organisaatio ilman tarpeettomia hierarkiatasoja.

Määräyksiin pohjautuva valvonta saattaa olla tarpeellista jossain määrin, mutta 

työnjohdon painopisteeen tulee olla työntekijöiden rohkaisemisessa ja 

tukemisessa.
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Yrityksen palkkiojärjestelmissä ja niihin liittyvässä saavutusten mittaamisessa 

huomion tulee kiinnittyä asiakastyytyväisyyteen, joka saavutetaan palkitsemalla 

työntekijöitä halutunlaisesta käyttäytymisestä eli asiakkaan kokeman laadun 

tuottamisesta. Työntekijöiden suoritusten mittauksen tulee myös kohdistua 

asiakkaiden tyytyväisyyteen, mutta tuottavuuden ja sisäisen tehokkuuden seuranta 

saattaa edellyttää myös sisäisten mittareiden käyttöä.
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3. ISO 9000 -LAATUJÄRJESTELMÄ

Luvussa 2 käsiteltiin palvelun laadun muotoutumista sekä sen kokonaisvaltaista 

kehittämistä. Palveluyrityksen tuottamaan ja asiakkaan kokemaan laatuun 

vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on välttämätöntä yritykselle, jonka 

tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää toimiva laatujärjestelmä. Tässä luvussa 

tarkastellaan ISO 9000 -laatustandardiin perustuvan laatujärjestelmän sisältöä, 

rakennetta sekä toteuttamista.

3.1 Yleistä

Laadusta on lyhyessä ajassa tullut yrityksen menestyksen tärkeä kulmakivi. 

Yrityksen prosessien, tuotteiden ja palveluiden sekä henkilöstön laatu ovat 

tärkeitä tekijöitä yrityksen tehokkaan toiminnan takaamiseksi. Laatua ja 

tehokkuutta voidaan kehittää käyttämällä sopivia laatumenetelmiä ja 

suunnittelemalla toimintaa systemaattisesti.

Kiristyvään kilpailuun vastatakseen yritykset ovat alkaneet kehittää 

järjestelmällisesti toimintaansa. Niiden tavoitteena on ollut luoda laatujäijestelmä, 

joka takaa toiminnan ja prosessien laadun kautta lopullisten tuotteiden tai 

palveluiden laadun. Koska koko yritystä koskevat laatuprojektit vaikuttavat sekä 

yrityksen toimintatapoihin että yrityskulttuuriin aiheuttaen muutoksia, tulisi 

johdon huomioida joitakin tekijöitä ennen varsinaiseen projektiin ryhtymistä.

Laadunkehitystyöhön on oltava selkeä ja konkreettinen syy, joka yrityksen johdon 

on kyettävä viestimään organisaatiolle. Tällainen syy voi olla mm. kilpailutilanteen 

kiristyminen, asiakkaiden tarpeiden muutokset, lainsäädäntö tai laatuun perustuva 

differointistrategia. Henkilöstön motivoinnin ja sitoutumisen kannalta on hyvin
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merkittävää, että yritysjohto pystyy osoittamaan ne konkreettiset tekijät, miksi 

laatujärjestelmää tarvitaan (Juuso 1992).

Tehokkaan laatujärjestelmän rakentaminen on pitkäkestoinen ja jatkuva prosessi. 

Tämä tarkoittaa, että yritykseltä vaaditaan mahdollisesti uudenlaista, aiempaa 

systemaattisempaa lähestymistapaa koko yritystoimintaan. Tällöin yrityskulttuuri 

ja yrityksen yleinen suuntautuminen laatuun vaikuttavat siihen, miten 

laatuprojektiin suhtaudutaan ja siten sitoudutaan. On selvää, että organisaatiossa 

esiintyy muutosvastarintaa, sillä vaadittavat muutokset toimintatavoissa ja 

yrityskulttuurissa aiheuttavat epävarmuutta. Tämä vastarinta ilmenee mm. uusien 

toimintatapojen hitaana oppimisena ja työn tekemisenä huolimattomasti. 

Kehitystyötä saatetaan myös pitää toissijaisena kiireellisempien töiden rinnalla. 

Laatujärjestelmää kehitettäessä muutosvastarintaa voidaan heikentää mm. 

aktiivisella yhteistyöllä. Kun henkilöstö osallistuu oman työnsä kehittämiseen, on 

sillä aikaa tottua ja vaikuttaa muutoksiin (Turner ym. 1988, 27).

Laadunkehittämiseen on olemassa hyvin erilaisia menetelmiä ja tekniikoita. Ne 

saattavat olla yrityksen omia kehitelmiä, ulkopuolisen konsultin suosittelemia tai 

yleisesti tunnettuja ja vakiintuneita standardeja. Lukuisista laatutyövälineistä 

tunnetuimpia ovat mm. ISO 9000 ja Taguchi-menetelmät (Juuso 1992). Yrityksen 

kannalta on kuitenkin oleellista tiedostaa eri menetelmien soveltuvuus yritykselle. 

Menetelmät asettavat erilaisia vaatimuksia tarvittaville resursseille ja yritys saattaa 

joutua muuttamaan organisaatiotaan. Laadunkehitysmenetelmän valinnassa on 

lisäksi huomioitava mahdollisesti jo käytössä olevat laatutekniikat sekä niiden 

yhteensopivuus valittavan ohjelman kanssa.

Laadunkehitystyössä on tärkeää muistaa, että kysymyksessä ei saa olla 

lyhytkestoinen “projekti”. Laadun tekemisen periaatteet tulisi pystyä 

juurruttamaan vakinaisiksi, siis osaksi jokapäiväisiä rutiineja. Näin 

laatujärjestelmästä saadaan suurin mahdollinen hyöty.
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3.2 ISO 9000 -standardisarja

ISO 9000 on kansainvälinen v. 1987 julkaistu laatujohtamisen ja 

laadunvarmistuksen standardisarja. Standardi on laadittu kansainvälisen kaupan ja 

yhteisymmärryksen parantamiseksi sekä laadun varmentamiseksi (Laatu 

kilpailutekijänä 1990, 3). Sen perustarkoituksena on täydentää tuotteille ja 

palveluille asetettuja teknisiä “spesifikaatioita", jotka sellaisinaan eivät vielä takaa 

asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten täyttymistä. Tarvitaan siten standardeja, joilla 

varmistetaan, ettei teknisissä spesifikaatioissa tai tuotteen tai palvelun 

tuottamiseen käytetyssä organisaatiojärjestelmässä esiinny puutteita. ISO 9000 

luo juuri tällaiset valmiudet yritykselle (Laatujärjestelmät...9000, 3).

Sarja on julkaistu myös eurooppalaisena EN-standardina (EN 29000 -sarja) ja se 

on liittynyt Euroopan yhdentymisprosessiin luoden laadulle yhtenäisen kielen ja 

käsitteistön. EU-maissa standardi on ollut velvoittava standardi vuodesta 1992 ja 

Suomessa se ilmestyi SFS-ISO 9000 -standardina 1988. Viimeksi standardia on 

tarkistettu 1994, jolloin joidenkin standardin osien merkitystä selvennettiin. 

Standardin kehityksen olennaisin piirre on 1990-luvulla ollut suuntaus tuotteiden 

laadunvarmistuksesta kohti suurempaa asiakaslähtöisyyttä ja laadun 

kokonaisjohtamista. Seuraavan kerran standardia tarkistetaan 1999.

ISO 9000 -standardit sisältävät tehokkaan laatujärjestelmän kehittämisohjeet. Ne 

soveltuvat laadunhallintaan riippumatta siitä, ovatko tuotteet tavaroita, 

tietotuotteita, prosessoituja materiaaleja tai palveluita. Standardit ovat toimialasta 

riippumattomia ja siten sovellettavissa kaikilla elinkeinoelämän aloilla (SFS 1995). 

Ne korostavat laadunhallinnan kokonaisvaltaisuutta ja sitä, että laatu ei pelkästään 

liity tuotteeseen tai tuotantoon, vaan se koskee koko organisaatiota ja sen kaikkia 

tasoja. (Biaudet & Virtanen 1990, 7). ISO 9000:ssa onkin kysymys 

viitekehyksestä, joka jatkuvasti mahdollistaa tuotteiden ja palvelujen 

kehittämisen.
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3.2.1

ISO 9000 -standardisarja esittää ne rakenneosat eli kohteet, jotka 

laatujärjestelmän kehitystyössä olisi huomioitava. Näiden elementtien 

soveltaminen on hyvin yritys- ja toimialakohtaista. On huomattava, että 

standardien soveltamiseen vaikuttavat mm. organisaation tavoitteet, tuote- 

/palveluvalikoimat ja yleiset toimintaperiaatteet.

ISO 9000 -standardit on tunnustettuja kaikkialla. Niiden yksi suurimmista eduista 

on se, että potentiaaliset asiakkaat voivat vakuuttua toimittajan laadusta ilman 

aikaavieviä ja usein kalliita arviointiprosesseja (Holmes 1992, 56-57).

Standardin soveltajan on olennaista muistaa, että standardisten perusajatuksena on 

yritystoiminnan prosessiluonteisuus. Prosessien kautta syntyneillä tuloksilla 

tuotetaan lisäarvoa (hyötyä) yrityksen sidosryhmille. Anttila (1992) toteaakin, että 

ISO 9000:n mukaisesti laatu tarkoittaa lisäarvoon perustuvaa 

asiakastyytyväisyyttä.

Standardisarjan sisältö

ISO 9000 koostuu viidestä perusstandardista, jotka ovat laajuudeltaan erilaisia. 

ISO 9000:n mukainen laatujärjestelmä koostuu 20:sta rakenneosasta, joiden 

soveltaminen vaihtelee riippuen laadunkehitystyön pohjaksi valitusta standardista. 

Yrityksen tulee itse valita laatujärjestelmänsä ohjeeksi sopivanlaajuinen standardi. 

Laajimmillaan standardi sisältää yrityksen kaikki toiminnot tuotteen tai palvelun 

suunnittelusta asennuksen jälkeisiin palveluihin saakka, ja toisaalta suppeimmillaan 

vain tuotannon jälkeisen tarkastuksen SFS-ISO 9000 -sarjaan kuuluvat seuraavat 

standardit (mm. SFS 1995, Biaudet & Virtanen 1990, 9 ja Laatutyökiija 1990, 
10):
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SFS-ISO 9000-1 on koko standardisarjan yleisohje. Siinä selvitetään ISO 9000 - 

perheen standardien merkitys, laatukäsitteiden väliset suhteet sekä 

laatujärjestelmämallin soveltamista. Tämä standardi antaa siten laatujohtamista 

koskevia ohjeita kaikille organisaatioille.

SFS-ISO 9004 on laatujärjestelmän rakentajalle tärkein standardi. Se on 

tarkoitettu sovellettavaksi silloin, kun yritys kehittää laatujärjestelmäänsä omista 

tarpeistaan lähtien. Tässä standardissa selitetään ne rakenneosat, joista 

laatujärjestelmä voidaan tehdä. ISO 9004:ään ei voida viitata sopimustilanteessa 

eli silloin, kun ostava yritys haluaa asettaa eritasoisia vaatimuksia tuotteen tai 

palvelun toimittajan laatujärjestelmän sisällölle. Se edustaa siten standardityyppiä, 

joka korostaa omaehtoisen kehittämisen merkitystä.

Standardit SFS-ISO 9001...3 ovat erilaajuisia laadunvarmistusmalleja, joita 

sovelletaan silloin, kun ostaja haluaa ostosopimuksessa asettaa vaatimuksia 

toimittajan laatujärjestelmälle ts. haluaa näyttöä toimittajan kyvystä tuottaa 

vaatimukset täyttävää laatua.

• ISO 9001: on malleista laajin ja käytetään, kun valmistajan tulee osoittaa 

määriteltyjen vaatimusten mukaisuus useammassa tuotantoprosessin vaiheessa, 

joihin voivat sisältyä suunnittelu tai tuotekehitys, tuotanto, asennus ja 

toimituksen jälkeiset palvelut.

• ISO 9002: käytetään silloin, kun valmistajan tulee varmistaa määriteltyjen 

vaatimusten mukaisuus tuotannon ja asennuksen aikana.

• ISO 9003: on laadunvarmistusmalleista suppein ja käytetään silloin, kun 
^ valmistajan on varmistettava vaatimusten mukaisuus yksinomaan

lopputarkastuksen ja testauksen avulla.
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3.2.2

Yritysten on myös mahdollista “räätälöidä” kiinteästi valittujen tasojen lisäksi 

tapauskohtaisesti soveltuva malli (Biaudet & Virtanen 1990, 9). Sopivan tason 

(=laadunvarmistusmallin) valintaan vaikuttavat mm. yrityksen suunnittelu- ja 

tuotantoprosessin monimutkaisuus, suunnittelun kypsyys, tuotteen tai palvelun 

ominaisuudet ja turvallisuus sekä tietenkin taloudelliset seikat (mt.). Liitteessä 1 

on esitetty laatujärjestelmän rakenneosat eri standardeissa.

Standardisarjan keskeiset käsitteet

Seuraavassa esitetään standardisarjan SFS-ISO 8402 -laatusanaston viisi 

avaintermiä ja -määritelmää, jotka ovat standardisarjan oikean käytön ja 

soveltamisen kannalta tärkeitä.

Yrityksen laatupolitiikka tarkoittaa ylimmän johdon muodollisesti määrittelemiä 

organisaation yleisiä tarkoitusperiä ja suuntautumista laatuun. Laatupolitiikka 

muodostaa organisaation toimintapolitiikan yhden rakenneosan, ja se on ylimmän 

johdon vahvistama. (Laatujärjestelmät... 9000, 4)

Laatujohtaminen on osa yrityksen kokonaisjohtamista. Se on osa, joka 

määrittelee ja toteuttaa laatupolitiikan (Laatujärjestelmät...9000, 4).

Laatujohtamiseen sisältyy mm. laadun huomioon ottaminen yrityksen strategisessa 

suunnittelussa, laatupolitiikan määritteleminen, tavoitteiden asettaminen laadulle ja 

laadunohjaukselle sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta. (Biaudet & Virtanen 

1990, 12)

Laatujohtamisen toteuttamista varten olevista organisaatiorakenteesta ja siihen 

liittyvistä vastuista ja tehtävämäärittelyistä, käytettävissä olevista resursseista sekä 

luoduista menettelytavoista ja rutiineista muodostuu laatujärjestelmä (Biaudet & 

Virtanen 1990, 12). Siten laatujärjestelmä auttaa yrityksen johtoa laatupolitiikan 

toteuttamisessa (Holmes 1994, 89).
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3.3

Laadunohjaukseen kuuluvat ne operatiiviset tekniikat ja toiminnot, joita 

käytetään laatua koskevien vaatimusten täyttämiseksi (Laatujärjestelmät...9000,

4) . Näiden käytännön menetelmien avulla siis ohjataan ja valvotaan toimintaa 

siten, että epätyydyttävien tuotteiden tai palveluiden syyt tulevat poistetuiksi ja 

näin laatuvaatimukset täyttämättömät tuotteet tai palvelut eivät pääse asiakkaalle 

asti.

Laadunvarmistukseen kuuluvat kaikki ne suunnitellut ja järjestelmälliset 

toimenpiteet, joiden avulla saadaan varmuus siitä, että tuote tai palvelu täyttää 

asetetut laatuvaatimukset (Laatujärjestelmät...9000, 4). Sisäisellä

laadunvarmistuksella tarkoitetaan niitä toimintoja, joilla yrityksen johto saadaan 

vakuuttuneeksi siitä, että tarkoitettu laatu saavutetaan (Laatujärjestelmät...9000,

5) . Ulkoiseen laadunvarmistukseen kuuluvat ne toimenpiteet, joiden avulla 

asiakkaalle osoitetaan yrityksen toimivan siten, että edellytykset halutun laadun 

saavuttamiseksi ovat olemassa (Biaudet & Virtanen 1990, 12). Liitteessä 2 on 

esitetty standardisarjan keskeisten käsitteiden väliset suhteet.

Laatujärjestelmä - yrityksen ohjausväline

Palvelun laadun ulottuvuuksia tarkasteltiin luvussa 2.4.3. Laatujärjestelmän 

kehittäminen on tehokas keino vaikuttaa palvelun tekniseen eli lopputuloksen 

laatuun. Laatujärjestelmän sisältämillä yhtenäisillä toimintatavoilla, tarkastuksilla 

ja katselmuksilla varmistetaan, että palvelun lopputuloksen ja toimintaprosessien 

laatu vastaa odotettua tasoa (Korhonen 1994). Tämähän todettiin laadukkaan 

palvelun perusedellytykseksi: asiat tehdään oikein ensikerralla, ja mikäli virheitä 

syntyy, ne korjataan systemaattisesti ennen palvelun asiakkaalle toimittamista. 

Laatujärjestelmä antaa siten osavastauksen yritykselle, joka kamppailee palvelun 

teknisten laatu-ongelmien kanssa tai muuten haluaa kehittää teknistä laatuaan. 

Laatujärjestelmä vaikuttaa toki myös palvelun toiminnalliseen laatuun; onhan ns.
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inhimillinen tekijä eli henkilöstö, joka eritoten vaikuttaa palvelun toiminnalliseen 

laatuun, olennainen osa laatujärjestelmää.

Laatujärjestelmän perustarkoituksena on olla organisaation jatkuvana o hj aarni s- ja 

kehittämisvälineenä. Sarimaa (1994) toteaa, että etenkin palveluyrityksissä se 

tulisi mieltää toiminta- ja johtamisjärjestelmänä, jossa laatu sisältyy kaikkeen 

toimintaan. Laatujäijestelmä on siten tärkeä osa kaikkia yrityksen toimintoja eikä 

ainoastaan toiminnoista erillinen järjestelmä. Laatujärjestelmän avulla yrityksen 

johto toteuttaa toiminnalle, tuotteille ja palveluille asetettuja tavoitteita sekä ohjaa 

resursseja tarkoituksenmukaisella tavalla. Laatujärjestelmän rakentaminen ja 

ylläpitäminen merkitsee käytännössä yrityksen sitoutumista hallitumpaan ja 

vastuullisempaan toimintatapaan, sillä jo järjestelmää luotaessa organisaatio 

joutuu systemaattisesti analysoimaan toimintaansa: toimintatapoja, vastuunjakoa 

ja päätöksenteon mekanismia (SFS 1996).

Laatujärjestelmä käsittää organisaation sisäisen ohjausjärjestelmän, jonka avulla 

pyritään varmistamaan asetettujen laatutavoitteiden saavuttaminen. 

Laatujärjestelmä muodostuu organisaatiorakenteesta, organisaation 

toimintatavoista ja henkilöstöstä. Laatujärjestelmässä yrityksen kaikille 

toiminnoille luodaan menettelytavat ja ohjeet, joilla saavutetaan tavoiteltu 

laatutaso Toimintokohtaiset ohjeet sovitetaan koko yrityksen kattavaksi 

yhteistyömalliksi Yksinkertaisimmillaan laatujärjestelmä tarkoittaa, että asiat ovat 

yrityksessä kunnossa, siellä on toimiva ohjeistus, toiminnasta syntyy tarvittavat 

dokumentit sekä sieltä löytyvät menettelyt toiminnan parantamiseen ja virheiden 

korjaamiseen (Sarimaa 1994). Laatujärjestelmä toteutetaan yrityksen omista 

lähtökohdista ja se on yrityskohtainen. Yrityksen laatujärjestelmän kirjallista 

kuvausta nimitetään laatukäsikirjaksi (Laatutyökirja 1990, 9).

Tehokas laatujärjestelmä täyttää Holmesin (1992, 91-92) mukaan neljä piirrettä: 

ensinnäkin laatujärjestelmän tulee huomioida yrityksen ja sen toimialan
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3.3.1

erityispiirteet ja sen tulee olla taloudellisesti tehokas. Standardoituja 

laatujärjestelmiä ei ole, vaan yritysten on omista lähtökohdistaan luotava 

tarkoituksiinsa sopiva objektiivisesti suunniteltu ja selkeästi dokumentoitu 

laatujärjestelmä. Dokumentointi vaatii käytännössä kirjallista esitystapaa, jolloin 

kaikki organisaation jäsenet ovat tietoisia järjestelmän olemassaolosta ja 

vaatimuksista. Tehokkaassa laatujärjestelmässä tulisi painottaa ongelmien 

ennaltaehkäisyä niiden korjaamisen sijaan. Lisäksi tehokas laatujärjestelmä 

tunnistaa muutostarpeen ja sisältää keinot muutoksen toteuttamiseksi. Tällöin 

laatujärjestelmää kehitetään ja sopeutetaan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. 

Moisio (1996) toteaa tämän edellyttävän sitä, että laatujärjestelmä sisältää 

toiminnan ohjaus-, arviointi ja erilaisten palautejärjestelmien toimintamallit. 

Sisäisillä arvioinneilla johto saa tietoa, toimitaanko eri prosesseissa halutulla 

tavalla, toteutuvatko laadunvarmistukselliset näkökohdat, ja saadaanko 

prosesseissa ja toiminnoissa aikaan johdon asettamat tavoitteet.

Laatujärjestelmän kehittämisen yritykselle tuomat hyödyt ovat selkeitä.

Käytännön työtehtävien vastuiden selkiytyessä ja varmojen rutiinien tultua 

luoduiksi yritys kykenee vähentämään vaihtelua sen tuotteiden, palveluiden ja 

toiminnan laadussa. Se yleensä edistää yrityksen kilpailukykyä ja sen tuloksia: 

kannattavuus ja markkinaosuudet noussevat (SFS 1996).

Laatujärjestelmän toteuttaminen

Laatujärjestelmän toteuttaminen on hyvin yrityskohtaista ja kehitystyön 

painottuminen riippuu yrityksen lähtötilanteesta, johon vaikuttavat mm. yrityksen 

toimiala ja koko, kilpailutilanne, kehitysaste, markkinat ja yrityskulttuuri (Laatu 

kilpailutekijänä 1990, 6). Kehitystyön pohjana saattaa olla yrityksen omat sisäiset 

tarpeet vai asiakkaan esittämät, ulkoiset vaatimukset. Tämä vaikuttaa siihen, mikä 

standardi laatujärjestelmän ohjeeksi valitaan ts. mille vaatimustasolle järjestelmä
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rakennetaan. ISO 9000 ei esitä mitään valmiita ratkaisuja, vaan kunkin elementin 

osalta on ratkaistava yrityksen kannalta tarkoituksenmukainen toimintatapa.

Laatujärjestelmän rakentaminen kannattaa yleensä toteuttaa projekti- tai 

ryhmätyömuotoisena siten, että projektille asetetaan vastuullinen vetäjä tai 

projektipäällikkö, aikaraja ja kustannusraami. Monissa tapauksissa ulkopuolisen 

konsultin käyttö on hyödyllistä mikäli yrityksellä ei ole omasta takaa osaamista tai 

resursseja projektin toteuttamiseksi. Jos järjestelmälle halutaan kolmannen 

osapuolen tai asiakkaan arviointi, tulee projektipäällikön kuulua johtoryhmään. 

(Sarimaa 1994) Projektiryhmässä tulee olla edustus yrityksen kaikista 

päätoiminnoista ja sillä tulee olla selvät valtuudet käyttää apunaan kaikkia 

yrityksen henkilöitä, koska järjestelmän tulee kattaa kaikki toiminnot. Järjestelmän 

dokumentointityö tuleekin jakaa eri toimintoihin niiden tietäessä parhaiten, miten 

asiat pitää toteuttaa. Projektiryhmän vastuulla on antaa koko henkilöstölle heti 

projektin alussa informaatiota ja yleiskuva luotavasta järjestelmästä (Sarimaa 

1994). Henkilöstön laatukoulutus on hyvä aloittaa jo projektin alussa ja sitä tulee 

jatkaa koko projektin ajan (Laatu kilpailutekijänä 1990, 7)

Laatujärjestelmän rakentaminen voidaan toteuttaa usealla tavalla. Se voidaan 

toteuttaa vaiheittain, askel askeleelta tai toisena ääripäänä on ryhtyä rakentamaan 

suoraan sertifiointikelpoista järjestelmää. Yleensä vaiheittainen toteutus on 

suositeltavampi, koska se opettaa ihmisiä vähitellen oikeaan ajatteluun, jolloin 

muutosvastarinta jää pienemmäksi kuin kertarysäyksellä toteutetussa projektissa. 

Lisäksi järjestelmä rakentuu helpommin yrityksen toimintojen mukaiseksi, ei siis 

pohjana olevan laadunvarmistusstandardin otsikoinnin mukaan. Toisaalta 

vaiheittaisessa toteutuksessa kokonaistyömäärä muodostuu usein suuremmaksi. 

(Sarimaa 1994)

Laatujärjestelmän toteuttamisen vaiheet kulkevat seuraavasti (Laatutyökirja 

1990, 15, ks. myös Kantelinen 1994, Maunula 1991 ja Holmes 1992, 101-105):
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projektin käynnistyessä asetetaan selkeät tavoitteet, määrätään vastuuhenkilöt, 

resurssit ja aikataulu. Jotta laatujärjestelmän kehittäminen lähtisi heti oikeaan 

suuntaan, on lähtötiedoiksi analysoitava yrityksen toiminnan nykytila 

“laatumielessä”. Tämä tapahtuu selvittämällä johdon ja henkilöstön mielipiteitä, 

kysymällä asiakkailta heidän näkemyksiään yrityksestä sekä kartoittamalla muita 

tahoja kuten alihankkijoita. Tässä vaiheessa on lisäksi hyvä kirjata yrityksen 

lähivuosien toimintaa koskeva laatustrategia, jotta saadaan suuntaviivat yleisestä 

tavoitteeksi asetettavasta laatutasosta.

Laatujärjestelmän perussuunnittelu on projektin kolmas vaihe. Siinä 

hahmotellaan toteutettavan laatujärjestelmän laajuus sekä sisältö. Tämä tarkoittaa 

sopivan ISO 9000 -laadunvarmistusmallin valintaa sekä toimintakaavioiden ja 

laatukäsikirjan sisällyksen laatimista. Seuraavassa vaiheessa, joka on koko 

laatujärjestelmän kehitysprosessin ydinvaihe, laatujärjestelmä toteutetaan. Tätä 

edeltävien vaiheiden pohjalta suunnitellaan yrityksen laatupolitiikka ja asiat, joita 

laatujärjestelmässä kuvataan. ISO 9000 -standardin mukaisen laatujäijestelmän 

rakenteen avulla käydään läpi ja ohjeistetaan kaikki yrityksen toiminnot. 

Järjestelmä dokumentoidaan toiminto-, työ-, ja viiteohjeiksi, ja näistä muodostuu 

laatukäsikirjan 0-versio. Laatujärjestelmän dokumentointia tarkastellaan 

kappaleessa 3.3.2

Laatujärjestelmän viides vaihe on järjestelmän käyttöönotto ja ylläpito. Tässä 

vaiheessa laatujärjestelmän ensimmäistä dokumentaatiota tarkastellaan kriittisesti 

ja pyritään löytämään sen heikot kohdat ja kehittämään parempia toimintatapoja. 

Järjestelmää testataan mahdollisten ongelmakohtien löytämiseksi. Sen jälkeen 

standardin mukainen järjestelmä otetaan käyttöön ja sisäisellä valvonnalla jatkossa 

varmistetaan, että yrityksen toiminta on laatukäsikirjan kuvauksen mukainen sekä 

täyttää valitun ISO 9000-tason laatujärjestelmävaatimukset. Ylläpitoon liittyy 

tärkeänä osana järjestelmän jatkokehitys. Yrityksen on seurattava ympäristönsä
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3.3.2

muutoksia ja sen mukaan sopeutettava järjestelmäänsä tai lisättävä joitakin osia 

siihen.

Laatujärjestelmän kirjoittaminen ja ohjeiden laatiminen tapahtuu vaiheissa 3-5. 

Kehittämisprosessin vaiheet 1 ja 2 vievät yhteensä 2-3 kuukautta, vaiheet 3 ja 4 

yhteensä noin vuoden ja vaihe 5 vastaavasti 6-12 kuukautta. Käytännön 

kokemusten perusteella toimivan laatujärjestelmän toteuttaminen standardin 

mukaiseksi vie pienissäkin yrityksissä yli puoli vuotta, keskisuurissa 1-2 vuotta. 

(Laatutyökirja 1990, 15)

Laatujärjestelmän rakentamisessa on oleellista, että yrityksen koko henkilöstöllä 

on yhtenevä näkemys laadun tärkeydestä (Laatutyökirja 1990, 7). Siksi yrityksen 

tulisi jäljestää koulutusta henkilöstölleen prosessin kaikissa vaiheissa. 

Kokemusten perusteella laatujärjestelmän toteuttaminen onnistuu sitä paremmin, 

mitä aikaisemmin henkilöstölle annetaan laatuinformaatiota ja koulutusta 

(Laatutyökirja 1990, 16). Yrityksen johdon vastuulla on laatuperiaatteiden ja 

tavoitteiden ymmärretyksi tekeminen ja läpi organisaation vyöryttäminen. 

Koulutustilaisuuksissa yrityksen johdon tulee olla aktiivisesti ja näkyvästi mukana. 

Näin se omalla käytöksellään ja esimerkillään sitoutuu kehitystyöhön. Tämä on 

edellytys muun henkilöstön sitoutumiselle. Laatujärjestelmän kehitysprosessin 

viimeisenä vaiheena voi yritys halutessaan hakea järjestelmälleen sertifiointia. Siitä 

lisää kappaleessa 3.3.3

Järjestelmän dokumentointi

Laatujärjestelmän kirjallinen kuvaaminen on merkittävä osa laatujärjestelmätyötä. 

Siinä yritys dokumentoi systemaattisesti kaikki laatujärjestelmää varten käyttöön 

ottamansa rakenneosat, vaatimukset ja määräykset menettely ja - 

menetelmäohjeiden muodossa. Dokumentoinnilla tulisi taata laatumenettelyjen ja - 

menetelmien yleinen ymmärtäminen organisaatiossa (Laatujärjestelmät...9004,
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10). Laatujärjestelmä jaetaan dokumentoinnin osalta kolmeen rakenteelliseen 

osaan:

Ensimmäinen osa muodostuu yleisluontoisista toiminto-ohjeista. Jotta yrityksen 

laatujärjestelmän tärkeintä kirjallista kuvausta, laatukäsikirjaa, ei tarvitsisi 

muuttaa jatkuvasti, varsinainen laatukäsikirja kattaa yleensä vain nämä toiminto- 

ohjeet. Laatukäsikirja sisältää laatujärjestelmän kokonaiskuvauksen ja siinä 

määritellään yrityksen laatupolitiikka, tavoitteet sekä vastuut laadun suhteen. Se 

toimii pysyvänä lähtökohtana järjestelmää toteutettaessa ja ylläpidettäessä. 

Toiminto-ohjeet sitovat osatoimintojen ohjeet laatujärjestelmään. 

(Laatujärjestelmät...9004, 10; Laatutyökirja 1990, 46)

Toinen osa koostuu työohjeista. Työohjeet kuvaavat jokaisen työn 

suorittamistavan vaihe vaiheelta. Ne sisältävät myös tiedon siitä, mitä 

viiteaineistoa työvaiheessa tarvitaan. Työohjeet sisältävät lisäksi usein yritykselle 

tärkeää teknologiatietoa, jota ei ole syytä liittää laatukäsikirjaan eikä näin ollen 

antaa ulkopuolisille.

Dokumentoinnin kolmas osa sisältää laatujärjestelmään hyväksytyn 

viiteaineiston, joka tarkoittaa muita laatuasiakirjoja ja -tiedostoja. Niihin luetaan 

mm tuotantoteknologiaan liittyvät seikat, yrityksessä sovellettavat standardit, 

seurantalistat ja järjestelmäselvitykset.

On huomattava, että dokumentoinnissa ohjeiden määrä ja sisällön tarkkuus 

määräytyvät organisaation henkilöstön koulutustason, työvaiheiden 

monimutkaisuuden, työvaiheen tarkan toistettavuusvaatimuksen, teknisyyden ym. 

mukaan (Moisio 1996).
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3.3.3 Laatujärjestelmän auditointi ja sertifiointi

Laatujärjestelmän kehittämisen tulisi olla jatkuva prosessi, sillä asiakkaiden 

tarpeissa tapahtuvien muutosten tulisi heijastua myös yrityksen 

laatujärjestelmässä. Siksi yrityksen johdon vastuulla onkin laatia ja saattaa 

voimaan säännöllisin väliajoin yrityksen sisäisesti toteutettava laatujärjestelmän 

auditointi eli katselmus. Siinä tarkastuksen kohteesta riippumattomat henkilöt 

tarkastavat ja arvioivat kaikki laatujärjestelmään kuuluvat rakenneosat, 

näkökohdat ja komponentit (Laatujärjestelmät.. 9004, 11). Auditoinnin 

tarkoituksena on selvittää laatujärjestelmän toimivuus eli kuinka kullakin 

työpaikalla työ tehdään ja kuinka sovittua laatujärjestelmäohjetta noudatetaan. 

Lisäksi se voi toimia johdon jatkuvana valvontamekanismina, joka auttaa 

organisaatiota sisäistämään laatujärjestelmän edellyttämät uudet toimintatavat 

(Savolainen 1994). Auditoinnin yhteydessä selvitetään esille tulleet ongelmat ja 

työntekijät saavat välittömän palautteen ja arvion työstään päästen itse 

vaikuttamaan työn suorittamistapaan (Maunula & Moilanen 1992). Auditoinnin 

havainnot, johtopäätökset ja suositukset tulisi tämän jälkeen esittää johdolle, joka 

viimeisenä lenkkinä järjestää oman riippumattoman tarkastuksen ja arvioinnin 

(Laatujäijestelmät...9004, 12).

Yrityksen on mahdollista halutessaan hakea laatujärjestelmälle virallista 

hyväksyntää ulkopuoliselta tarkastuslaitokselta. Sertifiointi tapahtuu siten, että 

valittu tarkastuslaitos suorittaa laatuauditoinnin, jossa sertifioija perehtyy 

yrityksen laatukäsikirjaan sekä toimintaan ja varmistuu siitä, että toiminta vastaa 

laatukäsikirjassa esitettyä hyväksyttyä mallia (Laatutyökirja 1990, 16). Tämän 

toteutuessa yritykselle myönnetään sertifikaatti, joka on todistus yrityksen 

toimintaprosessien laadusta. Sertifikaattia ei siten tule ymmärtää tuotteelle 

myönnetyksi hyväksynnäksi (Ilmola 1992). Lisäksi sertifiointilaitos seuraa myös 

jatkossa järjestelmän toimivuutta tekemällä tarkistuskäyntejä yrityksessä 1-2 

kertaa vuodessa (Maunula 1991). Siten yrityksen on jatkuvasti seurattava
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laatujärjestelmänsä toimivuutta sekä tarvittaessa tehtävä muutoksia siihen sisäisen 

tai ulkoisen toimintaympäristön sitä edellyttäessä

Suomessa toimivista sertifiointilaitoksista merkittävimpiä ovat Suomen 

Standardoimisliitto (409 myönnettyä sertifikaattia), Det Norske Veritas (375) ja 

Lloyds (77) (Sertifikaattilista 1996). Yhteensä sertifikaatteja oli myönnetty 

toukokuun 1996 loppuun mennessä yli 900, joista eniten prosessiteollisuuteen, 

tietotekniikka- sekä elektroniikkateollisuuteen (SFS 1996).

Laatujärjestelmän sertifiointi ei ole mikään itsetarkoitus. Jos asiakkaat eivät sitä 

vaadi, eikä sille ole muutakaan käyttöä, ei sen hankkimiseen ole syytä. Lisäksi 

sertifikaatin hankkiminen maksaa melko paljon; keskisuuri yritys voi varautua 

noin 50 000-60 000 markan menoihin (Nenonen 1991).

Sertifiointi hyödyttää sekä sertifikaatin haltijaa että sen asiakkaita. 

Haltijayritykselle se on vahva tuki markkinoinnissa ja toisaalta asiakasyritykseltä 

se vähentää kalliita ja aikaavieviä toimittajien arviointiprosesseja (Holmes 1992, 

98-101). Sertifikaatti on takuu siitä, että toimittajalla on perusvalmiudet tuottaa 

laatua. Joillain aloilla toimittaja-asemaan pääsemisen perusedellytyksenä on 

sertifioitu laatujärjestelmä.

ISO 9000 -sertifikaatti saattaa olla väkevä kilpailukeino, jos sen avulla voidaan 

differoitua markkinoilla. Tämä on mahdollista lähinnä silloin, kun yritys on 

toimialallaan ensimmäisiä. Yrityksen markkinointitoiminto on vastuussa siitä, että 

sertifikaatin hyödyt kyetään selvittämään asiakkaille oikein (Ilmola 1992). 

Useimmissa tutkituissa yrityksissä laatujärjestelmän hyödyntäminen 

markkinoinnissa on kuitenkin jätetty vain esitteen ja sertifikaattikopion varaan, 

vaikka sen hyödynnettävyyteen kilpailuedun lisääjänä uskotaankin (Ilmola 1993).

Laatujärjestelmän sertifioinnilla on myös omat vaaransa ja vastustajansa. Yritys, 

jolle sertifikaatti on myönnetty, saattaa mukavoitua ja jäädä “laakereilleen
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3.4

lepäämään”. Todellisuudessa sertifikaatti on vasta “ajokortti” laadun tekemiseen. 

Lisäksi sertifikaatin saaminen ei saisi olla ainoa laadun kehittämisen tavoite.

Anttila (1995) esittääkin melko kirpeää kritiikkiä sertifiointia kohtaan. Hänen 

mukaansa laatujärjestelmien sertifiointi ei perustu ISO 9000 -periaatteisiin ja sen 

vaarana on standardien pinnallinen soveltaminen, jolloin standardinäkemyksillä 

korvataan aidot asiakastarpeet ja yritysten liiketoimintapäämäärät. Anttila toteaa, 

että järkevämpää olisi korkeimman johdon toimesta toteutettu omavastuinen 

sertifiointi osoittamaan yritysjohdon sitoutumista aktiiviseen laatujohtamiseen. 

Anttilan kritiikistä huolimatta on todettava, että oikein ymmärrettynä sertifikaatin 

hankkiminen toimivan laatujärjestelmän takuuksi selkeä kilpailukeino.

ISO 9000 -standardin suuntaviivat palveluille

ISO 9000 -standardin osan 9004 todettiin antavan laadunhallintaa koskevia 

lisäohjeita erilaisille yrityksille ja laadunhallinnan osa-alueille. Standardin osa SFS- 

ISO 9004-2 rakentuu ISO 9004:ssä esitetyille perusperiaatteille ja tarjoaa 

kattavan yleiskuvan erityisesti palveluja koskevasta laatujärjestelmästä ottaen 

huomioon palvelujen erityispiirteet, kuten inhimilliset resurssit. Sitä voidaan 

soveltaa jo olemassa olevaan tai kehitteillä olevaan palveluun. Standardi sisältää 

kaikki tehokkaan palvelun aikaansaamiseksi vaadittavat toiminnot 

markkinoinnista palvelun toimittamiseen saakka sisältäen myös asiakkaille 

toimitetun palvelun analysoinnin (SFS-ISO 9004-2 1994, 6). Standardi on 

käyttökelpoinen kaikenlaisissa palveluissa, joko puhtaasti palveluluoteisessa 

toiminnassa tai palvelussa yhdistettynä tavaraan. Se on kirjoitettu pääasiassa 

ulkoisten asiakkaiden kannalta, mutta sitä voidaan soveltaa myös sisäisiin 

asiakkaisiin vaaditun laadun saavuttamiseksi.
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3.4.1 Laatujärjestelmiin avaintekijät palveluyrityksessä

Palvelun ja sen tuottamisen ominaisuuksia voidaan useimmissa tapauksissa ohjata 

tehokkaimmin ohjaamalla prosessia, jolla palvelu tuotetaan. Mitä paremmin 

palvelun tuotantoprosessi on määriteltävissä menettelyohjeilla, sitä paremmat ovat 

mahdollisuudet käyttää laatujärjestelmän periaatteita. (SFS-ISO 9004-2 1994, 9)

Palveluyrityksissä laatujärjestelmän tulisi muodostua kolmesta avaintekijästä, 

jotka suuntautuvat kohti asiakasta kuvion 6 osoittamalla tavalla. Kuvan 

mukaisesti asiakkaan tyytyväisyys voidaan varmistaa vain silloin, kun johdon 

vastuut, henkilöstö- ja materiaalivoimavarat sekä laatujärjestelmän rakenne ovat 

keskinäisessä sopusoinnussa.

Kuvio 6. Laatujärjestelmän avaintekijät

Johdon
vastuu

Asiakas-
rajapinta

Henkilöstö
jä materiaali- 
voimavarat

järjestelmän
rakenne

Lähde: SFS-ISO 9004-2 1994, 10

Johdon vastuulla tarkoitetaan johdon velvollisuutta luoda palvelun laatua ja 

asiakkaan tyytyväisyyttä koskeva laatupolitiikka ja sitouttaa organisaatio siihen. 

Lisäksi johdon tulee varmistaa, että laatupolitiikka ymmärretään, toteutetaan ja 

ylläpidetään. Laatupolitiikassa johto määrittelee, mitä palveluja tarjotaan ja miten



56

ja millä resursseilla ne tuotetaan. Laatupolitiikan toteuttaminen edellyttää, että 

yrityksen johto asettaa selkeät laatutavoitteet, jakaa vastuut ja valtuudet 

laatutavoitteiden saavuttamiseksi sekä suorittaa säännöllisin väliajoin

määrämuotoisia katselmuksia. (SFS-ISO 9004-2, 10-12)

Johdon vastuulla tarkoitetaan johdon velvollisuutta luoda palvelun laatua ja 

asiakkaan tyytyväisyyttä koskeva laatupolitiikka ja sitouttaa organisaatio siihen. 

Lisäksi johdon tulee varmistaa, että laatupolitiikka ymmärretään, toteutetaan ja 

ylläpidetään. Laatupolitiikassa johto määrittelee, mitä palveluja tarjotaan ja miten 

ja millä resursseilla ne tuotetaan. Laatupolitiikan toteuttaminen edellyttää, että 

yrityksen johto asettaa selkeät laatutavoitteet, jakaa vastuut ja valtuudet 

laatutavoitteiden saavuttamiseksi sekä suorittaa säännöllisin väliajoin

määrämuotoisia katselmuksia. (SFS-ISO 9004-2, 10-12)

Laatujärjestelmän toinen avaintekijä palveluyrityksissä on henkilöstö- ja 

materiaalivoimavarat. Yrityksen johdon tulisi järjestää riittävät ja tarkoituksen 

mukaiset resurssit laatujärjestelmän toteuttamiseksi ja laatutavoitteiden 

saavuttamiseksi. Palveluyrityksissä henkilöstö on tärkein voimavara, koska 

yksilöiden käyttäytyminen ja suorituskyky vaikuttavat suoraan palvelun laatuun. 

Siksi yrityksen tulisikin kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön valintaan ja sen 

motivaation lisäämiseen, henkilöstön osaamistason kehittämiseen ja yrityksen 

sisäiseen viestintään. Materiaalivoimavarojen avulla varmistutaan, että hyvän 

palvelun tuottamiselle on riittävät teknis-fyysiset puitteet. (SFS-ISO 9004-2 1994, 

12-14)

Laatujärjestelmän rakenteen tulisi sisältää kaikki sellaiset tekijät, joiden avulla 

varmistetaan palvelun laatua varten asetettujen toimintaohjeiden ja 

laatutavoitteiden toteutettavuus. Niitä ovat laatudokumentit ja -tiedostot, 

dokumentoinnin hallinta ja sisäiset laatuauditoinnit. Laatujärjestelmän osien tulisi 

auttaa kaikkien palvelun laatuun vaikuttavien toimintojen ohjaamisessa,



57

3.4.2

valvonnassa ja varmistamisessa. Järjestelmän pitäisi korostaa ehkäiseviä 

toimenpiteitä, joilla vältetään ongelmien ilmaantuminen palvelun tuotanto- ja 

kulutusvaiheessa (SFS-ISO 9004-2 1994, 14-15).

Asiakasrajapinnassa tapahtuva vuorovaikutus on se tekijä, joka lopulta 

määrittää asiakkaan kokeman palvelun laadun ja palveluorganisaation ja asiakkaan 

välisen suhteen. Välitön huomio tulisi kiinnittää vaikeuksiin viestinnässä tai 

vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, koska ne antavat tärkeää tietoa palvelun 

tuotantoprosessin parantamisalueista. (SFS-ISO 9004-2 1994, 18-19)

Laatujärjestelmän liiketoiminnalliset osat palveluyrityksessä

Palveluyrityksen laatujärjestelmä koostuu neljästä liiketoiminnallisesta osasta, 

jotka kukin vaikuttavat palvelun tuottamiseen. Osien valinta ja niiden käytön 

laajuus riippuvat mm. palveltavista markkinoista ja palvelun luonteesta, 

palveluprosessista sekä asiakkaiden tarpeista (SFS-ISO 9004-2, 7). Osia ovat 

markkinointi-, suunnittelu-, ja palvelun tuotanto(toimitus-)prosessi sekä palvelun 

suorituskyvyn analyysi ja parantaminen. Seuraavassa tarkastellaan kutakin 

lyhyesti. Liitteessä 3 on esitetty palvelun laatusilmukka, jossa kukin prosessi on 

mukana.

Markkinointiproscssi

Markkinoinnin tulee määritellä palvelun tarve ja kysynnän määrä esim. 

markkina- tutkimuksin. Markkinoinnin laadun johtamisen elementteihin sisältyvät 

myös palveluun liittyvien asiakkaiden tarpeiden ja odotusten selvittäminen. 

Markkinoinnin tulisi suorittaa kilpailija-analyysit ja seurata standardien ja 

lainsäädännön kehitystä. Lisäksi markkinoinnin tehtävänä on seurata markkinoiden 

muuttuvia tarpeita, teknologian kehitystä ja niiden vaikutuksia kilpailuasetelmaan. 

Asiakkailta saatujen tietojen analysointi ja tietojen toimittaminen organisaatiossa
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eteenpäin suunnittelu- ja tuotantotoiminnoille kuuluvat myös markkinoinnin 

tehtäväkenttään. Mainonnan osalta painotetaan markkinointitoiminnon vastuuta 

totuudenmukaisesta, ei liikaa lupaavasta mainonnasta. Markkinoinnin tulee siten 

tiedostaa totuudenvastaisen mainonnan seuraukset (SFS-ISO 9004-2 1994, 20- 

21).

Suunnitteluprosessi

Yrityksen suunnittelutoiminnan tulee heijastaa organisaation valitsemia päämääriä, 

laadun yleisohjeita sekä kustannuksia. Markkinoinnin tulee välittää suunnittelun 

pohjaksi tietoa markkinoiden tarpeista, joiden pohjalta yrityksen resurssit 

huomioiden laaditaan menettelyohjeet palvelun suunnittelulle.

Kuten muissakin prosesseissa, yrityksen johto määrää vastuiden jakautumisen 

suunnittelussa ja varmistaa, että ao. henkilöt ovat tietoisia vastuustaan palvelun 

laadun saavuttamiseksi. Näin suunnittelun puutteellisuudet saadaan ehkäistyksi 

ennen varsinaista palvelun toimittamista, ja virheiden aiheuttamat kustannukset 

ovat alhaisemmat.

Palvelun suunnitteluprosessissa määritetään ne spesifikaatiot eli ominaisuudet, 

joita palvelussa, sen toimittamisessa ja toimittamisen laadunohjauksessa tarvitaan. 

Laadunohjaus tulisikin kytkeä kiinteäksi osaksi palvelun toimittamista. Tällä 

tavoin varmistetaan, että palvelu jatkuvasti vastaa asiakkaiden odotuksia ja 

yrityksen palvelulle asettamia spesifikaatioita (SFS-ISO 9004-2 1994, 24).

Palvelun tuotantoprosessin laadunohjauksen suunnittelu koostuu kolmesta 

vaiheesta: aluksi yksilöidään kunkin palveluprosessin avaintoiminnot, joilla on 

merkittävä vaikutus ko. palveluun. Tällainen voisi olla markkinointipalvelussa 

esim. tarjouspyyntöön vastaaminen. Seuraavaksi analysoidaan avaintoiminnot 

niiden ominaisuuksien valitsemiseksi, joiden mittaus ja ohjaus varmistaa palvelun
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laadun; tässä on oleellista asiakkaan tärkeäksi kokema ominaisuus. Tällaisena 

mitattavana ominaisuutena voisi olla esim. kuinka nopeasti asiakkaalle 

tarjouspyyntö hänen toivomassa muodossa toimitetaan. Kolmantena vaiheena on 

sellaisten keinojen ja menetelmien suunnitteleminen, joilla varmistetaan, että 

palvelun tuotantoprosessissa mitattavat ominaisuudet pysyvät suunnitelluissa 

rajoissa. (SFS-ISO 9004-2 1994, 24-25)

Palvelun toimitusprosessi

Kunkin palvelun tuotantoprosessiin tai sitä tukevaan aliprosessiin osallistuvan on 

tunnettava täsmällisesti johdon hänelle määrittelemä vastuu. Tällä tarkoitetaan, 

että palvelun tuottamisessa pysyttäydytään suunnitellussa toimitusspesifikaatiossa, 

että tuotantoprosessia seurataan, ja että prosessia “uudelleen säädetään" 

poikkeamien esiintyessä (SFS-ISO 9004-2 1994, 27).

Tuotantoprosessissa palvelun toimittajan tulisi suorittaa aktiivista laadunohjausta 

jatkuvasti. Tämä sisältää avainprosessien toimintojen arviointia ja todentamista, 

palvelun tuotantohenkilöstön itsensä suorittamaa tarkastusta, sekä toimittajan 

tekemää loppuarviota asiakkaan rajapinnassa käsityksen saamiseksi palvelun 

lopullisesta laadusta. On huomattava, että asiakas ei välttämättä anna suoraa 

palautetta saamastaan palvelusta ja siksi palveluorganisaatioiden tulisikin järjestää 

asiakkaiden tyytyväisyyden jatkuva arviointi ja mittaaminen (SFS-ISO 9004-2 

1994, 28). Suoritettavan arvioinnin tulisi keskittyä siihen kattavuuteen, jolla 

palvelukuvaus, spesifikaatiot ja palvelun toimitusprosessi täyttävät asiakkaan 

tarpeet.

Palvelun toimittamisessa ei täysin voida välttyä poikkeamilta palvelukuvauksista. 

Siksi palveluorganisaation kaikilla henkilöillä on vastuu puuttua 

palvelupoikkeamiin. Laatujärjestelmässä tuleekin olla määriteltynä vastuut ja 

valtuudet korjaavia toimenpiteitä varten. Ne tulee suorittaa 9004-2: n mukaan
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kahdessa vaiheessa: ensin toimitaan välittömästi ja myönteisesti poikkeaman 

korjaamiseksi ja asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi. Sen jälkeen arvioidaan 

poikkeaman perussyy ja määritellään pitemmän ajanjakson toimenpiteet, joilla 

ehkäistään ongelman uusiutuminen.

Laatujärjestelmän keskeinen osa on suoritettujen toimenpiteiden mittaaminen 

toiminnan ohjaamiseksi, onhan laatujärjestelmä ennen kaikkea yrityksen johtamis- 

ja ohjausjärjestelmä. Palveluorganisaation tulee arvioida säännöllisesti henkilöstön 

taitojen, mittausten menettelyjen sekä kaikkien mittauksiin ja testeihin käytettyjen 

analyysien pätevyys ja luotettavuus. Tällöin organisaatiossa saadaan luottamus 

päätöksiin ja toimenpiteisiin, jotka perustuvat mittaustuloksiin. Puhumme siten 

toiminnan tulosten mittaamisen validiudesta.

Palvelun suorituskyvyn analyysi ja parantaminen

Palveluprosessien toimintaa tulisi jatkuvasti arvioida pyrkien tunnistamaan 

palvelun laadun parantamismahdollisuudet. Tällöin yrityksen johdon on luotava ja 

ylläpidettävä tietojärjestelmä, joka varmistaa tiedon saannin kaikista keskeisistä 

lähteistä. Apuna tiedon jakamisessa voidaan käyttää esim. yrityksen sisäistä 

tietoverkkoa, Intranetia, jossa henkilöstöllä on pääsy kaikkiin tärkeimpiin 

tietokantoihin. Näitä ovat lähinnä asiakkaan ja palvelun tuottajan arviot palvelusta 

sekä laatuauditoinnit (SFS-ISO 9004-2 1994, 30). Tilastolliset menetelmät voivat 

auttaa tietojen kokoamis- ja käyttösovelluksissa. Saatujen tietojen analysoinnilla 

mitataan palveluvaatimusten saavuttaminen sekä saadaan selville, kuinka palvelun 

laatua sekä tulos-ja toimintatehokkuutta voidaan kehittää.

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi yrityksellä tulisi olla ohjelma, joka 

sisältää pyrkimyksen tunnistaa ne ominaisuudet, joiden parantaminen eniten lisää 

asiakkaan ja palveluorganisaation saamaa hyötyä. Palvelun laadun parantaminen 

edellyttää myös markkinatarpeiden muutosten tunnistamisen sekä
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laadunohjauksen tehottomuudesta johtuvat poikkeamat spesifioidusta laadusta. 

Tulos- ja toimintatehokkuuteen liittyy myös aktiivinen pyrkimys tunnistaa 

mahdollisuudet alentaa kustannuksia palvelun laatua vaarantamatta (SFS-ISO 

9004-2 1994, 30).

Yrityksen johdon tulisi kiinnittää palvelun kehitystyössä erityinen huomio 

henkilöstöön; laadun kehittämisideoista ja kustannusten alentamisehdotuksista 

palkitseminen ovat keinoja motivoida ja sitouttaa henkilöstöä.
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4. EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

Kansainvälisillä ja kotimaisilla markkinoilla asiakkaat ovat tulleet yhä herkemmiksi 

tuotteiden ja palvelun laadun suhteen. Samalla he ovat alkaneet lisääntyvässä 

määrin vaatia todisteita toimittajayrityksen laatujärjestelmän tehokkuudesta. 

Suomessa tarve laatujärjestelmien standardinmukaistamisesta on tullut 

ensimmäisenä esiin metsä-, metalli-, ja elektroniikkateollisuudessa. ISO 9000 - 

standardisen mukaisten laatujärjestelmien kehittäminen on myös levinnyt 

voimakkaasti muille toimialoille. Vaikka palvelualoilla on ISO 9000:n mukaisia 

standardoituja laatujärjestelmiä toistaiseksi vielä varsin vähän, on trendi kuitenkin 

kasvava.

Seuraavissa luvuissa tutustutaan kansainväliseen mediatoimistoketjuun kuuluvan 

suomalaisen Datum Optimum Media Direction Oy:n (myöhemmin Datum OMD) 

laatujärjestelmän kehittämisen vaiheisiin. Datum OMD on ensimmäinen 

eurooppalainen mediatoimisto, jolle myönnettiin sertifikaatti ISO 9001 - 

laadunvarmistusmallin mukaisesta laatujärjestelmästä. Datum OMD.n 

laatujärjestelmä täyttää siten suunnittelun, tuotannon ja toimituksen sekä sen 

jälkeiset 

palvelut

Yrityksen laatujärjestelmän kehittämistyö aloitettiin vuosien 1993 ja -94 

vaihteessa ja järjestelmän kehittäminen kesti n. 1,5 vuotta saavuttaen 

sertifioimiskelpoisuuden toukokuussa 1995. Yrityksen tavoitteena oli alusta 

lähtien ulkopuolisen tahon tarkastama ja sertifioima ISO 900 l:n mukainen 

laatujärjestelmä. Sertifikaatin myönsi Suomen Standardoimisliitto SFS ry.

Kun laatujärjestelmä on hyväksytty ISO 9000 -standardin vaatimusten mukaiseksi, 

yritys voi helpommin vakuuttaa asiakkaansa kyvystään tuottaa laadukkaita, 

vaatimukset täyttäviä palveluita. Laatujärjestelmän kehittämisen odotetaan myös
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lisäävän asiakastyytyväisyyttä, kohottavan työn tuottavuutta, vähentävän virheistä 

syntyviä kustannuksia sekä parantavan työmotivaatiota. Näiden tekijöiden voidaan 

olettaa vaikuttavan myönteisesti yrityksen kannattavuuteen.

Tavoitteena seuraavissa luvuissa on kuvailla case-yritystä ja sen ISO 9000 - 

laatujärjestelmän kehittämistyöstä saatuja kokemuksia. Tutkimuksen keskeisin 

tavoite on selvittää, onko ISO 9000 -laatujärjestelmä palveluyritykselle 

käyttökelpoinen ja tehokas laadun kehittämisen menetelmä ja millaisia hyötyjä sen 

käyttöönotosta on case-yritykselle ollut.

4.1 Tutkimusstrategia

Tutkimusstrategian määrittelyllä vastataan kysymykseen, mitä tutkija tekee 

tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Tämän jälkeen päätetään, miten 

tutkimusongelma käytännössä pyritään ratkaisemaan. Tässä tutkielmassa 

pyrkimyksenä on ymmärtää ja tulkita ISO 9000 -laatujärjestelmää palveluyrityksen 

laadun kehittämisen ja toiminnan ohjaamisen välineenä ja Datum OMD:n siitä 

esittämiä kokemuksia ja näkökantoja. Aihetta tarkastellaan ja havaintoja kuvataan 

tutkielman teoreettisessa osassa esitettyyn aineistoon tukeutuen.

4.1.1 Tutkimusmenetelmän valinta

Koska empiirisen tutkimuksen tavoitteena on löytää syvällistä ja yksityiskohtaista 

tietoa palveluyrityksen ISO 9000 -laatujärjestelmästä, arvioitiin soveltuvimmaksi 

tutkimusmetodiksi puolistrukturoitu haastattelumenetelmä eli teemahaastattelu. 

Teemahaastattelulla tarkoitetaan menetelmää, jossa haastattelun aihepiirit, teema- 

alueet, ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat 

(Hirsjärvi & Hurme 1979, 50). Tähän menetelmään päädyttiin, koska se tutkijan 

arvion mukaan sopi tutkimuksen aihepiiriin hyvin. Koska aihepiiri oli tutkijalle 

melko uusi, arvioitiin teemahaastattelu soveltuvimmaksi menetelmäksi. Lisäksi
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koettiin, että henkilökohtainen haastattelu esim. postikyselyn sijaan mahdollistaisi 

syvällisemmän ja yksityiskohtaisemman tiedonsaannin. Teemahaastattelussa 

voidaan myös esittää monimutkaisia kysymyksiä, joiden ymmärtämisessä 

haastattelija voi läsnäolevana auttaa. Tämä osaltaan vaikuttaa tietojen syvyyteen.

Teemahaastattelun arveltiin myös parhaiten tuovan esille aihepiirin kannalta 

keskeisiä seikkoja riittävän laajasti. Kysymysten suhteellisen vapaa muoto 

mahdollistaa myös tarvittaessa asian havainnollistamisen käytännön esimerkein. 

Lisäksi teemahaastattelussa voidaan tarkentaa tutkijalle epäselviksi jäävät kohdat 

lisäkysymyksin, jolloin voidaan välttää vastausten virheellisyys. Liitteessä 5 on 

esitetty haastattelun teema-alueet.

4.1.2 Tutkimusaineisto

Tutkimuksen pääasiallisen aineiston muodostavat Datum OMD.ssa maali s- 

huhtikuussa 1997 suoritetut kolme teemahaastattelua. Haastattelujen 

tekovaiheessa case-yrityksellä on ollut sertifioitu laatujärjestelmä käytössään lähes 

kahden vuoden ajan ja yritykselle voidaan olettaa kertyneen jo melko runsaasti 

kokemuksia ja näkemyksiä järjestelmästä.

Haastateltavina case-yrityksessä olivat tutkimus- ja Iaatupäällikkö Petri Sairanen, 

suunnittelupari Irmeli Ekholm/Tea Vihersaari sekä mediapäällikkö Maija 

Karppinen. Tutkija arveli, että riittävän laajan kuvan saaminen aihepiiristä vaatisi 

eri organisaatiotasojen haastattelemista, joka myös osoittautui oikeaksi valinnaksi. 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin analysoinnin helpottamiseksi. Keskimääräinen 

haastatteluaika oli puolitoista tuntia, mitä voidaan pitää riittävänä aiheen 

käsittelyyn. Kaikki haastatellut suhtautuivat tutkimukseen positiivisesti.

Haastattelujen lisäksi case-yritys antoi tutkijan käyttöön yrityksen historiaa, 

tuotteita, organisaatiota sekä yrityksen laatukäsikirjaa koskevaa kirjallista
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4.2

materiaalia. Kirjallinen aineisto täsmensi haastatteluissa saatua tietoa ja se oli 

ymmärrettävästi melko yleisluontoista.

Haastateltujen historia yrityksessä oli mediapäällikkö Karppista lukuunottamatta 

varsin lyhyt. Laatupäällikkö Sairanen tuli case-yrityksen palvelukseen syksyllä -94 

ottaen laatujärjestelmäprojektin vetovastuun samalla. Tässä vaiheessa yrityksessä 

oli jo kirjoitettu laatukäsikirjan ensimmäinen versio auki. Suunnittelupari 

Ekholm/Vihersaari aloitti case-yrityksessä loppusyksystä 1995, joilloin yrityksen 

laatujärjestelmällä oli ollut sertifikaatti noin puoli vuotta voimassa. 

Mediapäällikkö Karppinen oli ollut case-yrityksen palveluksessa jo ennen 

laatujärjestelmän käyttöönottoa, joten häneltä saatiin näkemyksiä myös yrityksen 

suuntautumisesta laatuun ennen laatujärjestelmäprojektin aloittamista 

loppuvuodesta -93.

Tutkimuksen luotettavuus

Vaikka haastateltujen palveluksessaoloaika yrityksessä onkin varsin lyhyt, ei tämä 

tutkijan arvion mukaan heikennä tutkimuksen luotettavuutta olennaisesti. 

Tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan sen tulosten ja todellisuuden 

vastaavuutta (Hirsjärvi & Hurme 1979, 128). Kun teemahaastattelun keskeisenä 

ominaisuutena on pyrkimys aihepiiriin kuuluvien seikkojen laaja ja syvällinen 

ymmärtäminen, niin on oletettavaa, että haastateltujen henkilöiden vastauksiin 

sisältyy aina jonkinasteinen subjektiivisuus. Tutkijan oma subjektiivisuus on 

tiedonkeruun osalta sen sijaan vaikeammin arvioitaessa.

Tutkimuksen tulosten osalta tavoitteena on aineiston ja tutkimustulosten 

jonkinasteinen yleistettävyys. Tämä edellyttää haastatelluilta vastausten 

totuudenmukaisuutta ja toisaalta tutkijalta oikeita johtopäätöksiä. Aiheen 

tutkimisessa ja tiedonkeruuvaiheessa tutkijan tulisi valita sopivin menetelmä 

ilmentämään tutkittavan aihepiiriin monivivahteisuutta. Tähän on päästy tutkijan
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arvion mukaan parhaiten käyttämällä teemahaastattelua aineiston keräämisessä.. 

Lisäksi tiedonkeruun luotettavuuteen vaikuttaa aineiston ristiriidattomuus, johon 

tutkija pyrki vaikuttamaan selkeällä kysymyksenasettelulla sekä nauhurin käytöllä. 

Siten asiat voitiin tarkistaa uudestaan jälkeenpäin

5. ISO 9000 -LAATUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ MEDIA-ALAN

PALVELUYRITYKSESSÄ : CASE-TUTKIMUKSEN TULOKSET

5.1 Case-yrityksen lähtötiedot

Datum Optimum Media Direction Oy on Suomen toiseksi suurin mediatoimisto. 

Yritys toimii täyden palvelun mediatoimistona, joka kotimaisten ja ulkomaisten 

asiakkaidensa toimeksiantojen pohjalta toteuttaa kaikkia mediasuunnitteluun, 

media-ostamiseen, mediakonsultointiin, media- ja markkinointitutkimuksiin ja 

niiden analysointiin sekä kansainvälisten mediayhteyksien hoitamiseen liittyviä 

toimintoja. Case-yrityksen palvelutuotteet muodostavat siten tärkeän osan 

asiakasyritysten markkinointiviestinnän suunnittelua ja toteutusta. Yritys painottaa 

toiminnassaan erityisesti mediaostamisen kustannustehokkuutta, toiminnan 

luotettavuutta ja laatua.

Datum O MD kuuluu kansainvälisten DDB:n ja BBDO:n muodostamaan 

mediatoimistoketjuun, ja toukokuussa 1995 yritys sai ensimmäisenä 

eurooppalaisena mediatoimistona ISO 9001 -sertifikaatin. Yrityksen liikevaihto oli 

vuonna 1996 noin 372 mmk ja henkilöstön määrä oli tuolloin 42. Yrityksellä on 

toimitilat Helsingissä ja Tampereella sekä vuoden -96 alkupuolelta myös 

Tallinnassa.

Case-yritys toimii varsin tiukasti kilpailluilla markkinoilla. Varteenotettavia 

kilpailijoita on noin kymmenen ja perustuotteiden erilaistaminen on melko vaikeaa. 

Kilpailijoiden toimenpiteitä seurataan, ja ne pyritään ennakoimaan. Tärkeimpiä
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kilpailutekijöitä ovat mediaostamisen kustannustehokkuuden lisäksi 

luottamukselliset asiakassuhteet sekä media-alan tuntemukseen perustuva 

toiminnan laatu.

Case-yrityksellä on käytännössä kahdentyyppisiä asiakkaita: ns. suoria asiakkaita, 

joiden laskutus oli vuonna 1996 noin 87 % kokonaislaskutuksesta, ja 

mainostoimistoasiakkaita, joiden laskutus oli 13 %. Yrityksellä on asiakkaita 

kaikilta tärkeimmiltä kaupan toimialoilta, mm. suomalainen 

matkapuhelinvalmistaja, elintarviketeollisuuden yrityksiä, vaatetusalan yrityksiä, 

lääketeollisuuden yritys, suuri kauppakeskus sekä muutama autotalo. 

Asiakassuhteet ovat yleensä pitkäaikaisia ja case-yrityksen edustajan mukaan 

yrityksessä onkin alettu puhua yhteistyökumppanuus -tyyppisestä toiminnasta.

Yrityksen asiakkaille tärkeimpiä ostokriteerejä ovat mediakäytön budjetoiduissa 

kustannuksissa pysyminen kohderyhmä tehokkaasti saavuttaen. Tämä edellyttää 

mediatoimistolta ammattimaista mediasuunnittelua ja kykyä räätälöidä asiakkaan 

haluamia sopimuksia. Lisäksi mediatoimiston toimintavarmuus ts. sovituissa 

aikatauluissa pysyminen on tärkeää asiakkaille. Case-yrityksen asiakkailleen 

tekemä mediakäytön suunnittelu on keskeinen osa asiakkaiden markkinointia. 

Tällöin esim. kampanjoiden toteutuksen ajoitus on kilpailun kannalta merkittävää 

ja mediatoimistolta vaaditaan tarkkaa aikatauluissa pysymistä.

Case-yrityksen toiminnan perustan muodostavat pitkälle viedyt tietotekniset 

välineet ja menetelmät sekä tutkimusaineisto. Yrityksellä on käytössään lukuisa 

määrä erilaisia tietokantoja, jotka toimivat mediasuunnittelun raaka-aineena. 

Suunnittelun pohjana toimivan aineiston case-yritys ostaa ohjelmistojen 

käyttöoikeuksineen tutkimuslaitoksilta. Aineisto sisältää mm. TV-ohjelmien 

peittoprosentit ja lukijaprofiilit. Mediatoimiston käyttämän aineiston tulee siten 

olla mahdollisimman uutta, jotta asiakkaille kyetään uskottavasti argumentoimaan 

tehdyt suunnitteluratkaisut.
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5.2

Case-yrityksen organisaatiorakenne on toiminnan luonteesta johtuen matala ja 

organisaatio ns. suunnittelulähtöinen. Toiminnan ytimen muodostavat 

suuunnitteluosaston yksitoista suunnitteluparia, joilla on itsenäinen vastuu 

asiakkaistaan. Suunnitteluparin muodostavat mediasuunnittelija ja yhteysassistentti 

ja he hoitavat päivittäiset kontaktit ja suunnittelun asiakkaille. Tarvittaessa 

yrityksen toimitusjohtaja ja markkinointipäällikkö ovat suunnitteluparien 

käytettävissä. Suunnitteluosaston lisäksi case-yrityksessä on kuuden hengen T&K- 

ja laatuosasto, hallinnossa työskentelee yhdeksän henkeä ja markkinoinnissa 

kaksi. Liitteessä 4 on esitetty case-yrityksen organisaatiorakenne.

Tilanne ennen ISO 9000 -laatujärjestelmää

1990-luvun alkupuolella kotimaan markkinat olivat aallonpohjassa ja 

mediatoimistojen asiakkaille oli erityisen tärkeää mediasuunnittelusta perityt ns. 

palvelupalkkiot eli suunnittelun hinta. Tällaisen kilpailutilanteen voidaan olettaa 

johtavan ainakin välillisesti suunnittelun laadun jonkinasteiseen heikkenemiseen 

hinnan kustannuksella. Tätä vaihetta ei kuitenkaan alalla kestänyt kovin pitkään, 

vaan kilpailukeinojen painopiste alkoi kotimarkkinoiden elpyessä siirtyä enemmän 

ammattitaidon ja -osaamisen painottamiseen.

Case-yrityksessä tiedostettiin jo ennen loppuvuodesta -93 alkanutta 

laatujärjestelmän rakentamista laadun merkitys kilpailukeinona. Yrityksessä ei 

kuitenkaan ollut tällöin käytössään varsinaisia laatutekniikoita tai -menetelmiä. 

Yrityksessä oli sovittu tietyistä menettelytavoista ja suoritustason mittareista, joita 

seurattiin. Näitä laatuun liittyviä mittareita olivat mm. reklamaatioiden ja 

luottotappioiden määrät. Eräs haastatelluista totesi, että vaikka toimintatavoista 

olikin sovittu, tapahtui kuitenkin jonkinlaista “lipsumista”. Tämä tarkoitti sitä, että 

kukin suunnittelija teki työtään omalla tavallaan ja esim. yrityksestä asiakkaille
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5.3

lähetetyssä materiaalissa ja sen ulkonäössä oli suuriakin vaihteluita. Toiminta oli 

kyllä luovaa, mutta ei välttämättä kovin systemaattista.

Yrityksessä vallalla olleet käsitykset laadusta olivat varsin perinteisiä: ne liitettiin 

suoraan tuotteeseen ja yrityskokonaisuuden toimintaprosessien laatu ja virheitä 

ennaltaehkäisevä toiminta jäivät vähemmälle huomiolle. Tästä seuraa, että ISO 

9000 -standardin mukainen laatukäsite on huomattavasti laajempi kuin case- 

yrityksessä vallinnut käsitys. Siten laatukäsitteen laajentaminen 

kokonaisvaltaiseksi oli jo itsessään uusi asia laatujärjestelmäprojektia aloitettaessa. 

Uuden laatukäsitteen sisäistäminen kaikilla organisaatiotasoilla vaatii vahvaa 

laatujohtamista, ja ainoastaan tämän avulla yritys voi odottaa saavuttavansa 

järjestelmän todelliset hyödyt. Edellytyksenä on siten perinteisten laatuun liittyvien 

asenteiden muuttaminen koko organisaatiossa.

Idea laatujärjestelmän kehittämisestä

Nousukauden kynnyksellä 1993 case-yrityksen johto oli vakuuttunut laadun 

merkityksen kasvusta kilpailukeinona. Yrityksen johto katsoi, että yrityksen tulisi 

markkina-aseman säilyttääkseen ja kilpailukykyä parantaakseen pyrittävä 

johdonmukaisesti kehittämään yrityksen johtamis-ja ohjausjärjestelmää painottaen 

laatua Siten lopullinen aloite sertifioidun ISO 9001 -laatujärjestelmän 

rakentamiseksi tuli yrityksen toimitusjohtajalta. Aloitteen takana oli pyrkimys 

varmistaa, että asiakkaille tarjotaan laadukasta, asiakkaiden tarpeet tyydyttävää 

mediasuunnittelua ja että heidän tyytyväisyytensä taataan.

Laatujärjestelmän arvioitiin olevan yrityksen kehittämistarpeisiin sopiva 

menetelmä. Sen käyttöönoton katsottiin luovan yrityksen toiminnalle sellaisen 

viitekehyksen, jonka avulla yritys voisi varmistaa asiakkaan laatukokemuksen 

parantamalla yrityksen toimintavarmuutta ja samalla asiakkaiden luottamusta.
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5.4

Yrityksessä arvioitiin, että laatujärjestelmien yleistyessä palvelualoilla toisi 

sertifioitu laatujärjestelmä yritykselle myönteistä julkisuutta ja asiakkaiden 

arvostusta. Laatujärjestelmän kehittämistä pidettiin myös keinona järkevöittää 

toimintaa ja yhdenmukaistaa toimintatapoja, millä pystyttäisiin vaikuttamaan 

tarjottavien palveluiden laatuun. Laatupäällikkö Sairanen totesi case-yrityksen 

organisaatiorakenteen ja johdon raportointijärjestelmän sekä kustannusseurannan 

vaatineen kehittämistä, jotka koettiin voitavan yhdistää sujuvasti 

laatujärjestelmäprojektiin.

Aloite laatujärjestelmän kehittämisestä aiheutti yrityksessä pientä ihmetystä ja 

epäilyksiä. Tämä johtui osittain siitä, että laatujärjestelmä oli asiana monille täysin 

tuntematon ja toisaalta siitä, että sen pelättiin tuovan lisää työtä.

Monien, erityisesti teollista toimintaa harjoittavien yritysten kohdalla 

laatujärjestelmän toteuttamisen tarve on tullut yrityksen ulkopuolelta eli 

asiakkaiden tarpeesta varmistua toimittajayrityksen prosessien laadusta. Tästä ei 

kuitenkaan case-yrityksen tapauksessa ollut kyse, sillä koko Euroopassa ei vielä 

ollut yhtään laatujärjestelmän rakentanutta mediatoimistoa.

Laatujärjestelmän toteuttaminen case-yrityksessä

Laatujärjestelmän toteutuksessa on haastateltujen mukaan huomioitava useita 

seikkoja. Ensinnäkin laatujärjestelmä voidaan toteuttaa joko vaihe vaiheelta tai 

suoraan sertifioimiskelpoiseksi. Case-yrityksessä toteutus vietiin läpi näiden 

yhdistelmänä. Toiseksi järjestelmän toteuttamiseen on varattava yrityksen koosta 

ja järjestelmän laajuudesta riippuen aikaa vähintään vuosi, mikäli halutaan päästä 

toimivaan lopputulokseen. Toteutuksen huolellinen suunnittelu ja riittävien 

henkilöresurssien varaaminen auttavat merkittävästi projektin viemistä eteenpäin.
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Laatujärjestelmän toteutus aloitettiin case-yrityksessä vuodenvaihteessa -94 ja 

järjestelmä oli valmis ja sertifioitu toukokuussa -95. Projekti kesti siten 1,5 vuotta, 

jota voidaan pitää varsin hyvänä saavutuksena ottaen huomioon case-yrityksen 

pioneeriasema alallaan laatujärjestelmän kehittäjänä. Projektin liikkeelle 

laittamisesta vastasivat yrityksen nimeämä laatupäällikkö ja yrityksen ulkopuolinen 

konsultti. Konsultin käytön koettiin tuovan kokemusta ja osaamista, jota tarvittiin 

erityisesti projektin alkuvaiheessa.

Jäijestelmän kehittämisen alussa luotiin tavoitteet, vastuut ja alustava aikataulu. 

Tämän jälkeen tehtiin arviot yrityksen nykytilasta, jonka tarkoituksena oli 

tunnistaa laadun kannalta keskeisimmät toiminnot ja yrityksen heikkoudet. 

Seuraavassa vaiheessa yrityksen eri toiminnot ja työtehtävät kuvattiin, johon case- 

yrityksen henkilöstö osallistui aktiivisesti. Tämä tapahtui siten, että eri menettely

jä toimintatavoista keskusteltiin tapaamisissa ja työntekijöiltä pyydettiin 

näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia yrityksen silloisen toimintatavan ja laadun 

suhteen. Tarkoituksena oli siis tunnistaa “paras käytäntö” työtehtävän 

suorittamiseksi, joka sitten laatupäällikön toimesta kirjattiin viralliseksi 

työohjeeksi. Henkilöstön osallistumisella pyrittiin varmistamaan sen sitoutuminen 

uusiin menettelyihin ja toisaalta yrityksen johto uskoi henkilöstön parhaiten 

tuntevan työnsä kehittämismahdollisuudet. Laatujärjestelmän teknisestä 

toteutuksesta vastasi lähinnä laatupäällikkö ja laatuosasto.

Henkilöstön koulutus oli aloitettu jo kehittämisprojektin alkuvaiheessa. Tämän 

arvioitiin helpottavan henkilöstön motivoimista ja sitouttamista projektiin sekä 

uuteen ajatteluun. Koulutusta järjestettiin ulkopuolista apua käyttäen että 

yrityksessä sisäisesti. Keskeinen asema sisäisessä koulutuksessa oli henkilöstölle 

jaetulla laatujärjestelmäkansiolla, jossa laatujärjestelmän eri osa-alueet oli jaettu 

selkeisiin kokonaisuuksiin. Kansiota käytiin läpi koulutustilaisuuksissa sekä kukin 

työntekijä omalla ajallaan. Laatupäällikkö toimi henkilöstön tukena ja apuna 

laatujärjestelmäperiaatteiden tulkitsemisessa ja ymmärtämisessä. Eräs haastateltu
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totesi, että johdon sitoutuminen, tuki henkilöstölle ja näkyvä osallistuminen 

projektin alusta lähtien olivat ensiarvoisen tärkeitä, sillä uuden ajattelutavan ja 

työskentelytapojen oppiminen oli varsin raskasta. Kehittämistyö aiheutti lisäksi 

paljon “ylimääräistä”, aikaavievää työtä normaalien työtehtävien ohella.

Kehittämisprojektin alkuvaiheessa henkilöstö oli ollut “valtavan innostunut 

laatujärjestelmäideasta. Henkilöstö koki, että yritykseen tulee jotain aivan uutta. 

Varsin pian innostus muuttui kuitenkin joidenkin osalta hienoiseksi pettymykseksi, 

sillä projekti ei lähtenytkään liikkeelle heidän odottamallaan nopeudella ja 

konkreettisia tuloksia ei ollut nähtävissä alkuvaiheessa. Henkilöstön tunnelmat 

alkoivat muuttua, kun laatukäsikirjan ensimmäinen versio saatiin valmiiksi.

Uudet, “parhaan käytännön” -periaatteen mukaiset toimintaohjeet aiheuttivat 

muutoksia henkilöstön työskentelytavoissa. Tästä seurasi luonnollisesti 

muutosvastarinta, jota pyrittiin heikentämään painottamalla järjestelmän 

hyödyllisyyttä käytännön työn kannalta. Kehittämisprojektin aikana alettiin 

järjestää viikottaisia palavereja, joissa käydään läpi mm. käytännön työssä 

havaittuja ongelmia laatukäsikirjan ohjeiden pohjalta. Viikkopalavereissa 

laatupäällikkö Sairasella on ollut puheenvuoronsa, jossa hän on tuonut julki 

ajankohtaisia laatuasioita. Tutkija arvioi, että tämä osoittaa yrityksen johdon 

halun tuoda laadun merkitys riittävän usein esiin.

Laatujärjestelmä on tuonut mukanaan myös kuukausittaiset 

suunnitteluparikatselmukset. Niiden tarkoituksena on selvittää ja seurata 

suunnitteluparien työn edistymistä sekä projekteihin liittyviä ongelmakohtia. 

Katselmukset on koettu tehokkaaksi keinoksi tukea yrityksen laatua tuottavaa 

toimintaa.
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5.4.1 Laatujärjestelmän rakenne

Haastatellut kertoivat, että case-yrityksen henkilöstöllä ei ollut kovinkaan tarkkaa 

kuvaa, mitä laatujärjestelmä tarkoittaa ja minkälaisia muutoksia se tulee yrityksen 

toiminnassa aiheuttamaan. Useimmat työntekijät olivat luulleet laatujärjestelmän 

olevan jotain täysin uutta ja siihen suhtauduttiin aluksi erittäin myönteisesti. Pian 

järjestelmän kehittämistyön alettua kuitenkin huomattiin, että järjestelmän pohjaksi 

tulevatkin yhdessä laaditut toimintaohjeet, joita jokaisen tulee noudattaa. 

Järjestelmän käytännön työssä aiheuttamat muutokset jäivät siten suhteellisen 

pieniksi.

Laatujärjestelmän rakentamisessa on keskeistä sen rakenteen ja sisällön pitäminen 

riittävän yksinkertaisena; yrityksen työntekijöiden on vaivatta pystyttävä 

tulkitsemaan laatukäsikirjan ohjeita, mikä auttaa heitä myös noudattamaan niitä. 

Myös järjestelmän laajuutta suunniteltaessa on otettava yrityksen ominaispiirteet 

huomioon; laatupäällikkö Sairasen mukaan case-yrityksen alkuperäinen 

laatukäsikirja toimintaohjeineen oli liian laaja. Myöhemmin siitä onkin karsittua 

turhiksi koettuja osia pois. Toisaalta tehtäväkohtaisia ohjeistuksia on lisätty, sillä 

ne on todettu toimintavarmuutta lisääviksi. Keskeistä on, että toimintaohjeita ei 

laadita liian tiukoiksi, sillä tuotettavaa palvelua on voitava tarvittaessa räätälöidä 

asiakkaan mieltymysten mukaan. Ohjeiden laatimisessa tulisi pitää mielessä 

ulkoisten sekä sisäisten asiakkaiden tarpeet ja toiminnan laatu. Esim. kun case- 

yrityksessä laaditaan ohjeita ns. brief-Iomakkeelle, joka sisältää selostuksen 

mediasuunnitelman keskeisistä asioista ja joka käydään läpi asiakkaan kanssa, 

tulisi kysyä, mihin niitä tarvitaan ja hyödytäänkö niistä todellisuudessa.

Case-yrityksen toiminta on pitkälti projektiluonteista. Projekteilla on siten 

vastuullinen suunnittelupari, määrätty kesto ja budjetti. Koska asiakkaiden tarpeet 

vaihtelevat varsin paljon, ovat projektitkin luonteeltaan erilaisia. Siksi yrityksen 

laatukäsikirja sisältää ainoastaan ns. yleiset pysyväisohjeet, ja työkohtaiset,
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projektisidonnaiset ohjeet kirjataankin yhteistyö- ja projektisuunnitelmaan. Näin 

asiakkaan tarpeet tulevat otetuksi parhaiten huomioon. Esim. jos 

asiakasyrityksellä on erityistoivomuksia kampanja-aikataulujen suhteen, 

ohjeistetaan projekti toivomukset huomioiden.

Case-yrityksen toiminnan projektiluoteisuus mahdollistaa jatkuvan 

kommunikaation ja yhteydenpidon asiakasrajapinnassa. Asiakkaille annetaan 

mahdollisuus vaikuttaa saamaansa palveluun, joka varmistetaan esim. projektin 

alkuvaiheessa asiakkaan kanssa yhdessä laadittavilla briefeillä (=kuka, mitä, miten, 

milloin...). Asiakaskontaktit ovat hyvin henkilökohtaisia ja asiakkaat osallistuvat 

palvelun tuottamiseen. Vuorovaikutus asiakkaisiin perustuu heidän 

kuuntelemiseensa sekä palvelun ominaisuuksista ja eri vaihtoehdoista 

informoimiseen. Palveluratkaisut pyritään yrityksen resurssien puitteissa 

räätälöimään asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi.

Yrityksen johdon vastuut on määritelty yrityksen laatukäsikirjassa. Johdon 

luoman laatupolitiikan mukaan yrityksen tavoitteena on auttaa asiakasta 

onnistumaan mediamainonnassaan tarpeitaan ja tavoitteitaan vastaavalla tavalla ja 

näin taata asiakkaan tyytyväisyys. Toisena keskeisenä piirteenä laatupolitiikassa 

mainitaan, että työntekijät ymmärtävät asiakasyhteistyön kokonaisvaltaisesti ja 

kehittävät jatkuvasti sekä omaa kokonaisnäkemystään että erikoisosaamistaan. 

Tärkeä painopiste on siten jatkuvassa kehittämisessä, johon pyritään henkilöstön 

koulutuksella.

Johdon vastuisiin kuuluu myös laatutavoitteiden asettaminen. Niitä yrityksessä 

ovat mediaostamisen kustannustehokkuus, johon sisältyvät mm:

• kyky ja asiantuntemus valita ja käyttää medioita asiakkaan tarpeiden mukaan

• medioiden ja niiden yleisön tuntemus

• kohderyhmien tuntemus
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• käytettävissä olevien media- ja markkinointitutkimusten tulkinta- ja 

analysointikyky

• hyvät suhteet medioihin

Kustannustehokkuutta yrityksessä mitataan lähinnä siinä, kuinka hyvin asiakkaan 

antamissa budjeteissa pysytään. Lisäksi asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisin 

väliajoin. Toinen yrityksen laatutavoite on toiminnan luotettavuus. Sillä 

tarkoitetaan mm:

• toimitusvarmuutta

• tiedonkulun toimivuutta ja

• systemaattisuutta

Toiminnan luotettavuus tarkoittaa sitä, että yritys pitää kiinni lupauksistaan. Case- 

yrityksen toiminnan laadun kannalta asiakassuhteiden luottamuksellisuus on 

kaikista tärkein seikka. Mitä luottamuksellisempi suhde asiakkaaseen saadaan 

luotua, sitä enemmän tämä yleensä luovuttaa tietoa omasta liiketoiminnastaan ja 

sitä parempaa mediasuunnittelua yritys pystyy tuottamaan. Toimintavarmuuden 

eräs mittari case-yrityksessä on aikataulujen pitävyys; tämä on tärkeä, sillä 

asiakkaat ajoittavat kampanjansa usein tarkasti määriteltyyn ajankohtaan. Kolmas 

johdon asettama laatutavoite on toiminnan laatu, joka merkitsee mm:

• asiakkaan liiketoiminnan ja markkinatilanteen ymmärtämistä

• mediakentän hallintaa

• innovaatiokykyä ja luovuutta

• yhteistyökumppaneiden laatua

• virheettömyyttä ja

• moraalista ryhdikkyyttä
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Toiminnan laadustaan case-yritys hankkii tietoa mm. seuraamalla luottotappioita, 

reklamaatioita ja asiakastyytyväisyyttä ja niiden kehityssuuntaa. Asiakkailta 

kysytään myös projektien aikana, miten yritys on onnistunut tehtävässään.

Yrityksen johto on määritellyt tehtävät ja laatuvastuut osastokohtaisesta 

Yritysjohdolle, laatupäällikölle, tutkimus- ja kehitysosastolle (T&K), 

suunnittelupareille ja hallinnolle on laatujärjestelmän yleiskuvauksessa omat 

vastuunsa. Esim. T&K -ryhmä vastaa mediasuunnittelun tueksi tarvittavasta 

tutkimusosaamisesta ja tarvittavien tutkimustietojen hankinnasta, ylläpidosta ja 

työstämisestä mediasuunnittelun tueksi. Se on vastuussa myös 

tuotekehitysprojektien käynnistämisestä. Toimintokohtaisissa ohjeissa laatuvastuut 

on määritelty kunkin toiminnon osalta yksityiskohtaisesti.

Yrityksen johto on vastuussa sisäisten auditointien ja katselmuksien 

toimeenpanosta. Tämän velvollisuutensa case-yrityksesn johto hoitaa kahdesti 

vuodessa tehtävässä sisäisessä auditoinnissa, jota seuraa johdon katselmus. Siinä 

johto tekee tarvittavat muutokset laatujärjestelmään.

Henkilöstö on erityisen tärkeä osa case-yrityksen laatujärjestelmää. Työntekijöiltä 

edellytetään media-alan asiantuntemuksen lisäksi vuorovaikutustaitoja, sillä 

asiakkaan kokemaan palvelun laatuun vaikuttaa asiakkaan ja vastuullisen 

suunnitteluparin välisen kommunikaation sujuvuus. Henkilöstön motivaatiota 

pidetään yllä mm. koulutustilaisuuksilla sekä yrityksen tulokseen sidotulla 

palkitsemisjärjestelmällä, joka palkitsee koko henkilöstön yrityksen saavuttaessa 

budjetoidun tuloksen. Henkilökohtaisia bonuksia yrityksessä ei ole. Yrityksen 

työympäristöllä on myös motivoiva vaikutus. Tutkijan näkemyksen mukaan 

yrityksen toimistotilojen suunnittelussa on tarkoituksellisesti pyritty luovuutta 

korostavaan sisustukseen. Eräs haastateltu totesi, että yrityksen ilmapiiri on vapaa 

ja ihmisiin luotetaan eli he tekevät työtään itsenäisesti.
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5.4.2 Laatujärjestelmän dokumentointi

Laatujärjestelmän pääasiallinen kuvaus on laatukäsikirja, jonka ensimmäinen 

versio saatiin valmiiksi hieman alle puolessa vuodessa. Käsikirja noudattaa SFS- 

ISO 9001 -standardia ja sen soveltamisohjetta ISO 9004-2 (ohjeita palvelualoille). 

Käsikirjaan on tarvittaessa tehty muutoksia ja keväällä -97 käytössä on käsikirjan 

viides versio.

Yrityksen laatukäsikirja muodostuu laatujärjestelmän yleiskuvauksesta ja 

toiminnottain jaetuista erillisistä ohjeista. Laatujärjestelmän yleiskuvauksessa case- 

yritys on määritellyt mm. laatupolitiikansa, joka on merkittävä osa yrityksen 

toimintapolitiikkaa. Yleiskuvauksessa on määritelty myös johdon sitoumus 

järjestelmään, yrityksen laadunohjausperiaatteet ja -tasot, laatujärjestelmän 

kehittämisperiaatteet sekä laatukäsikirjalle asetetut vaatimukset liitteineen. 

Mainittakoon, että tutkijalla oli mahdollisuus tutustua laatukäsikirjan 

yleiskuvaukseen, ei arkaluontoista tietoa sisältäviiin toiminto-ohjeisiin. 

Toimintokohtaisia ohjeita on laatukäsikirjassa kuusi. Johdolle, myynnille, 

suunnittelulle, tuotekehitykselle, hallinnolle ja laatutoiminnolle on kullekin 

omansa.

Laatupäällikkö Sairasen mukaan case-yrityksen laatukäsikirja toteutettiin 

alunperin hieman liian raskaaksi ja jotkin käsikirjan kohdat jäivät epäselviksi. Tätä 

seikkaa hän ei kuitenkaan pitänyt laatutoiminnan kannalta haitallisena, sillä 

kokemusten karttuessa ja organisaation oppimisen myötä laatukäsikirjan sisältöä 

on mukautettu yhä enemmän vastaamaan toiminnan ja henkilöstön tarpeita. 

Muutoinkin suuntauksena on ollut toiminto-ohjeiden tarkempi työvaiheittainen 

ohjeistus ja tarkistuslistojen laatiminen sekä mahdollisten turhien ohjeiden 

karsiminen. Työvaiheiden yksityiskohtaisempi ohjeistaminen on haastateltujen 

mukaan auttanut suunnittelutyössä esim. mediastrategian laatimisessa, koska
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5.4.3

huomioon otettavat seikat on voitu tarkistaa ohjeista. Niistä on ollut myös hyötyä 

siirrettäessä asiakkaita toisille suunnittelupareille.

Laatujärjestelmän ylläpito

Laatujärjestelmän ylläpidon tarkoituksena on varmistaa, että case-yrityksen 

järjestelmä vastaa yrityksen, sen asiakkaiden ja sertifikaatin toiminnalle asettamat 

vaatimukset. Laatukäsikirjan ylläpidosta vastaa laatupäällikkö Sairanen ja sen 

uudet versiot hyväksyy yrityksen toimitusjohtaja. Case-yrityksen laatujärjestelmän 

toimivuutta seurataan tarkastamalla systemaattisesti järjestelmän eri osat 

etukäteen laaditun auditointisuunnitelman ja -aikataulun perusteella. Tässä 

kahdesti vuodessa suoritettavassa sisäisessä auditoinnissa tarkastetaan 

yrityskokonaisuus toiminnoittain ja tehtäväkuvittain, jotta tiedetään, toteuttaako 

organisaatio laatujärjestelmässä sovittuja menettelyjä. Auditoinnin perustuessa 

jäljitettävyyteen on kunkin työntekijän todistettava sisäiselle auditoijalle, että 

ohjeita noudatetaan. Laatupäällikkö Sairasen mukaan sisäinen auditointi on 

yrityksessä aina pieni “jännityksen paikka”, sillä silloin mahdollinen virheellinen 

toiminta tai laiminlyönnit paljastuvat. Toisaalta hän kokee, että auditoinnit pitävät 

organisaation jatkuvasti “ryhdissä” ja toisaalta ihmiset ottavat vastuuta asioiden 

oikein tekemisestä enemmän. Mikäli toiminta ja laatukäsikirja eivät vastaa 

toisiaan, tehdään tarvittavat korjaukset.

Kun sisäiset auditoinnit on tehty, suorittaa yrityksen johto oman katselmuksensa, 

jotka case-yrityksessä toteutetaan kahdesti vuodessa, touko- ja lokakuussa. Niissä 

johto tarkastelee laatutoiminnon toimivuutta ja kehittämistarpeita sekä määrittelee 

muutokset. Lokakuussa pidettävän johdon katselmuksen lopputuloksena syntyy 

laatutoiminnon vuosisuunnitelma, joka liitetään yrityksen vuosisuunnitelmaan. 

Yrityksen sisäiset auditoinnit tehdään noin kuukautta ennen sertifikaatin 

myöntäjän - Suomen Standardoimisliitto ry:n - suorittamia tarkastuksia, jotka 

tehdään kahdesti vuodessa. Niissä yritys joutuu osoittamaan, että yrityksessä
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toimitaan laatujärjestelmäperiaatteiden mukaisesti ja dokumentoidulla tavalla. 

Mikäli tämä ei toteudu, voidaan sertifikaatti peruuttaa.

5.4.4 Laatujärjestelmän kustannukset

Laatupäällikkö Sairasen mukaan laatujärjestelmän kehittämisen ja ylläpidon 

kustannuksia ei yrityksessä ole tarkkaan laskettu ja siten jo arvionkin esittäminen 

on vaikeaa. Kustannuksia on kuitenkin syntynyt runsaasti; konsultin palkkaaminen 

on maksanut rahaa, järjestelmän rakentamiseen ja ylläpitämiseen sekä 

koulutukseen on kulunut valtavasti työtunteja jne. Kustannuksia tulee Sairasen 

mukaan ajatella pitkällä tähtäimellä, jolloin järjestelmän hyödyt yritykselle ylittävät 

reilusti sen aiheuttamat kustannukset.

5.5 Kokemukset laatujärjestelmästä

Haastatelluilta kysyttiin heidän kokemuksistaan laatujäijestelmän tuomista 

hyödyistä ja haitoista. Kaikki suhtautuivat järjestelmään myönteisesti ja kokivat 

sen rakentamisen tuoneen yritystoimintaan enemmän systemaattisuutta, 

jämäkkyyttä ja laatutietoisuutta. Laatupäällikkö Sairanen totesi, että järjestelmä on 

auttanut yritystä yhdenmukaistamaan toimintatapojaan ja sen avulla toiminnan 

seurantamenetelmistä ja mittareista on tullut paremmin yrityksen toiminta-ajatusta 

vastaavia.

Laatujärjestelmä on tehostanut yrityksen toimintaa vähentämällä yrityksen sisäistä 

“sähläystä” ja siten virheiden määrää. Yrityksen laatukustannukset ovat 

vähentyneet ja sisäinen tehokkuus lisääntynyt. Haastatellut uskovat myös 

asiakastyytyväisyyden eli ulkoisen tehokkuuden nousseen. Siihen on vaikuttanut 

etenkin toiminnan luotettavuuden eli toimintavarmuuden nousu. Sairasen mukaan 

yritys pystyy nykyisin pitämään lupauksensa entistä paremmin, ja epäselvissä
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tapauksissa siltä löytyy aina näyttöä. Lisäksi kun sovitut menettelytavat on 

dokumentoitu, ei ihmisten tarvitse toimia “muistinvaraisesti".

Case-yrityksessä arvioitiin, että laatujärjestelmän vaikutuksia yrityksen 

kilpailukykyyn ei ole helppoa arvioida, koska siihen liittyy monia vaikeasti 

mitattavia hyötyjä, esim. asenteiden muutokset laatua kohtaan ja työtehokkuuden 

kasvu. Yrityksessä oltiin kuitenkin sitä mieltä, että sertifioitu laatujärjestelmä on 

tuonut yritykselle lisää uskottavuutta ja arvostusta asiakkaiden silmissä ja siten 

parantanut yrityksen imagoa. Ongelmana sertifikaatin käyttämisessä 

markkinointivälineenä on ollut sen alhainen tunnettuus asiakkaiden keskuudessa. 

Useimmiten asiakkaat olivat olleet siitä kiinnostuneita, vaikkakaan eivät 

välttämättä olleet sen sisältöä tunteneetkaan. Laatujärjestelmien tunnettuuden 

kasvaessa palvelualoilla uskottiin sen merkityksen kasvavan etenkin kun case- 

yritys oli alansa ensimmäinen sertifikaatin haltija.

Eräs haastatelluista koki, että yrityksen henkilöstön työskentely on tullut 

jäijestelmän myötä vastuullisemmaksi. Tämän hän oletti johtuvan siitä, että nyt 

kaikki tietävät, mistä on sovittu, mikä kussakin työvaiheessa on tärkeää ja mitä 

seurataan. Lisäksi hän arvioi, että järjestelmä on lisännyt työntekijöiden 

turvallisuuden tunnetta asiakkaisiin päin tarkoittaen, että projektit ovat paremmin 

suunnittelijoiden hallinnassa.

Haastateltu suunnittelupari totesi, että laatujärjestelmä oli auttanut heitä 

orientoitumaan yrityksen toimintaan aloittaessaan työskentelyn case-yrityksessä. 

Siten laatujärjestelmädokumentteja voidaan käyttää uusien työntekijöiden 

koulutusmateriaalina.

Laatujärjestelmästä saadut kokemukset sisälsivät myös joitakin negatiivisia 

seikkoja. Laatujärjestelmän vaatima asioiden dokumentointi ja lomakkeiden 

täyttäminen on aiheuttanut yrityksessä jonkinasteista turhautuneisuutta.
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Paperityön määrä on yllättänyt monet, ja alkuun asioiden kirjaamiskäytäntöä 

vastustettiinkin melkoisesti. Toisaalta myöhemmin on huomattu dokumentoinnin 

hyödyt; ongelmien ilmaantuessa sovitut asiat on helppo jäljittää ja koijata. 

Sairasen mukaan kokemuksen lisääntyessä paperityön määrää on pyritty 

vähentämään.

Haastatellut kertoivat, että joissakin tapauksissa asiakkaat eivät ole pitäneet 

laatujärjestelmän edellyttämästä sopimusten varmistuskäytännöstä. He ovat olleet 

sitä mieltä, että käytäntö on byrokraattinen ja alalle vieras. Case-yritys on 

kuitenkin todennut tämän käytännön niin asiakkaan kuin oman etunsakin 

mukaiseksi.

Case-yrityksen tyytymättömät asiakkaat ovat ajoittain kyseenalaistaneet 

laatujärjestelmän. He ovat ihmetelleet, että “eikös sen järjestelmän pitäisi 

varmistaa palvelun laatu”, joka tutkijan mielestä on lähinnä osoitus kyseisten 

asiakkaiden tietämättömyydestä. Tällaiset tilanteet ovat joskus asettaneet 

yrityksen työntekijät asiakkaiden silmissä ikävään valoon. Laatupäällikkö Sairanen 

totesikin, että laatujärjestelmästä tehdään helposti “syntipukki”, jos siihen 

sitoutumattomat ihmiset eivät onnistu työssään.

Laatujärjestelmästä saadut kokemukset ovat haastattelujen perusteella hyvin 

myönteisiä. Kielteisten kokemusten määrä oli varsin pieni, jonka tutkija olettaa 

johtuvan ensinnäkin haastateltujen yleisesti avoimesta suhtautumisesta uusiin 

asioihin ja toisaalta siitä, että laatujärjestelmästä saadut kokemukset ovat 

auttaneet järjestelmän kehittämisessä ja turhien menettelyjen ja käytäntöjen 

poistamisessa. Järjestelmä on siten muuttunut paremmin yrityksen tarpeita 

vastaavaksi.
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5.5.1 Vaikutukset palvelustrategiaan

Tutkijan havaintojen mukaan yrityksen palvelustrategia (mitä, kenelle, miten ja 

millä resursseilla) on laatujärjestelmän avulla selkiytynyt. Yrityksen johto on 

laatupolitiikan määrittelyssään joutunut arvioimaan uudelleen yrityksen liikeideaa 

ja sitä on terävöitetty. Palvelustrategia on tullut konkreettisemmaksi henkilöstölle, 

kun organisaation tavoitteet on purettu auki toimintojen ja prosessien omalle 

kielelle. Laatuvastuut ja -valtuudet on ilmaistu järjestelmässä selkeästi ja 

henkilöstö tuntee ne. Laadun määrittely on myös tarkentunut lisääntyneen 

asiakaslähtöisyyden ansiosta, jolloin asiakkaiden tarpeiden tyydyttämisen voidaan 

olettaa helpottuvan.

5.5.2 Vaikutukset organisaatioon

Sairanen toi ponnekkaasti esille, että johdon asema on laatujärjestelmän 

toimivuuden kannalta erittäin keskeinen. Johdon on sitouduttava järjestelmään ja 

annettava sille täysi tuki. Sen on osoitettava omalla toiminnallaan, että järjestelmä 

koskee kaikkia. Henkilöstö huomaa varmasti, mikäli johdon sitoutuminen ei ole 

100 %. Vaarana on, että asenne leviää, jolloin järjestelmän toimivuus on uhattuna.

Laatujärjestelmän toteuttamisen yhteydessä uudistettiin case-yrityksen 

organisaatiorakennetta. Sitä muutettiin suunnittelulähtöisemmäksi eli aiemmasta 

suunnitteluosastosta muodostettiin suunnittelupareja, jotka hoitavat itsenäisesti 

asiakkaiden toimeksiannot alusta loppuun. Tämän uskottiin lisäävän yrityksen 

kykyä perehtyä asiakkaan tarpeisiin ja sitä kautta lisäävän myös 

asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi suunnittelupareille nimettiin varaparit, jotka esim. 

kesäloma- tai sairaustapauksissa kykenevät hoitamaan asiakas-caseja asiakkaan 

oman toiminnan kärsimättä.
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Organisaatiorakenteen muuttamisen lisäksi laatujärjestelmän vaikutukset 

henkilöstöön ovat koskeneet lähinnä tarkennettuja tavoitteita ja tehtäväkuvia 

laatuvastuineen. Tämän henkilöstö on kokenut lähes yksinomaan myönteisenä, 

sillä nyt tiedetään, millaisia odotuksia henkilöstöön ja heidän työhönsä kohdistuu. 

Kaikesta huolimatta organisaatiossa on vielä haastateltujen mukaan työntekijöitä, 

joille järjestelmän heihin kohdistavien vaatimusten hyväksyminen on vaikeaa.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET

6.1 Palveluyrityksen laadun kehittäminen laatujärjestelmän avulla

Case-yrityksestä saatujen kokemusten perusteella ISO 9000 -laatujärjestelmä 

näyttäisi sopivan palveluyrityksen laadun kehittämisen välineeksi hyvin. 

Laatujärjestelmän käyttöönoton voidaan havaita muuttaneen case-yrityksen 

toimintaa aikaisempaa palvelu- ja laatupainotteisemmaksi. Yrityksen 

laatukäsitykset ovat muuttuneet koskemaan koko yrityksen toimintaa, jonka 

lisäksi yrityksessä on tunnuttu ymmärtävän, että laadun kehittämisen lähtökohtana 

tulee olla asiakkaiden odotukset ja tarpeet. Laatujärjestelmä on toiminut 

yrityksessä keinona saattaa koko henkilöstö vastuulliseksi laadun tuottamisesta ja 

se on asettanut yritystoiminnan tärkeimmäksi päämääräksi korkean 

asiakastyytyväisyyden, joka on ollut seurausta systemaattisesti suunnitellusta, 

huolellisesti toteutetusta ja asiakkaan todellisten tarpeiden ymmärtämiseen 

perustuvasta toiminnasta. Laatujärjestelmä on auttanut yritystä kohdistamaan 

resurssejaan sinne, missä palvelun laatu todellisuudessa tuotetaan. 

Laatujärjestelmän on todettu yrityksessä myös parantavan erityisesti palvelun 

laadun teknistä ulottuvuutta.

Tutkijan mielestä laatujärjestelmä -termi ei kuvaa sillä tarkoitettua asiaa kovinkaan 

hyvin. Koska kyseessä on yrityksen toiminnan suuntaamisen ja ohjaamisen väline, 

tulisi sitä tarkoitettaessa puhua esim. laatupainotteisesta johtamisjärjestelmästä. 

Tällöin sitä ei ymmärrettäisi kapea-alaisesti ainoastaan laadun kehittämiseen 

tähtäävänä järjestelmänä, vaan se miellettäisiin uudenlaisena 

kokonaisvaltaisempana tapana hahmottaa liiketoimintaa. Tällainen ajattelutapa ja 

laadun käsitteen laajentaminen olisi hyvin lähellä TQM -ajattelua (Total Quality 

Management), joka huomioi myös vallitsevan yrityskulttuurin.
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Case-yrityksen osalta voidaan todeta, että vaikka laatu onkin ymmärretty 

konkreettisella tasolla, tuottaa sen määritteleminen silti vaikeuksia. Laatupäällikkö 

Sairanen totesikin, että yrityksen “laatumatka” on vielä kesken tarkoittaen tutkijan 

tulkinnan mukaan sitä, että yrityksellä on vielä matkaa laatuasioiden todelliseen 

sisäistämiseen. Suunta case-yrityksellä on kuitenkin oikea.

Tutkielman teoreettisessa osassa todettiin, että palveluiden laatujohtamisessa on 

pitkälti kyse asiakkaan odotusten johtamisesta. Case-yrityksen kokemuksiin

perustuen tutkijan tulkinta on se, että jossain tapauksissa asiakkaan odotukset 

case-yrityksen palvelun laadusta ovat nousseet heidän saatuaan kuulla 

laatujärjestelmästä. Tällöin yritykseen ja sen palveluihin on saattanut kohdistua 

jopa liiallisiakin odotuksia, joiden täyttäminen nykyisillä resursseilla ei ole 

mahdollista. Laatujärjestelmän ja sertifikaatin käyttöä markkinoinnissa tulisikin 

ainakin toistaiseksi vielä käyttää harkiten, kuten case-yrityksessä on tähän asti 

tehtykin.

Laatujärjestelmän kehittäminen toimivaan, asiakkaiden ja yrityksen tarpeita 

tyydyttävään muotoon näyttää case-yrityksen kaltaiseen palveluyritykseen

tutustumisen perusteella vievän huomattavasti pitemmän ajan kuin mitä

kirjallisuudessa on esitetty. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että case-yritys on 

alansa ensimmäinen sertifioidun laatujärjestelmän kehittänyt organisaatio. 

Yrityksellä ei siten ollut saatavissa muiden kokemuksia kehittämistyön tueksi. 

Järjestelmän tekninen toteuttaminen kesti noin 1,5 vuotta, mutta sen 

sisäistämiseen menee selkeästi pitempi aika.

Latujärjestelmän kehittäminen ja sen periaatteiden sisäänajaminen on koko 

organisaation oppimisprosessi. Ensinnäkin se vaatii yksilöiltä henkistä 

muuttumista ja kehittymistä ennen kaikkea vanhojen työskentely- ja

ajattelutapojen poisoppimiseksi. Uuden oppiminen ei niinkään ole kivuliasta, 

kunhan vanhasta päästään eroon. Toisaalta laatujäijestelmä edellyttää koko
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organisaatiolta uudenlaisen yhteistyömuodon opettelemista. Tämän ajatuksen 

läpiviemisessä on ratkaiseva osa yrityksen johdolla. Jos se uskoo onnistumiseen ja 

sitoutuu asiaan, ja tuo sen näkyvästi julki johtamisessaan, tulee henkilöstö 

varmasti perässä.

Laatujärjestelmän todellisten hyötyjen saavuttaminen riippuu ensisijaisesti siitä, 

suhtaudutaanko laadun kehittämiseen laajana kokonaisuutena vai jonkin toiminnon 

projektina. Jos laatujärjestelmän avulla kehitetään koko yrityksen toimintaa, 

nivoutuu järjestelmä helpommin osaksi yrityskulttuuria, jonka avulla voidaan 

vahvistaa palvelukeskeisiä arvoja. Kuten aiemmin mainittiin, laatujärjestelmän 

tulee olla yritysjohdon laatujohtamisen väline; tämä on ainoa aito tie luoda 

palveluyritykselle kilpailutekijöitä, jotka erilaistavat yrityksen asiakkaidensa 

mielissä. Palveluyrityksen laatujohtamiselle on siten keskeistä laadun merkityksen 

korostaminen näkyvästi, palvelukoulutuksien järjestäminen, palvelun laadun 

säännölliset mittaukset ja henkilöstön informoiminen asiakkaiden tyytyväisyydestä. 

Mikäli laatujärjestelmää ei kyetä sitomaan osaksi yrityksen kulttuuria, jäävät sen 

hyödyt yritykselle pienemmiksi. Tällöin jäijestelmän hyötynä on lähinnä se, että se 

helpottaa alempien organisaatiotasojen henkilöstöä suoriutumaan rutiineistaan.

Tämän tutkielman tulosten valossa sekä aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella 

voidaan yleistäen todeta, että laatujärjestelmä palvelee palveluyrityksen toiminnan 

kehittämistarpeita siinä missä perinteisen teollisuusyrityksenkin. Järjestelmän 

painopistealueet ovat palvelutoiminnan luonteesta johtuen erilaiset, mutta tämä ei 

muuta tulosten yleistettävyyttä. Palveluyritysten laatujärjestelmien yleistyminen 

osoittaa, että suomalainen palvelusektori on hyväksynyt laatujärjestelmän yhdeksi 

keinoksi liiketoiminnan järkevöittämisessä.

ISO 9000 -standardisarja laadittiin alunperin vuonna 1987 teollisuusyritysten 

laadunhallinnan tueksi. Standardissa käytetty kieli on vieläkin varsin teknistä, joka 

on aiheuttanut standardien soveltamisessa ongelmia. Yritykset ovat joutuneet
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6.1

usein sitä soveltaessaan miettimään, miten standardia juuri heidän lähtötilanteensa 

ja tarpeensa huomioiden tulisi soveltaa. Standardi on koettu hieman etäiseksi, ei 

riittävän konkreettiseksi. Tämä on luonnollista, sillä standardin tarkoituksena 

onkin antaa vain suuntaviivat ja osoittaa ne elementit, jotka yritysten tulisi 

huomioida laatujärjestelmätyössään. Standardien yleisluontoisuus saattaa olla 

niiden soveltajalle joko myönteinen tai turhauttava asia. On muistettava, että 

laatujärjestelmän rakentaminen ja sille asetettavat vaatimukset ovat yritys- ja 

toimialakohtaisia. Tällöin ei standardeissa voida ottaa tarkasti kantaa, miten jokin 

rakenneosa tulisi kyseisessä yrityksessä toteuttaa. Siten standardi jättää 

soveltajalleen liikkumavaraa.

ISO 9000 -standardisarjaa uudistetaan säännöllisin väliajoin. Standardisarjan 

kehitys on tutkijan mielestä oikeansuuntainen; standardit on pyritty tuomaan 

lähemmäksi käyttäjän reaalimaailmaa mm. yhdenmukaistamalla standardeja sekä 

painottamalla asiakaslähtöisyyttä aikaisempaa enemmän. Tulevaisuudessa 

standardien käytön kannalta keskeinen seikka tullee olemaan standardien 

luettavuuden ja ymmärrettävyyden parantaminen.

Jatkotutkimuksen aiheita

Tässä tutkimuksessa on selvitetty ISO 9000 -laatujärjestelmän käyttökelpoisuutta 

palveluyrityksen laadun kehittämisen menetelmänä. Empiirinen tutkimus 

suoritettiin mediatoimistossa, joka oli hyvä valinta. Tutkimus olisi voinut olla 

huomattavasti laajempi, mikäli resursseja olisi ollut käytettävissä enemmän. Paljon 

asioita jäi siis selvittämättä. Eräs tutkijan mielestä mielenkiintoinen asia 

selvitettäväksi olisi laatujärjestelmän yrityskulttuuriin tuomat muutokset. 

Muuttuvatko yrityksen arvot laatujärjestelmän mukana ? Tämän lisäksi tutkijaa jäi 

askarruttamaan se, onko jollakin tietyllä palvelusektorin osa-alueella mahdollisesti 

saatavissa laatujärjestelmästä enemmän hyötyä kuin toisella. Mitkä ovat siten ne
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palveluyrityksen ominaispiirteet, joista voitaisiin päätellä, onko laatujärjestelmä 

kyseiselle yritykselle hyödyllinen laadunhallinnan menetelmä ?

Näihin kysymyksiin vastaaminen ei ole tämän tutkielman tavoitteena. 

Laatujärjestelmät ja varsinkin laatu ovat jatkossakin ajankohtaisia puheenaiheita, 

joten niihin liittyviä tutkimuksia tullaan varmasti tekemään vielä runsaasti.
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LIITE 1

Laatujärjestelmän rakenneosat eri standardeissa

Kohta stan
dardissa 
SFS-ISO 9004

Otsake tai alaotsake
Vastaava

ISO 9001

kohta (tai a

ISO 9002

lakoilta)

ISO 9003

4 Johdon vastuu 4.1 x 4.1 y 4.1 z
5 Laatujärjestelmän periaatteet 4.2 x 4.2 x 4.2 У
5.4 Laatujärjestelmän auditointi 4.17 x 4.16 y ■
f. Taloudelliset näkökohdat - laatuun liittyvien - - -

7
kustannusten tarkastelu
Laatu markkinoinnissa (sopimuksen katselmus) 4.3 x 4.3 x -

8 Spesifioinnin ja suunnittelun laatu (suunn. ohj.) 4.4 x - -
9 Laatu hankintatoimessa (ostoissa) 4.6 x 4.5 x -
10 Laatu tuotannossa (prosessin ohjaus) 4.9 x 4.8 x -
11 Tuotannon ohjaus 4.9 x 4.8 x -
11.2 Materiaalien ohjaus ja jäljitettävyys 

(Tuotteen yksilöinti ja jäljitys) 4.8 x 4.7 x 4.4 У
11.7 Todennustilan valvonta 4.12 x 4.11 x 4.7 У
12 Tuotteen todentaminen (Tarkastus ja testaustila) 4.10 x 4.9 x 4.5 У
13 Mittaus-ja testausvälineiden valvonta 

(Tarkastus-, mittaus-ja lestausvälineet) 4.11 x 4.10 x 4.6 У
14 Poikkeavuus (Virheellisen tuotteen valvonta) 4.13 x 4.12 x 4.8 У
15 Korjaavat toimenpiteet 4.14 x 4.13 x -
lf» Käsittelytoiminnot ja tuotannonjälkeiset toiminn. 

(Käsittely, varastointi, pakkaaminen ja toimitus) 4.15 x 4.14 x 4.9 У
16.2 Toimituksen jälkeiset palvelut 4.19 x - -
17 Laatuasiakirjat ja laatutiedostot (Dokument, valv 4.5 x 4.4 x 4.3 у
17.3 Laatutiedostot 4.16 x 4.15 x 4.10 у
18 Henkilökunta (Koulutus) 4.18 x 4.17 y 4.11 Z

19 Tuoteturvallisuus ja tuotevastuu - - -
20 Tilastollisten menetelmien käyttö 4.20 x 4.18 x 4.12 У
- Ostajan toimittamat osat 4.7 x 4.6 x

Selityksiä

x Täysin kattavat vaatimukset

y Vähemmän vaatimuksia kuin SFS-ISO 9001 :ssä

Vähemmän vaatimuksia kuin SFS-ISO 9002:ssä 

Rakenneosa ei mukana

z
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LIITE 2

Käsitteiden väliset riippuvuudet

(Organisaatio
rakenne)
(Organizational
structure)

(Luottamus
jonooliei
(Confidence
totne
management)

X
(Laatupolitiikka) 
(Policy)1 ...

"X
(Oocratiiviser 
tekniikat ¡a toiminnot)
(Operational 
tecnniques 
ano activities)

Ulkoisen laadunvarmistuksen 
näkökohdat (mikäli sopimus 
näitä edeilyttää)
(When required 
by a contract)
External quality 
assurance asoecrs

Luottamus ostajalle
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LIITE 3

Palvelun laatusilmukka

Selite:PALVELUORGANISAATIO

Palvelun tarveAuloa
PaivaluJ IsuunnittJ 
kuvaus/ ^ ipcc&eaal |

Paivaluprasaasrt

Palveluprosessin
dokumentit-

Pajveiun
toimitus
prosessi

Parvalu-
tuloa. Paivelun mittaukset

Toimittajan 
tekemä 
arvio Irti ,
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LIITE 4

Haastattelun teema-alueet

HAASTATTELUN TEEMA-ALUEET

1. Yrityksen lähtötilanne ennen ISO 9000 -laatujärjestelmää

- yrityksen taustatiedot
- toiminta ennen ISO 9000 -laatujärjestelmää
- suhtautuminen laatuun, laadun merkitys organisaatiossa

2. Laatujärjestelmän käyttöönottoon vaikuttaneet tekijät

- syyt laatujärjestelmän rakentamiseen
- henkilöstön suhtautuminen projektiin
- huomioonotettavat seikat ennen projektiin ryhtymistä
- sertifioitu järjestelmä tavoitteena alusta lähtien

3. Laatujärjestelmän toteutus

- käytännön toteutus
- henkilöstö sitouttaminen laatujärjestelmäperiaatteisiin ja -filosofiaan
- laatujärjestelmän asettamat vaatimukset/vaikutukset avaintekijöihin
- laatujärjestelmän ylläpito
- toteutukseen liittyneet vaikeudet
- toteuttamisen ja ylläpidon kustannukset

4. Kokemukset laatujärjestelmästä

- hyödyt/haitat, vaikutukset kilpailukykyyn
- vaikutukset palvelustrategiaan
- asiakkaiden, alihankkijoiden palaute, kilpailijoiden reaktiot
- laatujärjestelmän vaikutukset tuotteiden ja palveluiden laadun kehittämiseen

5. Laatujärjestelmät tulevaisuudessa

- yleistyminen
- merkitys yritykselle jatkossa
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LIITE 5

Case-yrityksen organisaatio 15.1.1997

Datum Optimum Media Direction Oy

MEDIA PLANNING (suunnitteluparit)

Eira
Siikava

Tea
Vihersaari

Maarit
Terhiä

Merja
Lindholm

Mona
LjungbergSaarinen

Jutta
Virtanen

Irmeli
Ekholm Rauhala

Maija
Karppinen

Maarit
Rautio

Maija
Lindgren

Niina
Koivisto

Leena
Martikainen

Veronica
Ingman

Taina
Hyvärinen

Miia
Iltanen

Tiina
Nurmikumpu

Annukka Kivikari 
Anita Hennas (siht)

MARKETING AND 
CLIENT SERVICE

Sirkka Lint Lea Flyckt
Airi Aitokari Petteri Ruusuv.
Sari Aitio Eija Lehtinicmi
E-L Ylismaa Sirja Vilen
Ritva Mäkinen

OFFICE ADMINISTR.

Timo Uusitalo Rainer Luukko 
Petri Sairanen Päivi Fleege 
Mikko Aitkoski Ville Toriseva

RESEARCH & DEVELOP
MENT AND QUALITY

CLIENTS

Päivi Aitkoski 
Tuula Rossi (TJ:n siht)

MANAGEMENT


