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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää yrityksen toimintatapoja yrityk-

sen oman toimintajärjestelmän näkökulmasta. Toimintajärjestelmä on johtamis-

järjestelmä, jossa on koottu eri standardien ohjeet ja vaatimukset yhdeksi koko-

naisuudeksi (Moisio & Tuominen 2008, 5). Yritys voi itse päättää, mitkä eri stan-

dardit se liittää omaan toimintajärjestelmään. Tässä työssä esitellään toimintajär-

jestelmä, johon sisältyy laatu-, ympäristö- ja TTT-järjestelmän (työterveys ja työ-

turvallisuus) standardit ja vaatimukset. 

 

Valitsin tämän aiheen, koska minua kiinnosti tehdä työ, jonka tarkoituksena on 

löytää yritykselle laadukkaampia ja tehokkaampia työtapoja. Yrityksissä usein tie-

dostetaan ongelmat, mutta niiden korjaamista siirretään erilaisten tekosyiden 

vuoksi, jonka jälkeen ne unohtuivat. Halusin haastaa itseäni ja yhteistyöyrityksen 

henkilökuntaa pohtimaan onko heidän omassa toiminnassaan jotain parantami-

sen varaa. Kyseinen yhteistyöyritys tekee asennustöitä koko Lapin läänissä ja 

haluaa pysyä anonyymina. 

 

Teoreettinen viitekehys muodostuu toimintajärjestelmien sertifikaattien vaatimus-

ten tutkimisesta sekä syventymisestä aiheeseen. Opinnäytetyössä on tärkeää 

löytää jatkuvuuden kannalta tehokkaampia työskentelytapoja työntekijöille, jotta 

toimintajärjestelmän prosessit toimivat mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi ha-

lutaan löytää ratkaisuja, joilla voi minimoida virheiden syntymistä työympäris-

tössä.  

 

Toteutustapa jakaantuu teoria- ja tutkimisosaan. Teoriaosassa kuvataan, mikä 

on toimintajärjestelmä ja mitkä ovat sen tavoitteet ja hyödyt yritykselle. Tämän 

jälkeen esitellään lyhyesti tutkittavaan toimintajärjestelmään kuuluvat sertifikaatit 

ja näiden sertifikaattien standardien vaatimukset yritykseltä. Toimintajärjestel-

män parantamiseksi on koottu erilaisia toimintatapoja, jonka jälkeen voidaan siir-

tyä tutkimaan yrityksen nykytilannetta.  
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Tutkimisosassa tutustutaan yhteistyöyritykseen eli haastatellaan yrityksen henki-

lökuntaa, tutkitaan heidän toimintatapojaan ja nykyisten toimintajärjestelmien do-

kumentteja. Edellä mainitun lisäksi etsitään kehitysideoita yrityksen toimintajär-

jestelmästä, toiminnasta ja työtavoista. Tarkoituksena on löytää konkreettisia ja 

toimivia kehitysideoita laatu-, ympäristö- ja TTT-järjestelmään, sekä löytää kei-

noja työn nopeuttamiseksi, laadun parantamiseksi ja työviihtyvyyden kehittä-

miseksi.  
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2 TOIMINTAJÄRJESTELMÄ 

2.1 Toimintajärjestelmä ja sen tarkoitus 

Yleisesti toimintajärjestelmä voi sisältää monia eri johtamisjärjestelmien 

standardeja, kuten laatu-, ympäristö-, työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmä, 

tietoturvallisuus, toiminta-arviot, puhtaanapito- ja kuljetusjärjestelmän. Hyvin 

suunniteltu ja seurattu toimintajärjestelmä muokkautuu pienten ja isojen yritysten 

tarpeeseen, kunhan yrityksessä on motivoituneita esimiehiä ja työntekijöitä 

toteuttamaan toimintajärjestelmän vaatimuksia. 

 

Toimintajärjestelmässä on yhdistetty yrityksen hallintajärjestelmät, jotka 

sisältävät valittujen johtamisjärjestelmästandardien vaatimukset, kuten ISO 

9001:2015, ISO 14001:2018 ja OHSAS 18001:2007.  Toimintajärjestelmä on 

yhdessä sovittujen toimintatapojen kooste, jonka tarkoituksena on selkeyttää ja 

yhtenäistää organisaation toimintoja. Toimiva toimintajärjestelmä ohjaa yrityksen 

toimintoja laadulliseen ja menestyvään työhön. (Integrated standards store 

2018.) 

 

Toimintajärjestelmän tavoitteena on yhdistää eri standardien vaatimukset 

yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta eri sertifikaattien vaatimukset tulisi täytetyksi, 

mutta ei toisteta samankaltaisia toimenpiteitä useaan kertaan. Yritys voi saada 

merkittäviä etuja toteuttamalla standardien vaatimukset samassa 

johtamisjärjestelmässä. (Moisio ym. 2008, 5.) Suurin kompastuskivi eri 

standardien vaatimusten täyttymisessä on silloin, kun tarkastellaan standardeja 

omina yksikköinään, niin saatetaan tehdä samat toimenpiteet useaan kertaan. 

Yritys säästää aikaa, rahaa ja ennen kaikkea työntekijöiden hermoja, kun asiat 

suunnitellaan huolella eikä samaa asiaa tehdä eri hallintajärjestelmissä useaan 

kertaan.  

2.2 Lyhyt esittely yrityksen sertifikaateista 

Tutkittavan yrityksen toimintajärjestelmään kuuluvat johtamisjärjestelmästandar-

dit ovat laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä. Nämä 
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kolme standardia sopivat kaikenkokoisille yrityksille ja parantavat yritysten ima-

gollista kuvaa, työn tulosta ja työviihtyvyyttä. Johtamisjärjestelmien tarkoitus on 

auttaa luomaan yritykselle kestävä toimintamalli toiminnan parantamiseksi.  

 

Lyhyesti kerrottuna ISO 9001:2015 sisältää laatustandardin vaatimukset, joilla 

osoitetaan laadun varmistamista yrityksessä (Lecklin & Laine 2009, 245). ISO 

14001:2015 sisältää ympäristöstandardin vaatimukset, jonka tarkoitus on näyt-

tää, että yrityksellä on ympäristönäkökohdat hallinnassa ja ympäristönsuojelun 

tasoa parannetaan (Lecklin ym. 2009, 250). OHSAS 18001:2007 sisältää työter-

veys- ja työturvallisuusjärjestelmän vaatimukset ja jäljempänä käytän tästä stan-

dardista lyhennettä TTT-järjestelmä. TTT-järjestelmän tarkoitus on pienentää työ-

terveyttä ja työturvallisuutta vaarantavia riskejä ja parantaa näiden toimintoja. 

(Lecklin ym. 2009, 250.) 

 

2.2.1 Yhtenäistä näille kolmelle eri johtamisjärjestelmälle 

Eri järjestelmien keskeinen tavoite on löytää yritykselle toimivia ratkaisua, jotka 

aidosti parantavat ja kehittävät yrityksen tuottoa, tuotteita, palvelua ja toimintata-

poja. Yhtenäistä toimintajärjestelmän standardeille on ylläpito ja kehittämisen tär-

keys. Lisäksi suunnittelulla saadaan myös taloudellisia ja ajallisia säästöjä ai-

kaan. Toimintajärjestelmän suunnitteluun, toteutukseen ja ennen kaikkea kehit-

tämiseen tulee panostaa. Yhteistä näille järjestelmillä on se, että luodaan yrityk-

selle eri standardien vaatimusten mukainen politiikka. Toimintajärjestelmän poli-

tiikalla tarkoitetaan yrityksen omia käytäntöjä, joilla se varmistaa, että oma toi-

mintajärjestelmä on ajan tasalla. Politiikka sisältää ohjeita ja erilaisia kehityspro-

sesseja, joita yritys seuraa omassa toiminnassaan. Yrityksen kehitysprosessien 

vähimmäisvaatimus on se, että niiden etenemistä ja kehitystä seurataan vuosit-

tain. Prosessien tulokset käydään läpi sisäisessä dokumentoinnissa ja koko jär-

jestelmän toteutumisesta suoritetaan johdon katselmus. Lisäksi järjestelmään 

suoritetaan ulkopuolisia auditointeja. 

 

Johtamisjärjestelmän prosessien toteuttaminen sisältää neljä eri kohtaa, jotka 

ovat suunnittelu, toteutus, arviointi ja toiminta (SFS ISO 9001:2015, 8). Kaikki 

nämä neljä kohtaa ovat tärkeitä osa-alueita, joiden tekemisessä ei saa luistaa. 
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Huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella saadaan tehtyä hyviä prosesseja. Ar-

viointi kohdassa tutkitaan tehtyjen toimenpiteiden tuloksia ja vaadittaessa teh-

dään mittauksia. Yrityksen ei kuitenkaan sovi unohtaa kehittämistä toimenpi-

teenä. Se on hyvin tärkeä vaihe, jossa esimiehet ja työntekijät etsivät parempia 

ratkaisuja löytääkseen tehokkaampia toteuttamistapoja. Johtamisjärjestelmien 

prosessit kehittävät yrityksen toimintatapoja, parantavat työntekijöiden ja esi-

miesten välistä kommunikaatiota ja näin vähentävät mahdollisia riskejä. Kun yri-

tys sitoutuu järjestelmään, niin se myös samalla sitoutuu toteuttamaan järjestel-

män vaatimukset ja järjestämään henkilökunnalle pätevän koulutuksen. Koulu-

tuksen myötä henkilökunnalla on tietoisuus järjestelmän vaatimuksista, mutta 

myös esimies on sitoutunut seuraamaan, analysoimaan ja kehittämään työnteki-

jöiden kanssa toimintaympäristöä.  

 

Sisäisellä auditoinnilla tarkoitetaan tapahtumaa, jossa tarkistetaan suunnitelluin 

aikavälein järjestelmien etenemistä. Tarkoituksena on tarkistaa, onko toimintajär-

jestelmä organisaation ja kansainvälisten vaatimusten mukainen, ja onko sitä yl-

läpidetty tarpeeksi. Esimerkiksi laatustandardin vaatimusten mukaisesti yrityksen 

on ylläpidettävä auditointiohjeita, valittava auditoijat, raportit oltava ajan tasalla 

sekä suoritettava korjaukset ja säilytettävä auditointidokumentit. (SFS ISO 

9001:2015, 28.) 

 

Johdon katselmuksella tarkoitetaan sitä, että yrityksen johto on myös suorittanut 

ajantasaisesti katselmuksen yrityksen toimintajärjestelmälle. Johdon katselmuk-

sessa käydään läpi laatustandardin mukaisesti laatujärjestelmän soveltuvuus, 

riittävyys, vaikuttavuudesta yrityksestä ja tehokkuudesta laatupolitiikkaan ja laa-

tutavoitteisiin nähden. (SFS ISO 9001:2015, 29.) 

 

2.2.2 Laatujärjestelmä ISO 9001:2015 

Laatujärjestelmä on maailman käytetyin johtamismalli, joka auttaa yritystä paran-

tamaan tuotteitaan ja työnsä laatua. Laadulliset tuotteet ja laadukas työ on valtti-

kortteja yritykselle, joten laatujärjestelmä myös auttaa yritystä luomaan imagoku-

vaa ja on erinomainen apu yrityksen prosessien ja riskien hallinnassa.  
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Työnjäljen laatuun vaikuttaa yrityksessä olevat ohjeistukset ja seurantamenetel-

mät. Tähän ennen kaikkea sisältyy yrityksen esimiesten tekemät ohjaukset, kou-

lutukset ja ylläpidontarkastukset yhdessä työntekijöiden kanssa. Laadullisen työn 

periaatteita laadunhallintastandardin mukaan ovat asiakaskeskeisyys, johtajuus, 

ihmisten täysipainoinen osallistuminen, prosessimainen toimintamalli, parantami-

nen, näyttöön perustuva päätöksenteko ja suhteiden hallinta (SFS ISO 

9001:2015, 6). Laadunhallinnan käyttäminen voi auttaa yritystä parantamaan ko-

konaisvaltaista suorituskykyään. Laadunhallintajärjestelmän edut ovat toiminnan 

ja prosessien jatkuvassa kehittämisessä. Oikeaoppisesti tehtynä se auttaa pa-

rantamaan yrityksen työskentelytapoja, jolloin pystytään vastaamaan paremmin 

asiakkaan laatuodotuksiin. Se myös parantaa henkilöstön motivaatiota, riskien-

hallintaa ja auttaa toimittajasuhteiden kehittämisessä.  

 

2.2.3 Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015 

Ympäristönhallintajärjestelmä auttaa yritystä hahmottamaan ympäristösuojelun 

vaatimuksia, sekä auttaa yritystä lieventämään tai estämään ympäristövahinkoja 

yrityksen toiminnassa ja ajoissa reagoimaan ennalta muuttuviin ympäristöolosuh-

teisiin. Järjestelmän tarkoitus on myös auttaa yritystä minimoimaan tuottamansa 

palvelun ympäristövaikutuksia esimerkiksi vähentämällä pakkausjätettä tai otta-

malla ympäristön kannalta järkevämpiä vaihtoehtoja käyttöön. Ympäristönhallin-

tajärjestelmässä selvitetään minkälaisia ympäristövaikutuksia yrityksen toiminnot 

ja yrityksen käyttämät tai valmistavat tuotteet aiheuttavat elinkaarinäkökulman 

mukaan. (SFS ISO 14001:2015, 5.) 

 

Ympäristöhallintajärjestelmän hyöty on siinä, että ympäristöjärjestelmän keskei-

set tavoitteet ovat jatkuva parantaminen ja ympäristön suojelu. Yritys myös sääs-

tää rahaa ennakoimalla ja minimoimalla riskien synnyt. Jälkikäteen ympäristöva-

hinkojen korjaaminen on huomattavasti kalliimpaa. Myös yrityksen tietoisuus 

tuotteen elinkaarinäkökulmasta kehittyy. Yritys voi myös hyötyä taloudellisesti 

siitä, että tehostetaan toimintoja. Säästöjä voi tulla myös tuote- tai energiakus-

tannuksissa. Ideana on, että suunnittelulla ja ennakoimalla saadaan yrityksen 

tuote ja palvelulaatua parannettua sekä saadaan säästöjä aikaan ajallisesti ja ra-

hallisesti. 
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Yritys sitoutuu parantamaan ja kehittämään omia ympäristöön vaikuttavia teko-

jaan, jolloin ne sitoutuvat seuraamaan yrityksen toiminnasta syntyviä päästöjä 

vesistöön, ilmaan, maaperään ja jätteen määrää. He myös sitoutuvat seuraa-

maan raaka-aineiden, luonnonvarojen ja energian käyttöä (SFS ISO 14001:2015, 

31). ISO 14001:2015 mukaan yrityksen tulee ottaa toiminnassaan kansainväliset, 

kansalliset tai paikalliset lait ja määräykset (SFS ISO 14001:2015, 32). Keskeisiä 

lakeja ympäristölainsäädännöstä ovat jätelaki, kemikaalilaki, ympäristönsuojelu-

laki, vesilaki ja luonnonsuojelulaki (Suomen luonnonsuojeluliitto 2018). 

 

2.2.4 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001:2007 

TTT-järjestelmä on tarkoitettu auttamaan yritystä kontrolloimaan ja hallitsemaan 

yrityksen työntekijöiden työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia riskejä. Terveys-

uhkien löytämisen suunnittelu, riskien arviointi ja kontrollointi kuuluu OHSAS - 

standardin vaatimuksiin. (Sadiq 2012, 1.) 

 

TTT-järjestelmän tarkoitus on luoda yritykselle tehokkaita työterveys- ja työturval-

lisuusjärjestelmän rakenneosia, jotka auttavat yritystä saavuttamaan omat pää-

määränsä työturvallisuuden parantamiseksi. Ennen kaikkea, se myös auttaa yri-

tystä saavuttamaan eri lakien vaatimukset. Alussa TTT-järjestelmässä yritykselle 

luodaan TTT-politiikka, TTT-prosessit ja määritellään uhkien arviointitavat. Mää-

ritellään myös riskien ja vaaratilanteiden arviointi tavat, kuinka ne kirjataan, seu-

rataan ja tutkitaan. Lisäksi määritellään koulutus, kommunikointi ja dokumentointi 

tavat. Kuinka valmistaudutaan hätätilanteeseen ja määritellään sisäisen auditoin-

nin ja johdon katselmoinnin tavat. (SFS OHSAS 18001:2007, 14, 20 - 32.) 

 

Työntekijöiden työhyvinvoinnista säätää työturvallisuuslaki, mutta TTT-järjestel-

män tarkoitus on auttaa työnantajaa hahmottamaan paremmin eri osa-alueita 

henkilökunnan työhyvinvoinnin parantamiseksi. Yrityksen johdon tulee luoda tur-

vallinen työympäristö, joka minimoi työterveyttä vaarantavat riskit kattavalla oh-

jeistuksella sekä vaarojen poistamisella. Yritys hyötyy ennakoivasta riskien hal-

linnasta, sillä erilaisista puutteista syntyvät tapaturmat aiheuttavat turhaa haittaa 

yritykselle, joko imagollisesti tai rahallisesti. Esimerkiksi yrityksissä työt viivästyy 
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sairaslomien vuoksi. Vuonna 2017 terveystalon tekemän tutkimuksen mukaan 

sairauspoissaolojen takia aiheutuneet tekemättömien töiden aiheuttamat kustan-

nukset yrityksille ovat 3,5 miljardia (Terveystalo 2017). 

 

Organisaation tulee luoda, toteuttaa ja ylläpitää menettely tapoja, joiden avulla 

se tunnistaa ja saa käyttöönsä toimintaansa sovellettavat lakisääteiset ja muut 

TTT-vaatimukset. Lisäksi organisaation tulee varmistaa, että mihin ne ovat sitou-

tuneet, otetaan myös huomioon kehittäessä, toteutettaessa ja ylläpitäessä TTT-

järjestelmää. (SFS OHSAS 18001:2007, 24.) Keskeiset työympäristöä koskevat 

lainsäädännöt ovat työsopimuslaki, työterveyslaki, työaikalaki, työterveyshuolto-

laki, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta, työ-

turvallisuuslaki, pelastustoimilaki, palo ja pelastussuunnitelma (Erto 2018). 
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3 TOIMINTAJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA APUVÄLINEET 

 

Tähän osioon olen koonnut mitä tarvitaan toimintajärjestelmän politiikan ja pro-

sessien rakentamiseen ja kehittämiseen. Nämä asiat auttavat yrityksiä mietti-

mään mitä eri asioita heidän kannattaisi ottaa huomioon, kun ne alkavat rakenta-

maan omaa järjestelmäänsä.  

 

Monesti ongelmia aiheuttaa se, että tutkitaan liian suppeasti yrityksessä syntyviä 

riskitekijöitä. Ongelmia aiheuttaa myös se, että riskit tiedostetaan, mutta riskien 

ennakoiminen koetaan hankalaksi prosessiksi. Aluksi käydään yleisesti läpi, mitä 

toimintajärjestelmän suunnittelussa on otettava huomioon, jonka jälkeen paneu-

dutaan yrityksen käyttämiin johtamisjärjestelmiin.  

3.1 Yleistä toimintajärjestelmän suunnittelussa 

Toimintajärjestelmässä tulee olla jäsennelty selkeästi, mitä vaatimuksia eri stan-

dardit asettavat yritykselle, sekä mikä on yrityksen oma laatu-, ympäristö- ja työ-

terveyspolitiikka. Suunnittelussa otetaan huomioon kaikki standardien vaatimuk-

set ja tehdään yhtenäinen toimintajärjestelmä, jotta ei tehtäisi monta kertaa sa-

maa asiaa uudestaan. Toimintajärjestelmään tulee työntekijöiden ohjeistukset ja 

säännöt, joita heidän tulee noudattaa ylläpitäessään yrityksen toimintajärjestel-

män politiikkaa. 

 

Lähtötilanteessa yrityksen tulee tunnistaa eri standardien vaatimukset ja alkaa 

suunnittelemaan millä tavoin pystytään omassa yrityksessä ylläpitämään vaadit-

tua tasoa. Tähän auttaa se, että yrityksen toimintaan tutustutaan kunnolla suorit-

tamalla työntekijöiden ja esimiesten haastatteluja, tutkitaan työprosessien kulkua 

ja tutustutaan yrityksen tarjoamaan palveluun kokonaisuudessaan. Haastatteluja 

tehtäessä ei riitä, että vain esimiehiä haastatellaan, vaan pitää ottaa huomioon 

myös työntekijät, jotta löydetään oikeat ongelmakohdat. Hyvässä toimintajärjes-

telmässä korostuu vastuun jakaminen ja tiimityöskentely. 
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Toimintajärjestelmän suunnittelussa auttaa se, että tehdään alustava sisällysluet-

telo omasta toimintajärjestelmästä ja siihen laitetaan mitä kaikkea toimintajärjes-

telmässä tulee ottaa huomioon ja mitä kaikkea ohjeita tulee löytyä toimintajärjes-

telmästä. Tämä auttaa yrityksen johtoa jo heti alusta alkaen jäsentelemään mitä 

asioita tulee ottaa huomioon ja minkälaisiin osioihin se jaetaan. 

 

Tässä esimerkki miltä toimintajärjestelmän sisällysluettelo voisi näyttää SFS laa-

dunhallintajärjestelmä - standardin sisällysluettelon mukaan 

 

Taulukko 1. Esimerkki toimintajärjestelmän sisällysluettelosta (SFS ISO 

9001:2015, 2.) 

1.     Termit 

2.     Yleistä tietoutta 

 Organisaatio 

 Sidosryhmät 

 Laatujärjestelmä 

 Ympäristöjärjestelmä 

 TTT-järjestelmä 

3.     Yrityksen oma järjestelmä 

 Johtajuus 

 Laatupolitiikka 

 Ympäristöpolitiikka 

 TTT-politiikka 

 Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet 

4.     Suunnittelu 

5.     Tukitoiminnot 

6.     Toiminta 

7.     Suorituskyvyn arviointi 

8.     Parantaminen 

 

Taulukossa numero yksi on hahmoteltu, miltä toimintajärjestelmä näyttäisi SFS - 

standardien ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 yhdistettäi-

siin samaan toimintajärjestelmään. Kohdassa numero yksi käydään myös läpi 

käytettävät termit, jotta toimintajärjestelmän teksti avautuu lukijalla ja ohjeiden 

noudattajalle.  Kohdassa numero kaksi käydään läpi organisaation toimintaym-

päristö, jotta lukija ymmärtää organisaation ja sidosryhmien vaatimukset, sekä 

myös määritellään toimintajärjestelmän soveltaminen yrityksessä. Kohdassa nu-

mero kolme käydään läpi esimiesten sitoutuminen toimintajärjestelmän vaatimuk-

siin sekä käydään läpi jokaisen standardin politiikka, jota tullaan noudattamaan 
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yrityksessä. Siinä myös käydään läpi toimintajärjestelmän politiikan prosessit ja 

organisaation roolit, vastuut ja valtuudet.  Kohdassa numero neljä suunnitellaan 

riskien ja mahdollisuuksien käsittelytavat. Suunnitellaan laatutavoitteet, ympäris-

tötavoitteet sekä TTT-tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet. Kohdassa numero viisi 

käydään läpi tukitoiminnot, jotta ymmärretään mitä resursseja, pätevyyksiä, vies-

tintää sekä dokumentteja yrityksessä on. Kohdassa numero kuusi käydään läpi 

toiminta ja toiminnan suunnittelu, ohjaus, valmius ja toiminta hätätilanteessa. 

Kohdassa numero seitsemän tehdään suorituskyvyn arviointi, johon sisältyy pro-

sessien seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi.  Lisäksi siihen sisältyy toimin-

tajärjestelmän sisäinen auditointi ja johdon katselmus. Kohdassa numero kah-

deksan käydään läpi parantamiseen liittyvät toimenpiteet, kuten poikkeamien ja 

korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen ja jatkuva parantaminen.  

 

Jokaisessa järjestelmässä on henkilökunnan oltava tietoinen yrityksessä käy-

tössä olevasta politiikasta, ohjeistuksesta ja säännöistä. Seuraavaksi esitellään 

näkemyksiä yrityksen oman laatu-, ympäristö- ja TTT-politiikan muodostamiseen. 

3.2 Laatupolitiikka 

Jotta ymmärtää laadunhallintajärjestelmän, niin pitää ymmärtää kuinka iso kon-

septi laatu käsitteenä oikein on ja mistä laatu oikein koostuu. Alkuun on hyvä 

hahmottaa, miksi laatu on yritykselle tärkeää ja miten yrityksessä voisi laatua mi-

tata ja miten sitä voisi parantaa. Laatuvirheiden huomaamiseen voi käyttää laa-

dun 6 eri näkökulmaa tai Lean-filosofian hukan kahdeksan muotoa tarkasteluta-

paa. Yhteistä näille kahdelle eri tavalla on se, että yritys oppii hahmottamaan 

mitkä tekijät yrityksessä ovat laadunhallinnan kannalta tärkeitä ja mitkä tekijät 

heikentävät laadullista työnjälkeä. Laadunhallintajärjestelmässä pureudutaan 

laadun parantamiseen, jolloin nousee esille asiakaskeskeisyys, prosessimainen 

toimintatapa ja parantaminen (SFS ISO 9001:2015, 6). Laadunparantaminen 

vaatii esimiehen ja työntekijöiden yhteistyötä ja sitoutumista. 

 

Laatu syntyy hallitsemalla ongelmia ja minimoimalla riskejä. Tämä taas vaatii 

suunnitelmallisuutta sekä aikaa työtapojen tarkasteluun. Monesti käy niin, että 

yrityksessä ei ehditä panostamaan jatkuvaan parantamiseen, koska työntekijöillä 
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menee aikaa hukkaan virheiden korjaamiseen. Tällöin yrityksen tehokkuus kärsii 

ja laadun jälki on huonoa. Kilpailukykyisen yrityksen työntekijät ovat sisäistäneet 

sisäisen yrittäjyyden, jolloin he omalla toiminnallaan ottavat vastuun omasta työs-

tään, kehityksestään sekä yrityksen kehityksestä. Työnantaja ja työntekijät tark-

kailevat, raportoivat ja analysoivat oman työnsä jälkeä ja antavat palautetta toi-

silleen tehokkaasti. Liian usein erinäisistä tekosyistä johtuen, yrityksen kehityk-

seen ei ehditä satsaamaan, joka johtaa laadun heikkenemiseen. 

 

3.2.1 Laadun 6 näkökulmaa 

Laatua kannattaa tarkastella monesta eri näkökulmasta, jotta huomataan ajoissa 

laatua heikentävät tekijät. Hyvänä tarkastelu lähtökohtana on laatuprofessori 

Paul Lillrankin kehittämä käsite laadun kuudesta eri näkökulmasta. Eri näkökul-

mat ovat valmistus-, tuote-, arvo-, kilpailu-, asiakas- ja ympäristökeskeinen (Hok-

kanen & Strömberg 2006, 20). Tässä käsitteessä tutkitaan, mitkä eri tavat vaikut-

tavat tuotteen laatuun.  

 

Hajauttamalla tuotteen laadun tekijät kuuteen eri osioon saadaan tehostettua laa-

dun tutkimista, jolloin vältytään unohdukselta. Kaikissa eri näkökulmissa analy-

soidaan, onko laadussa havaittavia puutteita. Kun tuotteen laatuajattelu pilkotaan 

kuuteen eri osioon, on helpompi huomata laatua heikentävät tekijät.  

 

3.2.2 Lean: Hukan 8 muotoa 

Lean on prosessijohtamisen malli, jonka tarkoituksena on virtauksen maksimointi 

ja hukan minimointi. Lean ajatusmallissa pyritään minimoimaan hukkaa eli ylijää-

mää yrityksessä. Tätä hukan minimoimistapaa kutsutaan Hukan kahdeksan muo-

toa - ajattelutavaksi ja siinä tutkitaan kahdeksan eri näkökulman avulla, syntyykö 

yrityksessä tietynlaisia työnteon hukkia sekä minimoimaan niiden syntyä. Kah-

deksan eri hukan muotoa ovat ylituotanto, odottelu, kuljettaminen, tarpeeton kä-

sittely, varastointi, tarpeeton liikkuminen, viat ja työntekijöiden ideoiden ja luovuu-

den käyttämättä jättäminen (Ceriffi 2018). Yhtenäistä näille on, että hyvällä suun-

nittelulla ja tarkkailulla saadaan yrityksen ajanhallinta paremmaksi ja kuluja pie-

nemmäksi. 
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Yritys hyötyy laatuvirheiden etsimisessä eri hukan muotojen tarkkailulla. Eri hu-

kan muotojen minimoimisella yritys säästää aikaa ja rahaa. Yritykselle on hyväksi 

pohtia, onko niillä toimintatapoja, jotka ovat turhia tai onko niillä yrityksen hyllyissä 

tavaraa, joka ei mene kaupaksi. Huonoista tuotteista ja toimintatavoista on hyvä 

päästä eroon ja omaksua uusia aikaa säästävämpiä toimintatapoja tilalle. 

 

3.2.3 Laatuvirheet, näkyminen ja korjaus 

Laatuvirheet näkyvät yrityksissä monella tavalla ja seuraavista erimerkeistä sai-

sikin hyviä laadunhallintamittareita. Yritys voisi seurata sotkuisuutta, tehdäänkö 

asiat moneen kertaan, pettävätkö aikataulut, onko myöhästymisiä, unohduksia, 

turhien asioiden tekemisiä sekä ovatko tavarantoimittajien lähetykset vajaita.  

 

Työn laadun kehityksen avainsana on riskien arviointi ja työprosessien kehittämi-

nen, joka tarkoittaa sitä, että riskejä ja ongelmia tulee kirjata ja niitä tulee analy-

soida ja pyrkiä ehkäisemään riskien syntymistä. Yrityksen tulee pyrkiä suunnitte-

lulla parantamaan työtehokkuutta tekemällä asiat ensimmäisellä kerralla oikein. 

Suunnittelulla ja järjestelyllä saadaan myös poistettua työtä hidastavat tekijät ku-

ten tavaroiden ja tiedon katoamiset. Kun tieto ja tuotteet löytyvät omilta paikoil-

taan, niin työaika tehostuu ja saadaan minimoitua virheiden syntyminen. Lisäksi 

suunnittelu ja järjestely lisäävät työviihtyvyyttä, kun työt sujuvat joutuisammin ei-

vätkä tuotteet, työkalut tai tieto ole hukassa. 

 

Asiakaspalaute on yksi laadun mittareista. Yrityksen ei tulisi laiminlyödä palaut-

teen tulosta. Hyvä palautteen keräämistapa auttaa yritystä kehittymään. Asiakas-

palautteen kerääminen on yksi standardin vaatimuksista, mutta asiakaspa-

lautetta voi kerätä ja analysoida keskinkertaisesti tai hyvällä tavalla. Hyviä asia-

kastyytyväisyys mittaamisen tapoja ovat asiakastyytyväisyyskyselyt sähköpos-

titse, lomakkeilla tai erillisellä asiakastyytyväisyysmittauslaitteella.  

Yrityksellä on hyvä olla erilaisia laadunhallintamittareita käytössään. Työnteon, 

tuotteiden ja kehityksen laadun mittaaminen on hyvin tärkeää. Yrityksen on hyvä 

etsiä itselleen juuri ne oikeat mittarit. Seuraavassa taulukossa on erilaisia laadun-

hallintamittareita: 
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Taulukko 2. Erilaisia laadunhallinta- ja taloudenmittareita 

Laadullisen työn mittareita Kilpailukyvyn mittareita ovat  

        Luotettavuutta         Myynnin kasvu

        Vastaanottavaisuutta         Asiakaspohjamittarit

        Siisteyttä   
        Kommunikaatiota Henkilöstömittareita 

        Pätevyyttä         Myöhästymiset

        Tavoitettavuutta         Poissaolot

        Saatavuutta         Tiimityö

        Turvallisuutta         Kurinpidolliset toimenpiteet

        Joustavuutta         Panostus työntekijän terveyteen

        Toimitusnopeutta          Työssäolobonus joilla ei poissaoloja

        Tehokkuutta
        Paljon poissa olevien erotustyötehtävien  

                          vähentyessä

        Ajoissa toimitetut tuotteiden osuus   
        Keskimääräinen toimitusaika Myynnin mittareita 

        Asiakasuskollisuuden lisäys         Myynnin tavoite ja vertailu

        Hukkasuhde          Puutteellisten tarjousten osuus

          Menetetyt kaupat

Taloudellisia mittareita ovat          Tiedusteluihin vastaamattomuus aikaraja

        Kannattavuus         Aika annetun tarjouspyynnön

        Liikevaihto         Tehdyn tarjouksen välillä

        Maksuvalmius mittarit. 
                          lähde yritystoiminnan

        Tarjouksia

          Tilauksia

 

Kokosin yllä olevaan taulukkoon kolmesta eri kirjalähteistä hyödyllisiä mittareita 

yrityksen käyttöön (Laitinen 1998, 293; Karjalainen & Karjalainen 2000, 108; Tuo-

minen 2010, 93).  
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3.3 Ympäristöjärjestelmä 

Olennaista ympäristöjärjestelmän rakentamisessa on se, että yrityksen tulee tun-

nistaa omasta toiminnastaan aiheutuvat ympäristövaikutukset. Huolimatta yrityk-

sen koosta, toiminnasta tai sijainnista, se hyötyy ympäristöjärjestelmästä. Ympä-

ristöjärjestelmä tulee suunnitella yrityksen käyttöön sopivaksi, jotta mahdollinen 

hyöty saadaan maksimoitua. Yhteistä eri yritysten ympäristöpolitiikoilla on se, 

että tarkoitus niiden tarkoitus on tarjota yritykselle viitekehys ympäristönsuojeluun 

säilyttääkseen tasapaino yhteiskunnan ja talouteen liittyvien tarpeiden kanssa 

(SFS ISO 14001:2015, 5). 

 

Tehokkaassa ympäristöjärjestelmässä yritys onnistuu tehostamaan ja paranta-

maan ympäristösuojelun tasoaan. Sen tulee sitoutua täyttämään ympäristöjärjes-

telmän velvoitteet, luomaan sille ympäristöpolitiikka, suunnittelemaan ympäristö-

prosessit, saavuttamaan ne ja sekä pitämään yllä jatkuvaa parantamista (SFS 

ISO 14001:2015, 5,14, 23–24). 

 

Ympäristöjärjestelmän tekeminen aloitetaan yrityksen ympäristöpolitiikan suun-

nittelulla. Suunnittelun alussa tutkitaan mahdolliset ympäristöriskit ja mahdolli-

suuksien käsittelytavat. Tämän jälkeen mietitään miten näitä kuormituksia voi-

daan estää ja vähentää. Tutkitaan mitkä ympäristöpolitiikassa löytyneet epäkoh-

dista tehdään prosesseja, joita aletaan seuraamaan ja dokumentoimaan vuosit-

tain. Yritys sitoutuu ylläpitämään tuottamaansa ympäristöpolitiikkaa, dokumentoi-

maan ja kehittämään sitä. (SFS ISO 14001:2015, 14–15.) 

 

Yrityksen on määritettävä mitä tulee seurata ja mitata ja päätösten tulee olla yh-

denmukaisia ympäristöpolitiikan kanssa. Niistä tulee viestittää henkilökunnalle ja 

niitä on päivitettävä (SFS ISO 14001:2015, 21). Helpoin tapa suunnitella onnis-

tunut ympäristötavoite on kirjata tavoitteeseen ylös mitä tehdään, mitä resursseja 

tarvitaan, vastuuhenkilö, milloin tulee olla valmis, tulosten arviointi ja tarvittavat 

mittaustavat.  
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Ympäristöjärjestelmässä on tärkeää, että henkilökunta on sitoutunut ylläpitämään 

ympäristöpolitiikka. Henkilökunnan tulee tietää kuinka merkittävät ympäris-

tönäkökohdat heidän omaan työhönsä vaikuttaa. Heidän oma työpanos ympäris-

töjärjestelmän kehittämisessä, sekä seuraukset jos ympäristöpolitiikan sääntöjä 

jättää noudattamatta. (SFS ISO 14001:2015, 18.) 

 

Näkyvimmät ympäristövaikutukset ovat ne joista aiheutuu ympäristölle muutoksia 

kuten hajoamattomat tuotteet ja vaaralliset kemikaalit. Muita hyviä havainnointi 

kohteita ovat esimerkiksi yrityksen kulkuneuvot, yrityksessä syntyvä jäte, läm-

mön-, sähkön- ja veden kulutus, pakkausmateriaali, osien talteenotto tai uudel-

leenkäyttö ja raaka-aineet.  

3.4 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001:2007 

TTT-järjestelmän tarkoitus on auttaa yritystä kehittämään yrityksen työturvalli-

suutta ja parantamaan henkilökunnan kokonaistyöhyvinvointia. Vaikka yrityksen 

työturvallisuustoimintaa hyvin ohjaavat lait, kuten työterveyslaki, niin TTT-järjes-

telmän tarkoitus on auttaa kehittämään kokonaishyvinvointia yrityksessä. 

 

TTT-järjestelmässä yritykselle luodaan TTT-politiikka, suunnitellaan uhkien löy-

tämisen tavat, riskien arviointi tavat sekä riskien kirjaus ja seurantatavat. Siinä on 

tarkistettava, että täytetään paikallisten lakien vaatimukset, päätetään yrityksen 

TTT-prosessit, järjestetään työntekijöille koulutus. Työntekijöille viestitetään TTT-

järjestelmän vaatimuksista. Yrityksen tulee hoitaa dokumentointi kunnolla ja nii-

den tulee myös tehdä suunnitelma hätätilanne valmistautumisesta. Vuosittain 

suoritetaan sisäiset auditoinnit ja johdon katselmointi. (SFS OHSAS 18001:2007, 

20–36.) 

 

TTT:n vaatimukset ovat työnteosta aiheutuvien uhkien tunnistaminen ja minimoi-

minen. Työturvallisuuden fyysiset haittatekijät pystytään seuraamaan helposti ta-

paturma- tai sairaspoissaolotilastojen seurannalla, jotta työnjohto pystyy löytä-

mään työnteosta aiheutuvat psyykkiset vaarat, niin aluksi on hyvä hahmottaa 

mistä osa-alueista työhyvinvointi koostuu. Hahmottamisen tukena on hyvä käyt-

tää esimerkiksi työhyvinvoinnin portaat -mallia. Tässä mallissa työhyvinvointi 
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koostuu viidestä eri portaasta jotka ovat terveys, turvallisuuden tunne, yhteisölli-

syys, arvostus ja itsensä toteutus (Rauramo 2012, 14). Kun nämä viisi tekijää 

ovat kunnossa, niin työntekijällä on mahdollisuus panostaa työhönsä parhaalla 

mahdollisella tavalla. Jos jokin näistä tekijöistä puuttuu, niin se vähentää työnte-

kijän työn suorittamista. Työn suorittaminen hidastuu, työnjälki on huonoa tai syn-

tyy virheitä. Myös työntekemisen motiivi kärsii ja pahimmassa tapauksessa voi 

johtaa työuupumiseen. Tästä voi johtaa työntekemisen keskeytykseen kokonaan 

työntekijällä.  

 

3.4.1 Terveys 

Ensimmäisessä osiossa kuvataan, mitkä auttavat työntekijän fyysistä terveyttä ja 

jaksamista. Työntekijän perusterveyteen ja työvireyteen edistävästi vaikuttaa riit-

tävä lepo, ravintorikas ruoka sekä liikunta (Rauramo 2012, 25). Hyviä terveyteen 

kohdistuvia kehitysideoita ovat työntekijöiden liikunta ja lounaan tukeminen tyky- 

ja lounasseteleillä. 

 

Työterveyshuoltolain tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuol-

lon yhteistoimin ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia sekä edistää 

työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Työterveyshuoltolaki vaatii 

yritykseltä myös työterveyshuoltosopimuksen teettämistä ja päihdeohjelman 

noudattamista. Päihdeohjelman mukaan yrityksen tulee tehdä ennalta ehkäise-

vää päihdetyötä työterveyshuollon kanssa. Heidän tulee ohjata työntekijä työter-

veyshuoltoon, jos on epäilys päihdeongelmasta. (Työterveyshuoltolaki 

1381/2001 1:1.2 §.) 

 

Sairaspoissaoloja ja niiden syitä tulee seurata. Erityisesti lyhyet toistuvat poissa-

olot voivat johtua esimerkiksi päihteistä tai muunlaisista mielenterveysongel-

mista. Yrityksen johdon tulee tehdä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa työter-

veysongelmatilanteiden hallinnassa kuten päihde ja mielenterveys ongelmien en-

naltaehkäisyssä ja että osataan hankkia ammattiapua ajoissa työntekijälle. En-

nalta ehkäisyyn kuuluu riittävä opastus sekä valvonta ohjeiden noudattamisesta. 

Ennalta ehkäisevä yhteistyö työterveyshuollon kanssa voi auttaa huomaamaan 
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piilevän sairauden ajoissa kuten diabeteksen. (Työterveyshuoltolaki 1381/2001 

3:11.2 §.) 

 

Työturvallisuuslaki velvoittaa yrityksen minimoimaan kuormittavia tekijöitä työpai-

kalla. Kuormittavia voi olla ergonomiset, fysikaaliset, fyysiset, psykososiaaliset, 

kemialliset ja biologiset tekijät. Yrityksessä tulee tunnistaa terveyttä kuormittavat 

riskitekijät ja minimoida ne yhteistyössä työterveyden kanssa. (Työturvallisuus-

laki 738/2002 5:24 - 40 §.) Työturvallisuuslain mukaan työnantajan tulee pitää 

huolta työntekijöiden ja muiden työpaikalla olijoiden ensiavun järjestämisestä. 

Yrityksessä tulee olla yksi tai useampi ensiapukoulutuksen henkilö. Lisäksi tulee 

myös olla sopivat ensiapuvälineet. Sekä yrityksellä tulee olla ensiapuohjeistus 

kaikille työntekijöille 

 

Yritys on korvausvastuussa työntekijöistään, jos yrityksellä ei ole riittäviä ohjeis-

tuksia tai suojavarusteita työntekijöille. Suomen oikeushistoriassa on monia esi-

merkkejä siitä, että yritys on joutunut maksamaan korvauksia työntekijöilleen, kun 

yritys on itse laiminlyönyt suojavarusteiden käytön ohjeistukset tai esimies on hil-

jaa hyväksynyt riskillisen toimintatavan työympäristössä. Esimerkkinä vuonna 

2017 tullut voimaan käräjäoikeuden tuomio tapauksesta, jossa yritys joutui mak-

samaan entiselle työntekijälle 100 000 euron korvaukset. Esimies oli laittanut ko-

kemattoman työntekijän katkomaan jännitejohtoja, jolloin työntekijä oli vammau-

tunut johdossa kulkeneen voimavirran vuoksi. (Väisänen 2017.) Esimerkkejä on 

paljon siitä, että työnantajaa on sakotettu ja hän on ollut korvausvastuullinen työn-

tekijälle sattuneesta tapaturma, joka on johtunut esimiehen puutteellisesta ohjeis-

tuksesta tai puutteellisesta valvonnasta.  

 

3.4.2 Turvallisuuden tunne 

Toisessa työhyvinvointi-osiossa tarkastellaan, mitkä asiat auttavat turvallisessa 

työntekemisessä. Toimintajärjestelmät ja turvallisuuden osa-alueet ovat toimitila-

turvallisuus, henkilöturvallisuus, tietoturvallisuus, paloturvallisuus, matkustustur-

vallisuus, rikosturvallisuus, tuotannon ja toiminnan turvallisuus sekä toiminta 

poikkeusoloissa (Rauramo 2012, 72). Turvallisuuden tunne työtä tehtäessä on 

hyvin tärkeää. Yrityksen tulee ottaa huomioon mitkä aiheuttavat turvattomuutta ja 
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millä tavoin he pystyvät minimoimaan sitä. Yrityksellä on hyvä olla turvallisuus-

ohjeet, jotka sisältää ohjeistuksia yrityksen turvakäytännöistä sekä ohjeita miten 

tulee toimia tapaturmien sattuessa. Turvallisuuspolitiikka tulee laatia ja ohjeistuk-

sia tulee kerrata, jotta työntekijät osaisivat toimia oikein vaaratilanteissa.  

 

Turvallisuusohjeiden laadinta aloitetaan vaarojen tunnistamisella. Esimerkiksi hy-

vin yleisiä vaarakohteita jokapäiväisessä työssä ovat liikenneriskit, kompastumi-

set, haavat sekä väkivallan uhka. Kun vaarat on tunnistettu, tehdään ohjeistus 

jolla ennakoidaan vaaratilanteet.  Laaditaan säännöt, koulutetaan henkilökunta 

sekä pidetään huolta turvavälineistä. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa 

ottamaan huomioon myös seuraavat ongelmakohdat: lämpöolosuhteet, ilmas-

tointi, melu, paine, tärinä ja säteily. (Rauramo 2012, 75–76.) 

 

Työturvallisuuteen kuuluu fyysisten haittojen lisäksi myös emotionaalisten haitto-

jen ehkäisy. Hyvään työilmapiiriin kuuluu että autetaan, tuetaan ja uskalletaan 

pyytää apua. Huonolle käytökselle ja kiusaamiselle tulee olla nollatoleranssi. 

(Rauramo 2012, 87). Vaikka esimiehestä voi tuntua että on vaikea puuttua työn-

tekijöiden välisiin riitoihin, niin hänen tulee niihin puuttua. Ongelmatilanteissa pi-

tää muistaa, että yritys on vastuussa työntekijöiden työhyvinvoinnista ja on lain 

edessä korvausvastuussa, jos katsoo läpi sormien kiusaamista yrityksessä. 

 

3.4.3 Yhteisöllisyys 

Kolmannessa osiossa tutkitaan mitkä asiat vaikuttavat yhteisöllisyyteen työym-

päristössä eli ajatuksella ”yhdessä on kiva tehdä töitä”. Yhteisöllisyys on myös 

tärkeä osa työhyvinvointia. Työsopimuslaissa on määrätty, että esimiehen tulee 

kaikin puolin edistää suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keski-

näisiä suhteita (Työsopimuslaki 55/2001 2:1.1 §). Tämä tarkoittaa sitä, että esi-

miehen tulee pitää yllä avointa ja soveliasta työilmapiiriä. Työilmapiiristä on pi-

dettävä huolta esimerkiksi huolehtimalla viestien kulkeutumisesta ja sosiaalisista 

hetkistä työn lomassa. On myös tärkeää pitää yllä työajan ulkopuolisista aktivi-

teeteistä kuten työntekijöiden yhteisistä virkistyspäivistä.  
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Työilmapiirin ylläpitäviä tekijöitä ovat hyvät esimies-alaissuhteet, käytöstavat, tie-

donkulku, selkeä työnjako, työrauha ja yhteiset päämäärät (Rauramo 2012, 108). 

Hyviä kehitysideoita työilmapiirin ylläpitämisessä on työajan ulkopuolella tapah-

tuva harrastustoiminta, kuten yhteinen sählyjengi, kirjakerho tai virkistyspäivä yh-

dessä ulkoillen tai vaikka keilaten. Työntekijän perustehtävän kirkastamista ja 

muistutusta jokaisen työntekijän omasta käytöksestä ongelmatilanteista kannat-

taa ottaa keskusteluun työyhteisössä. (Rauramo 2012, 110.) 

 

3.4.4 Arvostus 

Neljännessä osiossa tutkitaan mitkä vaikuttavat arvostukseen työssä ja pureudu-

taan esimiehen ja työntekijän väliseen kommunikointiin. Arvostus koostuu esi-

miehen turvasta, arvostuksen osoituksesta, rakentavasta palautteesta sekä pal-

kitsemisesta. Työnantajan ja työntekijän välillä tulee olla luottamus. Palautteen 

antaminen on tärkeää työnantajan ja työntekijän välillä. Kritiikkiä annetaan hel-

posti mutta kehuja annetaan vähemmän hyvin tehdystä työstä. (Rauramo 2012, 

145.) 

 

Yrityksellä kannattaa olla suunniteltu ja selkeä palkitsemismenetelmä työnteki-

jöille. Huonosti toteutettu palkitsemismenetelmä voi pahimmillaan aiheuttaa ne-

gatiivisia seuraamuksia sillä työntekijä saattaa alkaa valikoimaan omien töiden 

suhteen ja hylkimään töitä joista ei saa lisäpalkintoa eikä panosta enää ei palkit-

tuihin töihin. Pahimmassa tapauksessa jopa saattaa johtaa työntekijän väärin-

käytöksiin. (Kankkunen, Matikainen & Lehtinen 2005, 184.) Hyvä palkitsemisjär-

jestelmä on kaikkien työntekijöiden tiedossa, se on selkeä ja tasa-arvoinen sekä 

se lisää ulkoista ja sisäistä motivaatiota. Hyvän palkitsemisjärjestelmän tunnus-

mittareita ovat selkeys, standardit, vastuu, palkkiot, joustavuus ja tiimisitoutumi-

nen. (Kankkunen ym. 2005, 190.) 

 

Esimiehen ja työntekijän välinen kehityskeskustelu on hyvä ottaa yrityksessä ta-

vaksi 1-2 kertaa vuodessa, jolloin esimies varaa aikaa työntekijän ja työtapojen 

kehittämiselle. Hyvin toimiva kehityskeskustelu auttaa vuorovaikutuksessa ja 

luottamuksessa esimiehen ja työntekijän välillä. Hyvässä kehityskeskustelussa 

annetaan palautetta molemmin puolin ja suunnitellaan yhdessä miten hommia 
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voitaisiin työntekijätasolla parantaa. Kehityskeskustelussa on hyvä ottaa huomi-

oon työntekijän haasteet, nykytilanne, tavoite ja toimenpiteet tavoitteen saavutta-

miseen. Hyvin suunnitellussa kehityskeskustelussa työnantaja ja työntekijä käy-

vät viime kehityskeskustelussa ilmi tulleet tavoitteet läpi ja ottavat kantaa toteu-

tuivatko tavoitteet. He käyvät läpi viime jakson onnistuneet ja epäonnistuneet 

työt, työn haasteet ja koulutustarpeen. (Rauramo 2012, 141–142.) 

 

3.4.5 Itsensä toteutus 

Viidennessä osiossa tutkitaan miten motivoida työntekijää parempaan suorituk-

seen. Työntekijän itsensä toteutuksen tukemisen taustalla on ajatus siitä, että 

työntekijällä on perustarve haluta olla enemmän, parempi sekä nauttia uusista 

haasteista. Motivaatioita on erilaisia ja aina ei porkkanana toimi pelkästään raha. 

Työn sisältö, siitä saama oma arvostus tai muiden arvostus nostaa työnarvoa ja 

työteon merkityksellisyyttä. Itsensä toteutus koostuu työntekijän oman työn hal-

linnasta ja oman osaamisen ylläpidosta. Työnantaja tukee työntekijän osaamista, 

antaa mielekästä työtä, luovuutta ja vapautta. Työntekijän ja työnantajan keski-

näinen vuorovaikutus tehdään yhdessä kehityskeskusteluissa, osaamisprofii-

leissa, innovaatioissa ja työntekijän tuotoksissa. Tässä osiossa esimiehen kan-

nustava tuki on tärkeä ja että esimies osaa ohjata työntekijää kehittyväksi yksi-

löksi. Nykyaikana on tärkeää omaksua elinikäinen oppiminen jota tapahtuu 

työssä, koulutuksissa ja työntekijän omalla vapaa-ajalla. (Rauramo 2012, 146–

168.) 

3.5 Parantaminen 

Yksi olennaista tekijä näillä standardeilla on saada iskostettua työnantajiin, esi-

miehiin ja ennen kaikkea työntekijöihin jatkuva parantamisen ajatus. ISO 

9001:2015 ja ISO 14000:2015 standardien ohjeistuksessa on selkeästi kerrottu 

standardin vaatimuksesta parantamisen ja jatkuvan parantamisen pyrkimyk-

sestä. (SFS ISO 9001:2015, 30; ISO 14000:2015, 24). OHSAS 18001:2007 oh-

jeistuksessa löytyy myös sama vaatimus siitä, että OHSAS parantaminen tulee 

olla linjassa yrityksen muun toiminnan kanssa (SFS OHSAS 18001:2007, 36). 
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ISO 9001:2015 ja ISO 14000:2015 standardien parantamisen ohjeistus on lin-

jassa keskenään. Havaittuihin poikkeamiin tulee reagoida ja on ryhdyttävä toi-

menpiteisiin poikkeaman korjaamiseen. Yrityksen tulee käsitellä seuraukset, ar-

vioitava toimenpiteiden tarve, toteutettava toimenpiteet sekä arvioida toteutuksen 

vaikutus. Yrityksen tulee myös arvioida oman laadunhallintajärjestelmää ja tehdä 

siihen tarvittaessa muutoksia. Kaikki poikkeamat tulee dokumentoida ja doku-

mentit tulee säilyttää. Molemmissa standardeista löytyy vaatimus jatkuvaan pa-

rantamiseen, jossa organisaatio sitoutuu parantamaan järjestelmän sovelta-

vuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta. (SFS ISO 9001:2015, 30; SFS 

ISO 14000:2015, 24.) 
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4 YRITYKSEN NYKYTILANTEEN ARVIOINTI 

4.1 Toteutus 

Tässä osiossa alan tutkimaan yrityksen nykytilannetta. Tutustun nykyisten järjes-

telmien dokumentteihin, haastattelen toimitusjohtajaa ja henkilökuntaa sekä ke-

räämään tietoa heidän työskentelytavoistaan. Lisäksi tutkin virheraporttien ja rek-

lamaatio tapahtumien dokumentit. 

 

Nykyisten järjestelmien dokumentit ovat yrityksellä helposti tutkittavissa sillä ne 

ovat standardien vaatimusten mukaisesti oikeaoppisesti tallennettu. Tämän li-

säksi sillä on käytössä Sunprofile:n tarjoama sähköinen johtamisjärjestelmä, 

jonka avulla he tallentavat käyttämänsä dokumentit internettiin talteen.  

 

Työnjohdon ja työntekijöiden haastattelu toteutettiin aluksi työn lomassa, jonka 

jälkeen suunnittelin yksilöhaastattelun kaikille. Kun aloitin opinnäytetyön suunnit-

telun, pidimme yrityksen johdon kanssa aloituskokouksen, jossa kävimme läpi 

heidän toimintatapoja, sekä tutustuttiin yrityksen työtapoihin. Tämän pohjalta 

suunnittelimme, että teen kirjallisen osuuden loppuun, jonka jälkeen haastattelen 

työntekijät yksitellen. Haastattelun tueksi suunnittelin lomakkeen, johon otin mal-

lia eri kehityskeskustelumalliohjeista ja –lomakkeista, sekä lisäsin kysymyksiä 

teoria osuudesta oppimistani asioista. Haastattelut toteutin keväällä 2018. Työn-

tekijöiden työsuhteet ovat alle vuodesta – 10 vuoden työkokemuksia alalta. Tein 

yksilöhaastattelun työntekijöille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi seurasin heidän toi-

mintatapojaan myymälässä ja kentällä. Toimitusjohtajan haastattelu on toteutettu 

syksyllä 2017. Työntekijöiden perusteellinen henkilökohtainen haastattelu on to-

teutettu maaliskuussa 2018 liitteenä olevalla lomakkeella. 

 

Asiakaspalautusten, reklamaatioiden ja takuutöiden datan keräämisen toteutuk-

sessa kokosin datan toimitusjohtajan avustuksella hänen keräämistään doku-

menteista. Nykytilanteessa materiaali on kerätty tietokonekansioon joko sähkö-

postien tallentamisella tai dokumenttipaperien skannauksella. 
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4.2 Nykyisten järjestelmien dokumentit 

Yrityksellä on vasta päivitetty laatu- ja ympäristösertifikaatit. Aikaisemmin käy-

tössä on ollut ISO 9001:2008, joka on päivitetty 9001:2015 sekä 14001:2008, 

joka on päivitetty 14001:2015. Toimitusjohtajan haastattelun pohjalta päätettiin 

vielä tarkistaa, että yrityksen laatu- ja ympäristöpolitiikat täyttävät päivitettyjen 

sertifikaattien vaatimukset. Laatu- ja ympäristöpolitiikat tulee olla ajan tasalla vii-

meistään 23.9.2018 (SFS 2018). 

 

Yritys käyttää hallintajärjestelmien dokumentointien hallintaan Sunprofile -säh-

köinen johtamisjärjestelmää. Tässä järjestelmässä dokumentit tallennetaan säh-

köiseen muotoon, jolloin oikeat dokumentit löytyvät helposti ja nopeasti sijainnista 

riippumatta. Sillä on hyvät dokumenttipohjat käytössä. Yrityksen nykyiset laatu-

prosessit ovat kokonaismyynnin tarkkailu, asennustoiminta, myymälä, ostot, 2- 

myymälän laatu. Ympäristöprosessit ovat huoltoautojen kustannukset, kierrätys, 

sähkö ja veden kulutuksen seuraaminen. TTT-prosessit ovat työtapaturmien seu-

raus, työhyvinvoinnin parantaminen liikunnan tukemisella ja henkilökunnan hy-

vinvoinnin lisääminen virkistyspäivillä. 

 

Tutkimani materiaalin pohjalta huomaa, että järjestelmä on hyvä, mutta yrityksen 

oma panostus on ollut kohtalainen. Dokumenttien ja toimitusjohtajan haastattelun 

pohjalta järjestelmän prosessit toimivat, mutta ne kaipaavat päivittämistä, sillä 

samat prosessit ovat olleet vuodesta toiseen samat. Dokumenttien tarkastelussa 

huomaa, että yritys on tottunut pitkään tekemään asiat samalla tavalla. Toimitus-

johtajan haastattelussa kävi myös ilmi, että he ovat myös yrittäneet ottaa käyttöön 

uusia toimintatapoja, mutta he ovat epäonnistuneet huonon suunnittelun tai 

unohduksen vuoksi. Myös seurantajärjestelmän puuttuminen on saattanut johtaa 

uusien toimintatapojen unohtamiseen. Ongelmia aiheuttavat myös osaamatto-

muus ja kiire. Laatu-, ympäristö- ja TTT-hallintajärjestelmät eivät ole olleet tar-

peeksi korkealla tärkeysjärjestyksessä, sekä unohdettu se kaikkein tärkein vaati-

mus, parantaminen. 
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4.3 Haastattelun tulokset 

Haastattelujen pohjalta yleinen ilmapiiri on hyvä ja työntekijät ovat tyytyväisiä työ-

oloihinsa sekä työskentelytapoihin. Isoja ongelmia heidän mielestään ei ole. 

Haastatteluista kuitenkin tuli ilmi se, että työtä hidastavia tekijöitä on paljon ja 

näitä virheitä esiintyy useasti kuukaudessa. Räikein esimerkki laadullisista vir-

heestä on se, että tehty työ unohtuu kirjata järjestelmään. Muita isoja virheitä ovat 

tärkeän tiedon, työ- ja myyntitavaroiden hukkuminen. Tämän lisäksi asioiden 

unohtelu tuottaa ongelmaa. Töiden kirjaamisen unohtelu on ongelma johon tulisi 

puuttua heti. Tiedon katoamisongelmat johtuvat siitä, että sitä ei ole muistettu 

kirjata ohjeiden mukaan mihinkään. Hutilointi myös näkyy siinä, että tavaroiden 

omaa paikkaa ei kunnioiteta vaan tavarat kulkeutuvat mihin sattuu ja niitä etsitään 

sitten joka paikasta. Nämä kaikki ongelmat aiheuttavat sotkuisuutta ja hidastavat 

todella paljon työmaalle lähtemistä. Työntekijöiden asenne virheitä kohtaan on 

leväperäistä eikä osata seurata omien virheiden määrää tai pyrkiä vähentämään 

niitä. Työsäännöt tiedostetaan, mutta niiden noudattamisessa luistetaan. Esi-

miesten tekemä työsääntöjen seuranta on tehotonta, koska samat virheet toistu-

vat useasti kuukauden aikana. Yrityksellä on järjestelmä johon on helppo tehdä 

muutoksia ja jonka käyttöä tulisi parantaa. Yritys on yrittänyt tehdä muutoksia 

aikaisemminkin, mutta epäonnistunut esimerkiksi toimivien lomakkeiden suunnit-

telussa. Vaikka työilmapiiri on hyvä työntekijöiden mielestä, niin ongelmat ovat 

aika laajat joihin tulisi puuttua pikaisesti. 

 

Koosteena haastattelujen pohjalta laadunhallintaongelmat näkyvät sotkuisuu-

tena, kunnollisten työtapojen puuttumisena tai laiminlyönteinä sekä virheiden 

toistamisena. Sotkuisuuden aiheuttaa monesti se, että työsääntöjä ei kunnioiteta. 

Yleisin syy on kiire, jonka vuoksi ei ehdi laittamaan tavaroita paikoilleen. Tämä 

johtaa noidankehään, jossa aikaa kuluu koko ajan enemmän tavaroiden etsimi-

seen kuin tehokkaaseen työskentelyaikaan. Kun työaika kuluu tavaroiden etsimi-

seen ja kiireeseen, niin aikaa ei jää tärkeään parantamiseen.  

 

Puutteelliset toimintatavat ja osaamaton henkilökunta aiheuttaa liikaa laadun 

heikkenemistä. Työntekijöitä ei kouluteta tarpeeksi tai koulutuksen ylläpidossa ei 
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seurata sääntöjen noudattamisesta. Kun seuranta ei ole ajan tasalla, niin ohjeis-

tukset unohtuvat ja virheitä alkaa sattumaan yhä useammin. Haastattelussa 

myös kävi ilmi yrityksen asiakkaiden laatuongelmat, jotka toistuivat puolen vuo-

den välein. Tästä huomaa, että riskien ennaltaehkäisy jää liian usein monissa 

yrityksissä kiireen jalkoihin. Myös liian suuri luotto työntekijän osaamiseen ja 

muistamiseen aiheuttaa liikaa virheitä. Yritykselle on kannattavampaa vuosittain 

muistuttaa työntekijöille yhteisistä pelisäännöistä, kuin korjailla samankaltaisia 

virheitä koko ajan. Esimiesten tulee muistaa, että virheet vahingoittavat yrityksen 

imagoa, niihin tuhlaantuu yrityksen raha- ja aikavaroja sekä työntekijöiden ener-

giaa.  

 

Ympäristöstandardin näkyvin ja kaikille työntekijöille tutuin osio oli jätepisteen 

käyttö, johon kuuluu metalliromun sekä ongelmajätteen oikeaoppinen lajittelu. 

Nykyinen jätepiste koettiin haasteelliseksi ja aikaa vieväksi. Tämä johtui siitä, että 

joka ikinen metalli järjestettiin omaan jätekeräyslaatikkoon. Tästä seurasi se, että 

metallinkierrätykseen meni hirveästi aikaa ja hyöty yritykselle oli pieni. Metallikier-

rätyksen pientyö vei muualta kehityksestä pois ajan. Kun kierrätystä ei keretty 

tekemään huolella, niin jätepiste kasvoi suhteettoman suureksi ja vei tilaa muulta 

säilytykseltä ja näkyi myös sotkuisuutena. Imagollisesti jätepiste aiheutti ongel-

maa liikaa. Haastattelujen pohjalta ympäristöjärjestelmän prosessit kaipaisivat 

myös muutosta. Tällä hetkellä yrityksellä on neljä eri ympäristöjärjestelmäproses-

sia mutta voisi tutkia ovatko nykyiset prosessit enää ajankohtaisia ja miten pro-

sesseja voisi kehittää.  

 

TTT-haastattelussa työntekijät olivat tyytyväisiä työilmapiiriin. Ergonominen työs-

kentely on tuttua. Yrityksellä ei ole käytössä tyky- tai ravintoetuseteleitä, joista 

työntekijät voisivat olla kiinnostuneita. Työntekijät ovat mielissään yrityksen tar-

joamista virikepäivistä, mutta ehkä voisi virikepäivien määrää lisätä tai jotain 

muuta yhteistä toimintaa kehittää. Myös kaivattiin kunnollisia palavereita ja pala-

verikäytänteiden kehittämistä. Toimitusjohtaja oli myös sitä mieltä, että palaverit, 

niiden sisältö sekä vuosittainen kehityskeskustelumalli olisi aiheellista päivittää 

tehokkaammaksi. Tyytymättömyyttä herätti työterveyshuollon kanssa oleva sopi-

mus, sillä henkilökunnan mielestä sieltä ei saada palvelua tarpeeksi nopeasti.  
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Toimitusjohtajan haastattelun mukaan työterveys puolen näkyvin osa on työsuo-

javarusteiden käyttö ja siitä muistutetaankin työntekijöitä jatkuvasti. Suojavarus-

teet ovat työpaikalla esillä ja työntekijöillä mukana. Poissaoloja työtapaturmien 

johdosta on vähäiset ja eniten poissaoloja on kertynyt sairastumisien johdosta 

kausiflunssaan tai vatsatautiepidemioihin. Vuoden 2018 aikana tapahtuneet ta-

paturmat ovat pieniä, kuten työnteon lomassa tulleet pienet haavat ja yksi tapaus 

oli koiran purema. Aikaisempina vuosina on myös ollut tapaturmana roskien jou-

tuminen silmään. Muita sairaspoissaoloja on ollut selkä- ja käsivaivat, jotka ovat 

aiheutuneet työntekijälle hänen vapaa-ajalla.  

4.4 Asiakaspalautteet ja reklamaatiolistan tulokset 

Keräsin johdon avustuksella asiakaspalaute- sekä reklamaatioluettelon. Toimi-

tusjohtajan haastattelusta tuli ilmi, että hän kaipaisi parempaa reklamaatioiden 

keräämistapaa, sillä nykyistä dataa on hankala analysoida. Asiakaspalautuksien 

koosteessa näkyy paljon positiivista. Asiakkaat luottavat tuotteisiin ja asiantunte-

vaan palveluun jota yritys tarjoaa. Palvelu tarjotaan nopeasti ja tehokkaasti. Eni-

ten reklamaatiota on tullut, kun asiakas ei ole tyytyväinen hintaan. Toinen asia 

mikä myös aiheuttaa närää on se, että asiakas luulee, että yrityksen tarjoama 

palvelun takuu kattaa kaikki ongelmat mitä voi tulla kohteessa seuraavan 2 vuo-

den sisällä, jonka vuoksi he ovat harmissaan siitä, että eivät saaneet omille ra-

hoilleen vastinetta. Reklamaatioissa myös näkyy kiireaikojen trendi, kun asiat 

unohtuvat, jonka vuoksi palvelun toimitus on viivästynyt. Toimitusreklamaatioissa 

myös näkyvät tapaukset, joissa yrityksen toimittaja ei ole pystynyt toimittamaan 

tilattua tuotetta ajoissa. Näitä ongelmia tulee kuitenkin vähän koko yrityksen toi-

mintaan nähden. Yrityksen johto toivoisi parempaa reklamaation seurantatapaa, 

josta voisi saada tulosteet helposti. Tällä hetkellä reklamaatiot tallennetaan tieto-

koneella olevaan kansioon sekä tulostetaan fyysisesti paperille kansioon. Mutta 

yrityksellä ei ole käytössä tehokkaampaa reklamaation seuranta-, käsittely- tai 

mittaus tapaa. 

4.5 Takuutöiden määrä ja muut virheet 

Takuutöiden kirjaamisessa on sama ongelma kuin reklamaatioiden kirjaamisessa 

eli siihenkin kaivataan jotain tehokkaampaa tapaa. Kerättiin aineistoa takuutöiden 
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tekemisestä ja siihen johtuvista syistä. Takuutöitä tehdään jonkun verran. Enem-

mistö takuutöiden määrästä johtuu rikkimenneestä tuotteesta. Myös työntekijöi-

den haastatteluista käy ilmi se, että toimimaton tuote jo asennusvaiheessa vesit-

tää monen tunnin työn asiakaskohteessa. Hyvin vähän takuutöistä johtuu asen-

tajan omasta virheestä. Johto kaipaisi parempaa takuutöiden keräämistapaa hel-

pompaa tiedonkeruuta ja analysointia varten. 

4.6 Yhteenveto nykyisestä tilanteesta 

Keräämäni datan perusteella yrityksen toimintajärjestelmän prosesseissa on päi-

vittämisen aihetta. Nykytilanne on se, että standardien vaatimukset täytetään, 

mutta niitä ei hyödynnetä tarpeeksi. Tämän lisäksi toimitusjohtajan ja työntekijöi-

den työnseurantaa on aiheellista parantaa. Nykytilanteessa yritys pyrkii saavut-

tamaan vaadittavan tason, mutta sillä ei ole käytössä kunnollisia prosesseja. 

Vanhat prosessit ovat olleet käytössä monta vuotta mutta kunnollista kehitystä 

niihin ei ole saatu.  

 

Nykytoimintajärjestelmän vahvuudet ovat ne, että on oikeasti olemassa eri järjes-

telmät, niiden politiikat ja on pyritty parantamaan toimintaa. Yrityksessä on oike-

asti halu tehdä muutosta aikaisempiin toimintatapoihin. Halutaan saada homma 

pyörimään ilman ylimääräisiä virheitä ja virheiden määrää halutaan vähentää. 

Yrityksen tuote- sekä työnlaatua halutaan parantaa. 

 

Nykyisen toimintajärjestelmän heikkous on se, että ei ole olemassa jatkuvan pa-

rantamisen mallia. On halu tehdä muutosta, mutta uusien ohjeiden noudattami-

nen jää unholaan heti seuraavana päivänä. Yrityksessä kaikki hieman syyttelevät 

keskenään muita eikä nähdä omassa toiminnassa virheitä. Iso osa ongelmaa on 

kaikilla ego, josta johtuu sotkuisuus, hajamielisyys eikä oteta vastuuta omista vir-

heistä ennen kuin on pakko. Lisäksi on liian vähän vastuuhenkilöitä, josta seuraa 

se, että työntekijät eivät ole kunnolla sisäistäneet vaatimuksia. Kaikki yrityksessä 

sortuvat siihen, että jos asiasta ei muistuteta, niin sitä sääntöä ei ole olemassa. 

Toimiva järjestelmä koetaan ehkä liian vaativaksi sekä liian monimutkaiseksi, 

jotta se onnistuisi. Ei ole kunnollista seurantajärjestelmää eikä osaamista tai kiin-
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nostusta ylläpitää sellaista. Kunnollinen seurantajärjestelmä auttaisi virheiden mi-

nimoimisessa. Toistuvat virheet lisäävät työtaakkaa ja syö yrityksen kannatta-

vuutta. Työntekijät tietävät miten homman tulisi toimia, mutta silti virheet toistuvat 

joko ajattelemattomuuden, kiireen tai vain siksi ettei kiinnosta. Toimintajärjestel-

män hyödyntäminen on minimiteholla. Ei ole tarpeeksi halukkuutta nostamaan 

tehoa, koska se koetaan työlääksi ja kiireitten vuoksi ei ehditä. Tähän asentee-

seen kaivataan muutosta. Työnlaatua heikentää myös se, että tuotteiden käyttö-

ohjeet eivät ole työntekijän mukana. Työohjeiden etsiminen aiheuttaa työn hidas-

tumisia työmaalla, kun huomataan, että asennusohjeet ovat työpaikan tietoko-

neella tai hukassa. 

 

Haastattelujen pohjalta yritys kaipaa kehittävämpiä seurantajärjestelmiä ja oh-

jeistuksia laadullisen työn parantamiseen. Haastattelujen ja takuutöiden määriä 

tarkasteltaessa huomasimme, että toimintatavoissa on puutteita ja niihin tulee 

puuttua. Ohjeistuksessa ja seurannassa on ilmiselvästi vikaa, kun ohjeistus 

unohtuu yhden kuukauden kuluessa viimeisimmän virheen toistuessa. 

 

Yrityksen ympäristötekijävaikutukset ovat vähäisiä, mutta kuitenkin tärkeitä. Ny-

kytilanteessa yritys hoitaa jätekierrätystä, seuraa autojen polttoainekehitystä ja 

kehittää yrityksen sähkön kulutuksen vähentämistä. Nykytilanteessa yritys on 

saanut parannettua omassa toiminnassaan autojen kulutusta, sähkön kulutusta 

sekä jätteen keräystä. Haastattelujen pohjalta kuitenkin yrityksen oma jätepiste 

kaipaa uudistusta. Tässä tulen auttamaan heitä. Tämän lisäksi he kaipaisivat 

myös nykyisten prosessien kehittämistä ja jos löytyy, niin uuden prosessin aloit-

tamista. 

 

Tarkastelun jälkeen totesimme, että nykyinen TTT-järjestelmä on kunnossa. 

Työnantaja koki että suurimpia ongelmia työterveyden kannalta ovat työnteosta 

aiheutuvat vaaratekijät, jos ei käytä suojavarusteita ja suojavarusteiden käyttöä 

painotetaan koko ajan. Tilastollisesti poissaoloissa näkyy työtekijöiden sairastelu 

kausiflunssaan tai vatsatautiepidemioihin. Muita tapaturmia on aiheuttanut viime 

vuosina työnteosta aiheutuneet haavat, eläinten purema sekä silmiin joutuneet 

roskat.  Kausiflunssaoireiden varalta yrityksellä on käytössä desinfiointiaineet sa-
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niteettitiloissa. Nykytilanteessa yrityksellä ei ole käytössä ravinto- tai liikunta-

etuseteleitä. Ergonominen työskentelytapa on myös tärkeä osatekijä työhyvin-

voinnissa. 

4.7 Ehdotukseni nykytilanteen parantamiseen 

Haastattelujen, työnseurannan ja dokumenttien pohjalta ehdotan seuraavia pa-

rannusehdotuksia yrityksen toimintajärjestelmään. Laatuprosessien parannuseh-

dotuksia ovat työnseurantalomakkeen suunnittelu ja käyttöönotto, sähköinen ta-

kuutöiden ja reklamaatioiden kirjaamistapa, pilvipalveluiden hyödyntäminen oh-

jeiden tallennuksessa sekä suunnittelen tehokkaampi asiakastyytyväisyyden- ja 

laadunseurantamittarit johdon käyttöön sekä tarkistetaan päivittyneiden standar-

dien määräykset. 

 

Suosittelen yritykselle tehokkaampaa laadunmittaamisjärjestelmää. Nykyisessä 

järjestelmässä laatua tarkastellaan liian harvoin. Ehdottaisin, että yritys ottaa 

käyttöön 5 eri laadunmittaria, jota he mittaavat kuukausittain ja sisäisessä audi-

toinnissa tarkastavat koko vuoden laatusaldon. Hyviä mittareita voisi olla siisteys, 

tarjous/kk, hyväksytyt tarjoukset/ kk, hylätyt tarjoukset/kk, puutteelliset tarjouk-

set/kk, tehokkuus, toimitusnopeus, myynnin kasvu, poissaolot ja myöhästymiset. 

 

Ympäristöpolitiikan parannusehdotuksia on jätepisteen kehittäminen tehokkaam-

maksi, sekä yhdessä johdon kanssa muokataan nykyisiä prosesseja paremmiksi. 

Haastattelujen pohjalta on järkevämpää uudistaa jätepistettä sekä yrityksen oh-

jeistusta jätteenkeräyksestä. Työntekijöiden töistä kerääntyy asiakkailta paljon 

metallijätettä, joka yrityksen tulee lajitella. Entisessä ohjeistuksessa yritys pyrki 

lajittelemaan eri metallijätteet (rauta, messinki, pelti) omiin keräysastioihin, jotta 

se saisi messinkijätteistä enemmän rahaa. Ongelmaksi tuli kuitenkin se, että me-

tallin kierrätyksestä tuli aikaa vievää hommaa, josta loppujen lopuksi ei edes 

saatu maksua koska puhdasta messinkijätettä oli hankala saada eriteltyä ja vielä 

tarkistetaan uudet määräykset. 
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Muita hyviä ympäristöprosesseja voisi olla materiaalihukan seuraaminen ja hyö-

dyntäminen eli osien talteenotto tai uudelleenkäyttö, poltettavan jätemäärän vä-

hennyksen tehostaminen, ympäristöystävälliset siivousvälineet, energian kulu-

tuksen seuraaminen ja vähentäminen kuten sähkön, lämmön ja veden kulutus. 

 

TTT-politiikassa työviihtyvyyden parantamiseen ehdottaisin radiota myymälään, 

yhteistä vapaa ajan tekemistä työntekijöiden kesken esimerkiksi treeniporukan 

tukemista ja työterveys palvelujen päivittämistä. Ruokaetu tai tyky-setelit, kehi-

tyskeskustelut, viikoittaiset yhteiset palaverit pakollisiksi sekä palavereiden sisäl-

lön kehittäminen. Suosittelen ottamaan harkintaan nykyisen työterveyshuollon 

sopimuksen päivittämistä tai vaihtamista. Lisäksi suositan palkkio- ja palautekäy-

tännön uudistamista. Lisäksi haastattelun pohjalta kävi ilmi, että työntekijöillä on 

selkävaivoja jotka johtuvat vapaa-ajalla tapahtuneista tapaturmista. Yksi työnte-

kijöiden palkitseminen voisi olla kerran tai pari kertaa vuodessa hierontalahja-

kortti. 

 

Esimerkkinä suosittelisin viikoittaisen palaverin kehittämistä ja parempaa suun-

nittelua, sillä se edesauttaa tiedon kulkua. Palaverin sisältöä voidaan kehittää 

esimerkiksi työntekijöiden tuotekoulutuksella, palautteen annolla tai muistutta-

malla työyhteisön normeista ja säännöistä. Entisessä toteutuksessa aamukahvi-

palavereita pidettiin pitkin viikkoa mutta suunnitelmallisuus puuttui niistä.  

 

Luodaan jatkuvan parantamisen malli. Käydään vanhat säännöt läpi ja luodaan 

uusia sääntöjä ja ohjeistuksia ja pidetään niistä kiinni. Luodaan uusia prosesseja 

tarpeen mukaan, sekä valitaan prosesseille vastuuhenkilöt. Seuranta, ohjeistus, 

koulutus ja vaaditaan työntekijöiltä oikeaoppista työntekotapaa. Liika luottamus 

johdolta työntekijöitä kohtaa on johtanut työsäännöistä lipsumiseen. Pitkällä ai-

kavälillä seurannan puute on johtanut työajassa ja työsäännöissä piittaamatto-

muuteen. Kaivataan yhtenäistä toimintamallia, jossa on selkeät säännöt. Van-

hemmat työntekijät kaipaavat haastetta ja muuttuvampaa työnkuvaa. Haluavat 

oppia uutta ja tehdä uusien tuotteiden kanssa töitä. 
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5 TOIMINTAJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMINEN 

5.1 Käyttöön otetut muutokset 

5.1.1 Laatujärjestelmä  

ISO 9001:2015 standardin uudistuneet määräykset painottuvat seuraaviin asioi-

hin. Yhteyttä organisaation kokonaisvaltaiseen toimintaympäristöön, laadunhal-

lintajärjestelmän politiikka on sisällytettävä kiinteäksi osaksi organisaation koko-

naisvaltaista liiketoimintastrategiaa. Organisaation johdon tulee sitoutua ja osal-

listua laatujohtamiseen sekä otettava siitä näkyvä vastuu. Riskilähtöisyys on nos-

tettu päätöksenteon perustaksi. Prosessilähtöisyys on edelleen standardin pe-

rusta, mutta sisältöä on selkeytetty. Palvelujen tuottajien ja ei-valmistavien yritys-

ten kasvava osuus standardin hyödyntäjinä on huomioitu. (SFS 2018.) 

 

Toteutukseen pääsivät työnseurantalomake, laadunmittaamisen kehittäminen ja 

kehityskeskustelulomakkeen kehittäminen. Otettiin myös osaksi uutta laadunhal-

lintajärjestelmää uusi ohjeiden tallennustapa pilvipalveluun. Tämä uudistus on 

myös ympäristönäkökulman kannalta hyvä ja auttaa työntekijöitä kentällä, sillä he 

saavat ohjeet nopeasti kännykällä tarkastettua.  

 

Työnseurantalomake tuli tarpeelliseksi haastattelujen pohjalta. Tämän vuoksi yri-

tykselle otettiin käyttöön työntekijäkohtaisen oman työn seurantalomakkeen ja 

sen käyttäminen on ehdotonta. Nykyinen käytäntö yrityksessä on se, että työnte-

kijälle annetaan työt ja he lähtevät suorittamaan töitä ympäri lappia. Entisessä 

järjestelmässä työntekijöitä on neuvottu pitämään itsellä ylhäällä mitä töitä he 

ovat menossa tekemään sekä mitkä työt ovat tehneet, mutta tälle järjestelmälle 

ei ole ollut seurantaa. Virheitä tulee paljon. Heillä tulee virheitä tuotteiden laitossa 

sekä työt saattavat jäädä kokonaan kuittaamatta kiireessä. Tästä seuraa lasku-

tusvirheitä sekä lisätöitä työkavereille. Normaalitilanteessa vanha tapa on hyvä 

malli, mutta kiireessä tai muiden syiden vuoksi töiden kuittauksessa syntyy paljon 

virheitä, joista tulisi päästä kokonaan pois. Työntekijöiden unohdukset maksavat 

kalliisti aikaa ja rahaa yritykselle. Tämän vuoksi suunnittelin internetistä löytyvän 

mallin pohjalta yrityksen työntekijöille käyttöön otettavan lomakkeen (Ceriffi 
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2018). Suunniteltu lomake löytyy liitteistä numero kaksi. Nopeasti laskien, jos yh-

dellä työntekijällä tulee 500 € virhe työkirjauksiin kuukaudessa, niin se maksaa 

vuodessa 6000 € yritykselle. Tämän kaltaisten virheiden toistuvuus on todella 

hälyttävää yrityksen toiminnan kannalta. 

 

Yrityksen reklamaatioiden kirjaamista ja takuutöiden kirjaamistapaa muutetaan 

sähköiseen järjestelmään. Vanhassa tavassa reklamaatiot skannataan ja tallen-

netaan tietokoneelle, josta ne löytyvät yksitellen pdf-tiedostoina. Vanhassa ta-

vassa reklamaatioiden ja takuutöiden analysointi on hidasta. Suunnittelimme joh-

don kanssa, että hyödynnetään heidän toiminnanohjausjärjestelmää reklamaati-

oiden ja takuutöiden kirjaukseen ja analysointiin. Heidän toiminnanohjausjärjes-

telmästä saadaan tulostettua tiedot helposti esimerkiksi Microsoft excel- ohjel-

maan, jolloin datan analysointi on helpompaa. Uusi ohjeistus käytiin työntekijöi-

den kanssa läpi. 

 

Laadunmittaamisjärjestelmän parantamisessa otetaan käyttöön uudet laadunmit-

taamistavat ja niitä seurataan kerran kuukaudessa. Johto halusi ottaa seurantaan 

seuraavat mittarit: tarjoukset/kk, läpi menneet tarjoukset /kk, hylätyt tarjoukset/kk, 

puutteelliset tarjoukset/kk, tehokkuus, myynnin kasvu, siisteys, poissa olot ja 

myöhästymiset. 

 

Toimitusjohtajan toiveen mukaan suunnittelin heille uuden kehityskeskustelu 

mallilomakkeen, jolloin saataisiin uusi ulottuvuus kehityskeskusteluihin. Hyviä ke-

hityskeskustelumalleja löytyy internetistä useita. Aiemmin kehityskeskusteluissa 

oli käyty läpi mitä työntekijöille kuuluu, miten työt ovat sujuneet ja mitä koulutus-

toiveita on. Uudessa kehityskeskustelumallissa on tarkoitus antaa työntekijän 

pohtia omia tavoitteitaan ja sen jälkeen käydä kehityskeskustelu yhdessä esimie-

hen ja työntekijän välillä. 

 

5.1.2 Ympäristöjärjestelmä 

Nykyiset ympäristöprosessit ovat hyviä, mutta niitä voisi olla enemmän. Järjes-

tettiin jätteenkeräys helpommaksi ja tarkennetaan ympäristöjärjestelmän ohjeis-

tusta. Yrityksessä on jo konkreettisia ympäristön parantamisien prosesseja kuten 
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metallikierrätys ja sekajätteen määrän vähentäminen. Yrityksessä on työnteki-

jöille omat kahvikupit, jotta voidaan vähentää pahvikuppien menekkiä ja käsipa-

perin käytön vähentämistä pyyhkeiden käytöllä. Sillä on myös työpaikan autojen 

kulutuksen seuraaminen, jonka lisäksi he pyrkivät työajojen suunnittelussa saa-

maan työautojen kulutusta vähemmälle. Lisäksi yrityksessä kierrätetään paperit 

ja paristot. Jätepisteen uudistus on tuonut siisteyttä ja nopeuttanut jätteenlajitte-

lua huomattavasti. 

 

Jätepisteen uudistuksessa suunnittelin yrityksen lopettavan messingin erotuksen 

sen huonon hyötysuhteen vuoksi, sillä arvokas työaika tuhlaantuu näpertämi-

seen. Uudistimme metallinkierrätyspisteen seuraavasti: 

 

1. Metallit  3. Poltettavat roskat  5. Vaarallinen jäte  

2. SER-romut  4. Pahvit   
 

Uudistuneen ISO 14001:2015 mukaan yrityksen ympäristöasiat on sisällytettävä 

osaksi organisaation strategisen suunnittelun prosesseja. Uudet vaatimukset 

koskevat toimintaympäristön analysointia, sidosryhmien tarpeiden ja odotusten 

kartoitusta, riskien hallintaa ja mahdollisuuksien tunnistamista. Organisaation 

johdon vastuita ja sitoutumista korostetaan. Johdon vastuulla ovat mm. ympäris-

tötavoitteet ja niiden yhdenmukaisuus organisaation strategian kanssa sekä ym-

päristöjärjestelmän tuloksellisuus. Jatkuvaa parantamista koskien painopiste siir-

tyy ympäristöjärjestelmän parantamisesta ympäristönsuojelun tason parantami-

seen. Organisaation sitoumuksiin voivat sisältyä mm. resurssien kestävä käyttö, 

ilmastonmuutoksen lieventäminen ja biodiversiteetin suojelu. Ympäristönäkökoh-

tien hallinnassa organisaation on laajennettava näkökulmaa tuotteen tai palvelun 

elinkaareen.  Tämä ei edellytä elinkaariarvioinnin tekoa. Ulkoistettujen toiminto-

jen merkittäviä ympäristönäkökohtia tulee ohjata tai niihin tulee vaikuttaa sopivin 

hallintakeinoin. Organisaation on luotava prosessit sisäiselle ja ulkoiselle viestin-

nälle. Informaation luotettavuus on varmistettava. (SFS 2018.) 

 

5.1.3 TTT-järjestelmä 

TTT-järjestelmän parannusehdotuksia ovat, että parannetaan viikoittaisia pala-

vereita esimerkiksi työntekijöiden tuotekoulutuksella. Entisessä toteutuksessa 



40 

 

aamukahvipalavereita pidettiin pitkin viikkoa, mutta suunnitelmallisuus puuttui 

niistä. Nyt työnjohto pyrkii paremmin suunnittelemaan palaverit, jotta toiminta ke-

hittyisi. Entisessä järjestelmässä oli vaatimus, että minimissään neljä palaveria 

piti dokumentoida järjestelmään, nyt otetaan käyttöön se, että kaikki dokumentoi-

daan myöhempää käyttöä varten. Hyöty tästä tulee siinä, että suunnitelmallisuus 

ja dokumentointi auttavat pitämään asiat mielessä ja päällimmäisenä tärkeysjär-

jestyksessä. Lisäksi käydään nykyiset työterveysohjeistukset läpi työntekijöiden 

kanssa muistin tueksi.  

5.2 Henkilökunnan koulutus 

Henkilökunta tutustutettiin uusiin prosesseihin ja ohjeistettiin heidät työskentele-

mään uudella ohjatulla tavalla, sekä käytiin läpi vanhat säännöt, sillä kertaami-

sesta on kaikille hyötyä. Henkilökunnan koulutuksessa on tärkeää, että ohjeistus 

on kunnossa ja varsinkin seuranta alussa tarkkaa. Muuten saattaa käydä niin, 

että toteutus jää puolitiehen, koska uuden asian omaksuminen ja muistaminen 

on vaikeaa.  

 

Koulutuksessa kävimme läpi uudet työnseuranta ja mittaustavat. Lisäksi paino-

timme yhteistyötä ja kommunikaatiota, jotta uudet tavat saadaan mahdollisimman 

järkeviksi. Ensimmäisessä henkilökunnan koulutuksessa osa työntekijöistä koki, 

että muutokset ovat hyvästä ja osa taas vastusti niitä. Esimiehen jämerällä toi-

minnalla ja tarkkailulla he saivat uuden toiminnan jalostettua osaksi työpäivää.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yrityksen toimintajärjestelmä ja sen prosessien tutkiminen kriittisesti on hyväksi 

yrityksen hyvinvoinnin kannalta. Tarkoituksena oli koota teos, jossa esitellään toi-

mintajärjestelmä jatkuvan parantamisen näkökulmasta. Tällöin pitää olla myös 

tietämystä yrityksen ongelmista, niiden seurannasta ja ratkaisemisesta. 

 

Opinnäytetyön tärkeimmät tavoitteet olivat tiedonkerääminen toimintajärjestel-

mästä ja yrityksen auttaminen toimintajärjestelmän ja työtapojen kehittämisessä. 

Tavoitteet saavutetaan, mikäli yritys hyötyy parannusehdotuksista. Parannuseh-

dotuksia voi aina antaa mutta esimiesten ja työntekijöiden oma toiminta ja vastuu 

työntekimisestä jäävät heille, toivottavasti nyt saadaan lisää tehoa toimintajärjes-

telmän käyttöön myös jatkossa. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää ratkaisuja yrityksen toiminnan kehittämiseen 

yhdessä yrityksen henkilökunnan kanssa. Opinnäytetyö oli haastava, mutta pal-

kitseva sekä yritykselle, että opinnäytetyön kirjoittajalle.  
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Liite 1. Haastattelu 

 
Yleistä 

 Mikä on toimenkuvasi yrityksessä 

 Mitkä ovat työtehtäväsi, kuvaile niitä 

 Mitä ominaisuuksia työtehtävät sinulta vaativat 

 Mistä tykkäät työssäsi 

 Mikä on vaikeinta työssäsi 

 Onko työssäsi esteitä tai vaikeuksia johon törmäät 

 Mitä haluaisit parantaa 

 

 

Laatujärjestelmä 

 Laadullista työtä 

 Lisäkoulutuksen tarpeen arviointi 

 

 

Ympäristöjärjestelmä 

 Ympäristöä kunnioittaen työtehtävissä 

 

 

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä 

 Työterveys ja työturvallisuus asiat  
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Liite 2. Omantyönseuranta 
 

Seurantalomake oman työn johtamiseen Viikonpäivä pvm 

Työntekijä:       

       

Suunnitellut työt      

  työ nro kohde tärkeys järj. valmis jäi kesken 
siirtyy pvm / jlk 
muulle 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

              

              

              

Tehdyt työt:      

kello       

alkaa päättyy kohde muuta huomioitavaa 
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Liite 3. 1(2) Kehityskeskustela    1/2 

Kehityskeskusteluun valmistautuminen Nimi: 

    Pvm: 

 

 

Pohdi etukäteen oman osaamisesi tasoa, tuloksiasi, tavoitteitasi, osaamis‐ ja ke-

hittymistarpeitasi. 

 

 

Mieti ennakkoon seuraavia asioita: 

 omat työsuoritukset 
 

 tavoitteista selviytyminen 
 

 yhteistyön toimivuus eri tahojen kanssa 
 

 ongelmat 
 

 tietotaito 
 

 oma ajankäyttö mielekkyys 
 

 tiedon saanti yleensä 
 

 lisäksi tulee miettiä kehittymispyrkimyksiä, suunnitelmia, parannusehdo-
tuksia ja ongelmanratkaisutapoja.  

 

 koulutustarve sekä mihin haluaisi koulutusta 
 

 

Tärkeimmät asiat, onnistumiset (ja epäonnistumiset), oppimiset (ja kehittämistä 

vaativat asiat) 
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Liite 3. 2(2) Kehityskeskustelu 

 
 

Pohdi myös mitkä tekijät mahdollisesti estävät työlle asetettujen tavoitteiden 

saavuttamisen. Kartoita myös miten tai millä toimenpiteillä poistetaan estävät 

tekijät. 

 

 

 

Loppuvuoden 2018 tavoitteet 

– määrittele 1-3 tavoitetta itsellesi 

– kerro miten aiot seurata tavoitteiden toteutumista 

– millaista apua ja kannustusta (tai kannusteita) toivoisit tavoitteiden edistä-

miseksi 

 

 
 
 
Tulevaisuus: Mitä teet kolmen vuoden päästä? Täydennä seuraavat lau-
seet: 
 

 Työni olisi paljon antoisampaa, jos… 

 

 Saisin paljon enemmän aikaan, jos… 

 

 Olisin paljon energisempi, jos… 

 

 

 Minulle olisi tärkeää, että… 

 
 
 
Toimenkuvan mahdollinen päivittäminen 


