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1 Johdanto 

Laatu on vanha, mutta vaikeasti määritettävissä oleva käsite. Jokainen ymmärtää sen 

subjektiivisesti ja kokonaisvaltaisesti. Laadulla kuvataan kohteen ominaisuuksia ja eri‐

tyisesti hyväksi koettuja, myönteisiä piirteitä. Sitä kautta myös laatuun suhtautumi‐

nen on pääsääntöisesti myönteistä. Laatu on yritystoiminnan ja kaupan peruskäsit‐

teitä. Jotta kaikki näkökulmat ja vaikutukset tulevat huomioiduiksi laadunhallinnan 

soveltamisessa ja tulkinnassa, tarvitaan yhtenäistä laatukäsitettä. Siitä syystä on 

nähty tarve kansainväliselle laadunhallinnan standardimääritelmälle. ISO 9000‐stan‐

dardisarja on tärkein ja laajimmalle levinnyt standardisto, joka sisältää myös peruskä‐

sitteiden termit ja määritelmät. (Anttila & Jussila 2016.) 

 

Kun laatukäsitteestä edetään teknologisiin käytännön ratkaisuihin, vastaantulevia 

ammatillisia käsitteitä ovat laadunhallinta (laadun aikaansaaminen), laadun paranta‐

minen ja laadunvarmistus (saada sidosryhmät vakuuttuneiksi). Ammatillisen laatutoi‐

minnan keskeisimpiä aiheita ovat laadun ja laatutoimintojen arviointi. Johdonmukai‐

sesti myös näissä arvioinneissa tulisi tukeutua laatukäsitteen standardimääritelmään. 

(Anttila & Jussila 2016.) 

1.1 Tutkimuksen kohde 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on jyväskyläläinen metalliteollisuuden sopimusvalmis‐

taja Komas Oy. Komasin päätoimialat ovat jaettavissa koneistusliiketoimintaan sekä 

metallipalveluihin. Koneistusliiketoimintaa Komasilla on Jyväskylän lisäksi myös Kuri‐

kassa, Härmässä ja Sastamalassa. Koneistusyksiköiden ohella Komasilla on Keski‐Suo‐

messa metallipalveluihin kuuluvat levypalvelu‐, hydrauliikka‐ ja takomoyksiköt. Yri‐

tyksen henkilöstömäärä on kokonaisuudessaan noin 340 henkeä. Yhtiön liikevaihto 

oli vuonna 2017 noin 45 M€. (Komas 2017.) 
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Kuvio 1. Toimeksiantajan toimintamalli (Komas 2017.) 

 

Komasin Jyväskylän koneistusyksikössä valmistetaan sekä pyörähdyssymmetrisiä että 

prismaattisia tuotteita. Lisäksi tuotantoyksikön palvelutarjontaan kuuluvat hammas‐

tus, sekä mittaus‐ ja kalibrointipalvelut. Tuotteiden kokoluokka on vaihteleva, noin 5‐

2500 mm. Pääsääntöisesti yksikössä keskitytään kuitenkin keskisuurten kappaleiden 

koneistamiseen. Myös sarjakoot ovat vaihtelevia, käytännössä 1‐20000 kappaletta. 

Käytettävät materiaalit ovat valuja, takeita, levyleikkeitä, hitsattuja rakenteita, putkia 

ja pyörötankoja teräksestä, alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä. Materiaalit 

voivat olla asiakkaan tai Komasin hankkimia. Yrityksellä on monipuolinen auditoitu 

toimittajaverkosto. Myös erilaiset alihankinnat, kuten lämpö‐ ja pintakäsittelyt ovat 

järjestettävissä verkoston kautta. Jyväskylän koneistusyksikön pääasiakkaita ovat 

Valtra, Moventas, Valmet ja Puolustusvoimat. Henkilöstömäärä yksikössä on noin 

100 henkeä, joista on toimihenkilöitä noin 10 %. (Komas 2017.) 

 

Jyväskylän koneistusyksikköön on yhdistetty neljän pienemmän koneistusyksikön ja 

yhteensä kuuden eri toimipaikan toiminnot vuonna 2009. Vaikka yhdistämisestä on 

aikaa, toiminnoissa koetaan edelleen olevan asiakas‐ ja resurssikohtaista vaihtelua 
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kaikilla toimintatasoilla. Tämä heijastuu myös laatutoimintoihin sekä laatuvaatimus‐

ten huomiointiin ja täyttämiseen. Yksikön ydinosaamista on luonnollisesti koneista‐

minen. Usein muiden toimintojen, mukaan luettuna laadun, osuus onkin jäänyt pie‐

nemmälle huomiolle. Esimerkiksi asiakkaan jo tilausvaiheessa edellyttämä uuden 

tuotteen tuotantoon hyväksyntämenettely PPAP (Production Part Approval Process) 

on joissain tapauksissa osattu huomioida vasta tuotteen ollessa jo sarjavalmistusas‐

teella. Myös mahdolliset raportointi‐ ja jäljitettävyysvaatimukset on hetkittäin ha‐

vaittu vasta valmistus‐ tai toimitusvaiheessa. 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 

Opinnäytetyössä keskityttiin valmistavan konepajateollisuuden tuotannonaikaisen 

laadunvarmistuksen tutkimiseen ja kehittämiseen. Työssä tutkittiin kohdeyrityksen 

lähtötilanne sekä käytössä olleet laatutyökalut ja ‐käytännöt, sekä kartoitettiin tuo‐

tannon edellytykset asiakasvaatimuksiin vastaamiseen ja riittävän laatutason kustan‐

nustehokkaaseen saavuttamiseen. Tutkimus‐ ja kehittämistarpeen taustalla oli toi‐

meksiantajan halu selvittää mahdolliset epäkohdat sekä asiakas‐/resurssikohtaiset 

eroavaisuudet toimintamalleissaan. Toiminnan heikkoudet oli jouduttu hetkittäin 

tunnustamaan varsinkin uusien tuotteiden valmistusta käynnistettäessä. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa, rajata ja tarvittaessa rakentaa toimintamal‐

lit ja laatutyökalut suurehkolle alihankintakonepajalle. Lisäksi sovittiin, että yrityksen 

laatu‐ ja johtamisjärjestelmä päivitetään vastaamaan lopputuloksena syntyviä mal‐

leja/käytäntöjä myös auditointien näkökulmasta. Tavoitteena oli yhtenäistää toimin‐

takulttuuria ja saada sitä kautta myös laadun osuutta projekteissa prosessimaiseksi. 

Lisäksi tavoitteena oli parantaa tuotannon edellytyksiä laatuvaatimusten täyttämi‐

seen ja siten minimoida virheisiin liittyvää hukkaa sekä työn että kustannusten per‐

spektiivistä. 

 

Pohdittaessa työn rajausta sovittiin, että opinnäytetyössä keskitytään Jyväskylän ko‐

neistusyksikön toimintoihin ja tarpeisiin, pyrkien kuitenkin huomioimaan samalla tu‐

losten hyödyntämismahdollisuudet myös muissa yksiköissä. Lisäksi sovittiin, että 
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työssä ei oteta kantaa päätason johtamisjärjestelmiin, vaan ainoastaan niiden laa‐

tuosioihin. Toimeksiantajan kanssa oltiin yksimielisiä siitä, että tarkempi rajaus on 

järkevää tehdä vasta lähtötilannekartoituksen tulosten ja havaintojen pohjalta. 

 

Kartoituksen tulokset tukivat aiemmissa keskusteluissa vallalla ollutta käsitystä uu‐

sien tuotteiden valmistuksen käynnistämiseen liittyvistä puutteista ja ongelmista. 

Myös koneistusyksikön suuri nimikemäärä ja asiakkaiden kasvaneet dokumentointi‐

vaatimukset puolsivat opinnäytetyön pääpainon siirtämistä uusiin/tuleviin projektei‐

hin. Sovittiin, että opinnäytetyössä keskitytään uusien tuotteiden tuotantoon hyväk‐

symiseen liittyvien toimintamallien, dokumenttien ja työkalujen rakentamiseen sekä 

tuotteiden hyväksyntäprosessin kuvaamiseen uudistetun ISO 9001:2015‐standardin 

vaatimukset huomioiden. ISO 9001:2015:ssa asiakaskeskeisyys ja laatutoimintojen 

prosessimaisuus ovat aiempaakin suuremmassa roolissa. Toisaalta standardi antaa 

yrityksille aiempaa suuremman vapauden määrittää toimintansa kannalta oleellisim‐

mat prosessit sekä tarkkuuden, jolla ne kuvataan toimintoja ohjaavassa laatu‐ ja joh‐

tamisjärjestelmässä. 

 

Lopullisen rajauksen yhteydessä sovittiin, että opinnäytetyössä määritetyt toiminta‐

mallit ja työkalut pilotoidaan dokumentointivaatimuksia sisältävällä tilauksella opin‐

näytetyön edetessä, ja asianmukaisuuden varmistamiseksi valikoitua asiakasta kon‐

sultoiden. Lisäksi sovittiin, että muutkin havaitut kehityskohteet huomioidaan, mutta 

opinnäytetyön yhteydessä niiden käsittely jätetään pintapuolisemmaksi. 

1.3 Tutkimuksen suorittaminen 

Laatuun liittyvää aineistoa ja kirjallisuutta löytyy runsaasti, sekä erilaisten standar‐

dien ja ohjeiden että laajojen perusteosten muodossa. Tiedonhaun yhteydessä il‐

meni, että myös opinnäytetyötä vastaavia tutkielmia on tehty aiemmin, mutta ne 

ovat suuntautuneet pääasiallisesti muille kuin konetekniikan alueille. Konetekniikan 

tai valmistavan teollisuuden puolelle tehdyissä tutkimuksissa taas on keskitytty pit‐

kälti yksittäisiin prosesseihin/ongelmakohtiin, tai sitten ne on laadittu järjestelmäta‐

solle. Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa syvennyttiin useisiin tiedonhaun tuloksina 

löytyneisiin diplomi‐ ja opinnäytetöihin. Näistä tutkimusaihetta parhaiten sivuavia 



9 
 

 

konetekniikan koulutusohjelman diplomitöitä sekä yhtä teknologiaosaamisen johta‐

misen opinnäytetyötä käytettiin myös lähteinä sekä referenssinä työn raportointivai‐

heessa.  

 

Tärkeimpiä tiedonhaun lähteitä olivat painetut kirjat sekä verkkojulkaisut ja ‐artikke‐

lit. Toimeksiantajan näkökulman huomioimiseksi tietoa haettiin myös organisaation 

asiantuntijoilta sekä yrityksen olemassa olevista johtamis‐ ja tuotannonohjausjärjes‐

telmistä, sekä varsinkin niihin liittyvistä ohjeista/dokumenteista. Asiakkaiden laatu‐

vaatimuksia kartoitettiin pääasiakkaiden portaaleista löytyvien laatu‐ ja toimintaoh‐

jeiden, toimittajakäsikirjojen sekä laatuvaatimuksia sisältävien tilausten kautta. Tä‐

män lisäksi myös asiakkaiden asiantuntijoihin oltiin keskustelu‐ ja sähköpostiyhtey‐

dessä työn edetessä. 

 

Opinnäytetyössä käytettiin pääsääntöisesti kvalitatiivisia, mutta soveltuvilta osin 

myös empiirisiä tutkimusmenetelmiä. Tutkimusaineiston keräämisessä käytettiin ky‐

selylomakkeita, keskusteluja, havaintoja ja haastatteluja. Kerätty aineisto jäsenneltiin 

tunnistettujen kehityskohteiden mukaisesti. Luokittelun kautta aineisto jaettiin ja 

priorisoitiin siten, että toimeksiantajan toiminnan ja opinnäytetyön kannalta oleelli‐

simmat kohteet tulivat käsitellyiksi. Vähemmällekin huomiolle jätetyt kohteet nostet‐

tiin esiin kehitysehdotuksina suositeltavissa jatkotoimenpiteissä. Aineiston analysoin‐

nissa hyödynnettiin tietoperustan lisäksi benchmarkingia toimeksiantajan eri yksiköi‐

den välillä, vertailua kerätyn aineiston ja järjestelmien tiedon/ohjeiden välillä, sekä 

vertailua asiakkaiden ja standardien vaatimuksiin. 

2 Tutkimus- ja kehittämistarpeen taustat 

2.1 Toimintojen vakiointi 

Epäillyt resurssi‐ ja asiakaskohtaiset erot toimeksiantajan tilaus‐/toimitusprosessissa 

ja etenkin siihen liittyvissä laatutoiminnoissa ja ‐käytännöissä olivat eräs suurimmista 

syistä opinnäytetyön taustalla. Aihetta sivuttiin jo toukokuussa 2017 liiketoimintajoh‐

tajan henkilöstölle pitämässä laadunvarmistuksen kehittämiseen liittyvässä esityk‐
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sessä. Vakaat tuotantoprosessit kuvattiin tuolloin Leanin osa‐alueiden mukaisesti tär‐

keäksi osaksi laatutoiminnan perustaa. Opinnäytetyön alkuvaiheessa toimeksiantajan 

eri edustajien kanssa käydyt keskustelut tukivat alkuperäisen epäilyn oikeellisuutta. 

Syntyi vaikutelma, että toiminta koettiin kuitenkin nykyisellään joustavaksi ja kette‐

räksi, ja että prosessien vakiointi saattaisi joissain tapauksissa rajoittaa joustavuutta. 

 

 

Kuvio 2. Lean‐talo (Vuorinen 2017.) 

 

Joustavuus voidaan mieltää yhdeksi kyvykkyyden osa‐alueeksi. Yritysten tulee pystyä 

reagoimaan muutoksiin ja toimimaan joustavasti menestyäkseen. Teollisuudessa 

tämä saattaa tarkoittaa kapasiteetin, toimitusaikojen ja tuotelinjojen muutoksia kul‐

loisenkin kysynnän mukaisesti. Toimimalla ilman kiinteästi sidottuja resursseja voi‐

daan parantaa tehokkuutta. Samaan päämäärään voidaan pyrkiä myös kehittämällä 

henkilö‐ ja koneresurssien monikäyttöisyyttä. (Lecklin & Laine 2009, 20‐21.) 

 

Joustavalle toimintamallille on tyypillistä, että mitä tahansa tuotetta voidaan työstää 

missä tahansa prosessissa, muuttujia on paljon ja ongelmien syitä on vaikea ymmär‐

tää. Vakioidussa toimintamallissa tuotteet taas pyritään sitomaan prosesseihin jolloin 

mahdollisten ongelmien syyt ovat helpommin ymmärrettävissä. Tarkoitusperistä riip‐

puen joustava järjestelmä voi olla toimiva, koska ongelmat ovat kierrettävissä ja siten 
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tavoitteet mahdollisesti saavutettavissa. Mikäli prosesseja halutaan parantaa, jousta‐

vaan toimintamalliin tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti. Itsenäisesti ongelmiin rea‐

goiva joustava järjestelmä on perusluonteeltaan ei‐parantava, se lisää muuttujien lu‐

kumäärää ja vaikeuttaa ongelmien syiden ymmärtämistä. (Rother 2009, 88.) 

 

 

Kuvio 3. Kaksi erilaista toimintamallia (Rother 2009, 88.) 

 

Jani Pelkola toteaa pro gradu‐tutkielmassaan (2016, 25) joustavuuteen liitettävissä 

olevan ketteryysajattelun rakentuvan osittain, joskaan ei kokonaan Lean‐ajattelun 

varaan. Tuotantometodien kehityksessä ketterää valmistusta voidaan pitää seuraa‐

vana askeleena Lean‐valmistuksen jälkeen. Se voi sisältää samoja elementtejä, mutta 

niiden lisäksi myös ulottuvuuden muuttuviin asiakastarpeisiin reagoimiseksi. (Mts. 

28.) 

 

Tarkasteltaessa Lean‐valmistusta ja ‐johtamista, referenssiksi ja esikuvaksi nousee 

monissa yhteyksissä Toyota Production System (TPS). Standardointi kuuluu TPS:n pe‐

riaatteisiin jatkuvan parantamisen ja laadun perustana. Se koskee kaikkia prosesseja 

ja organisaatiotasoja. Tämän seurauksena prosessit ovat lähes identtisiä kaikissa yri‐

tyksen tehtaissa. TPS:n mukaisessa standardoinnissa ei ole kuitenkaan kyse parhaan 

toimintamallin löytämisessä ja siinä pitäytymisessä. Taustalla on vaihtelun kitkemi‐

nen parantamisen mahdollistamiseksi. Mikäli prosessissa on jatkuvaa vaihtelua, myös 

mahdollisten parannusten vaikutus jää huomiotta ja sitä kautta parannukset käyttä‐



12 
 

 

mättä. Jatkuva parantaminen ei ole mahdollista ennen kuin prosessi on vakioitu. (Li‐

ker 2010, 142.) Modigin ja Åhlströmin (2013, 45) mukaan vähentämällä prosessin 

vaihtelun eri muotoja voidaan parantaa myös virtaustehokkuutta. 

 

Voidaan todeta, että tuotannon näkökulmasta molemmissa toimintamalleissa on hy‐

vät puolensa. Joustava malli jättää mahdollisuuden reagoida mahdollisiin ongelma‐ 

tai ylikuormitustilanteisiin vaihtamalla resurssia tai muuttamalla prosessia. Tällöin 

senhetkinen asiakastarve saadaan todennäköisesti täytettyä. Vaikutus muuhun tuo‐

tantoon saattaa tosin jäädä huomiotta. Toimintamalli on tuttu useista suomalaisista 

pienistä ja keskisuurista alan yrityksistä. Vakioitu prosessi taas on tuotannon kannalta 

selkeämpi. Muuttujia ja ei‐toivottua vaihtelua on vähemmän. Työntekijöiden asian‐

tuntijuus omassa tehtävässään kasvaa ja he ovat tiiviimmin mukana poistamassa on‐

gelmia sekä tuomassa parannusehdotuksia. 

 

Laadun perspektiivistä joustava toimintamalli on joissain tilanteissa ongelmallinen. 

Sen lisäksi, että se ei mahdollista systemaattista jatkuvaa parantamista, myös virhei‐

den mahdollisuus kasvaa muuttujien määrän lisääntyessä. Virheen tapahtuessa taas 

juurisyyn selvittäminen on hankalampaa kuin vakioidussa prosessissa. Mikäli valmis‐

tusmenetelmää tai resurssia on muutettu itseohjautuvasti sellaisen tuotteen koh‐

dalla jonka taustalla on hyväksyntämenettely, myös laadittu ja hyväksytty PPAP vesit‐

tyy. Tämä taas on omiaan vaikeuttamaan asiakkaan kanssa mahdollisesti käytävää 

poikkeavan tuotteen hyväksyntäarviointia/‐menettelyä tai reklamaatiotapauksessa 

asianmukaisen ja perustellun vastineen laadintaa. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on viemässä toimintaansa Lean‐tuotantofilosofian 

suuntaan. Muutos on havaittavissa jo nyt sekä itse toiminnassa ja sen suunnitelmalli‐

suudessa kuin myös koneistusyksikön tuotantotilojen yleisilmeessä. Aiemmin havait‐

tavissa ollut asetusaikojen minimointiin tähdännyt tuotantosarjojen yhdistely ja sitä 

kautta myös valmistuotteiden varasto on vähentynyt. Tuotannossa toimitaan asetet‐

tujen tuotantotavoitteiden mukaisesti ja tavoitteet ovat nähtävillä koneille tai ko‐

neryhmille asennetuilta ohjaustauluilta. Ohjaustauluilla on myös tärkeimpien mitta‐

reiden seuranta, ohjeita ja tietoja sekä resurssikohtaiset standardityöjärjestykset. 
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Myös koneistusyksikön laatuosasto hyödyntää ohjaustauluja tiedonkulun varmista‐

miseen. 

 

 

Kuvio 4. Ohjaustaulu‐esimerkki 

 

Koneistusyksikön tuoteportfolioon on kiinnitetty aiempaa suurempaa huomiota ja sii‐

hen liittyen on tehty konesiirtoja sekä investointeja, joilla pyritään keskittymään yksi‐

kön omimpaan ydinosaamiseen sekä haluttuihin tuoteryhmiin ja tuotteiden koko‐

luokkiin. Prosesseja on vakioitu ja samalla niiden vaiheita sekä vaiheiden osaopti‐

mointia on vähennetty. Tarvittaessa joustavaan toimintamalliin tottuneiden asiakkai‐

den tarpeisiin voidaan useimmissa tapauksissa edelleen vastata koneistusyksikön tär‐

keänä osana toimivan funktionaalisen manuaaliverstaan avulla. 

2.2 Hukan poisto 

Myös kaikkeen toimintaan liittyvän, koneistusyksikölle ja/tai asiakkaalle arvoa tuotta‐

mattoman hukan poistaminen on toimeksiantajan johdon esiintuoma kehityskohde. 

Yrityksen toimintakulttuuria pyritään muuttamaan kokonaisuudessaan askel aske‐

leelta tuottamaan Leanin periaatteiden mukaisesti enemmän arvoa ja vähemmän 

hukkaa. Kehityskohteelle löytyy selvät perusteet myös tuotelaadun ja toiminnan laa‐

dun näkökulmista. Opinnäytetyössä haettiin vaihtoehtoja, vastauksia ja työkaluja, 



14 
 

 

joilla tuotannon edellytyksiä laatuvaatimusten täyttämiseen voidaan parantaa. Siinä 

missä esimerkiksi toimitusvarmuudessa tavoitteen täytyy olla 100 %, myöskään laa‐

dun tavoite ei voi olla muu kuin nollavirhelaatu. Lopullisena tavoitetilana voidaankin 

pitää systemaattista virheiden ennaltaehkäisyä niiden korjaamisen sijaan. 

 

Modig ja Åhlström (2013, 72‐75) kuvaavat Toyotan toimintafilosofian muutosta yh‐

täältä oikeiden asioiden tekemisenä ja toisaalta asioiden tekemisenä oikein. Oikeiden 

asioiden tekemisen taustalla oli resurssipula. Rajallista pääomaa ei ollut varaa sijoit‐

taa virheinvestointeihin. Tämän vuoksi siirryttiin tilauslähtöiseen tuotantoon. Sen 

myötä tuotantoprosessiksi rakennettiin imuohjautuva virtaus, eri vaiheineen ja si‐

säisine asiakkuuksineen. Resurssipulan vuoksi asiat haluttiin myös tehdä oikein. Toi‐

mintaan ei haluttu sitoa liikaa pääomaa keskeneräisten tai valmiiden tuotteiden 

muodossa. Virtaustehokkuuden takaamiseksi kaikki tuotteelle tai asiakkaalle arvoa 

tuottamattomat hukan muodot pyrittiin eliminoimaan. Lähtökohtaisesti määritettiin 

seitsemän hukan muotoa. 

 

Myös Liker (2010, 28‐29) kuvaa Toyotan Lean‐toimintaa hukan muotojen määritte‐

lyssä. Hän on sisällyttänyt mukaan myös kahdeksannen olemassa olevan hukkatyy‐

pin: 

1. Ylituotanto. Tilaamattomien osien valmistaminen, mikä aiheuttaa tarpee-
tonta henkilökunnan palkkaamista ja varasto- ja kuljetuskustannuksia liialli-
sen varaston vuoksi. 

2. Odottelu. Työntekijät joutuvat vain seuraamaan automatisoitua konetta tai 
seisoskelemaan odotellen seuraavaa käsittelyvaihetta, työkalua, toimitusta, 
komponenttia jne. tai heillä ei yksinkertaisesti ole mitään tekemistä varaston 
loppumisen, käsittelyviiveiden, välineistön sammuttamisen ja kapasiteetin 
pullonkaulojen vuoksi. 

3. Tarpeeton kuljettelu. Keskeneräisen työn kuljettaminen pitkiä matkoja, tehot-
toman kuljetuksen luominen tai materiaalien, osien tai valmiiden hyödykkei-
den siirtely varastoon, varastosta tai prosessista toiseen. 

4. Ylikäsittely tai virheellinen käsittely. Tarpeettomien vaiheiden suorittaminen 
osien käsittelyssä. Tehoton käsittely kehnon työkalun tai tuotesuunnittelun 
vuoksi, mistä aiheutuu tarpeetonta liikkumista ja virheitä tuotteeseen. Huk-
kaa syntyy, kun tuotetaan laadukkaampia tuotteita kuin on välttämätöntä. 

5. Tarpeettomat varastot. Liikaa raakamateriaalia, keskeneräisiä tuotteita tai 
valmiita hyödykkeitä, mistä seuraa pidempiä läpimenoaikoja, vanhentunei-
suutta, vahingoittuneita hyödykkeitä, kuljetus- ja varastointikustannuksia ja 
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viivettä. Lisäksi liian suuret varastot kätkevät sellaisia ongelmia kuin tuotan-
non epätasapainon, myöhästyneet toimitukset alihankkijoilta, viat, välineistön 
alhaallaoloajan ja pitkät asennusajat. 

6. Tarpeeton liikkuminen. Kaikki turha liike, mitä työntekijöiden täytyy suorittaa 
työn aikana, kuten osien, työkalujen jne. etsiminen, kurkottelu ja pinoaminen. 
Myös kävely on hukkaa. 

7. Viat. Viallisten osien tuottaminen tai korjaaminen. Korjaaminen tai uudelleen-
työstäminen, pois heittäminen, täydennysosan tuottaminen ja tarkastus tar-
koittavat tarpeetonta käsittelyä, hukattua aikaa ja turhaa työtä. 

8. Työntekijän luovuuden käyttämättä jättäminen. Ajan, ideoiden, taitojen, pa-
rannusten ja oppimismahdollisuuksien hukkaaminen, kun työntekijöitä ei si-
touteta tai kuunnella. 

 

Määriteltäessä hukkia voidaan huomata, että ne ovat aina seurausta jostakin ja tun‐

nistamalla ne, on mahdollista nostaa ongelmia esiin. Ratkaisut ongelmiin voivat olla 

tunnettuja tai tuntemattomia ja niiden löytämisen vaikeusaste vaihtelee. Oleellista 

on kuitenkin poistaa hukkaa sieltä, missä se on kokonaisuutta tarkastellen esteenä 

arvon muodostumiselle tai läpimenon kasvattamiselle. Arvo voidaan ymmärtää 

asiana tai tekijänä, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän kuin sen tuot‐

taminen kustantaa. Tästä erotuksesta syntyy yrityksen kate. (Piirainen 2014.) 

 

Kolunsarka (2016, 35) lähteenään Poppendieck tiivistää diplomityössään Leanin pyr‐

kivän nimensä mukaisesti vähentämään kaikkea mikä liittyy itse tuotantoon: työpa‐

nosta tuotteiden valmistamiseen, tarvittavaa lattiatilaa, kustannuksia, haittoja tuo‐

tannossa ja virheitä lopputuotteissa. Yksi Leanin perusperiaatteista on hukan elimi‐

noiminen ja sitä kautta laadun, työturvallisuuden ja ‐moraalin parantaminen sekä 

kustannusten pienentäminen. 

 

Vaikka Lean on lähtökohtaisesti kehitetty eliminoimaan tuotannon hukkaa, voidaan 

tuotanto eritellä vielä tuotekehitykseen ja valmistukseen. Uusien tuotereseptien 

tuottaminen on tuotekehityksen vastuulla. Valmistuksen vastuulla on tuottaa toistu‐

vasti reseptien mukaisia tuotteita sovitun laatuisina ja pyrkiä jatkuvasti haluttuun 

lopputulokseen kustannustehokkaammin. Kaikki tuotantoon edenneet tuotteet ovat 

käyneet läpi sekä tuotesuunnittelun että tuotekehityksen. Tuotekehityksen lähtö‐

kohta on asiakastarpeen huomioiminen sekä tuotteen kehittäminen vastaamaan tar‐

vetta. Yhtenäisen näkemyksen lisäksi olennaista on tuotteen kehittäminen sellaiseksi, 

ettei suunnitelmia tarvitse muuttaa enää tuotantovaiheessa. (Pelkola 2016, 27.) 
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Lean‐tuotannolle on tyypillistä tuotantotiloissa vallitseva siisteys, järjestys ja puhtaus. 

Myös järjestyksellä tähdätään hukan poistamiseen, ongelmien esiintuomiseen sekä 

työturvallisuuden ja laadun parantamiseen. Taustalla on 5S‐menetelmä, jonka avulla 

torjutaan virheitä, vikoja ja vahinkoja aiheuttavaa hukkaa. Menetelmän avulla työpis‐

teet tarvittavine työkaluineen ja apulaitteineen järjestetään mahdollisimman tarkoi‐

tuksenmukaisiksi tukemaan niillä suoritettavia tehtäviä. Kyse on samalla visuaalisesta 

ohjauksesta. Menetelmää ei pidä sekoittaa kertaluontoisiin siivousoperaatioihin. Kun 

haluttu järjestys saavutetaan, se standardoidaan ja sitä ylläpidetään jatkuvasti. On 

myös hyvä muistaa, että 5S on vain yksi Leanin työkaluista. Pelkkä menetelmän im‐

plementointi ei tee yrityksestä Leania. 5S sisältää seuraavat osa‐alueet: 

1. Seiri (sorttaus) lajittele – Käy tavarat läpi ja karsi pois kaikki tarpeeton tai har‐
voin tarvittava. 

2. Seiton (systematisointi) järjestä – Järjestä ja merkitse paikka kaikelle. 
3. Seiso (siivous) puhdista – Siivoa ja huolehdi päivittäin, että kaikki pysyy puh‐

taana ja järjestyksessä. 
4. Seiketsu (standardointi) standardoi – Kehitä käytännöt, ohjeet, ja säännöt kol‐

men ensimmäisen S:n ylläpitämiseksi ja valvomiseksi. 
5. Shitsuke (seuranta) ylläpidä – Järjestä säännöllisiä seurantatarkastuksia järjes‐

tyksen ylläpitämiseksi. (Liker 2010, 150‐152.) 
 

On pääteltävissä, että hukan poistamisella on mahdollista helpottaa sekä tuotannon 

että laatuorganisaation toimintoja ja tehdä toiminnoista selkeämpiä. Parhaimmillaan 

rajanvetoa toimintojen välillä voidaan saada häilytettyä ja myös laatuvastuuta sekä 

varsinkin vastuunottoa lisääntymään työtehtävästä riippumatta. Arvovirta‐ajattelun 

mukaisessa tuotantoprosessissa sisäiset asiakkuudet ohjaavat eri toiminnoissa mu‐

kana olevia ihmisiä toimimaan sekä oman työnsä että rajapinnoissa sijaitsevien toi‐

mintojen laadunvalvojina. Tuotannon näkökulmasta kaiken turhan poistaminen ja 

olennaisen vakioiminen tarjoaa myös paremmat mahdollisuudet järjestelmälliselle, 

tehokkaalle ja turvalliselle toiminnalle. 

 

Olisi helppoa todeta, että laadun kannalta oleellisin hukan tyyppi on viallisten osien 

tuottaminen tai korjaaminen. Mikäli arvioinnissa käytetään pelkkiä laatukustannuk‐

sia, näin varmasti onkin. Muiden hukan tyyppien takaa löytyy kuitenkin elementtejä, 

jotka esiintyvät usein vikojen juurisyinä. Jokainen turha siirto tai työvaihe on laadun 

näkökulmasta riski. Ylituotanto ja siitä seuraava tarpeeton varastointi voi aiheuttaa 
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laatuongelmia esimerkiksi epäpuhtauksien, korroosion ja teknisen vanhenemisen 

muodoissa. Kuuntelemalla työntekijöitä on mahdollista saada sekä toiminnan että 

tuotteiden laatuun liittyviä parannusehdotuksia ja näkemyksiä. Huomionarvoista on 

myös ylikäsittelyyn liittyvä tarpeeton ”ylilaadun” tekeminen. Tämä saattaa pahimmil‐

laan aiheuttaa lisäkustannuksia, jotka voidaan mieltää laatukustannuksiksi. 

 

Hukan poistaminen ei koske ainoastaan tuotantoa. Samoja menetelmiä ja työkaluja 

voidaan soveltaa organisaatiotasosta tai työtehtävästä riippumatta. Lean‐filosofiaa 

on tutkittu kohtuullisen paljon ja sovelluksia on viety niin terveydenhoitoon kuin tie‐

tohallintoonkin. Filosofian mukaan valtaosa kaikesta työstä on hukkaa ja vain pieni 

osa tuottaa arvoa. Lean tarjoaa suurella todennäköisyydellä mahdollisuuksia myös 

toimeksiantajan kaltaisen teollisuusyrityksen tietotyön ja johtamisen kehittämiseen. 

 

Toimeksiantajan johdon käynnistämä kehitystyö on johtamassa, ja joiltain osin jo joh‐

tanut luvussa 2.1 kuvattuun prosessien vakiointiin. Toiminnassa on havaittavissa 

muutos kohti virtaavaa tuotantoa. Vakioidut prosessit tarjoavat paremman lähtökoh‐

dan myös opinnäytetyön tuloksina syntyneille työkaluille, toimintamalleille ja kehi‐

tysehdotuksille. 

 

Toimipisteessä on toteutettu järjestelmällinen ja aikataulutettu 5S‐ohjelma yksikön‐

päällikön johdolla. Menetelmää on pyritty hyödyntämään aiemminkin, mutta tuolloin 

toteutus on jäänyt kolmen S:n tasolle. Standardointi ja ylläpito ovat jääneet puuttu‐

maan. Tällä kertaa esimiehet ja johto on sitoutettu toimintaan ja heidän edustajiaan 

on ollut myös mukana lajittelemassa, järjestämässä ja siivoamassa. Standardoinnin 

varmistamiseksi käytännöt on huomioitu standardityöjärjestyksissä, joita työpisteillä 

noudatetaan. Seuranta toimii työnjohdon ylläpitämien 5S‐indeksien kautta. 
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Kuvio 5. 5S standardityöjärjestys‐esimerkki 

2.3 Laatuvaatimukset 

2.3.1 Johtamisjärjestelmästandardien vaatimukset 

Opinnäytetyön toimeksiantajan, kuten muidenkin vastaavien toimijoiden laatutoi‐

mintoja ohjaavat sekä asiakkaiden että standardien vaatimukset. Yrityksellä on ISO 

9001:2008 ja ISO 14001:2004‐sertifioinnit sekä niiden edellyttämä laatu‐ ja johtamis‐

järjestelmä. Järjestelmä on rakennettu lähtökohtaisesti standardien haltuunottovaa‐

timusten mukaisena kansiorakenteisena dokumentaationa jokaisen yksikön käytettä‐

vissä olevaan verkkosijaintiin. Järjestelmän hallinnassa ja ylläpidossa on koettu kui‐

tenkin olevan heikkouksia ja puutteita. 

 

Yrityksen tietoverkon osittain rajattujen käyttöoikeuksien on tunnistettu rajoittavan 

dokumentaation jalkauttamista koko henkilöstön hyödynnettäväksi. Rajatut käyttöoi‐

keudet ovat johtaneet lisäksi siihen, että dokumentteja on kopioitu useisiin sijaintei‐

hin. Tällöin versionhallinta mutkistuu, eikä päällekkäisyyksiltä ja eri dokumenttien vä‐

lisiltä ristiriidoilta voida välttyä. Yritys onkin siirtämässä laatu‐ ja johtamisjärjestel‐

määnsä selainpohjaiseen IMS‐ohjelmistoon. Järjestelmän alustan muutoksella on 

mahdollista ratkaista sekä jalkauttamiseen että versionhallintaan liittyvät ongelmat. 
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Laatu‐ ja johtamisjärjestelmän ylläpitoon liittyvien heikkouksien vuoksi se ei täytä 

kaikilta osin syksyllä 2015 päivitettyä ISO 9001:2015‐standardia. Järjestelmää päivite‐

tään ja täydennetään alustan muutoksen yhteydessä hallitusti yrityksen laatu‐ ja tur‐

vallisuuspäällikön koordinoimana. Opinnäytetyössä pääpaino järjestelmätasolla oli 

vanhan laatu‐ ja johtamisjärjestelmän laatutyökalujen kartoittamisessa ja päivittämi‐

sessä. ISO 9001:2015:n edellyttämistä täydennyksistä olemassa olevaan järjestel‐

mään keskityttiin asiakasvaatimusten huomiointiin sekä tuotteiden luovutukseen liit‐

tyviin vaatimuksiin. 

 

Uudistuneessa ISO 9001‐standardissa laadunvarmistuksen prosessimaisuus korostuu 

entisestään ja asiakaskeskeisyys on keskiössä kautta linjan. Vaatimusten huomiointi 

tiivistetään katselmointiin liittyvässä ISO 9001:2015:n kohdassa 8.2.3.1: ”Organisaa-

tion on varmistettava, että se pystyy täyttämään asiakkaille tarjottavia tuotteita ja 

palveluja koskevat vaatimukset.” Tuotteiden ja palvelujen luovutukseen otetaan kan‐

taa standardin kohdassa 8.6: 

Organisaation on toteutettava suunnitellut järjestelyt sopivissa vai-

heissa voidakseen todentaa, että tuotetta tai palvelua koskevat vaati-

mukset täyttyvät. 

 

Tuotteita ei saa luovuttaa eikä palvelua toimittaa asiakkaalle ennen 

kuin kaikki suunnitellut järjestelyt on suoritettu hyväksytysti, ellei saada 

asianosaisen valtuutetun tahon tai soveltuvissa tapauksissa asiakkaan 

hyväksyntää. 

 

Organisaation on säilytettävä dokumentoitua tietoa tuotteiden ja palve-

luiden luovutuksesta. Dokumentoidun tiedon on sisällettävä 

a) näyttö hyväksymiskriteerien täyttymisestä 
b) jäljitettävyys niihin henkilöihin, jotka ovat hyväksyneet tuotteen tai 

palvelun toimittamisen asiakkaalle. 
 

Standardi jättää monilta osin organisaation arvioitavaksi ja päätettäväksi, minkä ta‐

soisia prosessikuvauksia, ohjeita ja työkaluja se järjestelmätasolla tarvitsee varmis‐

taakseen hyväksyntä‐/luovutuskriteerien, laatutoimintojen ja sitä kautta myös stan‐

dardin sekä asiakkaiden vaatimusten täyttämisen. Tämä on elementti, joka saattaa 
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yhtäältä heikentää standardoinnin merkitystä ja jopa uskottavuutta asiakasrajapin‐

nassa. Toisaalta se taas jättää organisaatiolle mahdollisuuden keskittyä todellisiin tar‐

peisiinsa tavoitteiden saavuttamiseksi ja siten myös asiakkaiden laatuvaatimusten to‐

teuttamiseksi. Foster (2010, 110) nostaa vaikeaksi dilemmaksi sen, että samanaikai‐

sesti kun kansainvälistä yhteistyötä pyritään helpottamaan yhdenmukaisilla standar‐

doinneilla, kaikki yrittävät suojella omaa toimintakulttuuriaan. 

 

Pitkon (2016, 91‐92) mukaan uudistunut standardi korostaa etenkin organisaation 

toimintaympäristöä, johtajuutta, riskien tiedostamista, laadunhallinnan periaatteita, 

prosessilähtöisyyttä sekä palvelun tuottajien roolia. Uudistusten taustalla ovat jatku‐

vasti yhä nopeammin tapahtuvat muutokset yritysten toimintaympäristössä sekä 

tarve pystyä reagoimaan ja sopeutumaan muutoksiin. Rakenteeltaan ISO 9001 nou‐

dattaa prosessimaista toimintamallia, jossa yhdistetään monista yhteyksistä tuttu W. 

Edwards Demingin luoma PDCA (suunnittele, toteuta, arvioi, toimi) ‐malli riskiperus‐

teiseen ajatteluun. (Mts. 95.) Rother (2009, 122) kuvaa PDCA:n vaiheet ja syklin seu‐

raavasti: 

1. Plan (suunnittele) – Määrittele, mitä odotat tapahtuvan. Tämä on hypoteesi 
eli ennuste. 

2. Do (tee) – Testaa hypoteesia eli suorita prosessi suunnitelman mukaan. Tark‐
kaile tarkasti. 

3. Check or study (tarkista tai tutki) – Vertaa todellista lopputulosta odotettuun 
tulokseen. 

4. Act (korjaa) – Standardoi/vakauta se mikä toimii tai aloita uusi PDCA‐sykli. 
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Kuvio 6. ISO 9001 rakenne PDCA‐mallin mukaisesti. (SFS‐EN ISO 9001:2015, 7.) 

 

2.3.2 Asiakasvaatimukset 

Kevyimmillään asiakkaiden laatuvaatimukset ovat täytettävissä voimassaolevalla ISO 

9001‐sertifioinnilla ja kulloistenkin työpiirustusten sekä pakkaus‐ ja toimitusvaatei‐

den mukaisilla tuotteilla. Toimeksiantajaa ei voi kuitenkaan pitää varsinaisesti massa‐

tuotteiden valmistajana. Tuoteportfolio on pikemminkin haastava, niin valmistustek‐

nisesti, kuin myös tuotteiden ja toiminnan laadun kannalta. Myös tuotteisiin, tuote‐

laatuun ja etenkin tuotteiden tuotantoon hyväksyntään, sekä sen dokumentointiin 

liittyvät asiakasvaatimukset ovat lisääntyneet. Nämä vaatimukset realisoituvat yhä 

useammin myös kirjallisina vaateina tilausten yhteydessä. 

 

Vaatimuksena voi olla näyttö ensisarjan 100 % tarkastuksesta, tai tuotteen toiminnan 

kannalta kriittisten CTQ (Critical To Quality) ‐piirteiden tunnistamisesta ja niiden do‐

kumentoidusta tarkastuksesta. Yhä useammin tilauksilla vaaditaan myös jonkinastei‐

nen laadunvarmistussuunnitelma tuotteen hyväksyntämenettelystä. Nämä vaatimuk‐

set sisältävät usein elementtejä vanhoista amerikkalaisten autovalmistajien Chrysle‐
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rin, Fordin ja General Motorsin kehittämistä QS‐9000‐manuaaleista, joiden ylläpi‐

dosta on sittemmin vastannut AIAG (Automotive Industry Action Group). (QS‐9000 

1998, iv.) Laadunvarmistussuunnitelmasta tai uuden tuotteen tuotantoon hyväksyn‐

nän dokumentoinnista käytetään yleisesti nimeä PPAP. 

 

Asiakaslähtöisessä laatutoiminnassa asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä voidaan 

pyrkiä selvittämään proaktiivisesti. Kerättyjen tietojen avulla asiakasvaatimukset pys‐

tytään hahmottamaan ja siten mahdollistamaan vaatimustenmukaisten tuotteiden 

valmistaminen. Mikäli asiakkailta kerättyä palautetta tulkitaan tai käytetään väärin, 

saattaa laatutoiminta kuitenkin muuttua reaktiiviseksi. Tällöin voi jäädä huomiotta, 

että vaikka yrityksen laaduntuottokyky kasvaa, myös asiakkaiden laatuvaatimukset 

kasvavat. Riskinä on, että laatuvaatimusten kasvu on nopeampaa. Laatuvaatimusten 

kasvua voi nopeuttaa myös kilpailevien toimittajien tai palveluntarjoajien laadun‐

tuottokyvyn kasvu. (Foster 2010, 157‐160.) 

 

 

Kuvio 7. Reaktiivisen toiminnan riski (Foster 2010, 160.) 

 

Saavutetun laaduntuottokyvyn lopullinen arviointi tapahtuu aina viime kädessä asiak‐

kaiden toimesta. Tuotteita valmistetaan asiakkaita varten ja myös toimittajien toi‐

minta rahoitetaan heidän toimestaan. Asiakkaat ovat usein valmiita maksamaan hy‐

västä laadusta enemmän ja tällöin laatuun panostaminen on perusteltua myös toi‐
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mittajan näkökulmasta. Yhteistyöhön ja kommunikointiin asiakkaiden kanssa kannat‐

taa panostaa. Sitä kautta myös heikommista suorituksista saadaan tietoa toiminnan 

kehittämiseksi ja mahdollistetaan asiakassuhteiden säilyttäminen ja vahvistaminen. 

Juran on määritellyt laadun sopivuudeksi käyttötarkoitukseen. Kun asiakastarpeet ja  

‐odotukset saadaan täytettyä, asiakkaat kokevat laaduntuottokyvyn hyväksi. Laadun 

ja sen taustalla olevien elementtien arvioinnissa vertailukohtana ovat lähes poikkeuk‐

setta kilpailevat toimittajat. (Lecklin & Laine 2009, 17‐19.) 

 

 

Kuvio 8. Laadun tekniset elementit (Mukailtu Lecklin & Laine 2009, 17.) 

 

Asiakkaan laatuvaatimukset saattavat tuntua joskus toimittajan näkökulmasta erikoi‐

silta. Esimerkiksi tuotteen valmistussuunnitelma MPP (Manufacturing Process Plan) 

voidaan pyytää jo tarjousvaiheessa, kun toimittajalla ei ole vielä tarkkaa kuvaa siitä 

kuinka tuote lopulta valmistetaan. Taustalla on ajatus, että toimittaja saadaan näin 

pohtimaan tuotteen valmistettavuutta ennen sitoutumista tilaukseen. (Seppä 2014, 

69.) Kun toimittaja saa hyväksytyn PPAP:n jonkin tietyn kategorian tuotteille ja myös 

muut vastaavat osat valmistetaan samalla prosessilla, kategorian ensimmäinen PPAP 

voi riittää kattamaan prosessin sekä siinä valmistettavat tuotteet. (Mts. 89.) 

3 Laadunhallinta 

Kuten todettua, laatu on käsitteenä vaikeasti määritettävissä. Myös laatuun liittyviä 

käsitteitä voidaan hetkittäin havaita käytettävän eri yhteyksissä eri tarkoituksiin. 

Tässä on todennäköisesti taustalla kulloisestakin tarkoitusperästä riippuva näkökul‐

mien vaihtelu sekä näkemyksistä ja käännöksistä johtuvat erot käytettäessä vieras‐

kielisisiä lähteitä. Opinnäytetyössä pyrittiin pitäytymään lähtökohtaisesti standardien 

mukaisissa määritelmissä. 
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Kuvio 9. Laatutoimintoihin liittyvät käsitteet (SFS‐EN ISO 9000:2015, 43.) 

 

Laadunhallinnan perustana on johtaminen. Laadun tuleekin sisältyä kiinteänä osana 

yrityksen johtamisjärjestelmään, jonka toimivuuteen myös laaduntuottokyky perus‐

tuu. Johtamisjärjestelmään kuuluvat myös muut toiminnot, joita organisaatio tarvit‐

see valitun strategian toteuttamiseksi. Valitun strategian ja sen keskeisimpien tavoit‐

teiden mukaisella johtamisjärjestelmällä voidaan yhdenmukaistaa eri yksiköiden toi‐

mintamalleja ja tavoitteita. (Lecklin & Laine 2009, 32‐34.) Johtaminen voidaan ym‐

märtää ohjaamisena, neuvomisena ja opastamisena tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kun käytössä on johtamisjärjestelmä joka sisältää yhdenmukaiset ja etukäteen suun‐

nitellut menetelmäohjeet sekä ‐kuvaukset, jatkuvan ohjaamisen tarve vähenee. Sa‐

malla toiminta on systemaattisempaa, tehokkaampaa ja itseohjautuvampaa. Johta‐

misjärjestelmän toteuttamisesta ja ylläpidosta vastaa viime kädessä toimitusjohtaja 

tai hänen nimeämänsä henkilö. Myös muun johdon aktiivinen osallistuminen on tär‐
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keää. Toimiva ja huolella laadittu johtamisjärjestelmä mahdollistaa yritykselle merkit‐

tävät säästöt sekä paremman reagointikyvyn toimintaympäristön muutoksiin. (Mts. 

115‐117.) 

 

ISO 9000‐standardisarjan mukaiset laadunhallinnan periaatteet ovat 

‐ asiakaskeskeisyys 
‐ johtajuus 
‐ ihmisten täysipainoinen osallistuminen 
‐ prosessimainen toimintamalli 
‐ parantaminen 
‐ näyttöön perustuva päätöksenteko 
‐ suhteiden hallinta. (SFS‐EN ISO 9001:2015, 6.) 

 

Standardin näkökulmasta johtamisella ja etenkin järjestelmällisellä johtamisella tar‐

koitetaan nimenomaan johtamisjärjestelmää. Laadunhallintajärjestelmä on vain yksi 

johtamisjärjestelmän osa. Muut osat voivat liittyä esimerkiksi työturvallisuuteen, ym‐

päristöön ja taloushallintoon. Laadunhallinta sisältää laatupolitiikan, laatutavoitteet 

sekä prosessit, joita noudattamalla tavoitteet saavutetaan. Laadun suunnittelu, laa‐

dunvarmistus, laadun ohjaus ja laadun parantaminen toimivat apuna laatutavoittei‐

den saavuttamisessa. (Pitko 2016, 9‐10.) 

3.1 Laadun suunnittelu 

Siinä missä laadunhallinnan ja etenkin laadunhallintajärjestelmän voidaan katsoa 

kuuluvan päätason elementteihin joiden käsittely rajattiin opinnäytetyön ulkopuo‐

lelle, laadun suunnittelu liittyy työhön huomattavasti läheisemmin. Samalla on toki 

hyvä huomioida, että laatutavoitteiden saavuttamista tukevat prosessit mukaan luet‐

tuna laadun suunnittelu, ovat laadunhallinnan kiinteitä osia. Huomionarvoista on 

myös, että laadun suunnittelu on laadunhallinnan osista se, joka lopulta asettaa laa‐

tutavoitteet. 

 

Laadun suunnittelu on mahdollista jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Tuotetta ei 

saada laadukkaaksi enää lopputarkastuksessa. Paras vaihe laadun varmistamiselle 

onkin tuotesuunnittelu. Tuotetta suunniteltaessa joudutaan arvioimaan muun mu‐
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assa asiakastarpeita, tuotteiden toiminnallisuutta, materiaalivalintoja ja valmistus‐

kustannuksia. Kun tuotesuunnittelussa huomioidaan myös laatu, arviointikohteisiin 

liittyvät kysymykset lisääntyvät. Vaikka kysymykset ovat pääsääntöisesti teknisiä ja 

vaikuttavat siten kuuluvan insinööreille, he tarvitsevat tietoa markkinoinnilta ja tuo‐

tannolta osatakseen huomioida asiakkaiden, markkinoiden sekä tuotannon vaati‐

mukset ja rajoitukset. (Foster 2010, 215‐216.) 

 

Toimittajan roolissa toimivan yrityksen vaikutusmahdollisuudet tuotesuunnitteluun 

ovat ohuet. Tällöin organisaation on osattava huomioida asiakkaiden tai tuotteiden 

laatuvaatimukset oman tuotantonsa laadun suunnittelussa. Asiakkaan vaatimukset 

voivat yltää myös laadunvarmistusprosessiin, jolloin laadun suunnittelun yhtenä tuo‐

toksena on asiakkaalle toimitettava laadunvarmistussuunnitelma. Sopimuksesta riip‐

puen asiakas voi määrittää vaaditun laadunvarmistussuunnitelman sisällön. (Pitko 

2016, 54‐55.) 

 

ISO 10005‐standardi tiivistää laatusuunnitelman asiakirjaksi, jossa määritetään mitä 

prosesseja, menettelyjä ja niihin liittyviä resursseja projektiin, tuotteeseen, prosessiin 

tai sopimukseen sovelletaan, kuka niitä soveltaa ja missä vaiheessa, jotta niiden vaa‐

timukset saadaan täytettyä. Laatusuunnitelman laatiminen saattaa olla tarpeellista, 

mutta ei välttämätöntä. Yritys jolla on toimiva laadunhallintajärjestelmä voi pystyä 

täyttämään laadun suunnittelutarpeet olemassa olevan järjestelmän avulla. Tällöin 

voidaan tehdä päätös, että erillisiä laatusuunnitelmia ei tarvita. (SFS‐ISO 10005:2005, 

12.) Vaikkakin standardi jättää organisaation arvioitavaksi laatusuunnitelmien tar‐

peellisuuden, se tarjoaa vaihtoehtoja tarpeiden tunnistamiseksi: 

a) osoittamaan, kuinka organisaation laadunhallintajärjestelmä pätee kohtee-
seen 

b) täyttämään lakisääteiset tai asiakkaan vaatimukset 
c) kehitettäessä ja kelpuutettaessa uusia tuotteita tai prosesseja 
d) osoittamaan, sisäisesti tai ulkoisesti, kuinka laatuvaatimukset täytetään 
e) organisoimaan ja johtamaan toimintoja siten, että ne täyttävät laatuvaati-

mukset ja laatutavoitteet 
f) optimoimaan resurssien hyödyntämistä laatutavoitteiden saavuttamisessa 
g) minimoimaan laatuvaatimusten täyttämättä jättämisen riskiä 
h) tarjoamaan perustan seurannan ja laatuvaatimustenmukaisuuden arvioinnille 
i) dokumentoidun laadunhallintajärjestelmän puuttuessa. (Mts. 12.) 
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Tilausperusteisesti toimivan alihankintayrityksen perspektiivistä tarpeista oleellisin, 

joskaan ei ainoa, on asiakkaan vaatimukset. Konetekniikan alueella asiakasvaatimuk‐

set nivoutuvat usein vahvasti QS‐9000‐manuaalien mukaisiin PPAP‐dokumentteihin. 

Dokumentaatio vastaa, hieman vaaditusta laajuudesta riippuen, myös ISO 9000‐stan‐

dardisarjan laadunvarmistussuunnitelmalta edellyttämiä elementtejä. Vaikka doku‐

mentoinnissa on kyse laadun suunnittelusta, se ottaa lähtökohtaisesti kantaa kaikkiin 

laadunhallinnan alaprosesseihin. Uuden tuotteen valmistuksen käynnistys‐ ja tuotan‐

toon hyväksymisvaiheessa dokumentoinnin tarkoituksena on saada aikaan luottamus 

laatuvaatimusten täyttämisestä, eli laadunvarmistuksesta. 

3.2 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistuksen voidaan mieltää olevan osa työntekijöiden päivittäistä toimin‐

taa. Esimerkiksi koneistajien työtehtäviin kuuluu lähtökohtaisesti myös tuotteiden 

metrologisten ominaisuuksien varmistaminen. Tuotannon tukena toimii usein laa‐

tuosasto, jonka työntekijöiden pääasiallinen tehtävä on tuotelaadun tarkastaminen 

ja asiakasvaatimusten toteutumisen varmistaminen. Asiakkaan kanssa tehdystä sopi‐

muksesta riippuen edellä mainitut toiminnot saattavat olla riittäviä molempia osa‐

puolia tyydyttävään laadunvarmistukseen. Kevyimmillään laadunvarmistukseen voi 

riittää asiakkaan suorittama vastaanottotarkastus. 

 

Standardin mukainen laadunvarmistus on kuitenkin johtamisjärjestelmässä asetettu‐

jen suuntaviivojen mukaista järjestelmällistä ja suunnitelmallista toimintaa, jolla toi‐

vottu luottamus vaatimusten täyttämiseen on saavutettavissa ja tarvittaessa toden‐

nettavissa. Luottamuksen saavuttamisessa myös asiakkaan kanssa kommunikointi on 

tärkeää asiakkaan vakuuttamiseksi siitä, että laatuvaatimukset saadaan täytettyä. 

Laadunvarmistus tulisi huomioida myös asiakkaan kanssa tehtävässä sopimuksessa. 

Sopimus voi perustua esimerkiksi 

‐ vaatimukseen toimittajan muodollisesta laadunhallintajärjestelmästä, jonka 
asiakas on spesifioinut 

‐ asiakkaan tai kolmannen osapuolen määräajoin suorittamaan toimittajan 
suorituskyvyn arviointiin 

‐ prosessinohjaus- tai tarkastus- ja testaustietojen toimittamiseen työn edisty-
essä tai toimitusten mukana 

‐ näytteenottoon perustuvaan tai kattavaan tarkastukseen ja testaukseen 
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‐ tai minimissään esim. vasta asiakkaan suorittamaan vastaanottotarkastuk-
seen. (Pitko 2016, 56‐57.) 

 

Kuten luvussa 3.1 todettiin, QS‐9000 toimii usein asiakkaiden edellyttämien laadun‐

varmistussuunnitelmien vaatimusten perustana. QS‐9000 laatujärjestelmän 

vaatimuksissa viitataan saman instanssin laatimiin APQP (Advanced Product Quality 

Planning), SPC (Statistical Process Control), MSA (Measurement Systems Analysis), 

PPAP, FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) ja QSA (Quality System Assessment) 

‐manuaaleihin sekä ISO 9000‐standardisarjaan. QS‐9000 ei siis ole ristiriitainen, eikä 

oikein hyödynnettynä myöskään päällekkäinen ISO‐standardien kanssa. Se tarjoaa pi‐

kemmin konkreettisia työkaluja laadunvarmistussuunnitelmien tekoon ja joiltain osin 

myös laadunhallintajärjestelmän kehittämiseen. 

 

 

Kuvio 10. Dokumentoinnin eteneminen (QS‐9000 1998, 6.) 

 

QS‐9000‐manuaalien tavoitteena on tarjota laatujärjestelmän kehitysmahdollisuuksia 

korostaen jatkuvaa parantamista, virheiden ennaltaehkäisyä sekä vaihtelun ja hukan 

vähentämistä. Manuaalit ovat sovellettavissa materiaaleihin, tuotanto‐ ja varaosiin 

sekä erilaisiin lämpö‐ ja pintakäsittelyihin, niiltä osin kuin ne liittyvät alkuperäisen lai‐

tevalmistajan toimintaan. Pelkkä ISO 9001‐sertifiointi ei ole välttämättä riittävä mi‐

käli asiakkaan toiminta perustuu QS‐9000‐manuaaleihin, jälkimmäisen sisältämien li‐

sävaatimusten vuoksi. (QS‐9000 1998, 1‐3.) 
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Kun QS‐9000 toimii laadunvarmistussuunnitelman perustana, oleellisin manuaaleista 

on PPAP. Sen sisältämässä mallissa vaatimukset ja sitä kautta myös dokumentointi‐

vaateet on jaettu 18 osa‐alueeseen. Osalle näistä osa‐alueista on laadittu lisäksi omat 

manuaalit, joissa niiden vaatimukset ja niihin liittyvät ohjeet on käsitelty tarkemmin. 

PPAP määrittää vaatimukset uuden tuotteen tuotantoon hyväksymiselle. Sen tarkoi‐

tus on varmistaa, että kaikki suunnittelun vaatimukset ja asiakirjat on ymmärretty, ja 

että ne pystytään johdonmukaisesti täyttämään tarjouksen mukaisessa tuotantotah‐

dissa. (PPAP 2009, 1.) 

 

Asiakkaan edellyttäessä PPAP‐menettelyn mukaista laadunvarmistussuunnitelmaa, 

vaatimus ja sen sisältämät osa‐alueet ilmoitetaan pääsääntöisesti tarjouspyyntövai‐

heessa. Opinnäytetyön yhteydessä kartoitettiin toimeksiantajalle esitetyt PPAP‐

vaatimukset ja luotiin niiden sisältämien osa‐alueiden mukainen laadunvarmistus‐

suunnitelma‐malli. Malli osa‐alueineen käydään läpi jäljempänä. 

3.3 Laadunohjaus 

Laadunohjaus on eräs niistä laatuun liittyvistä käsitteistä, joiden tulkinnassa ja mää‐

rittelyssä on usein lähteestä tai tarkoitusperästä riippuvaa vaihtelua. Se saatetaan se‐

koittaa esimerkiksi laadunvarmistukseen. Laadunvarmistuksessa on kuitenkin kyse 

etukäteen tehtävästä laadun suunnittelusta ja laatutavoitteiden asettamisesta, sekä 

jälkikäteen tehtävästä arvioinnista kuinka niissä on onnistuttu. Laadunohjaus taas on 

tuotannonaikaista seurantaa ja tarvittaessa reagointia, mikäli asetettuja tavoitteita ei 

olla jostain syystä saavuttamassa. Laadunohjauksen perimmäisiä tavoitteita on puut‐

tua tuotannonaikaisiin ongelmiin sekä vakiinnuttaa tavoiteltu laatutaso ja sitä kautta 

myös tuotantoprosessi. 

 

Tarkasteltaessa laadunohjaukseen sisältyviä vaatimuksia ISO 9000‐standardisarjan 

vaatimusten kautta, ISO 9000:2015 määrittää laadunohjauksen olevan se osa laadun‐

hallintaa, jonka tarkoituksena on varmistaa laatuvaatimusten täyttäminen. (Mts. 19.) 

ISO 9000‐standardisarja ei puutu tarkemmin vaatimusten täyttämiseen tai keinoihin 

joilla niitä voidaan pyrkiä toteuttamaan, mutta ohjaa täten vastuun laadunhallintajär‐

jestelmälle eli organisaation johdolle. Operatiivisesta luonteestaan huolimatta, myös 
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laadunohjauksen tulee siis noudattaa yrityksen johtamisjärjestelmässä määriteltyjä 

periaatteita ja käytäntöjä. Tämä taas puolestaan ohjaa tuotannon toimintaa vaaditun 

tason mukaisesti joko riittäviin otostarkastuksiin, vaadittujen CTQ‐piirteiden todenta‐

miseen ja dokumentointiin tai laaditun laadunvarmistussuunnitelman mukaisiin toi‐

menpiteisiin. 

 

Tuotannonaikaisen laadunohjauksen apuvälineisiin liitetään yleisesti 7 tunnettua laa‐

tutyökalua: 

‐ histogrammi 
‐ tarkistuslista 
‐ pareto-analyysi 
‐ vuokaavio 
‐ ohjauskaavio 
‐ hajontakortti 
‐ syy- ja seurausanalyysi. (Lecklin & Laine 2009, 201.) 

 

7 laatutyökalun sisältö vaihtelee lähteestä riippuen ja monissa yhteyksissä ne mielle‐

tään pikemmin keinoina ongelmien ratkaisuun kuin laadunohjaukseen. Mikäli organi‐

saation toiminnan laadunhallinta on kokonaisuudessaan riittävällä tasolla, ongelman‐

ratkaisu rajoittuu kuitenkin yksittäistapauksiin, joiden käsittely on luonnollisesti hel‐

pompaa. Laadunohjauksessa voidaan hyödyntää myös tilastollisia menetelmiä. Nii‐

den avulla yritys voi tarjota itselleen mahdollisuuden päästä kohti systemaattista laa‐

dun parantamista. 

3.4 Laadun parantaminen 

Laadun parantaminen voi olla prosesseissa itseohjautuvasti tapahtuvaa pienimuo‐

toista kehitystyötä laaduntuottokyvyn kohentamiseksi. Se voi olla myös laadunoh‐

jauksen yhteydessä tapahtuvaa järjestelmällistä toimintaa. Prosesseihin tehtävät 

muutokset, mukaan luettuna parannukset, tulisi huomioida myös laatusuunnitel‐

missa. Parhaimmillaan parantaminen kuuluu yrityksen toimintakulttuuriin, jolloin se 

heijastuu myös johtamisjärjestelmään sekä kaikkiin sen mukaisiin toimintoihin aina 

johdosta tuotantoon saakka. 

 



31 
 

 

ISO 9000:2015‐standardin mukaan laadun parantaminen on laadunhallinnan osa, 

joka keskittyy parantamaan kykyä laatuvaatimusten täyttämiseksi. Standardissa ko‐

rostetaan myös, että vaatimukset voivat liittyä mihin tahansa piirteeseen, kuten vai‐

kuttavuuteen, tehokkuuteen tai jäljitettävyyteen. (Mts. 19.) Prosessien parantami‐

seen voidaan soveltaa standardin ISO 9001:2015 kohtaa 8.3 Tuotteiden ja palveluiden 

suunnittelu ja kehittäminen. Kehittäminen tulee määritellä suunnitelmallisesti eri vai‐

heineen sekä niihin liittyvine katselmointeineen, todennuksineen ja kelpuutuksineen. 

Myös kehittämistä koskevien vastuiden ja valtuuksien tulee ilmetä suunnitelmasta. 

Laadun parantamisen tulisi olla koko organisaatiota koskevaa toimintaa, jolla toimin‐

toja sekä prosesseja saadaan tehostettua ja siten kasvatettua sekä yrityksen että asi‐

akkaan saamaa hyötyä. (Pitko 2016, 60‐61.) 

 

 

Kuvio 11. QS‐9000 PDCA‐mallin mukaisesti. (APQP 1995, vi.) 

 

Laadun jatkuva parantaminen on keskeisessä asemassa myös QS‐9000‐manuaaleissa. 

Kun QS‐9000 kuvataan PDCA‐mallin mukaisesti, suunnittelu, toteutus ja arviointi on 

omistettu hyväksyntämenettelyn mukaiselle laadun etukäteissuunnittelulle. Toimi‐

vaiheessa arvioidaan asiakasvaatimusten ja ‐tyytyväisyyden toteutuminen sekä tue‐

taan pyrkimyksiä jatkuvaan parantamiseen. Malli kuvaa kuinka pyrkimykset voidaan 
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toteuttaa ainoastaan keräämällä kokemuksia ja hyödyntämällä hankittua tietoa. 

(APQP 1995, 1.) 

4 Tutkimusmenetelmät 

Jo opinnäytetyön alkuvaiheessa kävi selväksi, että suoritettavien kartoitusten tulok‐

sena ei kerry puhdasta numeriikkaa, vaan pikemmin erilaisia näkökulmia, havaintoja 

sekä järjestelmätason kuvauksia toimeksiantajan nykyisestä toiminnasta. Tämä riitti 

ohjaamaan opinnäytetyön tutkimusotteen kvalitatiiviseksi, yhdessä nykytilan arvioin‐

tiin ja ymmärtämiseen valikoidun metodologian kanssa. Huomioiden että mukana on 

muutokseen tähtäävä kehittämisaspekti, opinnäytetyö sisältää myös kehittämistutki‐

muksen piirteitä. Kanasen (2015, 40‐41) mukaan perinteiseen kvalitatiiviseen tutki‐

mukseen sisältyy ongelman analysointi, sen syiden selvittäminen sekä ratkaisun esit‐

täminen. Kehittämistutkimukseen sisältyy lisäksi ongelman poistaminen. Kehittämis‐

tutkimuksessa voi olla erotettavissa syklit sekä niiden vaiheet, jotka nojautuvat vah‐

vasti PDCA‐malliin. 

 

 

Kuvio 12. Kehittämistutkimuksen syklit ja yksittäisen syklin vaiheet (Kananen 2015, 
41.) 
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Kvalitatiivisista tutkimuksista on olemassa lukuisia eri suuntauksia ja myös mittauk‐

siin ja analysointiin löytyy erilaisia lähestymistapoja. Eri tapoja voidaan käyttää tuke‐

maan toisiaan, pikemmin kuin pyrkiä määrittämään yhtä oikeaa tapaa. (Eskelinen & 

Karsikas 2014, 78.) Eri suuntauksia voidaan erotella esimerkiksi seuraavasti: 

‐ case- eli tapaustutkimukset 
‐ haastattelututkimukset 
‐ fenomenologia 
‐ fenomenografia 
‐ toimintatutkimukset ja havainnointi (observointi) 
‐ etnografia 
‐ diskurssianalyysi 
‐ grounded research 
‐ narratiivinen analyysi 
‐ hermeneuttinen analyysi. (Mts. 76.) 

 

Aineiston kerääminen kvalitatiiviseen tutkimukseen on jaettavissa seuraaviin pääta‐

poihin: sekundääridatan kokoaminen, observointi ja osallistuminen sekä haastatte‐

luilla kasattu aineisto. Sekundääriaineisto ei viittaa toisarvoiseen, vaan olemassa ole‐

vaan aineistoon. Myös observointi ja osallistuminen on hyvä erottaa toisistaan. (Es‐

kelinen & Karsikas 2014, 77.) 

 

 

Kuvio 13. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston keruutavat. (Eskelinen & Karsikas 
2014, 78.) 
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Kananen (2015, 26) luetteloi kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät 

tiivistetysti havainnointiin (havainnointipöytäkirja), teemahaastatteluihin (haastatte‐

lulomakkeet) ja dokumentteihin. 

4.1 Observointi 

Observoinnin tavoitteena on ilmiön ymmärtäminen. Havainnointimuoto voidaan va‐

lita tutkittavan ilmiön sekä aineistonkeruun tarkoitusperien mukaan. Erilaisia havain‐

nointimuotoja ovat: 

‐ toteutuksen mukaan: 
o tekninen havainnointi (videotallenteet, internet), face-to-face-havain-

nointi 
o online-havainnointi (verkon välityksellä) 

‐ piilohavainnointi 
‐ suora havainnointi 
‐ osallistuva havainnointi (shadowing) 
‐ osallistava havainnointi. (Kananen 2015, 78‐79.) 

 

Havainnointi on toteutettavissa strukturoituna tai strukturoimattomana, eli yleis‐

luontoisena. Mikäli ei ole varmuutta mihin tulisi kiinnittää erityishuomiota, havain‐

nointi on yleisluontoista. Jos taas havainnoinnin kohteet ovat selvillä jo suunnittelu‐

vaiheessa, kyseessä on strukturoitu havainnointi. Havainnointijakso tulee olla määri‐

tetty ja sen tuloksena on havainnointipöytäkirja. (Kananen 2015, 79.) 

 

Käytettävä havainnointimuoto voidaan valita tutkittavan ilmiön mukaan. Kun tutki‐

muksen tekijä osallistuu tutkimustilanteeseen, voidaan puhua osallistuvasta tutki‐

muksesta. Tutkijan roolista riippuen havainnointi on tällöin eroteltavissa eri asteisiin. 

Yleensä havainnointi tapahtuu aidoissa tilanteissa, mutta tarvittaessa tilanteet voi‐

daan myös simuloida. Havainnoinnissa aineistonkeruu ja analysointi ovat sidoksissa 

toisiinsa. Tarvittavan lisätiedon määrä on ratkaistavissa kerättyä aineistoa arvioi‐

malla. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kerätyn aineiston tuleekin ohjata tutkimusta. 

Puhutaan aineistolähtöisestä tutkimuksesta. Havainnointia voidaan hyödyntää: 

‐ lähtökohtatilanteen kartoituksessa 
‐ ongelman määrittelyssä 
‐ prosessin (intervention) aikana 
‐ toteutusta arvioitaessa. (Kananen 2012, 95‐98.) 
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4.2 Haastattelut 

Suunniteltaessa haastattelututkimusta on arvioitava tutkimuksen tyyli sekä haastat‐

telun ja analysoinnin toteutustavat. Kun kohteena on suuri ja yhtenäinen ryhmä, voi‐

daan käyttää lomakehaastattelua. Teemahaastattelu taas sopii erityisen hyvin tutki‐

musasetelman täsmentämiseen tarkentavilla jatkokysymyksillä tutkimuksen ede‐

tessä. Avoin haastattelu puolestaan on keskustelunomainen menetelmä arkaluon‐

toisten, heikosti tiedostettujen tai muistettujen, tai vaihtelevasti koettujen asioiden 

selvittämiseksi. Lisäksi voidaan käyttää ryhmähaastattelua, jonka etuina ovat nopea 

tiedonkeruu yhtäaikaisesti usealta kohteelta sekä heikosti muistettavien asioiden to‐

dennäköisempi esiin nouseminen. Hyödynnettäessä haastatteluja, voi niistä saatu 

tieto kuitenkin vääristyä monella tavalla: 

‐ vuorovaikutus kahden henkilön kesken vaikuttaa vastauksiin 
‐ huono kysymyksen asettelu johtaa subjektiiviseen tarkasteluun 
‐ kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä saada vastausta 
‐ jos vastauksia on vähän (ja ne ovat aina ainutkertaisesta haastattelutilan-

teesta), yleistettävyys on ongelma 
‐ kohderyhmää valittaessa yleensä satunnaisotos olisi paras, mutta usein on 

vaikeaa tavoittaa satunnaisesti valitut ihmiset ja saada heidät suostumaan 
haastatteluun, joten joudutaan monesti tyytymään helpommin hankittaviin 
näytteisiin, joiden epäkohtana sitten on saatujen tulosten epämääräinen 
yleistettävyys 

‐ joissakin haastattelun lajeissa on vaikea tuottaa lähdeviittausta, jonka kuka 
tahansa tutkija voisi jälkeenpäin tarkastaa tai käydä läpi uudelleen  luotet-
tavuus kärsii 

‐ joskus haastattelun tuloksiin sovellettava laadullinen analyysi tuottaa tulkin-
nanvaraisia tuloksia. (Eskelinen & Karsikas 2014, 84‐86.) 

 

Ongelmia täsmennettäessä voidaan haastatteluilla löytää laajempi näkemys ongel‐

mista, sekä todelliset ongelmat ja niiden syyt. Haastatteluilla voidaan myös täsmen‐

tää mahdollisen havainnoinnin tuloksia niiden väärän tulkitsemisen välttämiseksi. 

Haastattelujen kohteeksi tulee valita henkilöitä, jotka tietävät asiasta ja joita se kos‐

kee. Tuloksena saadaan tietoa, joka helpottaa ilmiön sekä siihen liittyvien ihmisten 

ymmärtämistä. Samalla ihmisten osallistaminen haastattelujen kautta helpottaa 

myös heidän myöhempää sitouttamistaan muutoksiin. (Kananen 2015, 81‐82.) 
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4.3 Sekundääriaineisto 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät ovat kohdistettavissa ole‐

massa olevaan sekundääriaineistoon ja tutkimuksen yhteydessä kerättyyn primääriai‐

neistoon. Tutkittavaan ilmiöön ja yritykseen voidaan perehtyä sekundääriaineiston, 

eli kaikkien ilmiöön liittyvien tallenteiden, kuten erilaisten raporttien, manuaalien, 

kuvien ja muiden dokumenttien sekä verkkosivujen avulla. Verkkosivujen raken‐

teesta, kuvista, teksteistä ja yleisilmeestä on mahdollista arvioida millaisena yritys 

haluaa näyttäytyä yhteistyökumppaneilleen. Niihin paneutumalla voidaan muodos‐

taa kokonaiskäsitys tutkittavasta kohteesta. Kokonaiskuvan muodostamista voi edes‐

auttaa myös kohdeyrityksen vuosikertomuksiin sekä talousraportteihin tutustumi‐

nen. Yrityksillä on myös monia toimintaan liittyviä dokumentteja, kuten prosessiku‐

vauksia, organisaatiokarttoja sekä kokousmuistioita. Kokonaisuudessaan yrityksen 

dokumentit voivat olla seuraavanlaisia: 

‐ erilaiset verkkodokumentit 
o muistiinpanot (memot) 
o sähköpostit 
o verkkosivut (Internet), foorumit 
o videot, äänitteet, valokuvat 

‐ fyysisen maailman dokumentit 
o erilaiset dokumentit 

 kirjat, muistiot, päiväkirjat, kirjeet, vuosikertomukset, tutki-
mukset, raportit, tilastot. (Kananen 2015, 76‐77.) 

 

Sekundääriaineistoon perehtyminen helpottaa tutkittavan kohteen toiminnan ym‐

märtämistä ja sitä kautta myös tutkittavaan ilmiöön liittyvää primääriaineistonke‐

ruuta. (Mts. 78.) 

4.4 Benchmarking 

Benchmarking‐menetelmä on järjestelmällinen prosessi, jolla pyritään tunnistamaan, 

ymmärtämään ja soveltamaan parhaita menetelmiä ja toimintamalleja oman kyvyk‐

kyyden parantamiseksi. Tavoitteena on oppia parhailta ja hyödyntää opittua organi‐

saation toiminnan kehittämiseen. Kehittämismalli on jaettavissa strategiseen, tuote‐, 

prosessi‐ ja osaamisen benchmarking‐tyyppeihin. Strateginen benchmarking oman 
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toimialan yrityksiin helpottaa alan luonteen ymmärtämistä. Vertailu muiden toi‐

mialojen yrityksiin taas saattaa tuoda uusia ideoita ja toimintatapoja. Tuote‐

benchmarkingissa kartoitetaan oleellisimmat ominaisuudet sekä ratkaisut itse tuot‐

teista ja pyritään ylivoimaisuuteen niissä vertailemalla niitä jatkuvasti kilpailijoiden 

tuotteisiin. Prosessi‐benchmarkingissa määritetään prosessin tuotoksen kannalta 

kriittisimmät toiminnot sekä osa‐alueet ja kehitetään niitä tavoitteellisesti suoritta‐

malla vertailua parhaisiin toimijoihin. Osaamisen benchmarkingissa pyritään selvittä‐

mään kyvykkäämpien prosessien tai toimijoiden ammattitaitoa, käytettävää teknolo‐

giaa ja toimintatapoja, jotta saadaan ymmärrys toiminnan kehittämisestä. (Tuominen 

2010, 125‐129.) 

 

 

Kuvio 14. Benchmarking‐prosessin vaiheet. (Tuominen 2010, 131.) 

 

Helpoin tapa aloittaa toiminta on usein sisäinen benchmarking. Tällöin esteenä saat‐

taa kuitenkin olla parhaiden toimintatapojen salailu. Onnistuessaankin sisäisen ver‐

tailun riskinä on vanhentuneiden tapojen vahvistaminen ja sitä kautta kilpailukyvyn 

heikentyminen. Suoritettaessa vertailua kilpailijoihin voidaan tiedonhakuun käyttää 

julkisia lähteitä. Parhaaseen tulokseen päästään kuitenkin, jos molemmat osapuolet 

kokevat toiminnan hyödylliseksi ja pystyvät avoimeen vertailuun. Kun taas verrataan 

toimintaa samalla teollisuudenalalla toimiviin yrityksiin, niiden lopputuotteista riip‐

pumatta, voidaan löytää uusia kehitysmahdollisuuksia samankaltaisiin prosesseihin. 

Uusia ja parempia ratkaisuja yrityksen toimintaan voidaan löytää myös suorittamalla 

vertailua parhaisiin mahdollisiin organisaatioihin toimialasta riippumatta. (Mts. 130.) 
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5 Työn toteutus 

5.1 Järjestelmien ja toiminnan havainnointi 

Opinnäytetyön toimeksiantajalla on käytössään Lean System‐toiminnanohjausjärjes‐

telmä. Järjestelmä sisältää oman moduulin tuotelaadun seurantaan ja raportointiin. 

Kaikki laatupoikkeamat virheen synty‐ tai havaintopaikasta riippumatta kirjataan jär‐

jestelmään. Laadunhallinnan näkökulmasta moduulin toimintoja voidaan pitää pit‐

kälti toteavina, jo tapahtuneiden laatupoikkeamien käsittelynä. Järjestelmää on kui‐

tenkin mahdollista soveltaa myös historiatietojen hyödyntämiseen. Raportoinnin sel‐

keyttämiseksi ja visualisoimiseksi järjestelmätietojen käsittelyyn käytetään Power BI‐

ohjelmaa. 

 

 

Kuvio 15. Lean System osat/rakenne. 

 

Kuten luvussa 2.3.1 mainittiin, kohdeyrityksen käyttämä laatu‐ ja johtamisjärjestelmä 

on rakennettu kansiorakenteiseksi dokumentaatioksi kaikkien yrityksen eri yksiköi‐

den käytössä olevalle verkkoasemalle. Järjestelmä pohjautuu sen laatimisajankohdan 
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mukaisiin, nykyisellään hieman muuttuneisiin, ISO 9001‐standardin haltuunottovaati‐

muksiin. Eri yksiköiden toisistaan poikkeavien toimintojen ja tarpeiden vuoksi järjes‐

telmä sisältää myös runsaasti yksikkökohtaisia tallenteita. 

 

 

Kuvio 16. Johtamisjärjestelmän rakenne. 

 

Yrityksen omien järjestelmien lisäksi yksiköiden laatuvastaavat operoivat myös asiak‐

kaiden järjestelmissä. Nämä toimittajaportaalit saattavat sisältää asiakkaasta riip‐

puen laatupoikkeamien käsittelyn lisäksi myös erilaisia laatusuunnitelmamoduuleja, 

menetelmä‐ ja toimintaohjeita sekä toimittajakäsikirjoja. Parhaimmillaan järjestel‐

mistä löytyy seikkaperäiset ohjeet ja valmiit dokumenttipohjat kulloistenkin laatutoi‐

mintojen suorittamiseen. Joissain tapauksissa portaalin kautta validoitu menettely on 

edellytys tuotteen/tuotannon hyväksynnälle, tai jo olemassa olevan tuotannon/toi‐

mittajasopimuksen jatkumiselle. 

 

Opinnäytetyön toteutusvaiheen käynnistyessä havainnointi oli oleellinen ja toivotun 

objektiivisuuden saavuttamiseksi myös ainoa menetelmä ongelmien ymmärtämiseen 

sekä niiden alustavaan allokointiin. Toimeksiannon ja sitä kautta opinnäytetyön löyhä 

rajaus sekä toiminnassa lähtökohtaisesti tunnistamattomat kehityskohteet huomioi‐

den havainnointi kohdistettiin toimintaa ohjaavalle järjestelmätasolle. Kun kehitys‐

kohteet eivät olleet havainnoinnin käynnistyessä vielä täysin selvillä, voidaan puhua 

strukturoimattomasta havainnoinnista. Tilanteita simuloitiin pyrkimällä toimimaan 
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järjestelmien pohjalta asiakkaiden laatuvaatimusten mukaisesti, tai peilaamalla jär‐

jestelmätietoja auditointitilanteeseen. Havainnoinnin tulosten perusteella tehtiin 

myös opinnäytetyön lopullinen rajaus. 

 

Järjestelmien havainnointi aikataulutettiin siten, että käytettäessä vertailupohjana 

standardin vaatimuksia, ydinasiat tuli saada kartoitettua kuuden viikon aikana. Kun 

vertailuun otettiin mukaan asiakasvaatimukset, aikarajaa jouduttiin siirtämään asiak‐

kailta tarvittavien tietojen ja järjestelmäoikeuksien vuoksi. Määritetyn aikajänteen 

täytyttyä havainnoinnin rinnalla pystyttiin kuitenkin jatkamaan työn muiden osa‐alu‐

eiden parissa eri osioiden toisiaan häiritsemättä. Havaintojen pohjalta ydinasiat litte‐

roitiin havainnointipöytäkirjaan (liite 1). Muistioon kirjattiin myös muut havainnointi‐

vaiheessa vaihtoehdoiksi nousseet menetelmät kaikkien tarvittavien näkökulmien 

huomioimiseksi. Tehdyistä havainnoista käytiin allokointivaiheessa jatkuvaa keskus‐

telua järjestelmiä hyödyntävien yksikön toimihenkilöiden kanssa. Toiminnoissa joilla 

oli selvä rajapinta tuotantoon, näkemyksille ja niiden oikeellisuudelle haettiin varmis‐

tus myös tuotannosta. Näin saatiin kohtuullinen varmuus, että työn puitteissa tehtä‐

vissä toimenpiteissä, kuten myös työn lopullisessa rajauksessa tunnistettiin oikeat 

ydinasiat. 

 

Koneistusyksikön viisinumeroinen lopputuotteiden nimikemäärä hankaloitti alkuvai‐

heessa työn rajausta. Suuri nimikemäärä yhdistettynä havainnointiin, käytyihin kes‐

kusteluihin, asiakkailta saatuihin laatuvaatimuksiin sekä niiden yhteys standardin 

vaatimuksiin helpottivat kuitenkin lopulta fokusointia. Valtaosa selkeistä järjestelmä‐

tasolla havaituista puutteista liittyi uusien tuotteiden hyväksyntäprosessiin. Järjestel‐

mätasolla hyväksyntäprosessi oli kuvaamatta ja aiheen kartoitus oli nostettu esiin lä‐

hestyvän auditoinnin vuoksi jo toimeksiannon yhteydessä. Myös asiakkailta saadut, 

sekä katselmoitaviksi saaduilta tilauksilta ilmenneet laatuvaatimukset liittyivät lähes 

poikkeuksetta tuotteiden hyväksyntäprosessiin. Aiheesta keskusteltiin vielä yksikön 

johdon kanssa ja oltiin yksimielisiä siitä, että ainoa oikea, tai edes mahdollinen ajan‐

kohta suunnitelmallisen laadunvarmistuksen toteuttamiseen on uuden tuotannon 

käynnistäminen. Edelleen, myös muut kehityskohteet pyrittiin tunnistamaan ja kir‐

jaamaan, tai tarvittaessa korjaamaan jo työn edetessä, mutta niiden arviointi jätettiin 

opinnäytetyössä pintapuolisemmaksi. 
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Selkeimmät järjestelmätasolla havaitut puutteet liittyivät siis hyväksyntäprosessiin. 

Prosessia ei oltu kuvattu luvussa 2.3.1 käsitellyn ISO 9001:2015:n vaatimuksen mu‐

kaisesti. Lisäksi johtamisjärjestelmän tuoteprosessin hyväksyminen‐osion sisältämät 

dokumentit olivat riittämättömiä/puutteellisia, valtaosin todennäköisesti järjestel‐

mää laadittaessa luonnosteltuja ja sittemmin viimeistelemättömiä sekä revisioimat‐

tomia. Joissain kohdin hyväksyntäprosessin mukaiset alakansiot oli nimetty, mutta 

itse dokumentit puuttuivat tyystin. Päivittäisen toiminnan näkökulmasta prosessi oli 

käytyjen keskustelujen perusteella asianosaisten tiedossa, mutta järjestelmätasolla 

se oli jäänyt vähemmälle huomiolle. Havainnoinnin edetessä kävi myös ilmi, että siinä 

missä standardi edellyttää pääpiirteissään dokumentoidun tiedon säilyttämistä hy‐

väksynnästä ja luovutuksesta, toimeksiantajan asiakkailla oli lisäksi omia vaatimuksi‐

aan prosessiin liittyen. 

5.2 Henkilöstön haastattelut 

Koko henkilöstön näkemysten kartoittamiseksi sekä ongelmien täsmentämiseksi hyö‐

dynnettiin haastatteluja. Haastattelut toteutettiin kolmessa vaiheessa: tuotannolle, 

tuotannon esimiehille ja myyntiorganisaation asiakasvastaaville. Tuotannolle suun‐

nattu haastattelu päätettiin suorittaa lomakehaastatteluna yhtäältä suuren ryhmän 

vuoksi ja toisaalta ei‐toivottujen vuorovaikutustilanteen vaikutusten eliminoimiseksi. 

Sama lomakehaastattelu tehtiin myös tuotannon esimiehille. Tällä haettiin varmis‐

tusta lomakekyselyn toimivuudesta, sekä arvokasta vertailuaineistoa tuotannon ja 

esimiesten käsityseroista. Myös myynnin asiakasvastaaville suunnatun teemahaas‐

tattelun sisältö ja rakenne laadittiin vertailukelpoisuuden varmistamiseksi lomake‐

haastattelun pohjalta. 

5.2.1 Lomakehaastattelu 

Tuotannolle suunnattu kyselylomake luonnosteltiin pitkälti jo havainnoinnin yhtey‐

dessä kirjaamalla ranskalaisin viivoin ylös esille nousseita spesifimpiä huomioita. Val‐

taosa huomioista oli tulosta operatiivisen johdon ja tuotannon kanssa käydyistä päi‐

vittäisistä keskusteluista. Kyselyyn sisällytettiin myös keskiöön nousseeseen hyväk‐
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syntäprosessiin sekä sen tuotannon perspektiivistä oleellisimpiin laatutyökaluihin liit‐

tyviä osia. Huomiot muokattiin väittämiksi, kategorisoitiin sekä järjesteltiin ja lopuksi 

jalostettiin henkilöstölle jo entuudestaan tutun 5‐portaisen Likertin asteikon mu‐

kaiseksi lomakkeeksi (liite 2). Sisältö katselmoitiin vielä yksikön johdon kanssa, jotta 

siihen saatiin laajempaa perspektiiviä, kaivattuja täsmennyksiä sekä varmuus validi‐

teetista. 

 

Kyselylomakkeen kategoriat olivat karkealla tasolla: dokumentit/ohjeet, tuotannon 

edellytykset, uusien tuotteiden valmistus sekä laatupoikkeamat. Väittämät järjestel‐

tiin siten, että helpoimmat ja oletetusti vähiten tunteita herättävät osiot olivat lo‐

makkeen alussa vastaamisessa alkuun pääsemisen helpottamiseksi. Vastaavasti myös 

lomakkeen loppuun sijoitettiin henkilöstölle tutumpi kategoria. Kaikkiaan väittämiä 

kertyi tulosten tulkinnan kannalta kohtuulliset 22 kappaletta. Lomakkeen loppuun li‐

sättiin työnjohdon esityksestä lyhyt tiedustelu koulutustarpeisiin liittyen. Tiedustelun 

rajauksen opinnäytetyön tekijä teki jyrkästi laadunhallinnan näkökulmasta. Lomak‐

keen lopussa tarjottiin lisäksi mahdollisuus jättää sanallista palautetta. 

 

Tulosten arvioinnin helpottamiseksi lomakehaastattelua ei suunnattu koko tuotanto‐

henkilöstölle. Tällä pyrittiin minimoimaan myös tuloksia vääristävien, yltiöoptimistis‐

ten tai ‐negatiivisten vastausten määrä jo kyselyä käynnistettäessä. Kohderyhmä va‐

littiin tuotannon työnjohdon avustuksella siten, että kaikki koneryhmät, ‐tyypit ja ‐

kokoluokat, sekä sopivimmiksi arvioidut henkilöt olivat edustettuina. Osallistujiksi lo‐

makehaastatteluun valikoitui lopulta 23,5 % yksikön koneistajista ja lopullinen vas‐

tausprosentti oli kiitettävä 87,5. 

 

Lomakehaastattelun tuloksista tehtiin erillinen kooste (liite 3) josta ilmenevät pro‐

sentuaaliset jakaumat, tiivistetyt analyysit, joissa on huomioitu kohderesurssit ja 

niiltä osin kuin mahdollista myös asiakkuudet, sekä lisäksi jakaumista ja analyyseistä 

vedetyt johtopäätökset. On turvallista todeta, että tulokset vahvistivat aiemmin kir‐

jattujen spesifimpien havaintojen oikeellisuuden. Lähtötilanteessa taso koettiin huo‐

noksi seitsemän väittämän kohdalla 22:sta. Lisäksi esiin nousi kuusi kehityskohdetta. 

Huomionarvoista oli myös haastattelun suorittamisen jälkeen tapahtunut muutos 
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tuotantohenkilöstön lähestymistavassa. Suullisen palautteen määrä ja laatu koheni‐

vat huomattavasti päivittäisessä kanssakäymisessä. Tämä edesauttoi osaltaan tulos‐

ten analysointia, kriittisimpien kehityskohteiden tunnistamista sekä ensisijaisten toi‐

menpiteiden määrittämistä. 

5.2.2 Esimiesten haastattelu 

Kuten todettua, tuotannon esimiehille yksikön tuotantopäällikkö mukaan luettuna, 

suoritettiin sama lomakehaastattelu kuin tuotantohenkilöstölle. Osallistujia valitta‐

essa määräävimmäksi kriteeriksi nostettiin kyvykkyys väittämien arviointiin tuotan‐

non näkökulmasta. Vastaajilla tuli siis olla, jos ei suoranaista koneistuskokemusta, 

niin vähimmillään hyvä näkemys yksikön päivittäisistä tuotantotöistä sekä niihin liit‐

tyvistä lainalaisuuksista, kuten koneista/laitteista, ohjauksesta, olosuhteista, väli‐

neistä ja toiminnoista. Käytännössä osallistujiksi valittiin tuotannon työnjohtajia sekä 

menetelmä‐ ja tuotannonsuunnittelun vastuuhenkilöitä. Organisaatiotaso huomioi‐

den valittavissa olleiden henkilöiden määrä oli luonnollisesti rajallinen. Vastaajat 

työskentelivät kuitenkin tuotannon rajapinnassa ja valtaosalla oli myös koneistus‐

taustaa, joten arvioinnin pohjalla oli suurella varmuudella toivottua näkemystä ja ko‐

kemusta. Vastausten määrä jäi karhuamisen jälkeenkin prosentuaalisesti pienem‐

mäksi kuin tuotannolle suunnatussa kyselyssä, mutta niiden käyttötarkoitus huomioi‐

den siihen tyydyttiin. 

 

Perimmäisinä tarkoituksina esimiesten haastattelulle ja sen toteutustavan valinnalle 

olivat siis lomakekyselyn luotettavuuden arviointi sekä mahdollisten tuotannon ja 

keskijohdon näkemyserojen kartoittaminen. Samalla saatiin myös vääristymätöntä, 

osallistujien itse kirjaamaa dokumentaatiota esimiesten näkemyksistä aiempien kes‐

kustelujen lisäksi ja tueksi. Lomakkeita jaettaessa osallistujien kanssa käytiin lävitse 

haastattelun lähtökohtainen tarkoitus tuotannon nykytilan kartoittamiseksi ja keho‐

tettiin sen mukaiseen reflektointiin myös omia vastauksia arvioitaessa. Palautetta lo‐

makkeen sisällöstä, selkeydestä ja yleisestä toimivuudesta tiedusteltiin kyselyjä pa‐

lautettaessa. Tiedusteluun pyydettiin varautumaan jo haastattelua käynnistettäessä. 

Pääsääntöisesti palaute oli positiivista, heikoimmillaankin neutraalia. Haastattelu ko‐
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ettiin jäsennellyksi, selkeäksi/sujuvaksi ja mikä tärkeintä, sisällöltään tarkoituksenmu‐

kaiseksi. Yhdessä aiemman johdon katselmuksen kanssa, tämä vahvisti luottamusta 

tutkimukseen ja sen toteutustapaan. 

 

Myös esimiehille suunnatun lomakehaastattelun tuloksista tehtiin erillinen kooste 

(liite 4). Koska tarkoituksena oli käyttää tuloksia referenssinä tuotannon haastattelu‐

tulosten arviointiin, koosteeseen sisällytettiin prosentuaaliset jakaumat. Analyyseilla 

ja johtopäätöksillä ei olisi ollut vertailun kannalta käyttöarvoa. Haastattelun suoritta‐

misen jälkeen myös esimiesten suullisessa palautteessa oli havaittavissa jonkinastei‐

nen muutos. Keskustelut siirtyivät yksityiskohtaisemmalle tasolle. Määrä ja laatu ei‐

vät kuitenkaan suoranaisesti kohentuneet, pikemmin päinvastoin. Syntyi vaikutelma, 

että oikeiden kysymysten hahmottamisen ja pohtimisen sijaan haluttiin siirtyä suo‐

raan vastauksiin. Esiin nousi potentiaalisiakin ratkaisuvaihtoehtoja, mutta järjestel‐

mällisen arvioinnin varmistamiseksi niille ei annettu tässä vaiheessa suurta painoar‐

voa. 

5.2.3 Myyntiorganisaation haastattelu 

Myyntiorganisaation osallistaminen oli ensiarvoisen tärkeää kartoitettaessa yksikön 

toimintaa ja täsmennettäessä koko tilaus‐/toimitusprosessin ydinongelmia. Tutki‐

muksen ja sitä kautta haastattelujen kohteita rajattaessa tukeuduttiin opinnäytetyön 

alkuperäiseen tehtävänantoon, eli kartoitus rajattiin yksikkötasolle myös myyntiorga‐

nisaation kohdalla. Myynnistä ja markkinoinnista kokonaisuutena vastaavien hallin‐

non edustajien näkemyksiä ei kartoitettu. Sen sijaan keskityttiin operatiiviselle, suo‐

raan asiakas‐ ja tuotantorajapinnassa toimivalle tasolle. 

 

Toteutuksessa päädyttiin teemahaastatteluun koska tavoitteena oli kohtuullisen va‐

paa keskustelutilanne, mutta täysin strukturoimaton haastattelu ei olisi tullut kysee‐

seen rajatun aihepiirin vuoksi. Kategorisoinnissa ja kysymysten määrittelyssä nouda‐

tettiin lomakehaastattelun rakennetta. Aiemmista väittämistä nivottiin kuitenkin tii‐

viimpi kysymysrunko vapaamman ja monipuolisemman vuorovaikutuksen aikaansaa‐

miseksi. Teemahaastattelun runkoon päätyi lopulta 13 lomakehaastattelun raken‐
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netta mukailevaa kysymystä. Lisäksi mukaan sisällytettiin kaksi lisäkysymystä. Ensim‐

mäisellä lisäkysymyksellä pyrittiin hahmottamaan asiakkaiden näkemyksiä yksikön 

laaduntuottokyvystä henkilöiltä, jotka toimivat tiiviimmin asiakasrajapinnassa. Toi‐

sella taas haettiin myyntiorganisaation omaa näkemystä mahdollisista kehityskoh‐

teista. Jälkimmäinen on rinnastettavissa ja lähtökohtaisesti myös verrattavissa loma‐

kehaastattelun sanallinen palaute‐osioon. 

 

Haastattelu toteutettiin ryhmähaastatteluna lähinnä aikataulujen yhteensovittami‐

sen vuoksi. Tilaisuuden käynnistyttyä ilmeni kuitenkin, että aikataulujen sanelema to‐

teutustapa johti osaltaan toivottuun vapaaseen keskusteluun. Toinen toistaan ruokki‐

neiden näkemysten ja niistä seuranneiden vastausten sekä konsensuksen saavutta‐

minen henkilökohtaisten haastattelujen kautta olisi ollut epätodennäköistä, tai opin‐

näytetyön tekijän näkökulmasta vähimmilläänkin huomattavan työlästä. Keskustelun 

edetessä ja polveillessa haastattelija joutui hetkittäin muistuttamaan aiheessa pitäy‐

tymisessä. Haastatteluun varattu aika ylittyi yli puolella, mikä saattaa kieliä opinnäy‐

tetyön tekijän arviointikyvyn tai kohdeyrityksen palaverikulttuurin heikkoudesta. 

 

Opinnäytetyön tavoitteiden mukaisten ydinasioiden hahmottaminen ja kirjaaminen 

muistioon (liite 5) oli kuitenkin lopulta suurella todennäköisyydellä helpompaa, ja 

lopputuloksen kannalta varmempaa, verrattuna yksittäisten haastattelujen pohjalta 

tehtyihin analyyseihin ja johtopäätöksiin. Muistio tarkistutettiin/hyväksytettiin vielä 

haastatteluun osallistuneilla sen oikeellisuuden varmistamiseksi ja hyödyntämiseksi 

opinnäytetyön, sekä mahdollisten muiden yksikön toimintaan liittyvien tutkimus‐/ke‐

hityshankkeiden aineistona. 

5.3 Haastattelutulosten arviointi 

Puhuttaessa tuotelaadusta suurin painoarvo asetettiin tuotannon näkökulmalle. Mui‐

den organisaatiotasojen tehtävänä on pikemmin laadukkaaseen ja tehokkaaseen toi‐

mintaan tarvittavien edellytysten varmistaminen. Myös tulosten tulkinnassa ja ydin‐

ongelmien täsmentämisessä lähtökohdaksi valittiin siis tuotannolle suunnattu loma‐
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kehaastattelu. Tulosten analysoinnin käynnistyessä päivittäistä kanssakäymistä osal‐

listujien kanssa jatkettiin oikeiden tulkintojen ja johtopäätösten varmistamiseksi. 

Haastattelussa taso koettiin huonoksi seuraavien osioiden kohdalla: 

‐ työohjeiden yksiselitteisyys ja selkeys 

‐ tieto asiakasvaatimuksista/avainominaisuuksista 

‐ merkintävaatimuksiin liittyvät ohjeet ja tieto 

‐ yleinen tiedonkulku 

‐ raportointi‐ ja jäljitettävyysvaatimukset 

‐ uusien tuotteiden valmistuksen suunnitelmallisuus 

‐ uusien tuotteiden valmistukseen liittyvät ohjeet ja tuki. 

 

Lisäksi kehityskohteiksi tunnistettiin seuraavat osiot: 

‐ työ‐/menettelyohjeiden riittävyys 

‐ valmistusmenetelmien tehokkuus ja standardointi 

‐ työlaitteiden tarkoituksenmukaisuus 

‐ vika‐ ja vaikutusanalyysin hyödyntäminen 

‐ ohjaussuunnitelman hyödyntäminen 

‐ mittausjärjestelmien analysointi. 

 

Tasoltaan huonot osiot olivat yhdistettävissä otsikkotasolla edelleen työohjeisiin/do‐

kumentteihin ja tiedonkulkuun, laatuvaatimuksiin sekä uusien tuotteiden valmistuk‐

seen/tuotantoon hyväksyntään. Myös kehityskohteiksi tunnistetut aiheet olivat linki‐

tettävissä samojen pääotsikoiden alle. Valmistusmenetelmiin ja käytettäviin työlait‐

teisiin liittyvät osiot tosin pienellä varauksella, mutta käytyjen keskustelujen pohjalta 

myös niiden tarkempi arviointi olisi aiheellista tehdä jo uuden tuotteen valmistusta 

suunniteltaessa. 

5.3.1 Työohjeet, dokumentit ja tiedonkulku 

Tuotannon kanssa käydyissä keskusteluissa tuotiin esiin, että vaikka työohjeet/doku‐

mentit ja tiedonkulku ovat pääosin yhdistettävissä, tuotannossa kaivattiin kirjallisten 

ohjeiden lisäksi enemmän myös suullista kommunikointia, esimerkiksi tietoa asiakas‐

palautteesta sekä tuotteiden oleellisimmista ominaisuuksista. Myös kirjallisiin ohjei‐

siin kaivattiin täsmennyksiä, jotta asiakas‐/tilauskohtaiset erityisvaateet pystyttäisiin 

huomioimaan. Olemassa olevien työ‐/menettelyohjeiden määrää pidettiin pääsään‐
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töisesti riittävänä, mutta ongelmia aiheutti niiden hetkittäinen paikkansapitämättö‐

myys. Useimmissa tapauksissa taustalta paljastui vanhojen vaihemallien kopioiminen 

uusia nimikkeitä perustettaessa. 

 

Verrattaessa tuotannon tuloksia työohjeista/dokumenteista ja tiedonkulusta esimies‐

ten vastaaviin, jakaumat olivat useimpien osioiden kohdalla samansuuntaiset. Selkein 

ero liittyi työ‐/menettelyohjeiden riittävyyteen. Esimiesten näkemyksen mukaan oh‐

jeita tarvittaisiin selvästi enemmän. Tuotannon vastausten painopiste oli päinvastai‐

nen, mutta aihe oli tunnistettu kehityskohteeksi myös tuotannon tuloksia tulkittaessa 

poikkeavien näkökantojen yhteismäärän vuoksi. 

 

Myyntiorganisaation haastattelussa tuotiin julki, että asiakkaiden työ‐/menettelyoh‐

jeiden ja dokumenttien katselmoinnissa sekä jalkauttamisessa on selviä puutteita. 

Myynnin näkemyksen mukaan monet ongelmat olisivat vältettävissä noudattamalla 

olemassa olevaa uusien tuotteiden katselmointiin ja valmistuksen suunnitteluun liit‐

tyvää NPI (New Product Introduction) ‐prosessia. Tuotannon tueksi tarvitaan myyn‐

nin mukaan lähes poikkeuksetta myös omia menettelyohjeita asiakkaiden dokument‐

tien lisäksi. Omien ohjeiden laadinta ja hallinta vastuuhenkilöineen on kuvattu NPI‐

prosessissa, mutta nykyisellään sitä ei noudateta. Itse NPI‐prosessin koettiin vaativan 

vielä jatkojalostusta sekä läpinäkyvyyttä ohjeiden läpikäynnin, laatimisen ja jalkautta‐

misen varmistamiseksi. 

5.3.2 Laatuvaatimukset 

Laatuvaatimusten kuten raportointi‐, jäljitettävyys‐, puhtaus‐ ja merkintävaateiden 

tiedostamisessa vaikutti olevan suuria henkilöistä ja asiakkuuksista riippuvia eroja. 

Tekijöillä jotka olivat työskennelleet tiiviisti tiettyjen tuotteiden valmistukseen vara‐

tuilla resursseilla, oli hyvä käsitys vaatimuksista. Ongelmia ilmeni resurssia vaihdetta‐

essa, tai kun resurssilla ryhdyttiin valmistamaan tekijöille ennalta vieraamman asiak‐

kaan tuotteita. Ongelmatilanteiden taustalla oli poikkeuksetta vaatimusten epäselvä 

tai täysin puuttuva ilmeneminen piirustuksista tai tuotannon työkorttien työ‐/menet‐

telyohjeilta. 
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Myös esimiesten arvioista oli huomattavissa puutteellinen tai ylimalkainen asiakas‐

vaatimusten läpikäynti ja tiedostaminen. Yksittäisistä osioista taso koettiin huonoksi 

varsinkin tuotteiden merkintöihin liittyvien vaatimusten huomioinnissa. Samassa osi‐

ossa oli havaittavissa voimakas jakauma tuotannon vastauksissa. Tuotteiden käsitte‐

lyyn ja suojaukseen liittyvän väittämän kohdalla esimiesten vastaukset jakautuivat 

jyrkästi. Tuotannon vastauksia tulkittaessa kyseisen osion taso oli määritetty hyväksi. 

Samalla oli kuitenkin huomioitu poikkeavien näkökulmien painottuminen uudempiin 

työntekijöihin ja sitä kautta mahdollinen lisäperehdytyksen tarve. 

 

Myyntiorganisaatio arvioi sortuvansa liian usein oletuksiin laatuvaatimusten huomi‐

oinnissa. Tieto asiakkaiden vaatimuksista tulee tilausvaiheessa juuri myynnille, jonka 

jälkeen ne käydään vaihtelevasti läpi eri forumilla. Tiedon välittäminen ja jalkautus 

jää kuitenkin usein arvioimatta ja varmistamatta. Myynnin näkemyksen mukaan yh‐

tenäistä toimintamallia ei ole, tai ainakaan sitä ei noudateta. 

5.3.3 Uusien tuotteiden valmistus ja tuotantoon hyväksyntä 

Laatuvaatimusten jalkauttamisen lisäksi myös uusien tuotteiden valmistuksen suun‐

nitelmallisuus sekä ohjeet ja tuki valmistusta käynnistettäessä koettiin tuotannon nä‐

kökulmasta heikoksi. Hämmentävää oli hajonta menetelmäsuunnittelun edustajien 

vastauksissa, huomioiden että he ovat tiiviimmin mukana valmistuksen käynnistämi‐

sessä. Hajonnan taustalta paljastuivat asiakas‐/tuotekohtaiset erot. Myös uusien 

tuotteiden valmistukseen ja tuotantoon hyväksyntään liittyvät PPAP‐vaatimukset tie‐

dostettiin tuotannossa, osaltaan suoritetun lomakehaastattelun ja osaltaan aiempien 

satunnaisten henkilöstön osallistamisten vuoksi. PPAP‐dokumenttien sekä niiden mu‐

kaisten laatutyökalujen hyödyntämismahdollisuuksia tiedusteltiin ja pohdittiin use‐

ammassa keskustelussa. 

 

Esimiesten näkemykset uusien tuotteiden valmistuksen käynnistämiseen liittyvistä 

suunnitelmallisuudesta, ohjeista ja tuesta olivat hyvin samankaltaisia, joskin vielä 

kriittisempiä kuin tuotannolla. Positiivisia arvioita ei esiintynyt lainkaan. PPAP‐

käytäntöjen hyödyntämiseen liittyvissä osioissa esimiesten arvioissa oli suurempaa 

hajontaa tuotannon tuloksiin verrattuna. Tämä saattaa kieliä joko laaja‐alaisemmasta 
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kokemuksesta ja aihepiirin tuntemuksesta tai kyseisten dokumenttien käsittelyn ja 

hyödyntämisen painottumisesta toimihenkilötasolle. 

 

Myyntiorganisaatio painotti edelleen NPI‐prosessin merkitystä uusien tuotteiden val‐

mistusta suunniteltaessa. Toimintamalli valmistuksen käynnistämiselle on sovittu ja 

kuvattu, mutta jostain syystä sen mukaan ei kuitenkaan toimita. Myös uusien tuottei‐

den valmistuksen dokumentointi koettiin puutteelliseksi. Kun vastuu valmistuksesta 

siirtyy menetelmäsuunnittelulta koneistajille, kaikki tarvittava tieto ei välttämättä ole 

tuotannon käytettävissä. Asiakkaiden PPAP‐vaatimuksiin liittyviä työkaluja hyödynne‐

tään myynnin näkemyksen mukaan satunnaisesti, jos ollenkaan. Tuotiin esiin, että 

vaikka selvää toimintamallia ei ole, joissain tapauksissa samankaltaisia elementtejä 

hyödynnetään tiedostamattomasti. Itse tuotantoon hyväksynnän arvioitiin toimivan 

kohtuullisen aukottomasti, koska protovaiheessa vaatimustenmukaisuus varmiste‐

taan poikkeuksetta yksikön lopputarkastuksen toimesta. 

5.3.4 Sanallinen ja vapaa palaute 

Lomakehaastattelun yhteydessä tarjottu mahdollisuus sanallisen palautteen antami‐

seen tuotti valitettavan vähän vastauksia, eikä niiden kautta saatu yhtä poikkeusta 

lukuun ottamatta suoria täsmennyksiä tulosten mukaisiin ydinongelmiin. Tiedustelta‐

essa tuotannon näkemyksiä laadunvarmistuksen kehittämiseksi vastauksiksi oli kir‐

jattu seuraavat ongelmat: 

‐ Etukäteisvalmistelu mittapöytäkirjojen ja leimauksien osalta voisi olla tehok-
kaampaa, ettei tarvitsisi ruveta kyselemään siinä vaiheessa kun työ on käyn-
nissä ja kappaleet muuten valmiina, mutta leimaukset puuttuu. 

‐ Minulle eniten haittaa aiheuttaa mittavälineet (kaarimikrot 400 ->). Isot kaari-
mikrot hyvin epätarkkoja tähän päivään. Työaikaa myös tuhlaantuu aivan tur-
haan. 

‐ Mittalaitteita käsitellään huolimattomasti, ovat likaisia/kolhuisia. 
‐ Mittavälineet osin luokattomia. Puhtaus mittavälineissä huono sekä osin luo-

tettavuus. Koneet myös osin epätarkkoja. 
 

Palautteista ensimmäinen täsmensi osaltaan asiakkaiden laatuvaatimuksia sekä nii‐

hin liittyviä dokumentteja ja työohjeita koskevaa ydinongelmaa. Vaatimusten tulisi 

olla tiedossa ja jalkautettu ennen tuotannon käynnistämistä. Muussa tapauksessa 
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selvitykseen käytettävä aika on poikkeuksetta pois arvoa tuottavasta työstä. Mitta‐

laitteiden epätarkkuus oli aiemman koosteen mukaisesti koettu ongelmaksi yksittäi‐

sillä resursseilla, lähinnä tietyn kokoluokan sorveilla. Aihetta puitiin kyseisten resurs‐

sien edustajien kanssa ja painotettiin tiedonsaannin tärkeyttä, jotta ongelmat voi‐

daan poistaa tapauskohtaisesti. Samassa yhteydessä tehtiin korvausinvestointeja on‐

gelmia aiheuttaneiden vanhojen vaihtokärkisten kaarimikrometrien tilalle. Myös 

työstökoneisiin liittyvistä ongelmista kehotettiin johdonmukaisesti tekemään yksikön 

käytännön mukainen huoltokutsu ongelmien ilmetessä. Mittavälineiden käsittelystä 

ja säilytyksestä yksiköllä oli asianmukaiset ohjeet, mutta niiden jalkautus jäi epäsel‐

väksi. Aihe kuului kuitenkin kiinteänä osana käynnissä olleeseen 5S‐projektiin, joten 

opinnäytetyössä sen tarkasteluun ei käytetty aikaa kuin järjestelmätasolla. 

 

Myyntiorganisaation näkemyksissä oli havaittavissa samankaltaisia toiminnan vaki‐

ointiin ja suunnitelmallisuuteen liittyviä teemoja, joita sivuttiin jo opinnäytetyön teo‐

riaosuudessa: 

Toimintamallien vakioinnilla, esim. NPI-prosessin noudattamisella voitaisiin blokata 

melkein kaikki edellä mainitut ongelmat. Valmistusmenetelmät ovat usein virheellisiä 

jo lähtökohtaisesti, eli suunnitelmallisuutta tarvittaisiin lisää. Virheiden syyt pitäisi 

poistaa ja tekeminen standardoida, saada erot eri vuorojen ja tekijöiden välillä pois 

tai ainakin pienemmiksi. Valmistussuunnitelmat pitäisi nostaa suurempaan rooliin. 

 

Haastattelujen yhteydessä syntyi väistämättä vaikutelma, että eri henkilöt organisaa‐

tiotasosta riippumatta tiedostavat tiukentuneen vaatimustason ja joiltain osin myös 

huomioivat sen omassa toiminnassaan. Tarkasteltaessa koko tilaus‐toimitusketjua 

toiminta ei kuitenkaan täysin korreloi vaatimuksiin. Tämä saattaa kieliä joko organi‐

soinnin ja ohjauksen puutteesta tai parhaimmillaan käynnissä olevasta toimintakult‐

tuurin muutoksesta. Huomionarvoista kuitenkin on, että toimintojen vakioinnin tär‐

keys laatuvaatimusten perustusten luomiseksi sekä työn sujuvuuden varmistamiseksi 

on jollain tasolla tunnistettu. Verrattaessa esimerkiksi olemassa olevien aktiivisten 

vaihemallien määrää aiempiin, nyttemmin käyttökiellossa oleviin, määrät ovat typis‐

tyneet huomattavasti. Tämä kertoo jo järjestelmätasolla, että vähimmillään valmis‐

tukseen käytettävien resurssien vakiointi on edennyt. Itse valmistusprosessien stan‐

dardointi tulisi toki varmistaa vielä erikseen. 
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Tiiviisti asiakasrajapinnassa toimivan myyntiorganisaation saaman palautteen mu‐

kaan koneistusyksikön laaduntuottokykyä pidetään asiakkaasta riippuen joko hyvänä 

tai heikoimmillaankin tyydyttävänä. Yritys kokonaisuudessaan koetaan laadun suh‐

teen kilpailijoitaan luotettavammaksi. Joidenkin asiakkaiden kohdalla tuotteet toimi‐

tetaan suoraan kokoonpanoon, jolloin hyväksyntä on täysin yrityksen vastuulla. 

Myyntiorganisaation oma näkemys oli hieman kriittisempi. Satunnaistenkin virheiden 

juurisyiden selvittämisen sekä toistumisen estämisen tärkeyttä painotettiin, vaikka 

yksikön laatupoikkeamakäytäntöjä pidettiin sinällään toimivina. 

5.4 Sekundääriaineistoon perehtyminen 

Observoinnin suuntauduttua järjestelmätasolle olemassa olevaan sekundääriaineis‐

toon tutustuminen limittyi luontevasti havainnointivaiheeseen. Tutkimuksen kan‐

nalta oleellisin aineisto sisältyi yrityksen laatu‐ ja johtamisjärjestelmään. Järjestelmän 

dokumentteja, niiden kattavuutta sekä asianmukaisuutta verrattiin tutkimuksen ede‐

tessä jatkuvasti standardin ja varsinkin asiakkaiden vaatimuksiin. Itse järjestelmän li‐

säksi perehdyttiin myös aiempiin asiakkaiden laatuvaatimusten mukaisiin dokumen‐

tointeihin. Oli havaittavissa, että valtaosa dokumenteista oli laadittu asiakkaiden 

omille dokumenttipohjille. Verrattaessa laatu‐ ja johtamisjärjestelmän sisältämiä do‐

kumenttipohjia asiakkaiden vastaaviin oli selvää, että niiden taso ei ollut riittävä. Jär‐

jestelmän dokumenteista aktiivisessa käytössä oli ollut ainoastaan kohtuullisen löyhä 

valmistusprosessin menetelmäkuvaus eli MPP (Manufacturing Process Plan). Koneis‐

tusyksikön käyttämä MPP‐dokumentti oli aiemmin ollut riittävä yhden pääasiakkaan 

kohdalla. Myös kyseinen asiakas oli sittemmin tuonut esiin vaatimustason nousun 

omien asiakkaidensa vaatimusten lisäännyttyä. 

 

Asiakkaiden laatuvaatimusten kartoittamiseksi perehdyttiin sekä toimittajaportaalien 

laatuaineistoon että eri asiakkaiden aiempiin projekteihin liittyviin materiaaleihin. 

Keskiöön nousseeseen uusien tuotteiden tuotantoon hyväksymiseen liittyvistä doku‐

menttivaatimuksista tehtiin kooste viiden merkittävimmän asiakkaan laatuaineiston 

perusteella (liite 6). Kaikki vaatimukset eivät koske automaattisesti koneistusyksik‐

köä, jolla ei ole esimerkiksi omaa suunnittelua. Kulloinenkin laadun suunnittelu‐ eli 
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QPL (Quality Plan Level) ‐taso eritellään aina PPAP‐tilauksella tai asiakkaiden kanssa 

käytävissä osakatselmuksissa. Koosteessa oli havaittavissa selvä yhteys QS‐9000‐

manuaaleihin kahden asiakkaan kohdalla. Myös kolmen muun asiakkaan vaatimukset 

sisälsivät samoja elementtejä. Oleellisimpien ja ajantasaisten asiakasvaatimusten 

tunnistamiseksi myös merkittävimmät laatuvaatimuksia sisältävät uudet tilaukset 

pyydettiin katselmoitaviksi olemassa olevan aineiston lisäksi. Käytettävissä olleen ai‐

neiston perusteella koneistusyksikköä koskevat hyväksyntäprosessiin liittyvät doku‐

mentointivaatimukset ovat: 

‐ Design Record (suunnitteludokumentit) 
‐ Flowchart (prosessikaavio) 
‐ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) (prosessin vika‐ ja vaiku‐

tusanalyysi) 
‐ Control Plan (ohjaus‐/tarkastussuunnitelma) 
‐ Initial Sample Inspection Report (ISIR) (näyte‐erän tarkastuspöytäkirja) 
‐ Material Test Results (MTR) (materiaalin testitulokset) 
‐ Part Submission Warrant (PSW) (valmistettavuusvakuutus). 

 

Lisäksi yksiköltä on satunnaisesti vaadittu mittausjärjestelmän analyysia MSA (Mea‐

surement System Analysis) sekä valmiutta osoittaa tilastollisen prosessin ohjauksen 

SPC (Statistical Process Control) hyödyntämismahdollisuudet. Jälkimmäiseen liittyen 

tehtiin erillinen projektityö opinnäytetyön tekijän ja kanssaopiskelijan toimesta jo 

aiemmin. Tuolloin saatiin suljettua erään asiakkaan auditointipoikkeama ja määritet‐

tyä yksikölle toimintamalli mahdollista myöhempää tarvetta varten. Mittausjärjestel‐

män analysointiin on puolestaan tarvittaessa käytetty erään asiakkaan suostumuk‐

sella heidän toimittamaansa Gage R&R‐työkalua. Molemmat ovat tehtävissä kohtuul‐

lisen pienellä vaivalla myös Minitab‐ohjelmalla, mutta lisenssejä on yksikön käytössä 

rajallisesti. 

 

Asiakkaiden portaaleihin ja aineistoon perehdyttäessä kartoitettiin laatuvaatimusten 

lisäksi myös asiakkaiden laatimat laatutyökalut ja ‐käytännöt. Erilaisia menettelyoh‐

jeita ja esimerkiksi poikkeamatilanteiden käsittelyyn laadittuja toimintamalleja ja do‐

kumentteja verrattiin koneistusyksikön vastaaviin. Havaintojen perusteella joidenkin 

asiakkaiden toiminnassa oli selviä viitteitä teoriaosuuden mukaiseen jatkuvan paran‐

tamisen kulttuuriin. Vaikkakaan asiakkaiden materiaalit eivät ole hyödynnettävissä 
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opinnäytetyön lähteinä, havainnot kirjattiin ylös erilliseen muistioon hyödynnettä‐

viksi prosessi‐benchmarking‐aineistona. 

5.5 Benchmarking 

Toimintaa vertailtaessa päädyttiin sisäiseen benchmarkingiin, koska yrityksen kilpaili‐

joihin liittyvää aineistoa ei ollut juuri käytettävissä ja asiakkaiden toiminnasta saatiin 

opinnäytetyön tavoitteet huomioiden riittävä käsitys sekundääriaineiston sekä aiem‐

min hankitun kokemusperäisen tiedon kautta. Itse vertailu yhdistettiin yrityksen sisäi‐

siin auditointeihin yhtäältä asianosaisten ajankäytön ja toisaalta tarkoitukseen sopi‐

van aihepiirin vuoksi. Vertailukohdiksi valikoituivat toiminnoiltaan Jyväskylän yksik‐

köä lähinnä olevat Härmän ja Sastamalan koneistusyksiköt. Kysymysrunko sisälsi työ‐

ohjeisiin ja dokumentteihin, laadun varmistukseen sekä uusien tuotteiden tilausten 

käsittelyyn, valmistukseen ja hyväksyntään liittyviä osioita. 

 

Eri yksiköiden vastaukset/kommentit sekä niiden ja yksiköiden edustajien kanssa käy‐

tyjen keskustelujen pohjalta tehdyt huomiot koostettiin yhdelle dokumentille (liite 

7). Huomiot (/paras yksikkö) ‐sarakkeeseen pyrittiin tunnistamaan osio kerrallaan yk‐

sikkö tai yksiköt, joiden toiminnasta Jyväskylän koneistusyksikkö tai vastavuoroisesti 

muut yksiköt voisivat oppia. Mikäli toiminnassa taas ei tunnistettu merkittävää eroa, 

kulloinenkin osio jätettiin huomiotta. Vertailun tuloksena soveltuvuudeltaan Jyväsky‐

län yksikön käyttöön nousivat arvioitaviksi seuraavat toimintatavat/‐mallit: 

‐ työohjeiden 100 % läpikäynti/varmistaminen tilaus‐/projektikohtaisesti 

‐ selvät vastuut ohjeiden hallintaan 

‐ ohjeiden hallinta ERP:n avulla 

‐ mittapöytäkirjojen hallinta ERP:n avulla 

‐ asiakasvaatimusten 100 % läpikäynti ja arviointi. 

 

Lisäksi huomionarvoisiksi menettelytavoiksi tunnistettiin: poikkeavien tuotteiden fyy‐

sinen eristäminen, laatupoikkeamien kirjaaminen suoraan ERP:n töiltä, asiakkaan tie‐

dottaminen uuden tuotteen tarjouskäsittelystä määräajassa sekä henkilöstön laa‐

jempi osallistaminen valmistettavuutta arvioitaessa. Jyväskylän yksikkö puolestaan 

erottui edukseen uusien tuotteiden tarjousprosessin mittaroinnissa. Useiden osioi‐

den kohdalla vastuut vaikuttivat henkilöityneen kohtuullisen rajalliselle joukolle, tai 
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pahimmillaan yksittäisille ihmisille. Yhdistettynä puutteellisiin käytäntöihin ja ohjei‐

siin tämä voidaan nähdä jonkinasteisena riskinä toiminnalle. 

 

Opinnäytetyön edetessä, uuden tuotteen hyväksyntämenettelyn ja siihen liittyvän 

dokumentoinnin noustua keskeiseksi kehityskohteeksi, vertailun tueksi haluttiin vielä 

täsmennyksiä. Eri yksiköiden edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Jy‐

väskylän ja Härmän yksiköille esitetyt laatuvaatimukset olivat lähimpänä toisiaan. 

Tätä taustaa vasten täsmentävien lisäkysymysten kohteeksi valikoitui Härmän laatu‐

päällikkö (liite 8). Keskustelu vahvisti käsitystä laatuvaatimusten samankaltaisuu‐

desta. Molemmissa yksiköissä vaatimustasoa voidaan pitää korkeana ja alati tiuken‐

tuvana. Myös yksiköiden dokumentointikäytäntöjä voidaan pitää samankaltaisina. 

Toimintamallit ovat vakiintuneet, mutta niitä ei ole kuvattu tai ohjeistettu ja ne ovat 

yksittäisten henkilöiden varassa. Kummassakin yksikössä käytetään asiakkaiden do‐

kumenttipohjia ja samankaltaisiin tuotteisiin liittyvien dokumenttien kopioimi‐

nen/yhdistäminen on sovittavissa tiettyjen asiakkaiden kanssa. Härmän yksikön 

eduksi voidaan katsoa oikea‐aikainen tiedonsaanti laatuvaatimuksista, jolloin laadun 

suunnittelu ja hyväksyntämenettelyn dokumentointi päästään aloittamaan ennen 

tuotteiden valmistuksen käynnistämistä. 

6 Työn tulokset 

Arvioitaessa opinnäytetyön yhteydessä toteutettavia/käynnistettäviä toimenpiteitä, 

eri tutkimusmenetelmien tuloksina havaituissa kehityskohteissa oli edelleen löydet‐

tävissä yhteneväisyyksiä. Toimenpiteiden priorisoinnin helpottamiseksi sen visuali‐

sointiin käytettiin Eisenhower‐nelikenttää, jossa huomioitiin seuraavat soveltuvilta 

osin yhdistetyt osiot: 

‐ tuotteiden hyväksyntä/luovutus‐prosessikuvaus 

‐ työohjeet/dokumentit ja tiedonkulku 

‐ laatuvaatimusten huomioiminen/jalkautus 

‐ uusien tuotteiden valmistus ja tuotantoon hyväksyntä 

‐ työohjeiden/dokumenttien hallinta ERP:llä 

‐ sekä sanallisen/vapaan palautteen tuloksena: 

o mittalaitteiden asianmukaisuus 

o NPI‐prosessi 

o laatupoikkeamiin reagointi/toistumisen ehkäisy. 
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Taulukko 1. Toimenpiteiden priorisointi. 

 

 

Määrittely tehtiin nimenomaan opinnäytetyön tavoitteiden mukaista toimenpidear‐

viointia varten, eikä se poissulje ei-tärkeiksi tai ei-kiireelliseksi arvioitujen osioiden 

merkityksellisyyttä kehitettäessä koneistusyksikön laadunvarmistusta ja toimintaa 

kokonaisuudessaan. Huomionarvoista on, että esimerkiksi työohjeet/dokumentit ja 

tiedonkulku sekä laatuvaatimusten huomioiminen/jalkautus ‐osiot ovat ainakin joil‐

tain osin kohennettavissa tärkeiksi ja kiireellisiksi arvioitujen osioiden kautta. Niiden 

osalta tulisikin suorittaa uusi arviointi valittujen toimenpiteiden läpiviennin jälkeen. 

Laatupoikkeamiin reagoinnin ja niiden toistumisen ehkäisyn tärkeyttä ei voi vähek‐

syä. Tarkasteltaessa tutkimustuloksia kokonaisuudessaan voidaan kuitenkin todeta, 

että olemassa olevat käytännöt eivät vaadi välittömiä kehitystoimenpiteitä. Mittalait‐

teiden käsittelystä, huollosta ja hankinnasta yksiköllä on toimintaohjeet ja ‐malli, jo‐

ten osio on lähtökohtaisesti korjattavissa tiedotuksen varmistamisella. NPI‐prosessi 

ja ERP:n hyödyntäminen dokumenttien hallintaan rajattiin tyystin opinnäytetyön ul‐

kopuolelle. NPI‐prosessi on myyntiorganisaation hallinnassa sekä jatkuvan muutok‐

sen alla oleva käytäntö, jonka kohdalla laadun perspektiivistä tulee varmistaa laatu‐

vaatimusten sisällyttäminen sekä laatu‐ ja myyntikäytäntöjen päällekkäisyyksien vält‐

täminen. ERP:n hyödyntäminen dokumenttien hallintaan taas ei sellaisenaan palvele 

opinnäytetyön tarkoitusta. Se kuitenkin selkeyttäisi ja yhtenäistäisi niin yksikön laa‐

tuorganisaation kuin muunkin henkilöstön toimintaa, joten toimintamallin potenti‐

aali on arvioitava erikseen asianosaisten toimesta. 
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6.1 Hyväksyntäprosessi 

Järjestelmätason havainnoinnin yhteydessä ilmenneet puutteet tuotteiden hyväk‐

syntä‐/luovutusprosessin kuvauksessa, yhdistettynä lähestyvään koneistusyksikön 

auditointiin, nostivat prosessikuvauksen määrittämisen ja laadinnan priorisoinniltaan 

kriittiseksi. Lähtötilanne ja aikataulu huomioiden parhaaksi lähestymistavaksi arvioi‐

tiin alustavasti asianosaisten osallistaminen ja heidän toimintaansa perehtyminen. 

Asianosaisten kanssa käydyt keskustelut vahvistivat jo opinnäytetyön alkuvaiheessa 

ilmi tuotua näkemystä, että toiminnoissa oli asiakaskohtaisia sekä henkilöistä riippu‐

via eroja. Prosessikuvausta määritettäessä vaikutti, että täydellistä yhteisymmärrystä 

ei löydy. Tämän vuoksi kuvauksen laadintaa päätettiin lopulta lähestyä asiakaskoh‐

taisten vaatimusten kautta. Tuloksena oli raportointi‐ ja yksilöintivaatimuksiin, eli 

käytännössä tuotteiden hyväksyntään ja luovutukseen liittyvä menettelyohje yksikön 

operatiiviselle keskijohdolle, tuotannolle ja logistiikalle (liite 9). Menettelyohje katsel‐

moitiin ja hyväksyttiin asianosaisten toimesta. 

 

Keskeisimmässä asemassa asiakasvaatimusten arvioinnissa on yksikön myyntiorgani‐

saatio. Asiakkaiden laatuvaatimukset, raportointi‐ ja jäljitettävyysvaateet mukaan lu‐

ettuina, saattavat ilmetä sekä tilauksilta että piirustuksilta. Onkin oleellista, että vaa‐

timukset tulevat huomioiduiksi ja ymmärretyiksi jo ennen tilausten vahvistamista. 

Myynnin vastuulla on myös kutsua tarvittaessa koolle arviointiryhmä tilausten sekä 

piirustusten läpikäyntiin ja kevyimmilläänkin välittää tieto laatuvaatimuksista yksikön 

laatuorganisaatiolle. Laadun vastuulla on laatia tarvittavat dokumentit, huolehtia nii‐

den jakelusta, hyväksynnästä ja tallentamisesta sekä kirjata riittävät ohjeet toimin‐

nanohjausjärjestelmän nimikkeille, jotta tarvittava tieto tulostuu myös tuotannon 

työkortteihin. Tuotanto täyttää vaaditut dokumentit omalta osaltaan työkorttien tai 

piirustusten ohjeiden mukaisesti ja huomioi myös mahdolliset tuotteiden merkintä‐

vaatimukset. Tuotteiden valmistuttua logistiikka ottaa huomioon asiakaskohtaiset 

vaatimukset menettelyohjeen mukaisesti ja informoi laatua tuotteiden toimituksesta. 

Laatu tarkastaa dokumentit, toimittaa ne ohjeen mukaisesti asiakkaalle tai huolehtii 

niiden arkistoinnista ja antaa tuotteille toimitusluvan. 
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Kun operatiivisille toiminnoille suunnattu menettelyohje oli hyväksytty, järjestelmä‐

tason prosessikuvauksen laatimisessa oli lopulta kyse enää tuotteiden, joilla ei ole 

suoranaisia dokumentointivaatimuksia, huomioinnista. Mikäli tuotteeseen ei liity ra‐

portointi‐, yksilöinti‐ tai jäljitettävyysvaateita, määräävää on, onko tuote asiakkaan 

hyväksymällä sarjavalmistusasteella vai onko kyseessä uusi tuote. Kun kyseessä on 

ensimmäinen valmistuskerta, tuotteelle tehdään 100 % tarkastus yksikön laatuosas‐

ton toimesta ja hyväksyntä on tarkastajien vastuulla. Tuotteen ollessa sarjavalmistus‐

asteella vastuu vaatimustenmukaisuudesta on tuotannolla. Tällöin hyväksyntään ja 

luovutukseen liittyvät tiedot ovat jäljitettävissä toiminnanohjausjärjestelmästä. Pro‐

sessikuvauksen edettyä luonnosasteelle se katselmoitiin yksikön johdon kanssa ja 

siinä yhteydessä kuvaukseen lisättiin maininta mahdollisten tuotteeseen liittyvien 

muutosten huomioinnista. Lopullinen prosessikuvaus saatiin valmiiksi ennen määrä‐

aikaa, eli lähestynyttä auditointia, hyväksytettiin vielä yksikön johdolla ja luovutettiin 

liitettäväksi uuteen johtamisjärjestelmään (liite 10). Kuvaus toimitettiin myös yksikön 

operatiivisen johdon hyödynnettäväksi. 

6.2 Hyväksyntämenettelyn dokumentointi 

Laadun suunnittelun ja dokumentoinnin tavoitteena on poikkeuksetta tuotteen hy‐

väksyntä tuotantoon. Hyväksyntää taas voidaan pitää pääsääntöisesti ehtona ja edel‐

lytyksenä sarjavalmistuksen käynnistämiselle sekä uuden tuotteen toimitukselle. 

Määritellystä QPL‐tasosta riippuen dokumentointi saattaa sisältää kevyimmillään 

vahvistuksen tarvittavien työpiirustusten vastaanottamisesta ja arvioinnista, näyte‐

erän tarkastuspöytäkirjan sekä valmistettavuusvakuutuksen. Kun taas puhutaan lop‐

putuotteen toiminnan kannalta kriittisestä tai turvallisuusluokitellusta tuotteesta, 

vaaditaan lisäksi vähimmilläänkin kuvaus vakioidusta/vakioitavasta prosessista sekä 

dokumentit prosessin riskien arvioinnista, ohjauksesta/tarkastuksista ja käytettävien 

materiaalien analysoinnista. Prosessinomistajan koordinoimien dokumentointien li‐

säksi lopullisen validoinnin edellytyksenä on usein myös asiakkaan prosessiauditointi. 

QS‐9000‐manuaalien mukaisen hyväksyntämenettelyn tarkoituksena on varmistaa, 

että kaikki suunnittelun dokumentit sekä vaatimukset on ymmärretty ja että niihin 

pystytään vastaamaan myös sarjatuotantovaiheessa tarjouksen mukaisen tuotanto‐

tahdin puitteissa. (PPAP 2009, 1.) 
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Sekundääriaineistoon perehdyttäessä havaitut yhtäläisyydet toimeksiantajan asiak‐

kaiden laatuvaatimusten ja QS‐9000‐manuaalien välillä johtivat osaltaan manuaalien 

hyödyntämiseen myös dokumenttipohjia/laatutyökaluja laadittaessa. Kun alkuperäi‐

sen toimeksiannon yhteydessä yhdeksi tavoitteeksi oli kuitenkin asetettu geneerisen 

toimintamallin määrittäminen, dokumenttipohjien laadinnassa huomioitiin myös ma‐

nuaaleista poikkeavat vaatimukset. Dokumenttipohjat laadittiin yhdelle Excel‐työkir‐

jalle hallinnan, revisioinnin ja käytettävyyden helpottamiseksi. Revisioinnin seuraa‐

miseksi mukaan liitettiin Change History‐välilehti (liite 11), sekä yksittäisten projek‐

tien että masterdokumentin muutosten verifioimiseksi. Dokumenttipohjia ei tallen‐

nettu olemassa olevaan laatu‐ ja johtamisjärjestelmään, jotta aiemmin havaitut puut‐

teet ja päällekkäisyydet dokumentteja revisioitaessa saataisiin eliminoitua. Sitä vas‐

toin sovittiin, että masterdokumentti tallennetaan verkkosijaintiin, josta se on linki‐

tettävissä uuteen laatu‐ ja johtamisjärjestelmään. 

6.2.1 Suunnitteludokumentit 

Useissa tapauksissa vahvistukseksi suunnitteludokumenttien arvioinnista riittää ajan‐

tasainen työpiirustus sekä listaus mahdollisista tilauksella esitetyistä vaatimuksista. 

Kyseinen toimintatapa vaikutti pätevän myös niihin koneistusyksikön asiakkaisiin, joi‐

den laatuvaatimukset noudattivat QS‐9000‐manuaaleja. Kun tavoitteena oli kuitenkin 

toimintamallien ja dokumentoinnin yhtenäistäminen, suunnitteludokumenttien koh‐

dalla määrääväksi tekijäksi nousivat yksityiskohtaisemmat vaatimukset. Joidenkin asi‐

akkaiden kohdalla vaatimuksiin sisältyi myös toteutettavuuden arviointi sekä esimer‐

kiksi potentiaalisten kustannussäästöjen tunnistaminen. Suunnitteludokumentit kat‐

tava pohja päätettiin laatia toteutettavuussitoumusta eli TFC:tä (Team/Technical 

Feasibility Commitment) mukaillen. 

 

Toteutettavuuden arviointi tulee suorittaa laadunsuunnitteluryhmän toimesta. 

Vaikka tuotesuunnittelu kuuluu asiakkaalle, toimittajalla on velvollisuus arvioida 

tuotteen valmistettavuus. Työryhmän tehtävänä on varmistaa, että tuote on valmis‐

tettavissa, asennettavissa, testattavissa, pakattavissa ja toimitettavissa siten, että 
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suunnittelun vaatimukset sekä tarjouksen mukaiset ehdot tulevat täytettyä. Kun kon‐

sensus toteutettavuudesta on saavutettu, arviointi sekä mahdolliset lisäarviointia 

vaativat avoimet kysymykset dokumentoidaan ja esitetään tarvittaessa johdon kat‐

selmoitaviksi. (APQP 1995, 17.) 

 

Koneistusyksikön suunnitteludokumentteihin liittyvät asiakasvaatimukset kartoitet‐

tiin ja listattiin toimittajakäsikirjojen, asiakkaiden laatuaineiston sekä laatuvaatimuk‐

sia sisältäneiden tilausten pohjalta. Dokumentin perustiedoissa noudatettiin asiakkai‐

den dokumenttipohjista yhdistettyä mallia. Vaatimusten mukaan listatut osiot yhdis‐

tettiin QS‐9000‐manuaalien mukaiselle esimerkkipohjalle (liite 12). Mukaan sisällytet‐

tiin kommenttikenttä/liitelistaus, johon myös tarvittavat piirustukset ja tilauksen tie‐

dot ovat yhdistettävissä/upotettavissa. Syntynyt dokumenttipohja toimitettiin katsel‐

moitavaksi kahdelle yksikön pääasiakkaalle. Asiakkaiden hyväksyttyä pöytäkirjan, 

suoritettiin vielä sen pilotointi toisen asiakkaan PPAP‐tilaukseen liittyen. Arviointiko‐

koukseen kutsuttiin myynnin asiakasvastaava sekä tuotannonsuunnittelun/logistii‐

kan, menetelmäsuunnittelun ja laadun edustajat. Työpiirustus ja tilaus toimitettiin 

osallistujien arvioitaviksi etukäteen. Kokouksessa edettiin 16‐kohtaisen pöytäkirjan 

mukaisesti, käyttäen jatkuvasti tukena piirustuksen ja tilauksen vaatimuksia. Arviointi 

kesti noin puoli tuntia ja sen tuloksena tuotteen katsottiin olevan valmistettavissa. 

Asiakkaalle päätettiin kuitenkin ehdottaa kustannussäästöjen vuoksi materiaalin ja 

sitä kautta tuotteen mitoituksen muuttamista sekä vaihtoehtoista pakkaustapaa. 

Muutosehdotusten toimittamiseen käytettiin uutta dokumenttipohjaa. Sekä ehdote‐

tut muutokset että itse arviointidokumentti hyväksyttiin asiakkaan toimesta. 

6.2.2 Prosessikaavio 

Prosessikaavion tehtävänä on varmistaa/todentaa valmistuksen työvaiheistuksen ar‐

viointi ja määrittäminen. Kun kuvaus sisältyy hyväksyntämenettelyyn, se toimii osal‐

taan myös vakuutuksena prosessin vakioimisesta. QS‐9000‐manuaalit jättävät pro‐

sessikaavion formaatin organisaation määritettäväksi. Oleellista on, että kaaviosta il‐

menevät tuotantoprosessin vaiheet sekä järjestys ja että se vastaa asiakkaan tar‐

peita, vaatimuksia ja odotuksia. (PPAP 2009, 5.) 
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Koneistusyksikössä työvaiheistus arvioidaan ja määritetään pääsääntöisesti myynnin 

ja menetelmäsuunnittelun välisellä yhteistyöllä. Tarvittava kapasiteetti varmistetaan 

tuotannonsuunnittelulta. Vaadittavat prosessikuvaukset taas laaditaan ERP:n vaihe‐

mallien mukaisesti laadun toimesta. Kaavioita ei hyödynnetä yksikön sisäisessä toi‐

minnassa, muutoin kuin hyväksyntämenettelyn yhteydessä sekä laadun ja menetel‐

mäsuunnittelun välisen kanssakäymisen helpottamiseksi ja yhteisymmärryksen saa‐

vuttamiseksi. 

 

Aiemmin käytetyistä asiakkaiden dokumenttipohjista toimivimmaksi oli koettu ver‐

siot, joissa prosessin sanallinen kuvaaminen oli itse kaaviota suuremmassa roolissa. 

Yksikön käyttöön laaditussa pohjassa päädyttiinkin yhdistelmään sopivimmista asiak‐

kaiden versioista (liite 13). Laadun ja menetelmäsuunnittelun välisen kanssakäymisen 

sekä sen dokumentoinnin kannalta pohjassa tuli olla mahdollisuus kuvata vaiheen ja 

resurssin lisäksi myös niiden ydintoiminnot ja tärkeimmät kontrollitavat. Lisäksi poh‐

jaan sisällytettiin sarake työvaihekohtaisia erityishuomioita varten. Prosessikaavio to‐

teutettiin yksinkertaisena päävaiheiden mukaisena vuokaaviona materiaalin vastaan‐

otosta valmiin tuotteen toimitukseen. Huomioiden että prosessikaaviota käytetään 

poikkeuksetta myös vika‐ ja vaikutusanalyysia sekä ohjaussuunnitelmaa laadittaessa, 

dokumentin perustietoihin lisättiin sarakkeet hyväksyntäprosessin aloitus‐ ja määrä‐

päiville. 

6.2.3 Prosessin vika‐ ja vaikutusanalyysi 

Prosessin vika‐ ja vaikutusanalyysi on systemaattinen menetelmä, jonka avulla val‐

mistuksesta vastaava insinööri tai työryhmä voi varmistaa, että mahdolliset ongelmat 

sekä niiden syyt ja seuraukset on huomioitu ja kohdennettu. Parhaimmillaan analyysi 

on asiantuntijuuteen ja kokemusperäiseen tietoon perustuva yhteenveto prosessia 

suunniteltaessa tehdystä riskien arvioinnista. Systemaattisen lähestymistavan ja ana‐

lysoinnin myötä valmistuksen suunnittelu on mahdollista saada yhtenäistettyä päte‐

vään formaattiin. Prosessin vika‐ ja vaikutusanalyysi 

‐ tunnistaa potentiaaliset tuotteeseen liittyvät prosessin häiriötilat 

‐ arvioi häiriöiden potentiaaliset asiakasvaikutukset 

‐ tunnistaa prosessin potentiaalisten virheiden syyt ja muuttujat, joiden eh‐

käisyyn ja havaitsemiseen tulee keskittyä 
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‐ tuottaa arvioinnin potentiaalisista häiriötiloista priorisoiden määritellyt kor‐

jaavat toimenpiteet 

‐ dokumentoi valmistusprosessin tulokset. (FMEA 1995, 27.) 

 

Valmistusta käynnistettäessä prosessinomistajan tulee osallistaa suoraan ja aktiivi‐

sesti edustajia kaikilta eri vaikutusalueilta. Näiden alueiden on sisällettävä vähimmil‐

lään suunnittelu, kokoonpano, valmistus, hankinta, laatu, huolto ja toimittajat, sekä 

mahdollinen valmistuksen jälkeinen osakokoonpano. Prosessin vika‐ ja vaikutusana‐

lyysin tulisi toimia eri alueiden välistä kanssakäymistä ja ryhmätoimintaa edistävänä 

katalyyttina. Analyysi on elävä dokumentti, jonka laadinta on käynnistettävä ennen 

valmistukseen varustautumista, viimeistään toteutettavuuden arviointivaiheessa, 

huomioiden kaikki valmistusvaiheet yksittäisistä komponenteista kokoonpanoihin. 

Uuden tai muuttuneen prosessin varhaisella tarkastelulla ja analysoinnilla voidaan 

ennakoida, ratkaista tai valvoa valmistusta suunniteltaessa esiin nousevia potentiaali‐

sia epävarmuustekijöitä. Prosessin vika‐ ja vaikutusanalyysissa oletuksena on, että 

suunnittelun vaatimukset täyttävä tuote täyttää myös suunnittelun tavoitteet/tarkoi‐

tukset. Suunnittelusta johtuvat potentiaaliset ongelmat voivat sisältyä analyysiin, 

mutta se ei ole välttämätöntä. Niiden vaikutusten ja välttämisen arviointi kuuluu 

suunnittelun vika‐ ja vaikutusanalyysin piiriin. (Mts. 27.) 

 

Koneistusyksikköä koskevat vika‐ ja vaikutusanalyysiin liittyvät vaatimukset kartoitet‐

tiin lähtökohtaisesti asiakkaiden käsikirjojen ja laatuaineiston sekä tilausten pohjalta. 

Vertailun vuoksi perehdyttiin myös aiempiin, olemassa oleviin dokumentointeihin. 

Käytettävissä olevan aineiston perusteella oli selvää, että analysoinnin vaatimusta‐

soissa oli huomattavia asiakaskohtaisia eroja. Asiakkaasta riippumatta itse doku‐

menttipohjat noudattivat kuitenkin kohtuullisen orjallisesti QS‐9000‐manuaalien mu‐

kaista mallia. Poikkeavuuksia oli ainoastaan dokumenttien perustiedoissa. Havainto 

vahvisti käsitystä, että manuaalien mukainen pohja on paras lähtökohta vertailukel‐

poisen dokumentoinnin varmistamiseksi (liite 14). Perustietojen osalta päädyttiin 

noudattamaan yksikön tarpeiden mukaista, asiakkaiden dokumenteista yhdistettyä 

mallia. Soveltuvat kentät linkitettiin prosessikaavio‐välilehteen. Asiakkaiden doku‐

menttien samankaltaisuus huomioiden, heidän konsultoinnillaan ei koettu saavutet‐
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tavan lisäarvoa dokumenttipohjan laadintavaiheessa. Katselmointi ja arviointi päätet‐

tiin tehdä vaatimustasoltaan korkean asiakkaan edustajien kanssa dokumentin pilo‐

tointivaiheessa. 

 

Pilotoinnin yhteydessä kävi selväksi, että käsitys laatuorganisaation kokonaisvaltai‐

sesta vastuusta hyväksyntämenettelyn etenemisestä ja dokumentoinnista oli juurtu‐

nut syvälle yksikön toimintakulttuuriin. Vika‐ ja vaikutusanalyysin oikeaoppisen ja ‐

aikaisen laatimisen helpottamiseksi luonnosteltiin toimintamalli sekä työkaluja työ‐

ryhmän toimesta tehtävän analysoinnin sujuvoittamiseksi. Parhaimmillaankin saatiin 

kuitenkin ainoastaan täytettyä matriisi tarvittavien edustajien määrittämiseksi. Täl‐

löinkin valmistuksesta viime kädessä vastaava prosessinomistaja vetäytyi analysoin‐

nin läpi viemisestä. Lopulta spesifimpien työkalujen luomisesta opinnäytetyön yhtey‐

dessä luovuttiin ja päätettiin pitäytyä sinällään tavoitteiden mukaisessa masterdoku‐

mentin laadinnassa. Sitä vastoin asianosaisten kanssa sovittiin, että jatkossa laa‐

tuorganisaatio määrittää, osallistaa ja vastuuttaa edustajat dokumentoinnin ede‐

tessä. Ennen dokumenttien toimittamista asiakkaalle, ne myös katselmoidaan ja hy‐

väksytään, tai tarvittaessa päivitetään edustajien toimesta. Vaikka näin toimittaessa 

analyysista ei edelleenkään ulosmitata sen perimmäistä tarkoitusta ja hyötyjä, muu‐

tosta toimintatavassa voidaan pitää myönnytyksenä muutettaessa toimintakulttuuria 

kokonaisuudessaan. 

 

Dokumenttipohjaa pilotoitaessa suoritettiin jatkuvaa vertailua valikoidulle asiakkaalle 

aiemmin toimitettuihin, hyväksyntään johtaneisiin dokumentteihin. Analyysissa ta‐

voiteltiin ehdotonta oikeellisuutta sekä aiempaa yksityiskohtaisempaa tasoa, jotta si‐

sällön vaikutus uudistetun dokumentointimallin arviointiin saatiin eliminoitua. Ensim‐

mäistä kertaa myös yksikön eri alueiden edustajia osallistettiin laadintaan, aluksi tar‐

vittavia pohjatietoja kerättäessä ja myöhemmin täsmentävien kysymysten muo‐

dossa. Vaikutus yksittäisten edustajien ajankäyttöön oli laskettavissa kokonaisuudes‐

saankin minuuteissa. Lopullinen dokumentti toimitettiin myös sovitusti edustajien 

katselmoitavaksi ja hyväksyttäväksi. Katselmointi johti toivottuihin dokumentin päivi‐

tyksiin ja täsmennyksiin ennen sen sisäistä hyväksyntää. Toimitettaessa dokumenttia 

asiakkaan arvioitavaksi, sisällön asianmukaisuudesta oli kohtuullisen suuri varmuus. 

Myöhemmin sovitussa asiakastapaamisessa sekä dokumentin hyväksynnässä olikin 
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lopulta kyse enää siitä, että varmistuttiin RPN (Risk Priority Number) ‐luvun, eli vaka‐

vuuden, esiintymisen ja havaittavuuden tulon, määritetystä raja‐arvosta. Raja‐arvon 

ylittyessä vaaditaan alustava suunnitelma toimenpiteistä, joilla ongelma on ehkäistä‐

vissä. Määritettäessä raja‐arvoa koneistusyksikön käyttöön oli tukeuduttu asiakkai‐

den laatuohjeisiin ja se oli linjassa myös kyseisen asiakkaan vaatimusten kanssa, jo‐

ten dokumentin arviointi johti hyväksyntään. 

6.2.4 Ohjaussuunnitelma 

Tuotannon laatua suunniteltaessa ja dokumentoitaessa ohjaus‐/tarkastussuunni‐

telma on jaettavissa valmistusta edeltävään ja valmistuksenaikaiseen suunnitelmaan, 

joista ensimmäisen tulisi toimia pohjana jälkimmäiselle. Valmistusta edeltävä suunni‐

telma on kuvaus dimensioiden mittauksista sekä materiaalin ja toiminnallisuuden tar‐

kastuksista ennen sarjatuotantovaihetta. Suunnitelman tulee sisältää kontrollimeto‐

dit, joilla tuotteen ja tuotannon toimivuus varmistetaan ennen prosessin validointia. 

Valmistusta edeltävän suunnitelman tarkoitus on ehkäistä potentiaaliset poikkeamat 

näyte‐erää valmistettaessa. Esimerkkejä ovat: 

‐ tiheämmät tarkastukset 

‐ enemmän tuotannonaikaisia sekä lopputarkastuspisteitä 

‐ tilastolliset arvioinnit 

‐ tiheämmät auditoinnit. (APQP 1995, 21.) 

 

Valmistuksenaikainen ohjaussuunnitelma on dokumentoitu kuvaus menetelmistä 

tuotteiden ja tuotantoprosessien kontrolloimiseksi. Kyseessä on elävä dokumentti, 

jota tulisi päivittää valmistuksesta karttuvien kokemusten ja havaintojen mukaisesti. 

Valmistuksenaikainen suunnitelma on luonnollista jatkumoa valmistusta edeltävälle 

ohjaussuunnitelmalle. Sarjatuotantovaiheeseen siirtyminen tarjoaa mahdollisuuden 

todellisen tuotoksen arviointiin ja sen mukaiseen suunnitelman katselmointiin ja päi‐

vittämiseen. (Mts. 27.) 

 

Kartoitettaessa koneistusyksikköä koskevia ohjaussuunnitelmaan liittyviä vaatimuksia 

toimittiin samoin kuin vika‐ ja vaikutusanalyysin kohdalla. Myös ohjaussuunnitelman 

kohdalla oli havaittavissa, että eri asiakkaiden vaatimustasot poikkesivat toisistaan ja 
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että dokumenttipohjat noudattivat QS‐9000‐manuaalien mukaista mallia. Havainto‐

jen perusteella dokumenttipohja laadittiin manuaalien mukaisesti (liite 15). Perustie‐

tojen kohdalla päädyttiin vika‐ ja vaikutusanalyysia mukailevaan ratkaisuun. Myös 

ohjaussuunnitelman soveltuvat kentät linkitettiin prosessikaavio‐välilehteen. Huomi‐

oiden dokumenttipohjan yhdenmukaisuus asiakkaiden dokumentteihin nähden, 

myös ohjaussuunnitelman katselmointi asiakkaiden edustuksen kanssa päätettiin 

tehdä pilotointivaiheessa. 

 

Myös ohjaussuunnitelmien laadinta on koneistusyksikössä laatuorganisaation vas‐

tuulla. Suunnitelmia ei ole hyödynnetty prosessien kontrolloimiseen tai vika‐ ja vaiku‐

tusanalyysien mukaisten potentiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyyn. Dokumenttien 

laadinta on koettu pikemmin pakolliseksi, arvoa tuottamattomaksi vaiheeksi hyväk‐

syntämenettelyn läpi viemisessä. Jotta ohjaussuunnitelmien laadintaa ja hyödyntä‐

mistä saataisiin tarkoituksenmukaisemmiksi, sovittiin vastaavasta osallistamis‐ ja kat‐

selmointikäytännöstä kuin vika‐ ja vaikutusanalyysin kohdalla. 

 

Osallistamisen ja laajemman perspektiivin varmistamiseksi laadittiin vielä erillinen 

työvaihe‐/resurssikohtainen tarkastusohjelmapohja (liite 16). Tarkastusohjelma on 

rinnastettavissa ja tarvittaessa linkitettävissä ohjaussuunnitelmaan. Ohjelmaan tulee 

tunnistaa tuotteen avainominaisuudet erikseen laadittavan mittapiirrekuvan mukai‐

sesti, sekä määrittää niiden mittaustaajuus ja käytettävä mittalaite. Ohjelman laa‐

dinta vastuutettiin yksikön mittaus‐/kalibrointihenkilöstölle, jotta samassa yhtey‐

dessä saadaan varmistettua, että tarvittavat mittalaitteet ovat käytettävissä. Ohjel‐

man laatija käy dokumentin läpi myös tuotannon vastaavan menetelmäsuunnittelijan 

tai koneistajan kanssa. Tuotantoa silmällä pitäen dokumenttiin sisällytettiin sarake 

ominaisuuden koneistamiseen käytettäville työkaluille, jotta ohjelmaa voidaan hyö‐

dyntää myös mahdollisissa sarjatuotantovaiheen ongelmatilanteissa. 

 

Dokumentin pilotointi suoritettiin luontevana jatkumona samalle kohtuullisen vaati‐

valle asiakkaalle, jonka edustajien kanssa vika‐ ja vaikutusanalyysi ja kyseiseen tuot‐

teeseen liittyvä prosessikaavio katselmoitiin aiemmin. Myös laadittu ohjaussuunni‐

telma liittyi samaan tuotteeseen ja sen avoinna olleeseen hyväksyntämenettelyyn. 

Ennen ohjaussuunnitelman laatimista arvioitiin asianosaisten kanssa tuotteesta tehty 
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koneistusvaiheen tarkastusohjelma. Kun ohjelman asianmukaisuudesta oli saavutettu 

konsensus, tiedot olivat siirrettävissä sellaisinaan ohjaussuunnitelmaan. Huomioiden 

että nimenomaan koneistus on yksikön ydinosaamista, jäljelle jääneiden vaiheiden 

kohdalla riitti logistiikan konsultointi. Ennen sisäistä katselmointia dokumenttia ver‐

rattiin vielä aiempiin kyseiseen asiakkaaseen liittyviin dokumentointeihin. Kun sisäi‐

nen katselmointi oli suoritettu hyväksytysti, suunnitelma toimitettiin asiakkaan arvi‐

oitavaksi. Arviointi ei johtanut täydennys‐ tai korjauspyyntöihin, vaan vaatimusten 

katsottiin täyttyneen. 

6.2.5 Näyte‐erän tarkastuspöytäkirja 

Näyte‐erän tarkastuksen kohdalla koneistusyksikössä on vakiintunut käytäntö, että 

kaikille uusille tuotteille tehdään 100 % tarkastus koordinaattimittakoneella. Samassa 

yhteydessä tehdään tarvittaessa myös muut tarkastukset, kuten esimerkiksi puhtau‐

den, viimeistelyn ja kierteiden toimivuuden tarkastus sekä pinnankarheuden ja ko‐

vuuden mittaukset. Asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella he ovat 

oppineet arvostamaan validia mittakoneen dataa pikemmin kuin vääristeltävissä ole‐

via käsimittaustuloksia. Nykyisellään valtaosa asiakkaista on oppinut jopa edellyttä‐

mään koordinaattimittausta PPAP‐tilauksille. Ongelmia oli aiheuttanut lähinnä asia‐

kas‐ ja henkilösidonnaiset toimintatapojen vaihtelut. Vaihtelu oli koettu ongelmal‐

liseksi myös yksikön sisäisessä, etenkin lopputarkastuksen ja logistiikan toiminnassa. 

Vaikka näyte‐erän tarkastuspöytäkirja olisi ollut toteutettavissa QS‐9000‐manuaalien 

mukaisella mittaustulokset (Dimensional Results) ‐dokumentilla, taustat huomioiden 

olemassa oleva käytäntö päätettiin jalostaa yhdenmukaiseksi dokumentointi‐ ja toi‐

mintatavaksi. 

 

Koordinaattimittakoneen oleellisin tuotos on luonnollisesti mittausraportti. Kun ky‐

seessä on uusi tuote, mittakoneella pyritään tarkastamaan kaikki mahdolliset ominai‐

suudet. Mikäli jotain piirrettä ei pystytä mittamaan, se todennetaan vaihtoehtoisella 

tavalla ja lisätään mittausraportille mittakoneen tulosten perään. Raportit tallenne‐

taan sovittuun sijaintiin verkkoasemalle PDF‐formaatissa. Tulosten tulkinnan helpot‐

tamiseksi laaditaan myös mittapiirrekuva, jossa mitattavat ominaisuudet identifioi‐

daan mittausraportin mukaisesti asiakkaan piirustukseen. Mittapiirrekuvat tehdään 
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pääsääntöisesti mittakoneen operaattoreiden toimesta tuotteen valmistukseen va‐

rustauduttaessa, tai viimeistään mittausta aloitettaessa. Jos uuteen tuotteeseen ei 

sisälly suoranaisia sarjavalmistusvaiheeseen ja tuotannon toimintaan heijastuvia ra‐

portointi‐ tai jäljitettävyysvaatimuksia, siihen tehdään myös tarvittavat merkinnät vii‐

meistään lopputarkastuksen yhteydessä jäljitettävyyden varmistamiseksi. 

 

Näyte‐erän tarkastukseen liittyvien dokumentointi‐ ja toimintatapojen yhtenäistä‐

miseksi masterdokumenttiin lisättiin välilehti, johon mittapiirrekuvat, mittausraportit 

sekä raportointi‐/jäljitettävyysvaatimuksia sisältävien tuotteiden kohdalla myös tuo‐

tannon dokumentit voidaan koostaa (liite 17). Dokumentin perustiedoissa noudatet‐

tiin aiemmin valittua linjaa ja soveltuvat kentät linkitettiin jälleen prosessikaavio‐väli‐

lehteen. Dokumenttiin varattiin alueet, joihin mittapiirrekuvat ja mittausraportit ovat 

upotettavissa. Mukaan sisällytettiin myös taulukko mahdollisten poikkeamien ilmoit‐

tamisen ja hyväksynnän verifioimiseksi. Taulukon tarkoitus ei ole poistaa ilmoitusvel‐

vollisuutta, vaan mahdollistaa ilmoituksen ja hyväksynnän tallentaminen sähköposti‐ 

tai puhelinkeskustelujen lisäksi. Näyte‐erän tarkastusdokumenttien sisältyessä kiin‐

teänä osana laadittavaan PPAP‐dokumentaatioon myös niihin liittyvät toimintamallit 

yhtenäistyvät vääjäämättä. 

6.2.6 Materiaalin testitulokset 

Materiaalin testitulokset‐vaade esiintyy koneistusyksikölle suunnatuissa laatuvaati‐

muksissa liki poikkeuksetta. Toisaalta taas PPAP‐tilauksiin liittyvät materiaalitoimitta‐

jat ovat asiakkaiden määrittelemiä liki poikkeuksetta. Yksikön laatuorganisaation roo‐

liksi onkin muotoutunut toimittajien valmistettavuusvakuutusten arviointi ja hyväk‐

syntä sekä materiaalitodistusten ja toimittajien testitulosten tarkastaminen/toimitta‐

minen asiakkaille. Pääsääntöisesti materiaalille ei tehdä yksikön toimesta testejä, 

ellei työstettävyys tai esimerkiksi työkalujen kestoikä poikkea normaalista. Asiakkai‐

den, hankinnan ja asiakasvastaavien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen dokumen‐

toinnin suhteen päädyttiin vastaavaan ratkaisuun kuin näyte‐erän tarkastuksen koh‐

dalla, jotta myös materiaalin testitulokset saatiin yhdistettyä samalle dokumentille 

(liite 18). 
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PPAP‐tilausten materiaaleihin liittyvissä toimintamalleissa on jossain määrin asiakas‐ 

ja toimittajakohtaisia eroja. Joissain tapauksissa toimittajat itse edellyttävät hyväk‐

syttyä valmistettavuusvakuutusta, joissain tapauksissa taas edes materiaalitodistuk‐

sia ei toimiteta ilman erillistä kehotusta. Selkeimmillään vastuu materiaalista on täy‐

sin asiakkaalla jolloin täydellistä dokumentointia ei edes odoteta, muutoin kuin mah‐

dollisissa ongelmatilanteissa. Huomionarvoista on, että silloinkin kun vastuu materi‐

aalista on lähtökohtaisesti asiakkaalla, se siirtyy koneistusyksikölle siinä vaiheessa 

kun tuotteen koneistaminen aloitetaan. 

 

Materiaalin testitulokset välilehden perustiedoissa noudatettiin edelleen valittua lin‐

jaa ja vastaavia linkityksiä kuin aiemmin. Koneistusyksikön omat intressit huomioiden 

dokumentin alkuun tehtiin taulukko työstettävyyden arviointia ja esimerkiksi mah‐

dollisten työvarojen muutostarpeiden kirjaamista varten. Dokumenttiin varattiin 

myös alue, johon materiaalitodistukset ja toimittajien testitulokset ovat upotetta‐

vissa. Lisäksi mukaan sisällytettiin vastaava taulukko kuin aiempaan näyte‐erän tar‐

kastusdokumenttiin mahdollisten materiaalivirheiden ilmoittamisen ja hyväksynnän 

verifioimiseksi. 

6.2.7 Valmistettavuusvakuutus 

Kun kaikki PPAP‐tilauksen mukaiset vaatimukset on täytetty, organisaation tulee kir‐

jata dokumentaation kokoava ja vahvistava valmistettavuusvakuutus. Ellei asiakkaan 

valtuutetun edustajan kanssa ole toisin sovittu, jokaiselle nimikkeelle laaditaan erilli‐

nen vakuutus. Mikäli nimikkeen valmistamiseen on olemassa useampia vaihtoehtoi‐

sia prosesseja, organisaation on tehtävä niille vielä erilliset arvioinnit ja dokumen‐

toinnit. Variaatioiden tulee olla identifioituina myös valmistettavuusvakuutuksessa 

tai vakuutuksen liitteessä. Samaa nimikettä koskevaa vakuutusta voidaan käyttää kui‐

tenkin useamman muutoksen yhdistämiseen, mikäli ne on dokumentoitu asianmu‐

kaisesti ja vakuutus on linjassa asiakkaan aikatauluvaatimusten kanssa. Organisaation 

on myös varmistettava, että kaikki mittaus‐ ja testitulokset täyttävät asiakkaan vaati‐

mukset ja että kaikki vaadittu dokumentaatio on saatavilla ja liitetty tarkoituksenmu‐

kaisesti vakuutuksen yhteyteen. Organisaation valtuutetun edustajan tulee hyväksyä 
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valmistettavuusvakuutus ja toimittaa se tarvittavine yhteystietoineen. Vakuutus voi‐

daan toimittaa myös sähköisessä muodossa, mikäli asiakaskohtaiset vaatimukset sen 

sallivat. (PPAP 2009, 11.) 

 

Osa koneistusyksikön asiakkaista edellyttää määrittelemänsä edustajan, yleensä laa‐

tupäällikön, asiakasvastaavan tai laatuinsinöörin allekirjoittamaa asiakkaan omalle 

dokumenttipohjalle laadittua valmistettavuusvakuutusta. Osa asiakkaista taas kel‐

puuttaa myös sähköisen version. Lisäksi on asiakkaita, jotka eivät ole aiemmin vaati‐

neet vakuutusta lainkaan, mutta joiden vaatimustaso on sittemmin noussut. Valmis‐

tettavuusvakuutukset kirjataan poikkeuksetta laatuorganisaation toimesta. Hyväk‐

syntä pyydetään erikseen kulloinkin määritellyltä henkilöltä. 

 

Laaja vertailuaineisto ja sen validiteetti huomioiden koneistusyksikölle laadittu doku‐

menttipohja päätettiin toteuttaa käyttämällä referenssinä eri asiakkaiden dokument‐

teja. Laadittu dokumentti mukailee monilta osin myös QS‐9000‐manuaalien mallia 

(liite 19). Perustiedoissa mukailtiin edelleen aiemmin valittua linjaa ja soveltuvat ken‐

tät linkitettiin prosessikaavio‐välilehteen. Tietokenttiin lisättiin vakuutuksen kannalta 

oleelliset asiakkaan kontaktihenkilö, asiakkaan tilausnumero ja sitä vastaava koneis‐

tusyksikön myyntinumero. Lisäksi mukaan sisällytettiin valintaruudut: oliko aloite va‐

kuutukseen tehty yksikön vai asiakkaan toimesta ja liittyykö vakuutus turvallisuuteen 

ja/tai määräyksiin. Vakuutuksen aiheen, syyn ja tason valinnat toteutettiin myös ruu‐

duilla. Vakuutuksen tasot määritettiin QS‐9000‐manuaalien mukaisesti, kuten myös 

valtaosassa asiakkaiden dokumenttipohjista. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen yh‐

teyteen sisällytettiin vielä kenttä mahdollisille täsmentäville kommenteille. Doku‐

menttiin lisättiin myös maininta, että hyväksyntä ei vapauta yksikköä vastuusta toi‐

mia kulloinkin voimassaolevien spesifikaatioiden mukaisesti. Vakuuttajan ja hyväksy‐

jän tiedoille varatut kentät laadittiin tukeutuen oletukseen, että yksikön omaa doku‐

menttipohjaa käytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Asiakkaat jotka edellyttä‐

vät perinteisiä allekirjoitettuja vakuutuksia, vaativat poikkeuksetta myös heidän 

omien valmistettavuusvakuutuspohjiensa käyttöä. Myös asiakkaan hyväksyntäpää‐

töksen valinta toteutettiin ruuduilla, samoin kuin tuotteen toiminnallisuuden hyväk‐
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syntä. Jälkimmäinen osio sisällytettiin vakuutukseen, koska pääsääntöisesti toimin‐

nallisuus on todennettavissa vasta asiakkaan kokoonpanossa. Myös hyväksyntäpää‐

tösten yhteyteen lisättiin kenttä mahdollisille kommenteille. 

 

Valmistettavuusvakuutus, kuten myös sitä edeltäneet näyte‐erän tarkastuspöytäkirja 

ja materiaalin testitulokset ‐dokumentit pilotoitiin saman tuotteen ja siihen liittyneen 

hyväksyntäprosessin yhteydessä, johon laadittiin aiemmin dokumentit prosessikaavi‐

osta eteenpäin. Dokumentaatioon sisällytettiin myös jo aiemmin toisen asiakkaan 

tuotteen hyväksynnässä pilotoitu suunnitteludokumentit‐välilehti. Tässä tapauksessa 

lopullista hyväksyntää haettiin tuotteelle, joka oli edennyt jo sarjavalmistukseen. 

Tämä huomioiden kyseinen dokumentti oli täytettävissä olemassa olevilla tiedoilla, 

ilman tarvetta arviointikokoukselle. Dokumentaatio kokonaisuudessaan, valmistetta‐

vuusvakuutus mukaan luettuna, ja sitä kautta myös itse tuotteen sarjavalmistus sai‐

vat asiakkaan hyväksynnän. 

6.3 Muut toimenpiteet ja jatkotoimenpide‐ehdotukset 

Opinnäytetyön painopisteen siirryttyä tuotteiden hyväksyntään/luovutukseen sekä 

siihen kiinteästi liittyviin dokumentteihin ja työkaluihin, koneistusyksikön toiminnan 

edellytysten arviointi ja kehittäminen jäivät auttamatta pienempään rooliin. On 

kuitenkin hyvä huomioida, että noudattamalla määritettyä prosessia ja menettelyä 

dokumentaatioineen saadaan vähimmilläänkin vakioitua yksikön laatuorganisaation 

toiminta. Mikäli yksikön tuotanto sitoutuu toimimaan hyväksyntään johtaneen 

menettelyn mukaisesti, kuten asiakkaiden laatuvaatimukset edellyttävät, tuloksena 

on väistämättä myös toimeksiantajan toivoma toimintojen vakiointi. Toimintojen 

vakiointi taas on oleellisimpia toimenpiteitä tavoiteltaessa toivottua hukan 

poistamista. Voidaankin todeta, että opinnäytetyön alkuvaiheessa asetettu 

kohtuullisen löyhä toimeksianto sekä sen mukaiset tavoitteet, ja työn edetessä tehty 

rajaus sekä sen mukaiset toimenpiteet, eivät suinkaan ole ristiriitaisia tai 

epärelevantteja. Laaditun menettelyn mukainen toiminta pakottaa yksikön 

laatuorganisaation, ja osallistamisen/sitouttamisen onnistuessa koko henkilöstön, 

toivottuun prosessimaisuuteen. Prosessimaisen toiminnan helpottamiseksi, on 

kuitenkin panostettava myös edellytysten arviointiin ja kehittämiseen. 
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Opinnäytetyön kartoituksissa esiin nousseet laatupoikkeamiin reagointi/toistumisen 

ehkäisy ja työohjeiden/dokumenttien hallinta toiminnanohjausjärjestelmän avulla 

voidaan mieltää nimenomaan edellytyksiä kehittäviksi osioiksi. 

6.3.1 Laatupoikkeamiin reagointi ja toistumisen ehkäisy 

Kuten myyntiorganisaation haastattelussa todettiin, laatupoikkeamien toistumisen 

ehkäisyn ja henkilöistä riippuvan vaihtelun minimoinnin edellytyksenä on toiminnan 

standardointi. Laatupoikkeamien juurisyiden selvittäminen ja eliminointi eivät johda 

tavoiteltuun toistumisen ehkäisyyn toiminnan perustuessa joustavaan toimintamal‐

liin, elleivät tuotantomenetelmät ja sitä kautta myös toistumisen ehkäisy ole monis‐

tettavissa sellaisinaan vaihtoehtoisille resursseille. Opinnäytetyön kartoitusten perus‐

teella on turvallista todeta, että koneistusyksikön kohdalla näin ei ole. Kuten aiem‐

min mainittiin, yksikön vaihemalleissa eli käytännössä valmistusprosessien resursoin‐

nissa on jo tapahtunut selvä muutos kohti vakioitua toimintamallia. Opinnäytetyön ei 

voida kuitenkaan katsoa suoranaisesti vaikuttaneen muutokseen. Taustalla ovat pi‐

kemmin toimihenkilötason henkilöstövaihdokset ja sitä kautta tapahtunut kehitys yk‐

sikön toiminta‐ajatuksessa ja ‐mallissa. Yksikön toiminnassa on havaittavissa myös 

selviä viitteitä laadunvarmistuksen perspektiivistä oleellisen valmistusprosessien 

standardoinnin etenemisestä. Yksikössä on käynnissä erillinen projekti, jonka yhtey‐

dessä tuotantotoimintoja kuvataan, ohjeistetaan ja yhdenmukaistetaan resurssi ker‐

rallaan. Yksikön ja sen laatuorganisaation tuleekin varmistaa, että laadunvarmistuk‐

sen lainalaisuudet tulevat huomioiduiksi projektin yhteydessä. 

 

Vakioinnin jälkeenkin toiminnanohjausjärjestelmän perustietojen tulee olla kunnossa 

ja riittävät laatupoikkeamien sekä niihin liittyvien toistumisen ehkäisytoimenpiteiden 

tilastoinnin hyödyntämiseksi. Vaikkakin kartoitusten yhteydessä itse toimenpiteiden 

katsottiin olevan pääsääntöisesti tarkoituksenmukaisia, järjestelmätietojen ryhmit‐

tely ja kohdentaminen eivät olleet toteutettavissa aukottomasti. Tällöin myöskään 

toimenpiteiden seurannalla sekä vaikutusten arvioinnilla ja varmistamisella ei ole 

edellytyksiä onnistua. Ryhmiteltäessä kirjattuja laatupoikkeamia syykoodeittain läh‐

tötilanteessa havaittiin, että muu virhe‐syykoodin alle oli kirjattu virhetyyppejä, jotka 

edustivat yli kolmasosaa koko populaatiosta. Todellinen virhetyyppi oli selvitettävissä 
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ainoastaan tarkasteltaessa kirjattuja laatupoikkeamia järjestelmästä yksitellen, ei‐

vätkä todelliset syyt realisoituneet myöskään Power BI:n raporteille. Tarkasteluhet‐

kellä esimerkiksi kiinnitysvirheet edustivat 23 % ja työkalurikot 10 % kaikista yksikön 

laatupoikkeamista. Tarkastelun tuloksena järjestelmän virhetyyppeihin päätettiin li‐

sätä osuuden tai kriittisyyden, ja siten myös tilastoinnin kannalta merkityksellisim‐

mät: kiinnitysvirhe, korroosio, menetelmävirhe sekä työkalurikko. Kohdentamiseen 

liittyneen ongelman taustalla taas oli yksinkertaisesti puutteellinen virhelähteen, eli 

käytännössä resurssin kirjaaminen. Tältä osin toimintamalli muutettiin välittömästi. 

Samalla vaihdettiin myös toistumisen ehkäisytoimenpiteiden kirjaamiseen käytettävä 

kenttä Power BI:n hyödyntämisen ja raportoinnin sujuvoittamiseksi. 

 

Koneistusyksikössä on aiemmin ollut laatupalaverikäytäntö, jossa on käyty laatupääl‐

likön ja/tai laatuinsinöörin johdolla viikoittain läpi oleellisimmat haasteet ja merkittä‐

vimmät laatupoikkeamat. Käytännöstä oli sittemmin luovuttu, mutta opinnäytetyön 

edetessä se otettiin yksikönpäällikön tukemana uudelleen käyttöön. Palaveri on nyt‐

temmin yhdistetty kaikkia operatiivisen johdon edustajia koskevan tuotantopalaverin 

yhteyteen, jolloin aiemmat osallistumiseen ja osallistamiseen liittyneet ongelmat on 

pystytty eliminoimaan. Palaverin sisältö sinällään on samankaltainen kuin aiemmin, 

mutta siihen liittyviin toimenpiteisiin sekä niiden vastuuttamiseen ja aikataulutuk‐

seen suhtaudutaan huomattavasti vakavammin. Aiemmasta poiketen myös toimen‐

piteiden eteneminen varmistetaan. Ryhmittelyn ja kohdentamisen kohennuttua tilas‐

tointia pystytään hyödyntämään kehityskohteiden sekä niihin liittyvien toimenpitei‐

den ja vastuuttamisen määrittelyissä. Merkittävimmät laatupoikkeamat käsitellään 

tarvittaessa välittömästi asianosaisista koostuvan työryhmän toimesta hyödyntäen 

perinteisiä laatutyökaluja, kuten syy‐/seurauskaaviota sekä 5xmiksi‐menetelmää. 

 

Laatupoikkeamien käsittelyn sekä mahdollisen reklamaatioon liittyvän vastineen do‐

kumentoimiseksi ja helpottamiseksi laadittiin PDCA‐mallin mukainen 4Q‐ongelman‐

ratkaisu/juurisyyanalyysityökalu (liite 20). Dokumenttipohjan laatimiseen hyödynnet‐

tiin aiempaa, asiakkaiden laatuaineistoon liittynyttä prosessi‐benchmarking‐aineistoa 

ja sen empiirinen pilotointi suoritettiin merkittäväksi luonnehdittavaan asiakasrekla‐

maatioon liittyen. Pilotoinnin tuloksena saatiin hyödynnettäväksi reklamaation vasti‐
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neen laadintaan tarvittava aineisto sellaisenaan, sekä varmuus toimenpiteiden läpi‐

viemisestä myös käytännössä. Dokumentti liitettiin myös asiakkaalle toimitetun vasti‐

neen yhteyteen. Kyseinen asiakas ilmaisi tyytyväisyytensä ongelman taustojen perus‐

teellisesta läpikäynnistä sekä toimenpiteistä toistumisen ehkäisemiseksi. Pilotoinnin 

jälkeen koneistusyksikön olemassa olevaa, sinällään toimivaksi koettua korjaavien 

toimenpiteiden 8D‐raportointipohjaa päivitettiin 4Q‐työkalua vastaavaksi. Asiakkai‐

den prosessi‐benchmarking‐aineiston perusteella tunnistettiin myös 8D‐työkalun jat‐

kojalostamismahdollisuudet. Opinnäytetyön yhteydessä pidättäydyttiin liiallisten 

muutosten kertaluontoisesta läpiviennistä, mutta yksikön laatuorganisaatio tulee 

huomioimaan kehitysmahdollisuudet jatkossa. 

6.3.2 ERP:n hyödyntäminen työohjeiden ja dokumenttien hallintaan 

Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntämisen työohjeiden sekä tarvittavien doku‐

menttien jalkauttamiseen ei voida katsoa olevan koneistusyksikölle täysin vierasta. 

Tiettyjen nimikkeiden, tai pikemminkin niiden valmistukseen aiemmin keskittyneiden 

yksiköiden kohdalla, järjestelmää on hyödynnetty esimerkiksi tarvittavien työpiirus‐

tusten hallintaan ja jalkautukseen. Nykyiselläänkin järjestelmää käytetään nimikekoh‐

taisten työohjeiden hallintaan. Esimerkiksi menetelmäsuunnittelun ohjeet tai laa‐

tuorganisaation huomiot ja laatupoikkeamahavainnot kirjataan ERP:n nimikkeille, jol‐

loin ne tulostuvat myös tuotannon käytössä oleville työkorteille. Laadunvarmistuksen 

näkökulmasta toimintamallia on pidetty riittävänä sekä oman toiminnan että ulkois‐

ten/asiakkaiden auditoijien toimesta. Verrattaessa nykyistä toimintamallia esimer‐

kiksi benchmarkingin tuloksena ilmenneen Sastamalan yksikön, tai vaikka tiettyjen 

koneistusyksikköön yhdistettyjen yksiköiden aiempaan toimintaan, voidaan kuitenkin 

todeta että ERP:n mahdollisuuksia ei täysin hyödynnetä. 

 

Koneistusyksiköllä on ollut hetkittäin haasteita esimerkiksi piirustusten revisionhallin‐

nassa. Myös nykyisissä piirustusten arkistointitavoissa voidaan katsoa olevan asiakas‐

kohtaisia sekä henkilöistä riippuvia eroja. ERP:n hyödyntäminen piirustusten hallin‐

taan mahdollistaisi ajanmukaisten dokumenttien jalkautuksen tuotantoon. Mahdolli‐

nen toimintatavan muutos tarjoaisi myös keinon ja luontevan ajankohdan sen yhte‐

näistämiseen. Tarkasteltaessa muiden yksiköiden toimintaa havaittiin, että ERP:tä 
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hyödynnetään myös dokumentoitaessa tuotteita, joihin liittyy raportointi‐ ja/tai yksi‐

löintivaateita. Esimerkiksi tuotannossa täytettävät mittapöytäkirjat ovat linkitettä‐

vissä järjestelmään. Toimintamallin katsottiin sujuvoittavan sekä dokumentoinneista 

vastaavien laatuyhteyshenkilöiden että tuotannon toimintaa. Dokumenttien hallin‐

taan liittyvien toimintamallien lisäksi myös laatupoikkeamien kirjaustavoissa ja käsit‐

telyissä oli eroja. Vertailua suoritettaessa ei voinut välttyä huomiolta, että koneistus‐

yksikön poikkeamakäytännöissä ja etenkin niiden käsittelyssä järjestelmätasolla, on 

edelleen kehitettävää. Kevyimmillään kirjaaminen olisi mahdollista tehdä tuotannon 

toimesta suoraan ERP:n töiltä, jolloin laatuorganisaation vastuulle jäisi ainoastaan 

jatkokäsittely. Tällöin vältyttäisiin turhilta päällekkäisiltä raportoinneilta ja suurella 

todennäköisyydellä nopeutettaisiin myös laatupoikkeamiin reagointia. Vaikka opin‐

näytetyössä ei paneuduttu ERP:n mahdollisuuksiin työohjeiden ja dokumenttien hal‐

linnassa, sen tuloksia voidaan hyödyntää toimintamallia arvioitaessa. Arviointi toi‐

minnan yhdenmukaistamiseksi ja sujuvoittamiseksi onkin aiheellista tehdä opinnäy‐

tetyön jatkumona, tarvittaessa järjestelmän toimittajaa konsultoiden. 

6.3.3 Muut toimenpide‐ehdotukset 

NPI‐prosessi rajattiin opinnäytetyön ulkopuolelle, koska siinä on kyse huomattavasti 

laadun varmistamista suuremmasta kokonaisuudesta. Lisäksi prosessia päivitet‐

tiin/jalostettiin eri forumilla opinnäytetyön edetessä ja kehitystyö jatkuu edelleen. 

On kuitenkin huomioitava, että laadun varmistaminen kuuluu kiinteänä osana myös 

kyseiseen prosessiin. Laadun näkökulmasta onkin oleellista varmistaa, että NPI ja 

PPAP‐prosessit eivät ole ristiriidassa, vaan mieluummin soveltuvilta osin limitetty toi‐

siinsa. Tällöin ehkäistään turha päällekkäinen suunnittelu ja dokumentointi, sekä var‐

mistetaan myynti‐ ja laatuorganisaatioiden suunnitelmien sekä niiden mukaisten toi‐

mintojen samansuuntaisuus. Koneistusyksikön laatuorganisaatio pystyy osaltaan vai‐

kuttamaan NPI‐prosessin kehittämiseen, olettaen että kehitystyö pysyy läpinäkyvänä 

ja kaikki tarvittava tieto on organisaation käytettävissä. 

 

Työohjeisiin/dokumentteihin ja tiedonkulkuun sekä laatuvaatimusten huomioimi‐

seen ja jalkautukseen liittyvät ongelmat vaativat erillisen, myöhemmän tarkastelun, 
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jotta opinnäytetyön tuloksena syntyneen menettelyn sekä NPI‐prosessin kehittämi‐

sen vaikutukset niihin pystytään arvioimaan. Kyseiset ongelmat ovat monilta osin si‐

doksissa myös muihin tunnistettuihin kehityskohteisiin, joten jatkossa niihin ei tule‐

kaan suhtautua irrallisina osioina. Ongelmat on pikemmin huomioitava toimintamal‐

lien laajemmissa tarkasteluissa sekä niistä mahdollisesti seuraavissa päivityksissä. Ku‐

ten tuotantoprosessien, myös toimihenkilötason toiminnoissa, joilla on suora ja väli‐

tön vaikutus tuotannon toimintaan, tulee pyrkiä pitkäjänteiseen kehittämiseen ja en‐

nen kaikkea toimintojen vakiointiin. 

 

Tuotantohenkilöstön lomakehaastattelun yhteydessä tehty koulutustarpeisiin liitty‐

nyt tiedustelu jätettiin opinnäytetyössä tarkastelun ulkopuolelle lopullisen rajauksen 

yhteydessä. Myös koulutustarpeiden arviointi on syytä tehdä jatkumona opinnäyte‐

työlle tuotannon edellytysten varmistamiseksi. Vastaajat eivät ole tunnistettavissa 

tuloksista tai niistä tehdystä koosteesta, joten dokumentit ovat luovutettavissa sellai‐

sinaan tuotannon esimiesten arvioitaviksi. Aloite tiedustelun suorittamiseen tuli läh‐

tökohtaisesti esimiehiltä. Heillä on myös paras käsitys lisäkoulutusten järjestämis‐

mahdollisuuksista sekä viime kädessä vastuu henkilöstön riittävästä perehdytyksestä. 

Laatuorganisaatio voi toimia tarvittaessa tukena arvioinnissa ja soveltuvilta osin myös 

koulutusten järjestämisessä. 

 

Myyntiorganisaatio nosti teemahaastattelussaan koneistusyksikön valmistuksen nä‐

kökulmasta suurimmaksi riskiksi konekapasiteetin vanhenemisen. Valmistuksen li‐

säksi konekannan vanheneminen on riski myös tuotelaadun perspektiivistä. Yksiköllä 

on toimivaksi koettu työstökoneiden ennakkohuoltosuunnitelma ja yksikkö on tehnyt 

suunnitelmallisesti myös tarvittavia koneinvestointeja. Riskiä voidaan pitää todelli‐

sena, mutta toisaalta myös tiedostettuna. Oleellista onkin, että varsinkin avainkonei‐

den kohdalla arvioidaan ja määritetään myös vararesurssit ennen mahdollisen vikati‐

lan realisoitumista. Vararesurssit taas tulisi huomioida myös laatuun liittyvissä suun‐

nitelmissa. Ongelmien ilmetessä niitä voidaan pitää tuotannollisina, mutta niillä on 

suoria ja monimuotoisia vaikutuksia tuotelaatuun sekä siihen liittyvään dokumen‐

tointiin. 
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7 Johtopäätökset ja pohdinta 

Opinnäytetyön tulosten voidaan sanoa täyttäneen työlle lähtökohtaisesti asetetut 

odotukset ja tavoitteet. On kuitenkin hyvä huomioida, että opinnäytetyössä oli kyse 

yksittäisestä projektista, siinä missä laadunvarmistuksen ja sen kehittämisen tulee 

olla monitahoista ja jatkuvaa. Opinnäytetyön myötä koneistusyksikön laadunhallin‐

nan perustukset saatiin aiempaa vakaammiksi ja siihen liittyvät toimintamallit yhte‐

näisemmiksi. Opinnäytetyön alkuvaiheessa, pohdittaessa työn rajausta ja toteutusta, 

arvioitiin myös vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Aihetta olisi ollut mahdollista lähes‐

tyä esimerkiksi laatukustannusten kautta. Perehdyttäessä aiheesta aiemmin tehtyihin 

tutkimuksiin havaittiin, että kustannusperusteista lähestymistapaa oli käytetty 

useissa diplomi‐ ja opinnäytetöissä. Tällöin arviointi olisi kuitenkin ollut pikemmin to‐

teavaa kuin kehittävää. Myös opinnäytetyön tutkimusongelma ja sitä kautta tulokset 

olisivat olleet tuolloin todennäköisesti erilaiset, mutta eivät välttämättä väärät tai 

huonommat. Voidaankin todeta, että vaikka opinnäytetyössä käytetty lähestymistapa 

oli oikea, se ei suinkaan ole ainoa oikea. 

 

Arvioitaessa opinnäytetyön luotettavuutta vaatimusten voidaan katsoa täyttyneen 

sekä asiakkaiden että auditoijien, eli käytännössä standardin näkökulmista. Laadittu‐

jen dokumenttien ja työkalujen lisäksi tulee kuitenkin tarkastella laajemmin myös nii‐

den laadintaan johtaneiden tutkimustulosten luotettavuutta. Luotettavuuden var‐

mistamiseksi tutkimus suoritettiin samoihin ydinasioihin pohjautuen kaikille organi‐

saatiotasoille ja tuloksia verrattiin jatkuvasti työn edetessä. Sittenkin voidaan olla 

varmoja ainoastaan kaikkien näkemysten huomioinnista sekä niiden jonkinasteisesta 

yhtenäisyydestä. Laajempi luotettavuuden arviointi tulisikin tehdä vasta menettely‐

jen vakiinnutettua asemansa yksikön toiminnassa, sekä muiden havaittujen kehitys‐

kohteiden korjaamisen jälkeen. Opinnäytetyön puitteissa tarkemman arvioinnin suo‐

rittaminen ei valitettavasti ole mahdollista. Koneistusyksikön laadunvarmistusta kehi‐

tettäessä onkin oleellista, että tulosten arviointi ja hyödyntäminen eivät tule rajoittu‐

maan ainoastaan opinnäytetyöhön. 

 

Opinnäytetyön tutkimuksissa käytetyn aineiston sekä tulosten ja toimenpiteiden voi‐

daan todeta olevan yleistettävissä soveltuvilta osin. Hyödynnettäessä tutkimusta on 
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huomioitava, että se ei ole kopioitavissa erilaiseen toimintaympäristöön sellaisenaan. 

Kehityskohteita ja toimenpiteitä määritettäessä määräävimpinä ohjaavina tekijöinä 

toimivat nimenomaan koneistusyksikön toiminnassa havaitut haasteet sekä yksikön 

asiakkaiden laatuvaatimukset. Erilaisessa toimintaympäristössä kehityskohteet ja si‐

ten myös toimenpiteet olisivat suurella todennäköisyydellä täysin erilaiset. Laadittuja 

toimintamalleja, dokumentteja ja työkaluja voidaan kuitenkin hyödyntää joko sellaisi‐

naan tai tarpeen mukaan päivitettyinä samankaltaisissa toimintaympäristöissä, kuten 

esimerkiksi muissa toimeksiantajan yksiköissä. 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli joiltain osin yhdistettävissä tekijänsä päivätyöhön. Työn 

läpivienti antoi tekijälle uutta perspektiiviä sekä kaivattuja toimintamalleja ja työka‐

luja päivittäisten työtehtävien tueksi. Opinnäytetyön edetessä myös yksikön eri toi‐

mintojen välinen vuoropuhelu koheni ja monilta osin suhtautuminen laatuvaatimuk‐

siin muuttui. Lähtötilanteessa esimerkiksi PPAP‐tilauksiin liittyneiden vaatimusten 

kohdalla puhuttiin ainoastaan dokumentointivaateista. Työn edettyä raportointivai‐

heeseen yksikössä käytettävä ilmaisu oli muuttunut PPAP‐vaatimuksiksi. Osallistami‐

sen kautta myös vaatimuksiin sisältyvät osiot miellettiin pikemmin työkaluiksi kuin 

pelkiksi dokumenteiksi. Yksikössä käynnissä oleva työ toimintojen vakioimiseksi ja 

hukan poistamiseksi sekä jatkuvasti kehittyvä NPI‐prosessi tukevat omalta osaltaan 

laadunvarmistusta sekä opinnäytetyössä keskiöön noussutta hyväksyntäprosessia/‐

menettelyä. Aihetta voi tarkastella myös toisin päin – hyväksyntämenettely tukee yk‐

sikössä käynnissä olevaa työtä toimintojen vakioimiseksi ja sitä kautta hukan poista‐

miseksi, kuten myös NPI‐prosessin sujuvoittamiseksi. Koneistusyksikön laadunvarmis‐

tuksen kehittämisen kannalta opinnäytetyön tuloksista arvokkain saattaakin olla 

muutos laatuvaatimuksiin suhtautumisessa. Kehityksen voidaan katsoa olevan vasta 

alussa, mutta tarkasteluhetkellä se on oikeansuuntaista. 
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