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The main purpose of this bachelor’s thesis was to update the quality manual for LO Rakenne Oy in 

order to help the company in its business development. The author’s personal aim was to under-

stand the importance of quality in companies. 

The thesis describes quality and quality management in general, as well as ISO 9001:2008 standard 

as a quality management tool. Information for this thesis was gathered from literature and inter-

views with company employees.  

The previous quality manual was used as a basis and all updates and changes to the previous manu-

al were processed with the company in order to create a manual applicable with the ISO 9001: 2008 

-standard. 

As a result, the company received an updated quality manual to be used in its business develop-

ment. Studying the standards and different perspectives of quality enabled to understand the im-

portance of quality. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

Opinnäytetyön tekeminen sai alkunsa joulukuussa 2012, jolloin sain tiedon mahdolli-

suudesta tehdä laatukäsikirjan päivitys LO Rakenne Oy:lle. Oltuani yhteydessä yrityk-

sen laatupäällikköön sain alustavan kuvan työn laajuudesta ja aiheesta. Laatukäsikirja 

tulisi päivittää, koska se ei enää vastannut yrityksen tavoitteita ja vaatimuksia. 

Laatukäsikirja on varsinkin metalli- ja rakennusalalla tärkeä ja pakollinen, mikäli ha-

lutaan saada tuotteille tai kokoonpanoille eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi 

eli CE-merkintä. Teräskokoonpanoille CE-merkintä on pakollista 1.7.2014 alkaen, jol-

loin harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 1090-1+A1 käyttöönoton eli CE- mer-

kinnän kiinnittämisen siirtymäaika päättyy. Suurimmalle osalle muista rakennustuot-

teista CE-merkintä tulee pakolliseksi Rakennustuoteasetuksen tullessa voimaan 

1.7.2013. 

 Useat yrityksen yhteistyökumppanit vaativat laadunhallintajärjestelmän olemassaoloa 

tietääkseen, että yrityksessä on kunnollinen toimintajärjestelmä ja että asiat hoidetaan 

yhteisten ohjeiden mukaisesti. Laatuun ja sen kehittämiseen päädytään, kun esimer-

kiksi johtamisessa tai yrityksen toimintatavoissa havaitaan ongelmia tai kehitystarpei-

ta. Laadunhallintajärjestelmästä on apua ainakin markkinoinnissa, virheiden vähentä-

misessä sekä imagon ja asiakastyytyväisyyden parantamisessa. 

Laatukäsikirjan laatiminen ja päivittäminen eivät olleet minulle ollenkaan tuttu asia 

entuudestaan. Tutustuttuani aiheeseen ja mietittyäni sitä päätin ottaa haasteen vastaan 

ja tehdä opinnäytetyökseni laatukäsikirjan päivityksen LO Rakenne Oy:lle. 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet 

Opinnäytetyöni päätavoitteena on päivittää LO Rakenne Oy:lle laatukäsikirja ja lo-

makkeisto. Olen pyrkinyt päivittämään laatukäsikirjasta mahdollisimman selkeän ja 

helposti luettavan. Tavoitteena on myös ollut pitää käsikirja sellaisessa muodossa, että 

sen päivittäminen olisi jatkossakin mahdollisimman yksinkertaista. Tämä tarkoittaa 

siis sitä, että mietittäväksi tulee myös laatukäsikirjan sähköinen ulkonäkö ja muutelta-

vuus.  
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Kehittämistyöni tavoitteena on osaltaan myös auttaa yritystä sen liiketoiminnan kehit-

tämisessä. Laadunhallintajärjestelmän avulla yrityksessä voidaan helpottaa sekä yhte-

näistää päivittäistä työntekoa. 

Laatukäsikirjan päivittämisen tueksi pyrin saatavilla olevan kirjallisuuden avulla sel-

vittämään, mitä laatu ja laadukkuus merkitsevät tämän päivän yrityksille. Tavoitteena 

on antaa kokonaisvaltainen käsitys laadukkaasta toiminnasta, laadunhallinnasta ja sii-

hen liittyvistä muista aihealueista. 

Henkilökohtaisena tavoitteenani on ymmärtää laadun merkitys organisaatiokulttuuris-

sa. Aihe oli minulle entuudestaan vieras, joten olenkin tutustunut aiheeseen perin poh-

jin tämän työn yhteydessä. Toivon saavani ja myös antavani laadusta ja siihen liitty-

vistä muista seikoista mahdollisimman kattavan kuvan. Työn tarkoituksena ei ole kes-

kittyä laadun määrittämiseen, vaan enemmänkin ymmärtämään laadunhallintajärjes-

telmän rakentamiseen liittyvää taustatietoa. Pyrin myös tuomaan esille omia laatua ja 

laadunhallintajärjestelmää koskevia näkökulmiani sekä esittelemään omia ehdotuksia-

ni laadunhallintajärjestelmän hyödyntämisestä LO Rakenne Oy:ssä. 

2 LAATU  

Tämän luvun tavoitteena on selventää, mitä laatu tarkoittaa ja mitä siihen voidaan si-

sällyttää.. Tarkoituksena on painottaa, että laatu ei ole vain yksittäisen tuotteen omi-

naisuus, vaan organisaatiotasolla laatu tulee käsittää kokonaisuutena. Laadukkaan 

toiminnan tulee näkyä jokaisessa yrityksen toimintaprosessissa ja siten myös asiakas-

tyytyväisyydessä. Näihin tähdäten yritys rakentaa itselleen laadunhallintajärjestelmän, 

jolla tarkoitetaan organisaation ohjaukseen integroitua resurssien ja keinojen järjes-

telmää ja rakennetta laadun aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi.(Lecklin 1999, 23.) 

2.1 Laadun historiaa 

Laatu on ollut olemassa jo ennen nykymuotoisen yhteiskunnan syntyä, vaikka sitä ei 

ole aina pidetty yritystoiminnan tai asiakastyytyväisyyden hyvinvoinnin perustana.  

Vaihdantatalouden aikana, jolloin ostaja ja myyjä olivat suoraan tekemisissä toistensa 

kanssa ja ostettavan tuotteen arvoa mitattiin esimerkiksi oravannahoilla, laatu oli ole-

massa, mutta se mitattiin käytettävän maksuvälineen arvolla. Tuotteen hinta määräytyi 
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sen laadun mukaan, mutta laadulla ei sinänsä ollut väliä, kunhan ostaja sai maksa-

maansa hintaa vastaavan tuotteen. (Lecklin 1999, 20.) 

Talouselämän kehittyessä kisälli – oppipoika-ajanjaksolla laadun merkitys kasvoi. Ki-

sälli tai mestari opetti oppipojalle, kuinka tehdä laadukasta jälkeä. Laadukasta työtä 

pidettiin kunnia-asiana eri ammattikunnissa, ja tieto erinomaisesta työstä levisi nope-

asti pitkienkin matkojen päähän. (Lecklin 1999, 20.) 

Teollisen vallankumouksen mullistettua tuotteiden valmistuksen syntyi massatuotan-

toa, jolloin tuotteita valmistettiin kerralla suuria määriä, jolloin ei enää ollut olemassa 

yksilöllisiä tuotteita. Liukuhihnateollisuudessa nopea tuotantovauhti heikensi laatua ja 

laadunvalvonta vaikeutui valtavien valmistusmäärien johdosta. Kouluttamaton työ-

voima vaikeutti myös laadunvalvontaa suurissa tehtaissa, koska ihmisillä ei ollut vält-

tämättä käsitystä, millainen laadukas tuote oli tai mikä sen tärkeys oli yritystoiminnal-

le. (Lecklin 1999, 20.) 

Massateollisuus synnytti niin kutsutun taylorismin, jossa tuotteiden suunnittelu ja 

valmistaminen erotettiin toisistaan. Tämän työnjakomallin ohella laatu pyrittiin var-

mistamaan tuotetarkastusten avulla. Tarkastuksia suoritettiin vain osaan valmistetuista 

tuotteista, ja näin virheitä syntyi edelleen ja laaduttomat tuotteet pääsivät asiakkaille 

asti. (Lecklin 1999, 21.) Tuotteiden laadukkuutta vaikeutti myös se, että tuotanto-

osastojen työntekijät eivät välittäneet laaduntarkkailusta itse juuri lainkaan, sillä he 

olettivat laadunvalvontayksiköiden hoitavan tarkastukset. (Kivimäki-Kuitunen & 

Hedman 1997, 88.) 

Massateollinen tuotanto, jossa laaduntarkastajat havainnoivat ja erottelivat virheelliset 

ja poikkeavat tuotteet myyntikelpoisista, ei enää toiminut, ja se sai myöhemmin ai-

kaan laadunohjauksen tarpeen. Tilastollisia menetelmiä alettiin hyödyntää ja jokaiselle 

tuotteelle määriteltiin tavoitearvot, ala- ja ylärajat, joiden puitteissa laadukkaan tuot-

teen tuli olla. Laadunohjausta oli mahdotonta tehdä tuotannon jokaiselle tuotteelle, sil-

lä tarkastaminen tapahtui pistokokein, joissa valittiin sattumanvaraisesti yksi tai use-

ampi tuote. (Lecklin 1999, 21.) 

Vaikka laadunohjauksella saatiinkin jonkinlainen kuva laadusta, ei laadukkuuden tar-

kastelu ollut kuin pieni osa yrityksen toiminnasta. Laadun tutkimisessa keskityttiin 

vain itse tuotteeseen eikä mietitty, mistä huono laatu johtui. Huomattiin, ettei keskit-
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tyminen pelkästään laadunohjaukseen kehittänyt yritystoimintaa haluttuun suuntaan. 

Toisen maailmansodan jälkeen Japanin talous oli romahtanut ja tuotteita pidettiin laa-

duttomina ja keskivertaisina verrattuna länsimaisiin tuotteisiin. Japanilaiset alkoivat-

kin kehitellä yhdessä amerikkalaisten kanssa toimintatapoja, joiden avulla laadukkuus 

pystyttäisiin pitämään osana yrityksen jokaista toimintoa. Tavoitteena oli rakentaa jär-

jestelmä, jonka avulla voitaisiin ennaltaehkäistä mahdollisia laatuvirheitä ja -

kustannuksia. Alettiin puhua laadun varmistuksesta, laatujärjestelmästä.  (Lecklin 

1999, 22.) 

2.2 Laadun määritteleminen 

Laatukäsitteen määritteleminen on hankalaa, koska on olemassa monta eri tulkintaa 

riippuen tarkastelunäkökulmista. On myös tärkeää tiedostaa, että ilmiöt tai asiat eivät 

ole niin yksinkertaisia, että laadun olemus pystyttäisiin ymmärtämään kokonaisuudes-

saan vain yhden näkökulman kautta. Siksi laatua tuleekin käsitellä aina lukuisista il-

miöön liittyvistä näkökulmista, jotta voitaisiin ymmärtää, kuinka erilaisilla käsitteillä 

laatua voidaan määritellä. Yleisesti laadulla tarkoitetaan kuitenkin asiakkaan tarpeiden 

tyydyttämistä yrityksen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. (Veini 2011.) 

Sana laatu kertoo yleensä ihmisille, onko tuote tai palvelu huono vai hyvä. Sana laatu 

ei enää nykypäivänä takaa, että tulet saamaan laadukkaan tuotteen tai laadukasta pal-

velua. Markkinoinnissa mennään joskus metsään, ja sanaa käytetään kuvaamaan tuot-

teen ominaisuuksia liian helposti. 

Professori Paul Lillrank on antanut kuusi toisistaan poikkeavaa perspektiiviä laatuun: 

valmislaatu, tuotelaatu, arvolaatu, kilpailulaatu, asiakaslaatu ja ympäristölaatu. Per-

spektiivit antavat toisiaan täydentävän kuvan laadusta. Valmislaatuna pidetään tuotta-

vaa tuotantoa, josta saadaan yhdenmukaista tuotetta. Tuotelaatu puolestaan ottaa 

huomioon asiakkaan tarpeet suunnitteluvaiheessa ja liittyy olennaisesti asiakaslaatuun. 

Arvolaadussa vertaillaan kustannus-hyötysuhdetta sijoitetulle pääomalle, korkeimman 

laadun tuotteilla hyöty on suurin. Kilpailulaatu vertailee yrityksen laatua kilpailijoiden 

tuotteisiin, ja tasoa pidetään riittävänä, mikäli ollaan tasoissa kilpailijoiden kanssa. 

Ympäristölaatu ottaa huomioon tuotteen elinkaarensa aikana aiheuttamia vaikutuksia 

ympäristöön. Näistä yritykselle arvokkain näkökulma on asiakaslaatu, joka kertoo, 

tyydyttääkö tuote asiakkaan odotukset ja tarpeet. (Lillrank 1990,50.) 
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3 LAADUNHALLINTA 

3.1 Laadunhallintajärjestelmän tavoitteet 

Laadunhallintajärjestelmän voi yksinkertaisimmillaan todeta olevan yrityksen laadu-

kas tapa toimia, jota kaikki työntekijät noudattavat. Mikäli yrityksessä on selvää, mit-

kä ovat oikeat toimintatavat, ja työntekijöillä tahto toimia niiden mukaan, voidaan sa-

noa että laadunhallintajärjestelmä on olemassa. (Karjalainen 2013.) 

Laadunhallintajärjestelmän päämääränä on saada yritys toimimaan niin hyvin, ettei ai-

kaa, rahaa tai koneita kuluteta turhaan. Yrityksen arvoista ja periaatteista riippuen laa-

dunhallintajärjestelmää voidaan kutsua vain hallinta-, laatu- tai toimintajärjestelmäksi. 

Merkittävintä on, että yhtenäinen järjestelmä kuitenkin yrityksestä löytyy. Sertifiointi-

laitos tai ulkopuolinen taho voi sertifioida yrityksen laatujärjestelmän. Sertifioija tulee 

varmistamaan, että yrityksen laadunhallinta vastaa standardivaatimuksia ja että niiden 

mukaan toimitaan. (Karjalainen 2013.) 

Syiden laadun hallintaan ja laadunhallintajärjestelmien rakentamiseen tulisi löytyä 

asiakkaiden vaatimuksista tai yrityksen omasta halusta parantaa laatua. Järjestelmästä 

ei pitäisi tehdä liian suurta ja raskaasti luettavaa, koska sen hyödyntäminen tulisi liian 

vaikeaksi. Mikäli järjestelmä laaditaan huolellisesti ja oikeisiin asioihin nojautuen, sen 

hyödyt yritykselle voivat olla merkittäviä. Laadunhallintajärjestelmällä tavoitellaan 

useimmiten toiminnan järjestelmällisyyttä, asiakastyytyväisyyttä, tuotteiden ja palve-

luiden laadukkuutta ja työn tuottavuutta. (Lecklin 2006, 29-30.)   

Kustannukset kasvavat, jos asioita ei osata tehdä yrityksessä yhdenmukaisesti, tästä 

syystä laadunhallintajärjestelmä yleensä rakennetaan. Kustannusten pienentäminen on 

monille yrityksille elinehto. Virheiden ja muiden ongelmien paikantaminen onnistuu 

laadunhallintajärjestelmän avulla paremmin, ja virheisiin pystytään vaikuttamaan no-

peammin. Tulevaisuudessa samojen virheiden syntyminen voidaan välttää tehokkaan 

laadunhallintajärjestelmän avulla. (Karjalainen 2013.)  
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3.2 Laadunhallintajärjestelmän hyödyt ja apuvälineet 

Kun asiakkaat huomaavat yrityksen panostavan oikeisiin asioihin eli laatuun ja asia-

kastyytyväisyyteen, voidaan laadunhallintajärjestelmän avulla lisätä asiakkaan luotta-

musta. Kuten alla olevassa kaaviossa on kuvattu, tuotteiden huono laatu vaikuttaa suo-

raan asiakastyytyväisyyteen ja kustannustehokkuuteen vaarantaen koko organisaation 

eloonjäämisen. Laadunhallintajärjestelmän avulla yritys tunnistaa helpommin asiak-

kaiden vaatimukset ja tarpeet. Mikäli tuote osataan rakentaa asiakkaan tarpeita vastaa-

vaksi, kokee asiakas saavansa ostamalleen tuotteelle lisäarvoa. Asiakkaiden luotta-

muksen kasvaessa myös yritys saa lisää varmuutta omaan tekemiseensä. (Moisio & 

Ritola 2001, 23.) 

 

Kuva 1. Laadun merkitys yritykselle (Veini 2011.) 

Yrityksen henkilökunnan motivaatiota ja yhteistyöhalukkuutta voidaan kasvattaa luo-

malla yhteiset toimintatavat. Kun työntekijät tietävät oman työnsä tärkeyden organi-

saatiossa, heidän työmotivaationsa kasvaa ja he pitävät työtään mielekkäänä. Uusien 

työntekijöiden sisäänajo yritykseen on helpompaa, koska on olemassa yhteiset ohjeet 

ja työtavat. Tiedonkulku henkilöstön välillä on helpompaa ja epäkohtien tiedostami-

nen ja niiden parantaminen käy kätevämmin. (Moisio & Ritola 2001, 22.) 
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Kauaskantoisesti katsottuna yritys uskoo, että laatuun kannattaa panostaa ja laatujoh-

tamismallia kehittää, sillä laatujärjestelmän hyödyntäminen nähdään kustannustehok-

kaana toimintana. Sen avulla voidaan karsia turha työ pois, vähentää uudelleenproses-

sointia ja hukkaa sekä työntekijöiden vaihtuvuutta. Samalla myös asiakasreklamaati-

oiden ja takuukustannusten määrää pyritään vähentämään. (Nurmi 1999, 6.) 

Laadunhallinta ja laatujohtaminen nähdään usein suurina kokonaisuuksina, joiden 

kanssa täytyy toimia työkalujen ja apuvälineiden kanssa. Työkalut erilaisiin tarpeisiin 

löytyvät esimerkiksi laatustandardijärjestelmästä, laatupalkintokriteereistä, laatuaudi-

toinneista tai itsearviointimenetelmistä. Tarkemmassa esittelyssä keskityn ISO 9000-

standardisarjaan, joka on tärkein laadunhallintaan liittyvä työkalu. 

3.2.1 ISO 9000 -standardisarja 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on Suomessa standardisoinnin keskusjärjestö, 

jossa on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Liitto on riippuma-

ton eikä tavoittele taloudellista voittoa. Sen päätehtäviä ovat SFS-standardien laadinta, 

vahvistaminen, julkaiseminen, myynti ja tiedottamien. SFS kuuluu kansainväliseen 

ISO-standardisoimisjärjestöön (International Organization for Standardization), joka 

on kansainvälinen liitto, johon kuuluu eri maiden standardisointiorganisaatioita. 

(Suomen Standardisoimisliitto SFS 2013.) 

Standardisointi tarkoittaa yhteisten toimintatapojen laatimista jonkin asian yhteydessä. 

Standardeja laaditaan, jotta viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien elämä hel-

pottuisi. Niillä yritetään lisätä turvallisuutta ja suhteuttaa toimintaa järkevämmäksi. 

SFS määritteleekin standardin olevan ”toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukai-

nen menettely”. Standardeilla pyritään luomaan olosuhteet tuotteille ja palveluille, jot-

ta ne menestyisivät omissa käyttötarkoituksissaan. (Suomen Standardisoimisliitto SFS 

2013.) 

ISO 9000 -laatustandardisarja on tehty laadunhallintaa ja laatujohtamista varten. Stan-

dardien rakentamisessa on pyritty saamaan ne mahdollisimman soveltuviksi ja yleisik-

si kaikenkokoisiin yrityksiin. Organisaatioiden laatujohtaminen on parantunut ja laa-

dun käsitteen ymmärtäminen yleistynyt tämän maailmanlaajuisen standardisarjan 

avulla. (Suomen Standardisoimisliitto SFS 2013.) 
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Oleellisimmat standardisarjan standardit ovat: 

- ISO 9000:2005 -standardi, joka esittelee laadunhallintajärjestelmän perusteet ja 

määrittää sanastoa 

- ISO 9001:2008 -standardi, joka määrittää vaatimukset laadunhallintajärjestelmälle 

- ISO 9004:2009 -standardi, joka esittelee suuntaviivat johtamiseen ja jatkuvaan pa-

rantamiseen organisaatiossa 

ISO 9001 ja 9004 ovat yhteensopivia keskenään ja niitä käytetään usein yhdessä, jol-

loin 9001 -standardi toimii viitekehyksenä laadunhallinnalle ja 9004-standardista asi-

oita voidaan tutkia syvällisemmin. (Moisio & Ritola 2001, 8.) 

Nämä standardit on luotu, jotta pienillä ja suurilla yrityksillä, toimialasta riippumatta, 

olisi tasavertaiset mahdollisuudet luoda itselleen sopiva laadunhallintajärjestelmä. 

Mahdollisuuksien mukaan yritykset voivat sertifioida omat järjestelmänsä Suomen 

Standardisoimisliiton hyväksymällä puolueettomalla tarkastuslaitoksella. Näissä stan-

dardeissa luodaan organisaatiolle kuva siitä, mitä laatujärjestelmään tulee sisältyä. On 

kuitenkin täysin yrityksen oma päätös, kuinka standardeja hyödynnetään. (Veini 

2011.) Standardin ISO 9001:2008 vaatimukset on esitelty tarkemmin luvussa 4. 

4 ISO 9001:2008 -STANDARDI TYÖKALUNA 

4.1 Laadunhallinnan periaatteet 

ISO 9000:2005 -laatustandardisarja luettelee kahdeksankohtaisen version standardin 

periaatteista. Standardisarjan mukaan näiden periaatteiden tiedostaminen ja ymmärtä-

minen koko organisaatiotasolla on laadunhallintajärjestelmän rakentamisen lähtökoh-

ta.  ISO 9000:2005 -standardin mukaiset periaatteet laadunhallinnalle ovat asiakaskes-

keisyys, johtajuus, henkilöstön osallistuminen, prosessimainen toimintamalli, järjes-

telmälähtöinen johtaminen, jatkuva parantaminen, tosiasioihin perustuva päätöksente-

ko ja molempia osapuolia hyödyttävät toimittajasuhteet. (Suomen Standardisoimisliit-

to SFS 2013.) 
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4.1.1 ISO 9000:2005 -standardin mukaiset periaatteet 

Asiakaskeskeisyys. Organisaatiot eivät toimi ilman asiakkaita. He ovat syy laaduk-

kaalle toiminnalle. Yritykset ovat riippuvaisia asiakkaiden tyytyväisyydestä, sillä 

asiakas on se, joka maksaa tuotteesta ja rahoittaa yrityksen toiminnan.  

Johtajuus. Johto asettaa yritystoiminnalle suunnan ja tarkoituksen. Johto näyttää esi-

merkkiä kaikessa tekemisessä, jotta henkilöstö saadaan mukaan toimintaan.  

Henkilöstön osallistuminen. Henkilöstö on organisaation tärkein yksittäinen voima-

vara. Osallistumalla toimintaan saadaan henkilöstöstä paras irti ja voidaan myötävai-

kuttaa jatkuvaan parantamiseen. 

Prosessimainen toimintamalli. Toiminnot, joihin liittyviä resursseja johdetaan pro-

sesseina, menestyvät parhaiten. Yrityksen on tärkeää tiedostaa, tunnistaa ja johtaa 

monia toisiinsa liittyviä prosesseja, jotta se voi toimia vaikuttavasti. 

Järjestelmälähtöinen johtaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi sekä vaikuttavuuden 

ja tehokkuuden parantamiseksi prosessien muodostaman järjestelmän ymmärtäminen 

on tärkeää. 

Jatkuva parantaminen. Tarpeet ja vaatimukset muuttuvat. Organisaation on tehtävä 

asiat entistä paremmin. Toimintaa pitää kehittää jatkuvasti. 

Tosiasioihin perustuva päätöksenteko. Vaikuttavat päätökset tehdään oikeisiin tie-

toihin perustuvien mittaustulosten ja analyysien pohjalta. 

Molempia osapuolia hyödyttävät toimittajasuhteet.  Molempia osapuolia tyydyttä-

vät suhteet lisäävät kykyä tuottaa lisäarvoa, sillä organisaatio ja toimittajat ovat riip-

puvaisia toisistaan.( Suomen Standardisoimisliitto SFS 2013.) 

4.2 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 

Laadunhallintajärjestelmän rakennetta voidaan havainnollistaa kuvan 2 avulla. Kuva 

esittää laadunhallintajärjestelmälle kolme tasoa, mutta sitä voidaan kuvata myös laa-

jempana tai tiivistetympänä kokonaisuutena. Yrityksen koko, sen tarpeet ja syyt laa-
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dunhallintajärjestelmälle sanelevat sen laajuuden. Mentäessä lähemmäksi kolmion 

huippua selvitykset muuttuvat organisaatio- ja yksityiskohtaisemmiksi. (Lecklin 2006, 

30.) 

Alimmalta tasolta löytyvät viiteaineistot eli lomakkeet, työohjeet ja tehtäväkuvaukset. 

Ne liittyvät läheisesti menettelyohjeisiin ja prosessikuvauksiin tarkoituksenaan antaa 

lisätietoa. (Moisio & Ritola 2001, 29.) Laatujärjestelmään rakennettaessa on tärkeää 

ottaa huomioon viranomaisilta tulevat yleispätevät ohjeet tiettyihin asioihin. Yritys-

toiminnan täytyy olla aina lakien, asetusten ja normien mukaista. (Lecklin 2006, 30.)  

Tasolta kaksi ja kolme löytyvät prosessikuvausten laatiminen ja menettelyohjeiden 

laatiminen ovat tärkeä osa laadunhallintajärjestelmää. Tarkoituksena on esittää yrityk-

sen yhteiset menettelytavat, joko ohjeina tai prosessikaavioiden avulla. Kuvausten tu-

lisi antaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin: mitä, missä, milloin, kuka, miksi ja mi-

ten. (Lecklin 2006, 30.) 

Kolmion huipulla on laatukäsikirjan laatiminen. Käsikirja on osa kokonaisvaltaista 

laadunhallintajärjestelmän dokumentointia. Laatukäsikirjasta tulisi löytyä ainakin yri-

tyksen laatupolitiikka, keskeiset strategiat ja ydinprosessien kuvaukset. (Lecklin 2006, 

31.) Laatukäsikirjan vaatimuksia on esitetty tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 

 

Kuva 2. Laatujärjestelmän rakenne (Vaasan yliopisto 2000.) 
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4.3 Laadunhallintajärjestelmän vaatimukset 

ISO 9001:2008 -standardin vaatimusten mukaan organisaation tulee luoda, dokumen-

toida ja toteuttaa laadunhallintajärjestelmä, jota ylläpidetään, päivitetään ja paranne-

taan jatkuvasti. Vaatimukset järjestelmän sisällöstä ovat seuraavat (ISO 9001:2008.): 

- organisaation tulee määrittää laadunhallintajärjestelmää varten tarvittavat prosessit 

ja niiden soveltaminen 

- määrittää prosessien keskinäinen järjestys ja vuorovaikutus 

- määrittää kriteerit ja menetelmät, joita tarvitaan varmistamaan prosessien vaikut-

tava toiminta ja ohjaus 

- varmistaa prosessien toiminnan ja seurannan tueksi tarvittavien resurssien ja in-

formaation saatavuus 

- seurata, mitata, jos mahdollista, ja analysoida prosesseja 

- toteuttaa toimenpiteet, joita tarvitaan suunniteltujen tulosten saavuttamiseen ja 

prosessien jatkuvaan parantamiseen. 

Näitä prosesseja organisaation tulee ohjata standardin vaatimusten mukaisesti. Mikäli 

organisaatio on ulkoistanut prosesseja, sen tulee varmistaa niiden ohjaus. Laadunhal-

lintajärjestelmässä tulee ottaa kantaa ulkoistettujen prosessien tyyppiin ja ohjauksen 

laajuuteen. (ISO 9001:2008.) 

Standardin yksityiskohtaisemmat vaatimukset liittyvät laadunhallintajärjestelmän do-

kumentointiin, josta kerrotaan seuraavassa alaluvussa. 

4.4 Laadunhallintajärjestelmän dokumentointi 

ISO 9001:2008 -laadunhallintastandardi sisältää ja esittää laadunhallintajärjestelmälle 

vaaditut seikat. Ajan kuluessa standardia on muuteltu ja päivitetty jatkuvasti, jotta se 

olisi mahdollisimman ajanmukainen. Uusimmassa standardissa dokumentointia kos-

kevat vaatimukset ovat vähentyneet ja ne eivät enää ohjaile laadunhallintajärjestelmän 
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rakennetta liikaa. Organisaatiolle on näin luotu liikkumavaraa laadunhallintajärjestel-

mänsä dokumentoinnin suhteen, jolloin organisaatio voi siis itse määrittää prosessien 

kuvailuun tarvittavan dokumentoinnin määrän. (ISO 9001:2008.) 

Dokumentoinnin tarkoituksena on, että organisaatio välittää informaatiota. Tarkoituk-

senmukaisesti dokumentoitua laadunhallintajärjestelmää voidaan pitää viestinnän vä-

lineenä yrityksen henkilökunnan ja osaltaan myös sidosryhmien välillä. Dokumentoin-

tia ei tule pitää itseisarvona, vaan sen tulisi antaa näyttö siitä, että laatuun liittyvät 

suunnitelmat ovat toteutuneet ja toteutuvat jatkossakin. Laadunhallintajärjestelmän 

dokumentoinnissa voidaan käyttää mitä tahansa tietovälinettä. Dokumentti voi olla 

sähköinen, painettu tai esimerkiksi äänitetty nauhoitus. (Suomen Standardisoimisliitto 

SFS 2013.) 

ISO 9001:2008 -standardi asettaa dokumentoinnin sisältöön kuuluviksi laatukäsikir-

jan, laatupolitiikan ja tavoitteet, prosessikuvaukset, menettelyohjeet sekä muut tallen-

teet, joilla tarkoitetaan esimerkiksi yrityksen lomakkeita ja muita asiakirjoja. 

Laatukäsikirjaa pidetään laadunhallintajärjestelmän päädokumenttina, sillä se kuvailee 

organisaation laadunhallintajärjestelmän. ISO 9001:2008 -standardin mukaan laatukä-

sikirjasta tulisi löytyä vähintään laadunhallintajärjestelmän sovellusalat sekä sen mah-

dolliset rajaukset ja perustelut, laadunhallintajärjestelmää varten laaditut menettelyoh-

jeet tai viittaukset niihin sekä kuvaukset eri prosessien välisistä vuorovaikutuksista. 

Laatukäsikirjaan voi sisällyttää myös yrityksen laatupolitiikan, laatusuunnitelmat, laa-

tutavoitteet, tehtäväkuvaukset, työohjeet ja perustiedot. Pienissä yrityksissä tullaan 

toimeen hyvin yhdellä laatukäsikirjalla, mutta suuremmissa organisaatioissa jokaisella 

prosessilla tai yksiköllä voi olla oma käsikirjansa. Laatukäsikirjaan voi sisällyttää 

myös ristiinvertaustaulukon, josta näkee, että standardin mukaiset sisältö- ja tallenne-

vaatimukset täyttyvät. 

ISO/TR 10013:fi on kansainvälisen standardisoimisliiton laatima tekninen raportti, jo-

ka sisältää laadunhallintajärjestelmän dokumentointiohjeita. Se opastaa laatimaan ja 

ylläpitämään dokumentointia, jotta organisaatiossa olisi vaikuttava laadunhallintajär-

jestelmä. Sen mukaan laatukäsikirjalla tulee olla otsikko, josta selviää kyseessä oleva 

yritys ja se, mitä standardia laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen on käytetty. Kä-

sikirjassa tulee olla sisällysluettelo. Yleensä sisältö järjestyy ydinprosessien tai yrityk-

sen strategioiden mukaan. Käsikirjasta tulisi löytyä myös luettelo kaikista asiakirjois-
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ta, joihin laatukäsikirjassa on viitattu. Tekninen raportti on vain ohje, se ei aseta vaa-

timuksia vaan ehdotuksia selkeän dokumentoinnin ratkaisemiseksi. (ISO/TR 

10013:fi.) 

Laatupolitiikalla määritellään ISO 9001:2008 -standardin mukaan se, kuinka organi-

saation toimintatavat varmistavat laadukkaan työn aikaansaamisen. Yrityksen johto 

määrittelee laatupolitiikan. Johdon tulee ottaa huomioon tulevan parantamisen määrä 

laadukkaassa organisaatiossa, sitoutuminen vaatimusten täyttämiseen, asiakastyyty-

väisyys sekä henkilöstön kehittäminen. Myös sidosryhmien tarpeet ja laadunhallintaan 

vaadittavat resurssit tulee ottaa huomioon. 

Johdon pitää varmistaa, että laatupolitiikka soveltuu organisaation olemassa olevaan 

toiminta-ajatukseen. Laatupolitiikasta tulee tiedottaa jokaiselle organisaation henkilö-

kuntaan kuuluvalle ja johdon pitää myös varmistaa, että se ymmärretään. Johdon vas-

tuulla on huolehtia, että laatupolitiikka on ajanmukaista, eli sitä tulee kehittää ja muut-

taa, mikäli tarve vaatii. Jos johto ei sitoudu laatupolitiikkaan, siitä ei ole mitään hyö-

tyä, mutta mikäli johto on onnistunut oikeasti sitoutumaan laadukkaan työn tekemi-

seen, yrityksen suorituskyky paranee. (ISO 9001:2008.)    

Laatupolitiikan määrittelemisen tarkoitus on selventää yrityksen tavoitteita laadun nä-

kökulmasta. Se antaa viitteellisen ohjeen laatutavoitteiden asettamiselle. Näiden ta-

voitteiden tulee olla yhdenmukaisia laatupolitiikan kanssa. Laatupolitiikka on mahdol-

lista dokumentoida joko erilliseen dokumenttiin tai suoraan laatukäsikirjaan. (ISO 

9001:2008.) 

ISO 9001:2008 -standardi edellyttää dokumentoitua menettelyä seuraavien seikkojen 

osalta: asiakirjojen ohjaus, tallenteiden ohjaus, sisäinen auditointi, poikkeavan tuot-

teen ohjaus, korjaava ja ehkäisevä toimenpide. Mikäli tarve vaatii, osa näistä menette-

lyistä voidaan yhdistää yhdeksi dokumentoiduksi menettelyksi. Jos organisaation pro-

sessit ovat suuria, saattaa olla tarpeen dokumentoida muitakin kuin vaadittuja menet-

telyjä. Koska on olemassa monia dokumentointitapoja näiden ja muiden toimintojen 

osalta, tulee yrityksen muistaa, että sen on kuitenkin kyettävä osoittamaan laadunhal-

lintajärjestelmänsä selkeä toteuttaminen. (ISO 9001:2008) 

Mikäli yritys haluaa osoittaa laadunhallintajärjestelmänsä laadun, sen saattaa olla tar-

peellista dokumentoida muitakin menetelmiä kuin edellisessä kappaleessa mainitut. 
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ISO 9001:2008 -standardissa ei kuitenkaan mainita muita tapauksia kuin laatupolitiik-

ka, -tavoitteet ja -käsikirja. Yritys voi saada lisäarvoa laadunhallintajärjestelmälleen ja 

osoittaa kelvollisuuttaan laatimalla muita asiakirjoja, vaikka standardi ei niitä vaadi-

kaan. Yritys voi dokumentoida prosessien varmistamiseen vaikuttavia asiakirjoja, 

esimerkiksi prosessien kuvaukset, työohjeet, organisaatiokaaviot ja laatusuunnitelmat, 

jotka voivat olla osana laadunhallintajärjestelmää. (ISO 9001:2008.) Kaikesta doku-

mentoinnista on hyötyä; organisaatiot voivat osoittaa erilaisilla tallenteilla prosessien-

sa ja laadunhallintajärjestelmänsä vaatimustenmukaisuuden.  

5 LAATUKÄSIKIRJAN PÄIVITYSPROSESSI 

5.1 Taustaa 

Ensimmäisen kerran sain kuulla mahdollisuudesta tehdä laatukäsikirjan päivitys LO 

Rakenne Oy:lle joulukuussa 2012, kun rakennustekniikan yliopettaja Tarmo Kontro 

kertoi työn olevan tarjolla. Myös yrityksen vanha laatukäsikirja oli teetetty hankkeis-

tettuna opinnäytetyönä, mutta koska standardit olivat jo muuttuneet ja CE- merkintä 

tulisi pakolliseksi heinäkuussa 2014, yritys ei ollut laatukäsikirjaan enää tyytyväinen. 

Yrityksessä koettiin, että vanha laatukäsikirja oli sekava ja sisälsi turhaa ja vanhentu-

nutta tietoa toiminnasta.  

Kävin ensimmäisen kerran LO Rakenne Oy:n toimistolla Hämeenlinnassa ennen jou-

lua 2012. Tuolloin tapasin laatupäällikkö Esko Matkalan ja sain luettavakseni vanhan 

laatukäsikirjan, johon sain tutustua joulun ja uudenvuoden yli. Tammikuun alussa oli 

toinen tapaaminen, jolloin päätin ottaa työn vastaan. Tämän jälkeen laadin aikataulun, 

johon nojautuen tulisimme käymään käsikirjaa läpi yhdessä yrityksen henkilöstön 

kanssa. 

Tutustuessani aiheeseen ja käsikirjaan aloin etsiä tietoa myös laadunhallinnasta, laatu-

käsikirjoista ja standardeista Internetin ja kirjallisuuden avulla. Huomasin jo tässä vai-

heessa, että tietoa on saatavilla hyvin ja monista eri lähteistä.  

Päivitysprosessin aikana olen käynyt koko laatukäsikirjan ja lomakkeiston läpi henki-

löstön kanssa. 
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5.2 Aikataulun laadinta 

Saatuani tietää opinnäytetyöni aiheen päätin aloittaa työskentelyn laatukäsikirjan ja 

lomakkeiden parissa ja keskittyä vähemmän teoreettiseen osuuteen. Koin tämän lähes-

tymistavan järkevimmäksi, koska näin pystyin samaan aikaan päivityksen kanssa si-

säistämään uutta tietoa, jota oli valtavasti. Tiesin päivitysprosessin olevan haastava ja 

aikaa vievä tehtävä, joten aikataulutin asiat tietyn pituisiin jaksoihin, jotka ovat nähtä-

vissä seuraavassa taulukossa 1. 

Taulukko 1. Laatukäsikirjan päivitysprosessin aikataulu 

KK VK TEHTÄVÄ 

tammikuu 1-4 Ylimääräisen tiedon perkaus ja vanhan tiedon 

päivitys 

helmikuu 

 

4-6 

6-8 

Uuden tiedon hankinta ja kirjoittaminen 

Viiteaineiston päivitys (lomakkeet, asiakirjat) 

maalis - 

huhtikuu 

8-14 Lomakkeiden luominen, laatukäsikirjan läpi 

käyminen ja tarkastaminen 

toukokuu 18 Laatukäsikirjan luovutus LO Rakenne Oy:lle 

 

5.3 Prosessin kuvaus 

Tärkeimpänä tiedonhankintamenetelmänä olen käyttänyt ISO 9000 -

laatustandardisarjan standardeja, joista erityisesti ISO 9001:2008 -standardi on ollut 

tärkeä, koska se asettaa ne vaatimukset, joiden mukaan olen laatukäsikirjaa päivittä-

nyt. Aiemman version tiedot ovat pitäneet joiltakin osin paikkansa, joten siitä saatu 

materiaali on muokkaamalla ja uudistamalla tullut myös käyttöön. 

Tiedonhankintamenetelmänä olen käyttänyt myös sähköpostiviestejä yrityksen myyn-

tijohtajan ja laatupäällikön kanssa. Tiedonvaihto tapahtui kuitenkin pääosin kahden-
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keskeisissä keskusteluissa yrityksen toimistolla, jossa tein myös suurimman osan työs-

tä. Sähköposti oli nopea keino vaihtaa tietoa, mikäli jokin asia vaati selvennystä työs-

kennellessäni kotona. 

Ensimmäinen tapaaminen tehtyämme sopimuksen työn laatimisesta laatupäällikkö 

Esko Matkalan kanssa oli tammikuussa 2013, jolloin kävimme läpi, mitä asioita laatu-

käsikirjasta tulisi poistaa, mitä muuttaa ja mitä lisätä. Kävimme käsikirjan yhdessä lä-

pi ja merkitsimme ylös muistiin muutoksia. Sain samalla itselleni vanhan laatukäsikir-

jan sähköisen version, joten pystyin aloittamaan työskentelyn sen pohjalta. Poistimme 

muutamia täysiä kokonaisuuksia, sillä yritys ei enää valmistanut esimerkiksi portaita, 

eikä niin sanottua omaa valmistusta enää konepajalla ollut. Tapaamisen jälkeen päivi-

tysprosessi pääsi alkamaan ja aloin itsenäisesti käydä aineistoa ja siihen tulevia muu-

toksia läpi. 

Työskentelin yrityksen toimistolla kahtena päivänä viikossa tammi- ja helmikuussa. 

Ensimmäisiä muokkauksia oli muuttaa laatukäsikirjaan ja jokaiseen lomakkeeseen yri-

tyksen nimi- ja osoitetiedot. Vanhan laatukäsikirjan ulkonäkö oli tyydyttävä, joten se 

ei kaivannut suurta muutosta. Teksti oli paikka paikoin hieman raskaslukuista, ja sen 

muokkaamiseen kiinnitettiin huomiota, kuten myös päivittämisen helppouteen jatkos-

sa.  

Maaliskuun alussa kävimme laatukäsikirjan viiteaineistoa (lomakkeet, asiakirjat ym.) 

läpi ja huomasimme, että joukossa on paljon ylimääräistä aineistoa, jota ei koskaan 

käytetä. Karsimme kovalla kädellä lomakkeita ja asiakirjoja laatupäällikön kanssa. 

Käsikirjan päivitystä tehtiin yhdessä LO Rakenne Oy:n projektipäällikön Ilkka Ranta-

sen ja myyntijohtaja Martti Karimiehen kanssa muutamia kertoja. Heidän lisäkseen 

mukana oli myös IS- Radar Oy:n toimitusjohtaja Ismo Suontausta, jonka kokemus ja 

vinkit olivat todella tärkeitä päivitysprosessissa. Tapaamisissa käytiin läpi kunkin vas-

tuualueeseen kuuluvat käsikirjan kohdat ja katsottiin, mikä on muuttunut aikaisem-

masta versiosta. Sain heiltä useita muutosehdotuksia ja merkitsin ne huolellisesti, jotta 

pystyin jatkamaan työtä kotona. 

Maaliskuun keskivaiheilla pidimme kaikkien osapuolten kesken yhteisen tapaamisen, 

jossa kävimme läpi koko laatukäsikirjan sekä viiteaineiston ja merkitsimme asiat, jot-

ka tulisi vielä päivittää. Samalla sovimme uuden tapaamisen viikon päähän, jolloin 

korjauksieni piti olla valmiita. Muokkasin vielä luettavuutta ja tekstin jäsentelyä sekä 



  22 

 

 

päivitin muutaman uuden tiedon, koska sain tiedon, että parvekejärjestelmien laadun-

tarkastuslistoja oli jo olemassa eikä minun tulisi niitä laatia. 

Kävin maaliskuun lopulla viimeisen kerran LO Rakenne Oy:n toimistolla tämän työn 

yhteydessä. Sain laatukäsikirjan päivitysprosessin päätökseen noin kuukauden suunni-

teltua aiemmin ja jätin viimeisen versioni laatukäsikirjasta yritykselle. Koska laatukä-

sikirjaa tulisi jatkuvasti päivittää, kerroin, että heidän tulisi jatkossa itse huolehtia laa-

dunhallintajärjestelmän muokkauksista ja ylläpidosta. 

Aikaa vievin osa päivitysprosessissa oli ylimääräisen tiedon karsimien sekä liitteenä 

olevien lomakkeiden ja asiakirjojen päivittäminen. Koska yrityksen toimintamalli oli 

muuttunut hyvin paljon vanhan laatukäsikirjan ajoista, oli turhaa tietoa paljon ja sen 

poistamiseksi oli oltava jatkuvasti yhteydessä yritykseen. Oma tietämykseni yrityksen 

prosessien kuvauksista oli olematonta, koska en ollut aikaisemmin tutustunut yrityk-

seen. LO Rakenne Oy:n henkilökunta olikin hyvin avuliasta koko prosessin ajan, ja 

valmis yhteistyöhön aina, kun sitä tarvitsin. 

6 LAATUKÄSIKIRJAN MUUTOKSET 

Tässä luvussa käsitellään niitä muutoksia ja uudistuksia, joita olen tehnyt LO Rakenne 

Oy:n laatukäsikirjaan. Selvitän, mitä olen omatoimisesti laatukäsikirjaan muuttanut ja 

mitä yrityksen henkilökunnan kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut esiin. Käsitte-

len laatukäsikirjan julkaistavien osa-alueiden muutoksia otsikoittain: johdanto, laatu-

politiikka, laatutoiminnan johtaminen ja valvonta sekä organisaation esittely. Julkais-

tavissa alueissa käsitellään ainoastaan yritystä yleisesti käsitteleviä aiheita, joten yksi-

tyiskohtaista tietoa yrityksestä ja sen liiketoimintaprosesseista ei julkaista. Vertailta-

vuuden vuoksi laatimani laatukäsikirjan päivitetyn version julkaistavat osat ovat liit-

teessä 1 ja vanhan version liitteessä 2. Mikäli liitteenä olevien osien yhteydessä on 

maininta liitteestä, ei sitä ole julkaistu tämän opinnäytetyön yhteydessä. LO Rakenne 

Oy:n salaista tietoa olevat osa-alueet käsittelen yleisellä tasolla, ja niitä ei ole julkais-

tu. 

6.1 Ulkoasu ja sisältö 

LO Rakenne Oy:n laatukäsikirja on päivitetty ISO 9001:2008 -laatustandardin asetta-

mien vaatimusten mukaisesti. Standardi ei sinällään esitä tarkkoja ulkoasuvaatimuk-
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sia, mutta siitä tulisi selkeyden kannalta löytyä kansilehti, josta ilmenee, minkä stan-

dardin vaatimuksiin on pyritty vastaamaan ja mihin liiketoiminta-alueisiin se kohdis-

tuu. Laatukäsikirjassa olisi hyvä olla myös sisällysluettelo sekä luettelo liitteistä, lo-

makkeista ja asiakirjoista. Ulkoasuun tulleet muutokset olen tehnyt itsenäisesti ja yri-

tys on ne hyväksynyt. (ISO/TR 10013:fi) 

Kansilehden ulkoasuun tein pieniä muutoksia. Lisäsin kansilehteen yrityksen logon 

samoin kuin vanhassa versiossa ja samalla poistin tekstillä kirjoitetun yrityksen ni-

men. Vanhassa kannessa oli maininta, että laatukäsikirja on laadittu ISO 9001:2000 - 

standardin mukaan. Muutin tämän ISO 9001:2008 -standardiksi standardin päivitys-

vuoden mukaan. 

Pidin tekstin ulkoasun vanhassa hyväksi todetussa. Fonttina Times New Roman on 

mielestäni selkeälukuinen. Sisensin uusien otsikoiden jälkeen tulevat leipätekstit kuten 

vanhassa, jotta otsikoiden silmäiltävyys pysyisi helppona ja etsittävät aiheet löytyisi-

vät paremmin. Kokonaisuuden hahmottaminen laatukäsikirjassa on vaivatonta, koska 

jokainen otsikko ja alaotsikko on numeroitu. 

Laatukäsikirjan päivittämisen tulisi jatkossa olla helppoa. Mikäli käsikirjan johonkin 

lukuun halutaan lisätä jotakin tai tehdä muita muutoksia, se onnistuu helposti sotke-

matta koko käsikirjan sisällystä. Sivunvaihdot toimivat automaattisesti, ylätunniste 

päivittyy sivunumerointia myöten. Sähköisessä muodossa oleva laatukäsikirja on osi-

tettu ja jokainen pääluku on oma osansa, joten niitä voi käsitellä kuin yksittäisiä asia-

kirjoja. Tämän vuoksi päälukujen sivut ovat oman ylätunnisteensa alla. Ylätunnistees-

ta näkee, mihin päälukuun kukin sivu liittyy, milloin se on viimeksi päivitetty sekä 

kuinka monta sivua luku sisältää. Huomasin, että tämä on toimiva järjestelmä, sillä 

päivityksen yhteydessä sivunumerointi ei sekoittunut, kuten olisi voinut, jos sivunu-

merointi olisi ollut juokseva. Jos taas olisin poistanut sivunumerot kokonaan, olisi ko-

konaisuuden seuraaminen ollut hankalaa, ja se olisi sekoittanut laatukäsikirjaa. Sivu-

numeroinnin seurauksena laatukäsikirjan sisällysluettelo ei ole juoksevasti numeroitu, 

mikä saattaa aluksi tuntua ja näyttää hieman hankalalta. Tarkoituksena on kuitenkin 

helpottaa paperiversion käyttöä, ja näin voidaan sisällysluettelosta katsoa haluttu pää-

luku ja sen numero. 

Muokkasin laatukäsikirjan sisältörakennetta jonkin verran: joitakin muutoksia tein it-

senäisesti ja toiset muutosehdotukset tulivat yritykseltä. Suurimmat rakennemuutokset 
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liittyvät vanhan laatukäsikirjan lukuihin 4 – 7 ja 9. Tässä opinnäytetyössä voin esitellä 

tarkemmin vain luvun 4. Organisaation esittely, tehdyt muutokset. Muihin lukuihin 

liittyvät muutokset käyn läpi mainintatasolla. Sisältöön tuli myös lisäyksiä, jotka puut-

tuivat vanhasta käsikirjasta. Käyn lisäykset läpi seuraavassa kappaleessa. 

Johdanto. Tulimme laatupäällikkö Esko Matkalan kanssa siihen tulokseen, että lukua 

ei ole tarve muokata, sillä olimme sitä mieltä, että johdannon kuuluu esitellä laatukä-

sikirjaa ja sen rakennetta. Myös asiakirjojen koodausperiaatteet oli tärkeää pitää joh-

dannossa, sillä ne selkeyttävät lukijalle, mistä on kysymys. 

Laatupolitiikka. ISO 9001:2008 -standardin mukaan laatupolitiikka on määriteltävä 

laadunhallintajärjestelmää varten. Sen ei ole pakko olla sisällytettynä laatukäsikirjaan, 

vaan se voi olla myös sen liitteenä. Mielestäni on kuitenkin tärkeää, että se on laatukä-

sikirjassa, koska sen päämääränä on ohjata organisaation laatutoimintaa. Aiemman 

version laatupolitiikka oli muuttunut. Laajensimme laatupolitiikan määrittelyä vas-

taamaan tämän päivän tarpeita ja odotuksia yhteistyössä yrityksen kanssa. (Matkala E, 

8.3.2013) Alaotsikko Laatupäällikön tehtävät sai osakseen vain pientä hienosäätöä, 

kuten sen kuka yrityksessä toimii laatupäällikkönä. 

Laatutoiminnan johtaminen ja valvonta. Tähän lukuun muokkasin vastuuhenkilöi-

den tietoja ja tärkeintä laadukkuuden mittaria, joka oli muuttunut entisestä. Aiemmas-

sa konepajatoiminnassa tärkein laadukkuuden mittari oli asiakastyytyväisyys, mutta 

nykyisin valmistettavien tuotteiden luotettavuus ja varmuus ovat tärkeimpiä, sillä mi-

käli ongelmia ilmenee kummassa tahansa, tuotteiden menekki laskee. 

Organisaation esittely. Koska yrityksen nimi ja toiminta oli muuttunut terästuottei-

den valmistuksesta lähinnä parvekkeiden kokoonpanotyöhön, muuttui koko organisaa-

tion esittely melko paljon. Kokonaisvaltaiseen toteutukseen ei enää kuulu kuin erilai-

sia parvekejärjestelmiä, joten muut kohdat sai poistaa. Lisäsimme yhdessä yrityksen 

henkilöstön kanssa maininnan arvoisia seikkoja sekä asiakasryhmistä että yrityksen 

historiasta. (Matkala E, 8.3.2013) Yhteystiedot olivat muuttuneet, ja ne piti päivittää. 

Lisäksi lisäsin tiedon, mistä löytyvät tilaajavastuulain mukaiset dokumentit. Tehtävä-

nä oli myös laatia päivitetty organisaatiokaavio, joka on laatukäsikirjan liitteenä. 
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6.2 Lisäykset laatukäsikirjaan 

Laatukäsikirjaan tuli uutena lukuna 7. Hankinta/alihankinta. Tähän liittyvää aineistoa 

oli jo vanhassa laatukäsikirjassa, ja uuden sisällön tuottamisessa apuna toimivat yri-

tyksen myyntijohtaja ja laatupäällikkö. Käsikirjaan tuli sisällyttää alihankintaosio, sil-

lä se on tärkeä osa yrityksen nykyistä toimintaa parveketuotannossa. (Karimies M, 

14.3.2013) Vanhassa käsikirjassa oli luvut 8. Valmistus konepaja ja 10. Valmistus ja 

asennus: canti-porras, jotka poistettiin yrityksen pyynnöstä. LO Rakenne Oy ei val-

mista enää portaita eikä omaa konepajavalmistustakaan nykyisin ole, joten osiot sai 

poistaa. (Matkala E, 9.1.2013) 

Uuden laatukäsikirjan luvut 5 – 9 jotka käsittelevät myyntiä ja markkinointia, suunnit-

telua, hankintoja, parvekekokoonpanoa ja työmaiden asennustoimintaa kokivat suu-

rimmat sisällölliset muutokset. Markkinointitavat olivat vuosien kuluessa muuttuneet 

melko paljon. Vanhasta asiakassuhteisiin perustuvasta markkinoinnista oli tultu ny-

kyiseen, lähinnä Internet-pohjaiseen markkinointiin. (Karimies M, 14.3.2013) Suun-

nittelun osalta muutokset liittyivät pääasiassa vastuualueiden uudelleenjakamiseen. 

Laatukäsikirjan vaatimusten mukaan jokaiselle toiminnalle on kyettävä nimeämään 

vastuuhenkilö. Luvun 8. Valmistus: parvekkeet kokoonpano -osioon tuli lisäyksenä 

tuotannon kokoonpanotyön sisältävä elementti, jota ei vanhassa käsikirjassa ollut 

huomioitu mitenkään. Valmiiden tuotteiden varastointiin ja kuljetuksiin tuli kantaa ot-

tavat lisäykset ja rahtikirjojen ja vakuutusasioiden tärkeys korostui yrityksen toimis-

tolla käydyissä keskusteluissa. Myös vastuuhenkilöiden nimeäminen ja dokumenttien 

lisääminen olivat ajankohtaisia uusien parvekejärjestelmien tultua markkinoille. (Mat-

kala E, 8.3.2013) Lukuun 9. Työmaiden asennustoiminta muutettiin joitakin ohjeita, 

esimerkiksi ”aloituskokous pidetään harkinnan mukaan” muuttui muotoon ”aloitusko-

kous pidetään aina”. Myös tässä luvussa vastuut oli nimettävä uudelleen toiminnan 

edellyttämällä tavalla. 

Lukujen 10 – 14 muokkaamiseen ei ollut paljoakaan tarvetta, sillä sisältö oli pitkälti 

ajanmukaista. Kohtaan 10. Takuu, tuli maininta parvekejärjestelmän vesieristyksen 

takuuajasta ja lisädokumenttina lisäsin kohtaan kuumasinkitystakuutodistuksen. 

Luku 15 käsittelee työsuojelua. Tähän lukuun tuli muutamia muutoksia ja poistoja. 

Vastuuhenkilöiden löytäminen ja nimeäminen olivat tärkeitä muutoksia. Lisäsin käsi-

kirjaan myös työturvallisuuspäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen nimet, jotta yrityk-
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sessä nämä asiat olisivat kaikille selviä. Työkykyä ylläpitävää toimintaa käsittelevä 

osio poistettiin, sillä yrityksessä ei sellaista enää tuettu. (Matkala E, 9.1.2013)  

Koska yrityksessä ei enää toimi atk-vastaavaa, vaan tietoturvallisuus ja tietotekniikka-

asiat on ulkoistettu toiseen yritykseen, luvun 16 olisi voinut korvata vain tämän mai-

nitsemalla. Päädyimme kuitenkin säilyttämään joitakin seikkoja edelleen laatukäsikir-

jassa, koska näimme, ettei siitä haittaakaan olisi. Jotkut tietotekniikkaan liittyvät asiat 

ovat yrityksen erittäin salaista tietoa, eikä niitä muutenkaan olisi ollut järkevää sisäl-

lyttää laatukäsikirjaan. Muokkasin kyseistä lukua siten, että tekstistä löytyy viite sii-

hen, keneltä tarvittavat tiedot yrityksen atk-asioista saa. 

Luku 18 käsittelee henkilöstöä. Henkilöstön toimenkuvaukset olivat muuttuneet täy-

sin. Vaikka toimenkuvat on pääosin selvitetty yksityiskohtaisemmin jokaisen kanssa 

henkilökohtaisesti työsuhteen alkaessa, on tehtävien yleiskuvaukset mielestäni hyvä 

olla laatukäsikirjassa. Näin selviää nopeasti kunkin vastuualue, ja se selventää esimer-

kiksi perehdyttämiseen liittyvää organisaation esittelyä. Lisäsin myös uutena toimen-

kuvana kokoonpanijan työtehtävät. Toimenkuvien sisältöjen perustieto tuli yritykseltä. 

(Karimies M, 14.3.2013) 

Luvut 19 ja 20 käsittelevät palkanmaksua, johtoa ja hallintoa. Palkanmaksu on aiem-

min hoidettu yrityksessä sisäisesti, mutta nykyään sekin on ulkoistettu tilitoimiston 

tehtäväksi. Lukuun lisäsin maininnan tästä ja siirsin vastuut tilitoimiston puolelle. Lu-

ku Johto ja hallinto oli mielestäni raskaslukuinen; se sisältää kuvauksia laskutuksesta, 

perintätoiminnasta, postinkäsittelystä ja kirjanpidosta. Yrityksessäkin oltiin samaa 

mieltä, mutta kuitenkin kyseiset kuvaukset päätettiin jättää hieman muokattuina edel-

leen käsikirjaan, sillä ei niiden poistamiseenkaan ollut tarvetta. (Matkala E, 8.3.2013) 

Koska laatukäsikirja on yrityksen sisäistä tietoa sisältävä dokumentti, ei tämän tar-

kempia sisältökuvausten muutoksia voi kertoa. 

7 LOPPUPÄÄTELMÄT JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyöni päätavoitteena oli päivittää LO Rakenne Oy:lle laatukäsikirja ja siihen 

liittyvä viiteaineisto. Saavutin tavoitteen mielestäni hyvin ja myös yritys oli tyytyväi-

nen lopputulokseen. LO Rakenne Oy:llä on nyt ISO 9001:2008 -standardin mukainen 

laatukäsikirja. Päivitetyssä laatukäsikirjassa olisi voinut ottaa laajemminkin kantaa eri 
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asioihin tulevaa CE-merkintää silmälläpitäen, mutta koska käytettävissä oleva aika ei 

kuitenkaan millään olisi riittänyt kaiken tekemiseen, päätimme yrityksen kanssa jättää 

tämän tulevaisuuteen. Alkuaankin aloittaessani aiheeseen tutustumisen pelkäsin, kuin-

ka saisin päivityksen valmiiksi. Jatkuvasti tuli eteeni uusia asioita, joita tulisi miettiä. 

Päivitys olisi ollut hyvin haastavaa, jollei minulla olisi ollut pohjana edellistä laatukä-

sikirjaa, jonka avulla alkuun pääseminen helpottui. Kuten mainittu, laadunhallintajär-

jestelmän rakentaminen on työläs prosessi, joka saattaa kestää pitkäänkin. Omien ko-

kemusteni pohjalta voin allekirjoittaa tämän väitteen. 

Toisena tavoitteena oli laatukäsikirjan paperisen ja sähköisen ulkomuodon ylläpitämi-

nen, jotta päivittäminen jatkossa onnistuisi yksinkertaisesti. Vanha laatukäsikirja oli 

laadittu järkevästi, sivunumerointi osien mukaan oli hienosti oivallettu. Huomasin kui-

tenkin ongelman, joka tuli korjata. Mikäli lisäsin tekstiä ja sivu vaihtui, sivunumeroin-

ti ei enää pysynyt perässä. Pyrin säätämään asetukset niin, että mikäli käsikirjaan lisä-

tään tai poistetaan tekstiä, sivunumerointi seuraa mukana. Tämä osoittautui hyväksi 

ideaksi, joka edesauttaa päivittämistä jatkossa ilman turhia sekaannuksia. 

Laadunhallintajärjestelmän ja laatukäsikirjan olemassaolo eivät itsessään takaa sitä, 

että yritys toimii niiden mukaisesti. LO Rakenne Oy:n toimiminen laatukäsikirjan 

mukaan varmistaa laadukkaat tuotteet ja kokoonpanot. Yritys tulee käyttämään laatu-

työn varmistamiseksi laatukäsikirjaan liittyviä lomakkeita prosessien jokaisessa vai-

heessa laatupäällikön valvonnassa. 

Varmasti suuri osa yrityksistä toimii pääosin laadunhallintajärjestelmän mukaisesti, 

koska siinä on kuvattu yksityiskohtaisesti organisaation ydin- ja tukiprosessit, joiden 

mukaan myös todella toimitaan. On tärkeää kysyä, ovatko laatupolitiikka ja laatukäsi-

kirja oikeasti yritystä ohjaavia seikkoja. Ovatko ne sellaisia asioita, jotka organisaati-

on johto ja työntekijät huomioivat toiminnassaan? 

Ajoittain tuntuu, että yritykset jättävät laatukäsikirjan nurkkaan pölyttymään ja sen 

konkreettinen hyödyntäminen ja päivittäminen unohtuvat. Käyttämättä jättäminen ja 

unohtaminen saattaa johtua siitä, että laadunhallintajärjestelmää ei alun perinkään ole 

rakennettu vastaamaan omia ja asiakkaiden tarpeita. Suurimpana rakentamismotiivina 

on voinut olla ainoastaan kilpailuedun saavuttaminen verrattuna niihin joilla käsikirjaa 

ei ole. Mielestäni ei ole järkevää rakentaa laadunhallintajärjestelmää kilpailuetu ai-

noana motiivina. Päivittämisen unohtaminen voi johtua yksinkertaisesti siitä, että or-
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ganisaation resurssit, henkilöstö ja aika eivät riitä. Opinnäytetyön tehtyäni tiedän, että 

esimerkiksi laatukäsikirjan päivittäminen on suuri työ ja vaatii organisaatiolta resurs-

seja, ei vain päivittämisen ajaksi vaan myös sen mukaan toimimiseksi. On helpompi 

analysoida ja punnita asioita teorian näkökulmasta kuin täysin toimia niiden ohjeiden 

mukaan.   

Työskentely laadunhallintajärjestelmän mukaisesti toimii mielestäni paremmin sellai-

sessa yrityksessä, jossa asioita käsittelee ja organisoi henkilö, joka on siihen erikseen 

palkattu. Joskus laatuasiat jäävät joko kokonaan hoitamatta tai hoidetaan huonosti, jos 

joku käsittelee niitä oman työnsä ohessa. Mikäli yrityksessä toimii henkilö, joka on 

aina tietoinen laatuasioista, voidaan hänen puoleensa kääntyä mieltä kalvavissa asiois-

sa. Joissakin organisaatioissa byrokratia saattaa olla niin suuri, etteivät työntekijät yk-

sinkertaisesti tiedä, kenen kanssa keskustella esimerkiksi työmenetelmien parantami-

sesta. Vaikka esimies olisikin velvollinen kertomaan työntekijän muutosehdotuksen 

eteenpäin asioista päättäville, ei näin välttämättä tapahdu. Pienillä yrityksillä voi olla 

vaikeaa palkata kokopäiväinen laatuasioihin täysin perehtynyt työntekijä toisin kuin 

suuremmilla organisaatioilla. Poikkeuksiakin varmasti löytyy. 

Toivon, että LO Rakenne pitää laadukkuuden edelleen tärkeänä osana liiketoimintaan-

sa ja että tästä opinnäytetyöstä on heille konkreettista hyötyä. Kokoonpanotyön do-

kumentointi ja tarkastuslistojen käyttöönotto on tärkeää, sillä niillä voidaan pitää yllä 

jatkuvaa laatua ja välttää virheitä jatkossa. On melko yleinen virhe laatia laatukäsikirja 

ja lomakkeisto tukemaan toimintaa, mutta unohtaa niiden laatimisen tavoitteet sekä 

tuomat hyödyt. Uskon, että LO Rakenne saa aitoa hyötyä laadun ymmärtämisestä, 

huolimatta siihen vaadituista resursseista. Tänä päivänä asiakkaat ovat tietoisia omista 

eduistaan ja edellyttävät rahoilleen vastinetta. Asiakkaat ovat valmiita maksamaan 

laadukkaasta, turvallisesta ja toimitusvarmasta tuotteesta, ja siihen kannattaa pitkäjän-

teisesti panostaa. 

Henkilökohtaisena tavoitteenani oli ymmärtää laadun merkitystä organisaatiokulttuu-

rissa. Koska laatu on niin moninainen käsite, joka voidaan yhdistää melkein mihin ta-

hansa samalla kun sitä voidaan tarkastella monista eri näkökulmista, oli opinnäytetyö-

ni aloittaminen vaikeaa. Laadun rajaaminen tutkimaani viitekehykseen kuitenkin hel-

potti työtäni, jotta pääsin alkuun. Myös standardien tutkiminen edesauttoi tavoitteeni 
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saavuttamista, ja varsinaisesti ymmärsin laadun merkityksen perehdyttyäni aiheen vii-

tekehykseen. 
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LOMAKELUETTELO 
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 LJ3 - L2  Asiakasreklamaatiolomake    
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Muut asiakirjat 

 

  

 Aliurakkasopimuksen liite (urakoitsijan velvoitteet) 

 Huoltokirja 

 Pienurakkasopimus 

 Työnumerot -luettelo (= kustannuspaikat) 

 Kuumasinkitystakuutodistus 

 Kokoonpano-ohjeet



   LAATUKÄSIKIRJA  1. Johdanto 

   Päivitetty: 
     Korvaa:06.02.2006 

  Laatinut: Mikko Harjula 

  Hyväksynyt:  

 

 
 

 

1. JOHDANTO  
 

1.1 Laatujärjestelmän rakenne ja asiakirjat 

 

 LO Rakenne Oy:n laadunhallintajärjestelmän rakentamisen apuna on käytetty ISO-

9000 – laatustandardisarjan standardeja. Yrityksen laadunhallintajärjestelmässä on otet-

tu huomioon ISO 9001 -standardin asettamat sisältövaatimukset. 

 

1.2 Laatukäsikirja  

 

 Laatukäsikirja on laadunhallintajärjestelmän päädokumentti ja se on vahvistettu yhtiön 

hallituksen kokouksessa pp.kk.vvvv 

 

 Laatukäsikirjaa koskevat muutosehdotukset esitetään laatupäällikölle tai omalle esimie-

helle, joka toimittaa ehdotuksen eteenpäin käsiteltäväksi.  

 

 Laatupäällikkö valmistelee laatukäsikirjan muutosehdotukset, jotka käsitellään välittö-

mästi johtoryhmässä tai vuosittain pidettävässä yhtiön johdon laatujärjestelmäkatsel-

muksessa. Laatujärjestelmään tulevista laajemmista muutoksista päättää yhtiön hallitus 

ja toimitusjohtaja. 

 

1.2.1 Ristiinvertaustaulukko 

 

 Laatujärjestelmä on rakennettu ISO 9000 -laatustandardisarjan pohjalta. Vastaavuus 

ISO 9001 -standardin vaatimuksiin on esitetty ristiinvertaustaulukossa. 

 

 Dokumentti: Ristiinvertaustaulukko (LIITE 1) 

 

1.3 Laatujärjestelmän muut asiakirjat  

 

 LO Rakenne Oy:n laadunhallintajärjestelmään kuuluvat laatukäsikirjan sisällysluette-

lossa mainitut laadunvarmistusmenettelyt, lomakkeet, mallit ja ohjeet sekä työ- ja asen-

nusohjeet.  Kaikki laadunhallintajärjestelmään kuuluvat asiakirjat koodataan tunnuksel-

la LJ. Henkilöstöasioihin liittyvät lomakkeet on lisäksi koodattu selvennyksen vuoksi 

kirjainyhdistelmällä HEN. 

 

 Laadunhallintajärjestelmän asiakirjoihin kuuluvat koodattujen asiakirjojen lisäksi hal-

linnolliset ja yrityskohtaiset sopimukset ja niihin liittyvät asiapaperit. Näitä asiakirjoja 

ei koodata. Kyseiset asiapaperit ovat liitteenä laatukäsikirjassa. Laadunhallintajärjes-

telmän tukena on myös muita tämän laatukäsikirjan liitteenä olevia artikkeleita, joita ei 

koodata. 

 



   LAATUKÄSIKIRJA  1. Johdanto 

   Päivitetty: 
     Korvaa:06.02.2006 

  Laatinut: Mikko Harjula 

  Hyväksynyt:  

 

 

 

 Esimerkki koodauksesta: 

 

 LJ5 - L3  Myyntiin ja markkinointiin liittyvä kolmas lomake 

 HEN LJ20 - L2 Henkilöstöasioihin liittyvä toinen lomake 

 LJ22 - M1  Johtoon ja hallintoon liittyvä asiakirjan mallipohja 

 

 Yrityksen laatupäällikkö pitää yllä luetteloa laatujärjestelmään kuuluvista asiakirjoista. 

  

 

 Laatujärjestelmän asiakirjat kootaan laatukäsikirjaan. Niiden jakelusta vastaa laatupääl-

likkö, joka pitää myös jakeluluetteloa. Muutoksen yhteydessä päivitetään aina myös si-

sällysluettelo ja se liitetään jaettavaan aineistoon.  



  LAATUKÄSIKIRJA  2. Laatupolitiikka 
  Päivitetty:  1(1) 

     Korvaa:06.02.2006 

  Laatinut: Mikko Harjula 

  Hyväksynyt:  

 

 

 

2.  LAATUPOLITIIKKA 
 

 LO Rakenne Oy:n tärkein laatumittari on turvallisuus ja varmuus.  Hoidamme työmme 

sopimuksenmukaisesti. Jokainen yrityksemme työntekijä tuntee vastuunsa oman työnsä 

laadusta kokonaisvaltaisesti. Jokaisen yrityksen työntekijän tulee ymmärtää, että laadu-

kas työ luo asiakastyytyväisyyttä ja jokainen yrityksen prosessi tuottaa laatua omalla 

tavallaan. Tuotteidemme laadukkuus halutaan varmentaa siten, että jokainen yrityksen 

työntekijä hoitaa työnsä kunnolla alusta loppuun ja oikeiden työmenetelmien mukaises-

ti. 

 

 LO Rakenne Oy toimii laatutietoisena ja luotettavana alan ammattilaisena. Toiminta 

perustuu ammattitaitoiseen henkilökuntaan ja ajanmukaiseen tuotantolaitokseen. 

 

 Tavarantoimittajilta ja aliurakoitsijoilta edellytämme laadukasta asiakkaan huomioon 

ottavaa toimintaa, jonka varmennamme sopimuksella. Aliurakoitsijoiden ja tavarantoi-

mittajien laatupoikkeamista reklamoidaan välittömästi. 

 

 Erityistä huomiota kiinnitämme asiakkaan kanssa käymiimme sopimusneuvotteluihin 

joissa varmennamme, että sopimus on molempia osapuolia tyydyttävä. 

 

 Vastuu:  Toimitusjohtaja/Laatupäällikkö 

 Dokumentti: Asiakkaiden kirjeet 

 Reklamaatiolomake   

 

2.1 Laatupäällikön tehtävät 

  

 LO Rakenne Oy:ssä toimii laatupäällikkö. Hän vastaa laatujärjestelmän ylläpidosta, 

johon kuuluu: 

 

 Asiakaspalautteen hankinta johdon katselmuksen päätöksen mukaisesti 

 Toimittajarekisterin seuranta 

 Koulutussuunnitelman ja -rekisterin ylläpito 

 Laatujärjestelmän ohjeiden ja dokumenttien jatkuva kehittäminen käytännöstä saa-

dun palautteen ja muiden virikkeiden avulla 

 Sisäisten laatuarviointien valmistelu 

 Työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden informointi laatuasioissa 

 Laadunvalvonnan tulosten dokumentointi 

 Aliurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien laatupoikkeamien käsittely yhdessä projek-

tipäälliköiden kanssa 



  LAATUKÄSIKIRJA  3. Laatutoiminta 
  Päivitetty: 1(3) 

     Korvaa:06.02.2006 

  Laatinut: Mikko Harjula 

  Hyväksynyt: 

 

 
 

 

3.  LAATUTOIMINNAN JOHTAMINEN JA VALVONTA 
 

 Toiminnot eli työprosessit on yrityksessä se ulottuvuus, missä laadukkuutta tehdään ja 

mistä laadukkuus saa alkunsa. Toimintojen laadukkuudella tavoitellaan sitä, että jokai-

nen yrityksen työprosessi tehdään kerralla niin hyvin ja oikein, että se antaa virheettö-

mät edellytykset seuraavan työprosessin aloittamiselle.  

 

 Toimintojen laadun ylläpitämiseksi laadunhallintajärjestelmän toimivuutta seurataan 

normaalin työn ohessa.  

 

3.1 Sisäiset/asiakkaan laatukatselmukset  

 

 Sisäisillä tai asiakkaan suorittamilla laatukatselmuksilla todennetaan ja varmistetaan, 

että käytännön toiminta todella vastaa laadunhallintajärjestelmän dokumentointien ku-

vausta. Katselmus suoritetaan koko järjestelmän laajuisena vähintään kerran vuodessa. 

 

 Vastuu:  Toimitusjohtaja/Laatupäällikkö 

 Dokumentti: Projektin laatuarviointi LJ3 - L1 

 

3.2 Johdon katselmukset  

 

 Toimitusjohtaja huolehtii johdon katselmusten valmisteluista ja toteutuksesta sekä mää-

rää muut katselmukseen osallistuvat henkilöt. 

 Katselmuksesta tehdään aina pöytäkirja. 

 

 Vastuu:  Toimitusjohtaja 

 Dokumentti: Katselmuspöytäkirja 

 

3.3 Laatupoikkeamien käsittely ja korjaavat toimenpiteet  

  

 Laadukkuuden tärkein mittari on valmistettavien tuotteiden luotettavuus ja varmuus, 

joten mikäli laatupoikkeamia esiintyy, vähentyy myös tuotteiden menekki. Kaikki ha-

vaitut laatupoikkeamat ilmoitetaan ao. työstä vastuussa olevalle henkilölle/yritykselle, 

joka vastaa korjaavien toimenpiteiden suorittamisesta. 

 

3.3.1 Asiakasreklamaatiot 

 

 Asiakasreklamaatiolla tarkoitetaan asiakkaan tyytymättömyyttä saamaansa tuottee-

seen/palveluun.  

 

 

 



  LAATUKÄSIKIRJA  3. Laatutoiminta 
  Päivitetty: 2(3) 

     Korvaa:06.02.2006 

  Laatinut: Mikko Harjula 

  Hyväksynyt: 

 

  

 Kirjalliset asiakasreklamaatiot osoitetaan henkilölle, joka on vastuussa kyseisestä toimi-

tuksesta. Mikäli asia ei näiden kahden osapuolen välillä ratkea, siirtää vastuussa oleva 

henkilö asian esimiehelleen tai laatupäällikölle, joka huolehtii jatkokäsittelystä. Vastine 

tai saavutettu ratkaisu toimitetaan reklamaation tekijälle kirjallisena. 

 

 Merkittävät suulliset asiakasreklamaatiot, joita ei voida välittömästi hoitaa, kirjataan 

muistiin asiakasreklamaatiolomakkeelle siten, että niiden ratkaisut tulevat dokumentoi-

tua ja ne voidaan käsitellä myöhemmin sisäisessä auditoinnissa. Dokumentoinnin tär-

keys tulee esille myöhemmin, kun asiaa mahdollisesti tutkitaan eivätkä asiat ole kaikki-

en muistissa/tiedossa. 

 

 Reklamaation vastaanottaja toimittaa ilmoituksen asianosaiselle, joka vastaa jatkotoi-

menpiteistä. Reklamaatiot käsitellään viivyttelemättä ja sovitaan asiakkaan kanssa. 

 

 Kaikki yritykseen tulleet reklamaatiot käsitellään johtoryhmässä. 

 

 Vastuu:  Reklamaation vastaanottaja/Projektin vastuuhenkilö           

   Dokumentti: Asiakasreklamaatiolomake LJ3 - L2 

 

3.3.2 Reklamaatiot tilaajille, alihankkijoille ja toimittajille 

 

 Merkittävät reklamaatiot aliurakoitsijalle toimitetaan kirjallisena, jos asiaa ei ole suulli-

sen huomautuksen jälkeen korjattu. Reklamaatioiden määrä ja niiden hoitotapa huomi-

oidaan toimittajan jälkiarvioinnissa. 

 

 Mikäli konepajalle toimitettu materiaali ei täysin täytä laatuvaatimuksia, mutta on silti 

käyttökelpoista, vaaditaan toimittajalta selvitys asiasta ja hyvitys.   

 

 Kaikki korjaavia toimenpiteitä aiheuttavat reklamaatiot dokumentoidaan ensisijaisesti 

kuormakirjaan tai vaihtoehtoisesti reklamaatiolomakkeelle. 

  

 Vastuu:  Toimitusjohtaja/Projektin vastuuhenkilö  

 Dokumentti: Reklamaatiolomake LJ3 - L3 

 

3.3.3 Korjaavat toimenpiteet 

 

 Havaitut poikkeamat ja asiakasreklamaatiot käsitellään ja niiden merkitys arvioidaan. 

Laatupoikkeamien uusiutumisen estämiseksi harkitaan sopivat uudet menettelytavat ja 

informoidaan laatupäällikköä. 

 

 Harkinnan mukaan tehdään aloite laadunhallintajärjestelmän muuttamiseksi tai täyden-

tämiseksi: esim. uuden työohjeen laatiminen tai jokin muu parantava toimenpide.  

 

Työkohtaisista korjaavista toimenpiteistä päättää projektipäällikkö, ja mikäli asialla on 

laajempaa merkitystä, informoi hän siitä toimitusjohtajaa. 

 



  LAATUKÄSIKIRJA  3. Laatutoiminta 
  Päivitetty: 3(3) 

     Korvaa:06.02.2006 

  Laatinut: Mikko Harjula 

  Hyväksynyt: 

 

 Tarvittaessa tehdään ehdotus korjaavista toimenpiteistä ohjeiden kehittämiseksi. 

 

 Vastuu:  Projektipäällikkö 

  Toimitusjohtaja



  LAATUKÄSIKIRJA  4. Org.esittely 
  Päivitetty:  

  Korvaa:06.02.2006 

  Laatinut: Mikko Harjula 

  Hyväksynyt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ORGANISAATION ESITTELY 
 

4.1 Organisaation taustatiedot 

 

 LO Rakenne Oy on teräsrakenteisia parvekejärjestelmiä valmistava yritys, joka jatkaa Hä-

meen Teräsrakenne Oy:n vuonna 1977 perustettua liiketoimintaa. Toimitilat sijaitsevat Hä-

meenlinnassa, Moreenin teollisuusalueella.  

 

 Kokonaisvaltaiseen toteutukseen kuuluu erilaiset parvekejärjestelmät. 

 

LO Rakenne Oy on erikoistunut järjestelmätuotteiden valmistukseen ja erikoisosaaminen liit-

tyy korjausrakentamiseen. Toiminta-alueena on pääasiassa Etelä-Suomi. Tuotantotilat käsit-

tävät kokoonpano- ja viimeistelyosastot. Hallitilaa on yhteensä 1300 m2. Työllistämme toi-

mihenkilöitä ja metallityöntekijöitä yhteensä noin 15 ihmistä. 

  

 Asiakaskuntaan kuuluvat rakennusliikkeet, asunto-osakeyhtiöt, isännöitsijätoimistot, suun-

nittelijat ja rakennuttajat 

 

 Yhteystiedot: 

 

 Postiosoite: Laajamäentie 4, 13430 Hämeenlinna 

 Puhelin: (03) 6523 545  

 Faksi:  (03) 6523 414 

 www:  www.lorakenne.fi 

 E-mail: etunimi.sukunimi@lorakenne.fi 

 Y-tunnus: 2423634-1 

 

 Yritystietojärjestelmästä (www.ytj.fi) löytyvät yrityksen ALV-, EPR- ym. tiedot urakkatar-

jouksiin liitetiedoiksi.  

 

 Tilaajavastuulain mukaiset dokumentit löytyvät: www.tilaajavastuu.fi 

 

 

 

4.2 Organisaation rakenne 

 

 LO Rakenteen organisaatio on kuvattu organisaatiokaaviossa. 

 

 Dokumentti: Organisaatiokaavio (LIITE 2) 
 

mailto:etunimi.sukunimi@lorakenne.fi
http://www.ytj.fi/
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Muut asiakirjat 

 

 Alihankintatilaus  

 Aliurakkasopimuksen liite (urakoitsijan velvoitteet) 

 Avainkortti (ei lkk:n liitteenä) 

 EPR (ote ennakkoperintärekisteristä)  

 Huoltokirja 

 Johteet (Monteferro S.p.a) 

 Kirjepohja = yleislomake  

Lähete (käsin täytettävä) 

 Lähete – moniosainen itsejäljentävä 

 Materiaalitilaus/sopimus  

 Palkkatodistus  

 Pienurakkasopimus 

 Projektisuunnitteluaikataulu (QUO VADIS) (projektipäälliköillä, ei lkk:n liitteenä) 

 Profiilit (Rautaruukki) 

 RT 80118 Sivu-urakkasopimus/Aliurakkasopimus (toimistossa, ei lkk:n liitteenä) 

 RT 80243 Pienurakkasopimus (toimistossa, ei lkk:n liitteenä) 

 Saatekirje  

 Salasanaluettelo (toimistopäälliköllä, ei lkk:n liitteenä) 

 Sairasajan palkan erittely 

 Tapaturma/ammattitauti-ilmoitus 

 Todistus veroveloista  

 TEL-vakuutustodistus 

 Tilikartta 

 Tuoteryhmäluettelo 

 Tyky-rahan seurantalomake (atk, ei lkk:n liitteenä) 

 Työnumerot -luettelo (= kustannuspaikat) 

 Työtuntijärjestelmä 

 Yleisaikataulu (projektipäälliköillä, ei lkk:n liitteenä) 

 Viikkoaikataulu (projektipäälliköillä, ei lkk:n liitteenä) 

 Vakuutustodistus työtapaturmasta 

 VTT:n lehtiartikkeli 



    LAATUKÄSIKIRJA  1. Johdanto 
  Päivitetty: 6.5.2013 1(2) 

     Korvaa: 

  Laatinut: 

  Hyväksynyt: 

 

 
 

 

1. JOHDANTO  
 

1.1 Laatujärjestelmän rakenne ja asiakirjat 

 

 Hämeen Teräsrakenne Oy:n laadunhallintajärjestelmän rakentamisen apuna on käytetty 

ISO-9000:2000 – laatustandardisarjan standardeja. Yrityksen laadunhallintajärjestel-

mässä on otettu huomioon ISO 9001 -standardin asettamat sisältövaatimukset. 

 

1.2 Laatukäsikirja  

 

 Laatukäsikirja on laadunhallintajärjestelmän päädokumentti ja se on hyväksytty yhtiön 

hallituksen kokouksessa ______/______200_____.  

 

 Laatukäsikirjaa koskevat muutosehdotukset esitetään laatupäällikölle tai omalle esimie-

helle, joka toimittaa ehdotuksen eteenpäin käsiteltäväksi.  

 

 Laatupäällikkö valmistelee laatukäsikirjan muutosehdotukset, jotka käsitellään välittö-

mästi johtoryhmässä tai vuosittain pidettävässä yhtiön johdon laatujärjestelmäkatsel-

muksessa. Laatujärjestelmään tulevista muutoksista päättää toimitusjohtaja. 

 

1.2.1 Ristiinvertaustaulukko 

 

 Laatujärjestelmä on rakennettu ISO 9000:2000 -laatustandardisarjan pohjalta. Vastaa-

vuus ISO 9001 -standardin vaatimuksiin on esitetty ristiinvertaustaulukossa. 

 

 Dokumentti: Ristiinvertaustaulukko (LIITE 1) 

 

1.3 Laatujärjestelmän muut asiakirjat  

 

 Hämeen Teräsrakenne Oy:n laadunhallintajärjestelmään kuuluvat laatukäsikirjan sisäl-

lysluettelossa mainitut laadunvarmistusmenettelyt, lomakkeet, mallit ja ohjeet sekä työ- 

ja asennusohjeet.  Kaikki laadunhallintajärjestelmään kuuluvat asiakirjat koodataan 

tunnuksella LJ. Henkilöstöasioihin liittyvät lomakkeet on lisäksi koodattu selvennyksen 

vuoksi kirjainyhdistelmällä HEN. 

 

 Laadunhallintajärjestelmän asiakirjoihin kuuluvat koodattujen asiakirjojen lisäksi hal-

linnolliset ja yrityskohtaiset sopimukset ja niihin liittyvät asiapaperit. Näitä asiakirjoja 

ei koodata. Kyseiset asiapaperit ovat liitteenä laatukäsikirjassa. Laadunhallintajärjes-

telmän tukena on myös muita tämän laatukäsikirjan liitteenä olevia artikkeleita, joita ei 

koodata. 

 

 



    LAATUKÄSIKIRJA  1. Johdanto 
  Päivitetty: 6.5.2013 2(2) 

     Korvaa: 

  Laatinut: 

  Hyväksynyt: 

 

 

 Esimerkki koodauksesta: 

 

 LJ5 – L3  Myyntiin ja markkinointiin liittyvä kolmas lomake 

 HEN LJ20 – L2 Henkilöstöasioihin liittyvä toinen lomake 

 LJ22 – M1  Johtoon ja hallintoon liittyvä asiakirjan mallipohja 

 

 Yrityksen laatupäällikkö pitää yllä luetteloa laatujärjestelmään kuuluvista asiakirjoista. 

 Laatukäsikirjaan tehtävistä muutoksista vastaa toimitusjohtaja. 

 

 Laatujärjestelmän asiakirjat kootaan laatukäsikirjaan. Niiden jakelusta vastaa laatupääl-

likkö, joka pitää myös jakeluluetteloa. Muutoksen yhteydessä päivitetään aina myös si-

sällysluettelo ja se liitetään jaettavaan aineistoon.  



    LAATUKÄSIKIRJA  2. Laatupolitiikka 
  Päivitetty: 6.5.2013 1(1) 

     Korvaa: 

  Laatinut: 

  Hyväksynyt: 

 

 

 

 

2.  LAATUPOLITIIKKA 
 

 Hämeen Teräsrakenne Oy:n tärkein laatumittari on asiakastyytyväisyys ja pidämme 

kunnia-asiana hoitaa työmme sopimuksenmukaisesti. Jokainen yrityksemme työntekijä 

tuntee vastuunsa oman työnsä laadusta kokonaisvaltaisesti. Jokaisen yrityksen työnteki-

jän tulee ymmärtää, että laadukas työ luo asiakastyytyväisyyttä ja jokainen yrityksen 

prosessi tuottaa laatua omalla tavallaan. Tuotteidemme laadukkuus halutaan varmentaa 

siten, että jokainen yrityksen työntekijä hoitaa työnsä kunnolla alusta loppuun ja oikei-

den työmenetelmien mukaisesti. 

 

 Hämeen Teräsrakenne Oy toimii laatutietoisena ja luotettavana alan ammattilaisena. 

Toiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilökuntaan ja ajanmukaiseen tuotantolaitok-

seen. 

 

 Tavarantoimittajilta ja aliurakoitsijoilta edellytämme laadukasta asiakkaan huomioon 

ottavaa toimintaa, jonka varmennamme sopimuksella. Aliurakoitsijoiden ja tavarantoi-

mittajien laatupoikkeamista reklamoidaan välittömästi. 

 

 Erityistä huomiota kiinnitämme asiakkaan kanssa käymiimme sopimusneuvotteluihin 

joissa varmennamme, että sopimus on molempia osapuolia tyydyttävä. 

 

 Asiakaspalautetta kerätään projektin valmistumisen yhteydessä harkinnan mukaan. 

 

 Vastuu:  Toimitusjohtaja 

 Dokumentti: Asiakaspalautelomake LJ2 – L1 

 Asiakkaiden kirjeet  

 

2.1 Laatupäällikön tehtävät 

  

 Laatupäällikkönä toimii Hämeen Teräsrakenne Oy:ssä toimitusjohtaja. Hän vastaa laa-

tujärjestelmän ylläpidosta, johon kuuluu: 

 

 Asiakaspalautteen hankinta johdon katselmuksen päätöksen mukaisesti 

 Toimittajarekisterin seuranta 

 Koulutussuunnitelman ja -rekisterin ylläpito 

 Laatujärjestelmän ohjeiden ja dokumenttien jatkuva kehittäminen käytännöstä saa-

dun palautteen ja muiden virikkeiden avulla 

 Sisäisten laatuarviointien valmistelu 

 Työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden informointi laatuasioissa 

 Laadunvalvonnan tulosten dokumentointi 

 Aliurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien laatupoikkeamien käsittely yhdessä projek-

tipäälliköiden kanssa 
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3.  LAATUTOIMINNAN JOHTAMINEN JA VALVONTA 
 

 Toiminnot eli työprosessit on yrityksessä se ulottuvuus, missä laadukkuutta tehdään ja 

mistä laadukkuus saa alkunsa. Toimintojen laadukkuudella tavoitellaan sitä, että jokai-

nen yrityksen työprosessi tehdään kerralla niin hyvin ja oikein, että se antaa virheettö-

mät edellytykset seuraavan työprosessin aloittamiselle.  

 

 Toimintojen laadun ylläpitämiseksi laadunhallintajärjestelmän toimivuutta seurataan 

normaalin työn ohessa. Johto suorittaa projektikohtaisia laatukatselmuksia ja tämän li-

säksi suoritetaan sisäisiä laatuarviointeja. 

 

3.1 Sisäiset/asiakkaan laatukatselmukset  

 

 Sisäisillä tai asiakkaan suorittamilla laatukatselmuksilla todennetaan ja varmistetaan, 

että käytännön toiminta todella vastaa laadunhallintajärjestelmän dokumentointien ku-

vausta. Katselmus suoritetaan koko järjestelmän laajuisena kerran vuodessa. 

 

 Vastuu:  Toimitusjohtaja 

 Dokumentti: Projektin laatuarviointi LJ3 – L1 

 

3.2 Johdon katselmukset  

 

 Toimitusjohtaja huolehtii johdon katselmusten valmisteluista ja toteutuksesta sekä mää-

rää muut katselmukseen osallistuvat henkilöt. 

 Katselmuksesta tehdään aina pöytäkirja. 

 

 Vastuu:  Toimitusjohtaja 

 Dokumentti: Katselmuspöytäkirja 

 

3.3 Laatupoikkeamien käsittely ja korjaavat toimenpiteet  

  

 Laadukkuuden tärkein mittari on asiakastyytyväisyys, joten mikäli laatupoikkeamia 

esiintyy, vähentyy myös asiakkaiden tyytyväisyys. Kaikki havaitut laatupoikkeamat lu-

kuun ottamatta vähäisiä, välittömästi korjattavia poikkeamia, ilmoitetaan ao. työstä vas-

tuussa olevalle henkilölle, joka vastaa korjaavien toimenpiteiden suorittamisesta. 

 

3.3.1 Asiakasreklamaatiot 

 

 Asiakasreklamaatiolla tarkoitetaan asiakkaan tyytymättömyyttä saamaansa tuottee-

seen/palveluun.  
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 Kirjalliset asiakasreklamaatiot osoitetaan henkilölle, joka on vastuussa kyseisestä toimi-

tuksesta. Mikäli asia ei näiden kahden osapuolen välillä ratkea, siirtää vastuussa oleva  

 

 henkilö asian esimiehelleen tai laatupäällikölle, joka huolehtii jatkokäsittelystä. Vastine 

tai saavutettu ratkaisu toimitetaan reklamaation tekijälle kirjallisena. 

 

 Merkittävät suulliset asiakasreklamaatiot, joita ei voida välittömästi hoitaa, kirjataan 

muistiin asiakasreklamaatiolomakkeelle siten, että niiden ratkaisut tulevat dokumentoi-

tua ja ne voidaan käsitellä myöhemmin sisäisessä auditoinnissa. Dokumentoinnin tär-

keys tulee esille myöhemmin, kun asiaa mahdollisesti tutkitaan eivätkä asiat ole kaikki-

en muistissa/tiedossa. 

 

 Reklamaation vastaanottaja toimittaa ilmoituksen asianosaiselle, joka vastaa jatkotoi-

menpiteistä. Reklamaatiot käsitellään viivyttelemättä ja sovitaan asiakkaan kanssa. 

 

 Kaikki yritykseen tulleet reklamaatiot toimitetaan tiedoksi toimitusjohtajalle. 

 

 Vastuu:  Reklamaation vastaanottaja/Projektin vastuuhenkilö           

   Dokumentti: Asiakasreklamaatiolomake LJ3 – L2 

 

3.3.2 Reklamaatiot tilaajille, alihankkijoille ja toimittajille 

 

 Merkittävät reklamaatiot aliurakoitsijalle toimitetaan kirjallisena, jos asiaa ei ole suulli-

sen huomautuksen jälkeen korjattu. Reklamaatioiden määrä ja niiden hoitotapa huomi-

oidaan toimittajan jälkiarvioinnissa. 

 

 Mikäli konepajalle toimitettu materiaali ei täysin täytä laatuvaatimuksia, mutta on silti 

käyttökelpoista, vaaditaan toimittajalta selvitys asiasta ja hyvitys.   

 

 Kaikki korjaavia toimenpiteitä aiheuttavat reklamaatiot dokumentoidaan ensisijaisesti 

kuormakirjaan tai vaihtoehtoisesti reklamaatiolomakkeelle. 

  

 Vastuu:  Toimitusjohtaja/Projektin vastuuhenkilö  

 Dokumentti: Reklamaatiolomake LJ3 – L3 

 

3.3.3 Korjaavat toimenpiteet 

 

 Havaitut poikkeamat ja asiakasreklamaatiot käsitellään ja niiden merkitys arvioidaan. 

Laatupoikkeamien uusiutumisen estämiseksi harkitaan sopivat uudet menettelytavat ja 

informoidaan laatupäällikköä. 

 

 Harkinnan mukaan tehdään tarvittaessa aloite laadunhallintajärjestelmän muuttamiseksi 

tai täydentämiseksi: esim. uuden työohjeen laatiminen tai jokin muu parantava toimen-

pide.  
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 Työkohtaisista korjaavista toimenpiteistä päättää projektipäällikkö, ja mikäli asialla on 

laajempaa merkitystä, informoi hän siitä toimitusjohtajaa. 

 

 Tarvittaessa tehdään ehdotus korjaavista toimenpiteistä ohjeiden kehittämiseksi. 

 

 Vastuu:  Projektipäällikkö 

  Toimitusjohtaja
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4. ORGANISAATION ESITTELY 
 

4.1 Organisaation taustatiedot 

 

 Hämeen Teräsrakenne Oy on vuonna 1977 perustettu teräsrakennuskonepaja, jonka toimitilat 

sijaitsevat Hämeenlinnassa. Omistajanvaihdos tapahtui vuonna 2000 ja siihen liittyvä fuusi-

oituminen vuonna 2001. Yrityksestä käytetään myös lyhennystä HTR. 

 

 Kokonaisvaltaiseen toteutukseen kuuluu muun muassa: 

 

 Parvekkeet 

 Katokset 

 Portaat 

 Canti -sisustusportaat 

 Palo-ovet 

 Teräs-lasiseinät 

 Kaiteet 

 Teollisuuden teräsrakenteet  

 

 Hämeen Teräsrakenne Oy on erikoistunut järjestelmätuotteiden valmistukseen ja erikois-

osaaminen liittyy korjausrakentamiseen. Toiminta-alueena on pääasiassa Etelä-Suomi. Tuo-

tantotilat käsittävät kokoonpano- ja viimeistelyosastot. Hallitilaa on yhteensä 2400 m2. Työl-

listämme toimihenkilöitä ja metallityöntekijöitä yhteensä noin 40 ihmistä. 

  

 Asiakaskuntaan kuuluvat rakennusliikkeet, asunto-osakeyhtiöt, isännöitsijätoimistot ja muut 

teollisuuden laitokset. Pysyväksi osaksi asiakaskuntaa on muodostunut myös yksityishenki-

löt sisustusportaiden saralta.  

 

 Yhteystiedot: 

 

 Postiosoite: Takumäentie 2, 13130 Hämeenlinna 

 Puhelin: (03) 6523 545 

 Faksi:  (03) 6523 414 

 www:  www.hameenterasrakenne.fi  

 E-mail: etunimi.sukunimi@hameenterasrakenne.fi 

 Y-tunnus: 1615747-5  

 

 Yritystietojärjestelmästä (www.ytj.fi) löytyvät yrityksen ALV-, EPR- ym. tiedot urakkatar-

jouksiin liitetiedoiksi. 

 

4.2 Organisaation rakenne 

 

 Hämeen Teräsrakenne Oy:n organisaatio on kuvattu organisaatiokaaviossa. 

 

 Dokumentti: Organisaatiokaavio (LIITE 2) 

http://www.hameenterasrakenne.fi/
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