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1 JOHDANTO 
 

Nykyään mikrokokoistenkin yritysten on panostettava tuotteittensa ja toimin-

tojensa laadun jatkuvaan parantamiseen ja sitä kautta asiakkaiden ja yhteis-

työkumppaneiden tyytyväisyyden lisäämiseen. Näillä keinoilla pyritään myös 

yrityksen kannattavuuden parantamiseen. Vaikka yritys valmistaisikin laa-

dukkaita tuotteita, niin sen on myös pystyttävä osoittamaan se asiakkaille.  

Tämä on tärkeää varsinkin, kun pieni yritys tuottaa töitä alihankkijana isom-

mille yrityksille. Pienen yrityksen elinehtona voi olla se, että täyttää suurimpi-

en asiakkaittensa asettamat laatuvaatimukset. SFS-EN ISO 9001:2008 -

standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän laatiminen ja sen sertifiointi 

on osoitus siitä, että yritys toimii asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti. 

Winkatec Oy:llä ei ollut aiemmin käytössään laadunhallintajärjestelmää, joten 

työ aloitettiin nollapisteestä. Opinnäytetyötä lähdettiinkin rakentamaan aja-

tuksena kehittää yrityksen laadunhallintaa sen kaikilla osa-alueilla. Toimitus-

johtajan ja muiden vastuuhenkilöiden kesken käytiin läpi yrityksen laatupoli-

tiikkaan ja arvoihin liittyviä asioita. Laadunhallinnan kehitystyön selkeyttämi-

seksi vastuuhenkilöiden tärkeimmät tehtävät määriteltiin ja kuvailtiin. Yrityk-

sen nykyisten toimintatapojen selvittämisen jälkeen niitä verrattiin standardi-

en asettamiin vaatimuksiin. Tämän jälkeen aloitettiin kehitystoimet ja laatukä-

sikirjan dokumentointi. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi laatua ja sen merkitystä yrityk-

selle. Tämän lisäksi esitellään SFS-EN ISO 9000 -laatustandardiperheen 

opinnäytetyön kannalta keskeisiä osia. Teoriaosuuden pääpaino on SFS-EN 

ISO 9000 -standardien ydinperheen asiakaslähtöisyyden, yrityksen proses-

simaisen toimintatavan ja laadun jatkuvan parantamisen esittämisessä. Teo-

riaosuudesta syntynyttä materiaalia ja sen lähteitä käytettiin laatukäsikirjan 

laatimisen tukena. Laatukäsikirjan laatimisprosessia ei esitetä työssä tar-

kemmin, vaan laatukäsikirja on kokonaisuudessaan opinnäytetyön liitteenä.  

 Opinnäytetyön tuloksena laadittua laatukäsikirjaa käytetään yritykselle laadit-

tavan sertifioitavan laadunhallintajärjestelmän pohjana. Yrityksen lopullista 

laadunhallintajärjestelmää tullaan jatkossa täydentämään lisäksi SFS-EN 

ISO 14001- ja SFS-EN OHSAS 18001-standardeilla, jotta yrityksen ympäris-
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tö- ja työterveysvaatimukset laadunhallinnan lisäksi täyttyvät. Nämä kohdat 

rajattiin myös opinnäytetyöstä pois. 

Opinnäytetyön toisena keskeisenä tavoitteena oli selvittää yritykselle SFS-EN 

EN ISO 1090-1 -standardin mukaisten kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden 

CE-merkintäprosessia. Tämä EU:n sisäinen rakennustuoteasetus tulee voi-

maan 1.7.2014. Winkatec Oy:n yksi päätuotteista on SFS-EN ISO 1090-1 -

standardin mukaiset kantavat metallirakenteet. Aihe rajattiin käsittelemään 

toimenpiteitä, joihin kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden valmistajan on 

ryhdyttävä saavuttaakseen CE-merkinnän kyseisen standardin piiriin kuuluvil-

le tuotteille. 
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2 YRITYSESITTELY 

2.1 Winkatec Oy:n liiketoiminta 
 

Winkatec Oy on perustettu vuonna 1996 ja sen toimipaikka sijaitsee Sipolan-

tiellä Rovaniemen teollisuuskylässä. Yritys on perheyritys ja sen omistavat 

puoleksi opinnäytetyön tekijä ja hänen isänsä. Yritys valmistaa teräs- ja alu-

miinirakenteita pääasiassa asiakkaiden tilauksesta. Näiden lisäksi yritys myy 

metallirakentamiseen liittyviä palveluja, kuten esimerkiksi hitsaustyötä ja le-

vyntyöstöä. Yritys osallistuu tarvittaessa myös tuotteiden suunnitteluun, jos 

asiakas niin haluaa. Yrityksen asiakaskunta koostuu pääasiassa Rovanie-

men alueella toimivista suuremmista rakennusyrityksistä. Yrityksen valmis-

tamat päätuotteet ja palvelut ovat 

- alumiiniset parveke- ja terassikaiteet lasituksineen 

- kantavat teräsrakenteet 

- MIG-, MAG-, TIG-, sekä puikkohitsaus 

- levynleikkaus-, rei’itys- ja särmäystyöt. 

 

 Parhaimpina vuosina yritys on työllistänyt noin kymmenen työntekijää liike-

vaihdon ollessa 700 000−800 000 euroa. Tällä hetkellä yrityksessä toimii 

kolme kokoaikaista työntekijää ja liikevaihto on vakiintunut viime vuosina 

300 000−400 000 euroon. Yrityksen parempiin aikoihin verrattuna töiden 

kannattavuus on laskenut rakennusalan heikon kysynnän vuoksi. Tämän li-

säksi kilpailu alalla on lisääntynyt, eikä yritys ole reagoinut muuttuviin mark-

kinatilanteisiin tarpeeksi tehokkaalla tavalla.  

Opinnäytetyön yhtenä tarkoituksena onkin osaltaan tehostaa yrityksen sisäi-

siä toimintoja ja sitä kautta parantaa asiakkaalle valmistetun tuotteen ja pal-

velun laatua. Laatua ja laadun merkitystä yrityksen liiketoiminnan kannalta 

pyritään insinöörityössä avaamaan myös uusista näkökulmista. Näillä toimilla 

toivotaan olevan positiivinen vaikutus yrityksen liiketoiminnan kehitykseen ja 

kasvuun. 
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2.2 Yrityksen konekanta 
 

Yrityksen käytössä olevan konekannan ikä on vaihtelevaa ja sitä on pyritty 

tarvittaessa uudistamaan mahdollisuuksien ja resurssien mukaan. Suurin osa 

laitteista on kuitenkin hankittu yrityksen alkuvuosina 2000-luvun taitteessa. 

Viimeisin laitehankinta on Promecam-merkkinen 100-tonnin puristusvoimalla 

toimiva särmäyskone (kuvio 1). 

 

 

 

Kuvio 1. Promecam IT2-103 –särmäri 

 

Konekantaa joudutaan lähiaikoina ainakin leikkausprosessien osalta uudis-

tamaan, johtuen SFS-EN ISO 1090 -standardin asettamista laatuvaatimuk-

sista. Nykyisillä käsikäyttöisillä poltto- ja plasmaleikkauslaitteilla ei päästä 

kyseisen standardin mukaisiin mittojen ja muotojen toleranssiin. Käytännössä 

standardi velvoittaa käytettävien työkoneiden olevan tietokoneohjattuja, jotta 

vaadittu laatu saavutetaan. Yrityksen hankintalistalla oleva CNC-ohjattu 

plasmaleikkauskone kuviossa 2. SFS-EN ISO 1090 -standardi kattaa siis 

kantavat metallirakenteet, eli standardin ulkopuolelle jäävät tuotteet voidaan 

valmistaa jatkossakin jo olemassa olevalla kalustolla. Yrityksen tämän hetki-

nen konekanta on esitetty taulukossa 1. 
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Kuvio 2. Koike Gammatec-plasmaleikkauskone (Machinery 2014) 
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Taulukko 1. Winkatec Oy:n konekanta 

Hitsauskoneet Metallisahat Käsityökalupakki 
neljälle työparille 

Muu metallipaja-
kalusto 

 

Kemppi-              
Mig 2530 

MACC400- 
vannesaha 

Pieni ja suuri kulma-
hiomakone 

Promecam-
särmäyskone 

Kemppi-           
Kempomat 
4200 

Emmegi- 
Norma-
alumiinisaha 

Akkuporakone ja is-
kuporakone 

Hypotherm-              
Powermax1000-
plasma 

Kemppi-             
Pulse 3000 

Elumatec-    
alumiinisaha 

Puikkohitsauskone Pullmax-
monitoimileikkuri / 
lävistäjä 

Kemppi-            
Master 2800 

 Pajavasara, suora-
kulma, mittanauha  

Emmegi-                   
yläjyrsin 

Kemppi-Tig         
PS 3500 

 jne Levyleikkuri-
ECLAIR- 
2500mm*5mm 

Wallius-MIG   Kaarisakset ja     
kanttikone ≤ 1mm 
pellille  

Kemppi-
puikkohitsaus-
koneet 4 kpl 

  Pylväsporakoneet 
2 kpl 

   Blastjet-
raepuhalluskaappi 

   AtlasCopcoAirlet- 
kompressori 

   Industrial- 

savukaasuimuri 

   jne 
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3 LAATU 

3.1 Laadun määrittäminen ja sen merkitys  
 

Laadulle on olemassa monenlaisia määritelmiä ja merkityksiä. Yksinkertai-

sesti laadun määritelmä voi tarkoittaa tuotteen sopivuutta sen käyttötarkoi-

tukseen sekä kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet. Tuotteen valmistajan per-

spektiivistä laatu on jokin tuotteen ominaisuus, jota voidaan mitata. (Hokka-

nen−Strömberg 2006, 18−19.) Asiakkaan vaatimukset yrityksen olisi pyrittävä 

täyttämään mahdollisimman tehokkaalla ja kannattavalla tavalla sekä laatua 

jatkuvasti parantaen (Lecklin 2006, 18).  Asiakas on kuitenkin viime kädessä 

se, joka päättää onko tuote hänen mielestään hyvä vai huono. Laadun voi-

daankin sanoa olevan asiakkaan kannalta jokin positiivinen tunne saadusta 

tuotteesta. Tuotteen lisäksi laatu voi liittyä myös odotuksiin, toimintaan, ko-

kemuksiin tai johonkin käsitteelliseen asiaan (Lecklin−Laine 2009, 15).  

Teollisuudessa laadun päämääränä on tekninen erinomaisuus. Tämä tarkoit-

taa virheettömyyttä, tehokkuutta sekä asiakastyytyväisyyttä. Lecklin ja Laine 

esittävät teoksessaan laadun jaettuna neljään osa-alueeseen: laadun ele-

mentit, johtamisjärjestelmä, prosessiajattelu ja verkostoituminen. (Leck-

lin−Laine 2009, 16.) Opinnäytetyöhön liittyen nimenomaan laadun elementte-

jä tarkastellaan seuraavassa luvussa tarkemmin. 

 

3.2 Laadun elementit 
 

Laadun elementit Lecklin ja Laine ovat jakaneet viiteen eri osa-alueeseen: 

tekniset elementit, kyvykkyys, signaalit, sosiaaliset elementit ja paradoksit. 

Teoksen kirjoittajien laadun elementtien jaottelu ei perustu mihinkään tunnet-

tuun luokitteluun vaan se pohjautuu heidän omiin kokemuksiinsa laadusta. 

(Lecklin−Laine 2009, 17−18.)  
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Kuvio 3. Tekniset elementit (mukaillen Lecklin−Laine 2009, 17) 

 

Tekniset elementit on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen (kuvio 3). Tekniset 

elementit ovat tuotteen tai palvelun eri ominaisuuksia. Laadukas tuote mielle-

tään ominaisuuksiltaan paremmaksi ja sopivammaksi käyttötarkoitukseensa, 

kuin laaduton tuote. Laadukas tuote voidaan usein mieltää kalliiksi. Näin asia 

kuitenkaan ei välttämättä ole, koska hyvästä tuotteesta asiakas todennäköi-

sesti on halukas maksamaan korkeamman hinnan. Tästä johtuen on laaduk-

kaan tuotteen tuottaminen yrityksen kannalta kannattavaa.                      

(Lecklin−Laine 2009, 17.) 

Rakennusalalla tuotteiden ja työn korkeaa laatua vaaditaan, mutta käytän-

nössä yritykset tilaavat tarjouspyyntöjen perusteella halvimman mahdollisen 

ratkaisun. Jos ongelmia toimitetun tuotteen suhteen esiintyy niin niitä mieti-

tään usein vasta jälkikäteen. Tuotteen valmistajille ei anneta riittäviä resurs-

seja laadukkaan tuotteen valmistamiselle, vaikka valmistajalla siihen haluja ja 

kykyjä olisi. Syynä on rakennusalan ainainen kiire ja työn aliarvostaminen 

hintojen polkemisella. Viime kädessä tästä kärsii maksava asiakas. 

Tekniset 
elementit

Tuoteominai-
suudet

Virheettömyys

Asiakastyyty-
väisyys

Kustannuste-
hokkuus

Sopivuus 
käyttötarkoi-

tukseen

Pieni hajonta
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Yritykset pyrkivät toiminnallaan virheettömyyteen sekä taloudelliseen tehok-

kuuteen. Yrityksen toiminnassa voidaan kuitenkin ottaa hallittuja riskejä ja 

virheiden tapahtuessa on organisaation otettava niistä oppia. Taloudellista 

tehokkuutta parannetaan karsimalla organisaation tuottamattomia töitä, kuten 

esimerkiksi varastointia ja kuljetuksia. Lisäksi sellaisten töiden ja toimintojen 

ulkoistaminen, jotka voidaan ostaa omaa tekemistä edullisemmin on yrityk-

selle taloudellisesti järkevää. (Lecklin−Laine 2009, 17−18.) 

Laadun lopullinen arvioija on aina asiakas. Valmiin tuotteen, tai palvelun on 

vastattava asiakkaan tarpeita ja odotuksia. Yritykselle onkin elintärkeää pitää 

yllä asiakastyytyväisyyttä ja ostohalukkuutta, koska asiakkaat loppukädessä 

rahoittavat yrityksen toiminnan. ( Lecklin−Laine 2009, 17−20.) 

 

 

Kuvio 4. Kyvykkyys (mukaillen Lecklin−Laine 2009, 20) 

Kyvykkyys on jaettu yhdeksään osa-alueeseen (kuvio 4). Kykenevä yritys 

toimii kokonaisuutena tehokkaasti. Yrityksen on tiedostettava ne oikeat asiat, 

joilla on myönteinen vaikutus yrityksen toimintaan. Organisaatio voi luokitella 

Kyvykkyys

Skenaariot

Oikeat asiat

Joustavuus

Uusiutumi-
nen

Toimitus-
varmuus

Ketteryys

Jatkuva 
parantami-

nen

Lisäarvon 
tuottaminen

Innovaatiot
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asiat tärkeysjärjestykseen esimerkiksi  A-, B-, ja C-luokkiin oikeiden asioiden 

hahmottamisen helpottamiseksi. Tässä luokittelussa A-luokka on tärkein ja 

C-luokka alhaisin. A-luokan asioihin panostetaan voimakkaasti ja C-luokka 

jätetään vähäisemmälle huomiolle. (Lecklin−Laine 2009, 20−21.) 

Oikeiden asioiden tekemisen lisäksi on yrityksen panostettava jatkuvaan pa-

rantamiseen ja toimitusvarmuuteen. Yrityksen asiakkaan on saatava tilattu 

tavara tai palvelu sille luvattuun aikaan. Tämän lisäksi yrityksen tuottaman 

tuotteen, sekä toiminnan on oltava joustavaa ja avointa uusille ehdotuksille ja 

muutoksille. Yrityksen johto ei myöskään saisi koskaan olla tyytyväinen nyky-

tilanteeseen, vaan on pysyttävä ajan hermolla kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja 

sen lisäämiseksi. (Lecklin−Laine 2009, 20−23.) 

Pienyritysten toiminnan on usein oltava näiden kriteerien mukaista. Winkatec 

Oy on hyvä esimerkki tästä. Yrityksen asiakkaat ovat voineet luottaa siihen 

että tilattu tavara on tehty ja toimitettu silloin, kun on sovittu. Samoin viime 

hetken muutokset tilatuissa töissä ovat tuttua yritykselle. Liiketoiminnan kan-

nalta nimenomaan liian joustava toiminta voi kuitenkin olla haitallista. Muu-

tokset yleensä tarkoittavat lisätöitä, joista pitäisi laskuttaa asiakasta. Toisaal-

ta, jos on kyse pienistä summista, niin on parempi joskus jättää ne huomiotta, 

jotta asiakassuhteet säilyisivät. Kyvykkyyskuvion toiminnan jatkuvan paran-

tamisen ja kilpailukyvyn kasvattamisen saralla on Winkatec Oy:llä kehitettä-

vää.  

Innovaatio alkaa usein ideasta, josta se jalostetaan tuotteeksi ja tuotannoksi. 

Yrityksen kilpailukyky kasvaa hyvien innovaatioiden tuloksista. Innovaatioille 

tulisikin antaa organisaatiossa oma tilansa kasvaa ja kehittyä. Innovaatiot 

tulisi sisäistää myös osaksi johtamisjärjestelmää. (Lecklin−Laine 2009, 23.) 
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Kuvio 5. Signaalit (mukaillen Lecklin−Laine 2009, 24) 

 

Signaalit on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen (kuvio 5). Signaalit ovat aineet-

tomia asioita, jotka voivat osaltaan vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti 

yritykseen. Erityisesti yrityksen ulkopuolelta tuleviin heikkoihin signaaleihin 

reagoimalla voi yritys aktivoitua tutkimaan tulevaisuuttaan uudenlaisista nä-

kökulmista. Tällöin organisaatiolla on mahdollisuus löytää ja hyödyntää 

markkinoilla piileviä uusia mahdollisuuksia. (Lecklin−Laine 2009, 24−26.)  

Organisaation toimivalla sisäisellä viestinnällä ja avoimella tiedottamisella on 

merkittävä positiivinen vaikutus yrityksen toimintaan. Tiedonkulun on oltava 

avointa niin myönteisissä, kuin kielteisissäkin asioissa. Lisäksi työntekijöille 

tulisi antaa mahdollisuus aidosti vaikuttaa asioihin. Näillä keinoin henkilöstön 

keskuudessa ei tule turhautumista ja motivaation puutetta, jotka vaikuttavat 

suoraan yrityksen tulokseen. ( Lecklin−Laine 2009, 24−26.) 

 

Signaalit

Tarinat

Huhut

Tabut

Hömppä

Nuorison 
trendit

Oudot asiat
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Kuvio 6. Sosiaaliset elementit (mukaillen Lecklin−Laine 2009, 27) 

 

Toiseksi viimeisenä laadun elementtinä esitetään sosiaaliset elementit. Sosi-

aaliset elementit on jaettu kahdeksaan eri osa-alueeseen (kuvio 6). Sosiaali-

set elementit kuvaavat henkilöiden välistä vuorovaikutusta ja niiden merkitys-

tä yrityksen toimintaan. Yrityksen johdon on tarjottava työntekijöille turvallinen 

työympäristö ja riittävät resurssit työn suorittamiseen. Näin voidaan vaikuttaa 

sosiaalisten elementtien positiiviseen kasvuun ja kehitykseen. Työntekijöiden 

keskuudessa muista välittäminen ja toisen huomioonottaminen sekä yksilön 

kuormituksen jakaminen kohottaa kaikkien mielialaa ja tehokkuutta.          

(Lecklin−Laine 2009, 27−29.) 

 

Sosiaaliset 
elementit

Mielen    
tyyneys

Välittäminen

Aitous

Kauneus

Harmonia

Kestävä  
kehitys

Elämys

Onni
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Kuvio 7. Paradoksit (mukaillen Lecklin−Laine 2009, 30) 

 

Viimeisenä laadun elementtien osa-alueena ovat paradoksit, jotka Lecklin ja 

Laine ovat jakaneet neljään eri osa-alueeseen kuvion 7 mukaisesti (Leck-

lin−Laine 2009, 30). Paradoksit laadun elementteinä ovat mielestäni haasta-

vimmat selittää. Paradoksit pohjautuvatkin eri ihmisten omiin kokemuksiin ja 

käsityksiin asioista. Näin ollen paradokseja ei pystytä esimerkiksi mittaamaan 

jollain tietyllä tapaa, eikä niille ole määritetty selkeitä raja-arvoja.  

Paradoksien osa-alueista epäjatkuvuudella on suoria vaikutuksia myös orga-

nisaatioiden toimintaan. Epäjatkuvuudet ovat pitkällä aikavälillä tapahtuvia 

toimialojen käännekohtia. 1970-luvun öljykriisillä oli monia epäjatkuvuusvai-

kutuksia, jolloin esimerkiksi auto- ja rakennusteollisuus olivat pakotettuja et-

simään uusia tuoteratkaisuja. Yritysten täytyisikin kyetä tunnistamaan epäjat-

kuvuudet ajoissa ja reagoida niiden mukana seuraaviin muutoksiin.       

(Lecklin−Laine 2009, 31.)  

 

 

Paradoksit

Laatu on  
taidetta

Ainutlaatui-
suus

Intuitio

Epäjatkuvuus
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Rakennusalalla kuten monilla muillakin toimialoilla ollaan nyt hyvin pitkälle 

samankaltaisessa tilanteessa, kuin 1970-luvulla. Yritykset ovat pakotettuja 

etsimään ympäristöystävällisiä ratkaisuja tuotteensa materiaaleille ja valmis-

tustavoille. Rakennusalalla tämä näkyy esimerkiksi materiaalitehokkuutena, 

jolloin käytetään mahdollisimman pitkäikäisiä ja kierrätettäviä materiaaleja. 
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4 SFS-EN ISO 9000 -LAADUNHALLINTASTANDARDIT 
 

4.1 SFS-EN ISO 9000 –laadunhallintaperhe 
 

Standardeissa esiintyvät merkinnät SFS-EN tarkoittavat suomennettuna ly-

hennystä sanoista Suomen Standardoimisliitto ja eurooppalainen standardi.  

ISO tarkoittaa kansainvälistä standardoimisjärjestöä. 

SFS-EN ISO 9000 –sarjan standardit ovat työväline yrityksen liiketoiminnan 

kehittämiseen ja menestykselliseen toimintaan. SFS-EN ISO 9000 –

standardin perusstandardit ovat ensimmäisen kerran ilmestyneet vuonna 

1987. Nykyään standardeja on kaikkiaan 14 kappaletta, joita ISO:n tekninen 

komitea päivittää tarvittaessa käyttäjien vaatimuksia ja tarpeita vastaaviksi. 

(ISO 9000 2013, 2, 7.)   

SFS-EN ISO 9000 -standardi sisältää perusteet kattavalle laadunhallintajär-

jestelmälle ja selittää sen termistön. SFS-EN ISO 9000 -standardiperhe kat-

taa kokonaisuudessaan laadunhallintaan tarvittavat prosessien ja menettely-

tapojen kuvaukset sekä antaa ohjeet ja määräykset toiminnan kehittämiseen 

näiden kuvauksien mukaisiksi. SFS-EN ISO 9000 -sarjan kansainväliset 

standardit on suunniteltu kaikille toimialoille sopiviksi, mikä mahdollistaa laa-

dunhallintajärjestelmien yhdenmukaisen rakenteen ja asiakirjat.               

(Hokkanen−Strömberg 2006, 95−104.)  

2000-luvun alusta lähtien laatustandardien ydinperheeseen ovat kuuluneet 

SFS-EN ISO 9000-, SFS-EN ISO 9001-, SFS-EN ISO 9004- ja SFS-EN ISO 

19011-standardit (kuvio 8). Näissä uusituissa standardeissa korostetaan eri-

tyisesti yritysten prosessimaista toimintamallia, laadun asiakaslähtöisyyttä 

sekä laadun jatkuvaa parantamista. (Hokkanen−Strömberg 2006, 100−101.) 
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Kuvio 8. Nykyinen laadunhallintajärjestelmien ydinperhe (Hokkanen−Strömberg 

2006, 101) 

 

Laadunhallintajärjestelmä voidaan toki yritykselle rakentaa muutoinkin, kuin 

SFS-EN ISO 9000 –standardien mukaisesti. Vaaditun kolmannen osapuolen 

myöntämän laatusertifikaatin voi saada vain SFS-EN ISO 9001:2008  -

standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä  (ISO 9000 2013, 3). 

SFS-EN ISO 9000 -standardien laadunhallinnan periaatteet on jaoteltu kah-

deksaan perusperiaatteeseen. Winkatec Oy:n laadunhallintajärjestelmää 

alettiin rakentamaan näiden perusperiaatteiden pohjalta sekä SFS-EN ISO 

9001:2008 –standardia soveltaen. Yritykselle toteutettavassa laadunhallinta-

järjestelmässä painotetaan laadun jatkuvaa parantamista ja asiakaslähtöi-

syyttä. Yrityksen liiketoiminta tehostuu ja kannattavuus paranee toimivan 

laadunhallintajärjestelmän käyttöönotolla.  

 

Laadunhallinnan jaottelu kahdeksaan perusperiaatteeseen (mukaillen Fi-

nanssialan keskusliitto 2009, 5.)  

1. Asiakaslähtöisyys 

Asiakas on tuotetun laadun lopullinen arvioija. Organisaatio on riippuvainen 

tyytyväisistä asiakkaista, joten yrityksen on ymmärrettävä asiakkaan nykyiset 

ja tulevat tarpeet 
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2. Johtajuus ja johdon vastuu 

- Johdon vastuulla on asettaa organisaatiolle tavoitteet ja määrittää 

strategiat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Johdon on tarjottava 

työntekijöille keinot ja työympäristö, joilla asetetut vaatimukset saavu-

tetaan 

 

3. Työntekijöiden sitoutuminen 

- Sitoutunut työntekijä antaa organisaatiolle osaamistaan ja ottaa osal-

taan vastuuta yrityksen tavoittelemasta tuloksesta 

 

4. Prosessimainen toimintamalli 

- Kun asiakassuunnattuja toimintoja ja resursseja johdetaan prosessei-

na, voidaan halutut tulokset saavuttaa tehokkaammin 

 

5. Järjestelmäkeskeinen johtamistapa 

- Yritystä johdetaan toisiinsa liittyvien prosessien avulla 

 

6. Jatkuva parantaminen 

- Organisaation pysyvänä tavoitteena tulisi olla suorituskyvyn jatkuva 

parantaminen. Sitä voidaan toteuttaa Deminingin jatkuvan johtamis-

mallin avulla: suunnittele, toimi, tarkasta ja kehitä 

 

7. Tosiasioihin perustuva päätöksenteko 

- Tosiasioiden tunnistaminen on merkittävä osa yrityksen päätöksente-

koa. Päätöksenteon tulee pohjautua asiakkaalta saadun informaation 

ja prosessien suorituskyvystä saatujen tietojen analysointiin 

 

8. Molemminpuolista hyötyä tuottavat suhteet toimittajiin 

- Yrityksen ja toimittajan välinen suhde tulisi olla kannattavaa molemmil-

le osapuolille. Tämä mahdollistaa tuloksen ja lisäarvon tuoton lisäämi-

sen kummallekin osapuolelle  
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4.2 Standardit SFS-EN ISO 9001:2008 ja SFS EN-ISO 9004:2009 
 

SFS-EN ISO 9001 -standardi on toimialasta riippumaton laadun varmistami-

sen yleisstandardi. SFS-EN ISO 9001 -standardi määrittelee tuotteiden laa-

dunvarmistuksen ja asiakastyytyväisyyden lisäämiselle asetettavat vaatimuk-

set . Standardin avulla organisaatio osoittaa kykynsä täyttää asiakas-, laki- ja 

viranomaisvaatimukset. Näiden lisäksi standardi pyrkii lisäämään yrityksen 

asiakastyytyväisyyttä prosessien jatkuvalla parantamisella. (Lecklin−Laine  

2009, 245−247.)   

 

SFS-EN ISO 9001 -standardin mukaista laadunhallintajärjestelmää sovellet-

taessa on tarkasteltava ainakin seuraavia viittä toimintoa 

 

- laadunhallintaa ja dokumentointia koskevia yleisiä vaatimuksia 

- johdon vastuuta, kohteita, politiikkaa, suunnittelua ja tavoitteita 

- resurssien hallintaa ja niiden kohdentamista 

- mittausta, seurausta, analysointia ja parantamista  

- tuotteen toteuttamista ja prosessien hallintaa (ISO 9000 2013, 5). 

 

Luettelon neljää ensimmäistä kohtaa voidaan soveltaa kaikkiin organisaatioi-

hin. Tuotteen toteutus voidaan sovittaa organisaatioiden omien tarpeiden 

mukaisesti. (ISO 9000 2013, 5.)  
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SFS-EN ISO 9004 -standardi opastaa organisaatioita luomaan edellytykset 

jatkuvaan menestykseen ja kilpailukyvyn lisäämiseen soveltamalla laadun-

hallintaan perustuvaa toimintamallia. Yritykset voivat tuottaa lisäarvoa asiak-

kaille, toimittajille, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmilleen täyttämällä 

niiden tarpeet ja vaatimukset. Asiakastyytyväisyys kattaa näin ollen kaikki 

sidosryhmien jäsenet (SFS-EN ISO 9004, 8−14.) Standardi SFS-EN ISO 

9004 opastaa laadunhallintajärjestelmän tavoitteet laajemmin kuin SFS-EN 

ISO 9001 -standardi. Tästä johtuen sen käyttöönottoa suositellaankin yrityk-

siin joilla on tarve ylittää SFS-EN ISO 9001 –standardin vaatimukset laadun-

hallintajärjestelmässään (ISO 9000 2013, 4.) 

Standardeja SFS-EN ISO 9001 ja SFS-EN ISO 9004 tulisi käyttää yhdessä. 

SFS-EN ISO 9004 -standardi laajentaa laadunhallinnan näkökulmaa ohjaten 

suorituskyvyn parantamista sekä SFS-EN ISO 9001 -standardin vaatimusten 

täyttymistä. (Lecklin−Laine 2009, 246−247.) Kumpaakin standardia voidaan 

käyttää myös erikseen, mutta SFS-EN ISO 9004 -standardia ei ole tarkoitettu 

kolmannen osapuolen sertifioitavaksi eikä viranomaismääräysten, tai sopi-

musten perustaksi. (ISO 9000 2013, 3-7). 

 Kuviossa 9 on esitetty prosesseihin perustuvan laadunhallintajärjestelmän 

laajennettu malli, josta ilmenee standardien SFS-EN 9001 ja SFS-EN 9004 

keskeiset aiheet (SFS-EN ISO 9004, 8). 

 

 



21 
 

 

Kuvio 9. Prosesseihin perustuvan laadunhallintajärjestelmän laajennettu malli (SFS-     

EN ISO 9004, 8) 

 

SFS-EN ISO 9004 -standardi antaa selkeät käytännön toimenpideohjeet 

standardin eri osa-alueiden pääotsikointien jälkeen. Ohjeet on suunnattu ko-

ko organisaatiolle, tai pelkästään yrityksen johdolle.  SFS-EN ISO 9004 –

standardi on tarkka ja käytännönläheinen ohjeiltaan, joten lukijan on sitä 

helppo käyttää. Esimerkit organisaation ja johdon toimenpideohjeista on esi-

tetty kuvioissa 10 ja 11.  
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Kuvio 10. Organisaation johtaminen jatkuvaan menestykseen (SFS-EN ISO 9004, 

12) 

 

 

Kuvio 11. Taloudelliset resurssit (SFS-EN ISO 9004, 20) 

 

SFS-EN ISO 9004 -standardi antaa liitteessä A laajan ohjeistuksen organi-

saation laadunhallintajärjestelmän itsearviointiin. Organisaation laadunhallin-

nan itsearvioinnin tarkoitus on antaa kokonaiskuva yrityksen suorituskyvystä 

sekä johtamisjärjestelmän kypsyystasosta (SFS-EN ISO 9004, 44). Standar-

din liitteessä B on laajemmin esitetty taulukko 2 mukaiset laadunhallinnan 

periaatteet. 

 Standardien SFS-EN ISO 9004 ja SFS-EN ISO 9001 väliset vastaavuudet 

on myös esitetty taulukoituna SFS-EN ISO 9004 -standardissa. Vastaavuuk-

sien lisäksi taulukosta ilmenee kuinka nämä kaksi standardia täydentävät 
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toisiaan. Tämä helpottaa standardien käyttäjää rinnastamaan SFS-EN ISO 

9001 -standardin vaatimuksia SFS-EN ISO 9004 -standardin ohjeisiin, jolloin 

niiden yhteiskäyttö helpottuu ja tehostuu.  
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5 PROSESSIMAINEN TOIMINTA 
 

5.1 Prosessit ja SFS-EN ISO 9001:2008 vaatimukset prosesseille 
 

SFS-EN ISO 9001:2008 -standardin mukainen laatukäsikirja velvoittaa yrityk-

sen kuvaamaan oman toimintansa prosesseina. Organisaation on siis esitet-

tävä laadunhallinnan kannalta ne keskeiset prosessit, joilla kuvataan toimin-

not laatuvaatimusten mukaisen tuotteen toteuttamiseen. (SFS-EN ISO 

9001:2008, 24.)  

Organisaation prosessit voidaan käytännössä jakaa ydin-, tuki- ja avainpro-

sesseihin. Näistä ydinprosessi palvelee välittömästi yrityksen asiakasta. 

Ydinprosesseja ovat esimerkiksi tuotekehitys, tuotanto ja asiakaspalvelu. Tu-

kiprosessit ovat yrityksen sisäisiä prosesseja, jotka tukevat ydinprosesseja. 

Tukiprosesseja ovat esimerkiksi talous-, tieto- ja henkilöstöhallinto. Avainpro-

sessit voivat olla yrityksen menestymisen kannalta merkittäviä ydin- tai tuki-

prosesseja. (Lecklin 2006, 130.)  

Prosessikuvauksen tulisi sisältää kaikki tarpeellinen ja olennainen informaa-

tio. Ulkomuodoltaan sen tulisi olla selkeä ja kuvata todellista tilannetta sekä 

auttaa ymmärtämään toimintojen kokonaisuutta. Prosessit voidaan jakaa 

esimerkiksi neljään kuvaustasoon: prosessikarttaan, toimintamalliin, proses-

sin kulkuun ja työn kulkuun. Kuvaukset tarkentuvat ja yksityiskohtaistuvat 

mitä alemmas kuvaustasoilla edetään. Organisaatiosta riippuen voidaan 

käyttää kaikkia neljää, tai vain yhtä tasoa (JUHTA - julkisen hallinnon tieto-

hallinnon keskusliitto 2012.)  Prosessien kuvaustasot on esitetty kuviossa 12.  
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Kuvio 12. Prosessien kuvaustasot (JUHTA - julkisen hallinnon tietohallinnon keskus-

liitto 2012) 

 

Prosessimainen tapa ajatella ohjaa yritystä ajattelemaan toimintojaan asia-

kaslähtöisesti.  Tavoitteena on saavuttaa vaadittu laatu tehokkaammin, kun 

yrityksen toiminnot ja resurssit johdetaan prosesseina. ”Prosessilla on yrityk-

sen sisäinen, tai ulkoinen asiakas, jolle prosessi tuottaa lisäarvoa. Prosessi 

voidaan myös määritellä toimintoketjuksi, jonka avulla yritys muuttaa saa-

mansa panokset tuotoiksi asiakkaalle.” (Lecklin 2006, 123.) Prosessi on siis 

toimintojen tai tehtävien ketju, jotka liittyvät loogisesti toisiinsa. Resursseja 

käyttämällä tuotetaan panoksista valmiita tuotteita ja palveluja, tai seuraavien 

prosessien panoksia (SFS-EN ISO 9001:2008, 8). 

Prosessien toimintakykyä on mitattava, jotta niitä voidaan jatkuvasti paran-

taa. Nimenomaan asiakkaiden ja yrityksen strategian kannalta kriittisiin koh-

tiin puuttumalla ajoissa voidaan yrityksen kilpailukykyä tehostaa. SFS-EN 

ISO 9001:2008 -standardin mukaisessa laadunhallintajärjestelmässä vaadit-

tuja prosesseja ovat johtamistoimintojen ja resurssien varaamisen lisäksi 

tuotteen toteutuksen, mittauksen, analysoinnin ja parantamisen prosessit. 
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Näille organisaation prosesseille on määritettävä niiden keskinäinen järjestys 

ja vuorovaikutussuhteet. (SFS-EN ISO 9001:2008, 10, 14, 18, 34.) 

Prosesseille on oltava kriteerit ja menetelmät, joiden mukaan niiden toimintaa 

ohjataan. Yrityksen on myös varmistettava, että sillä on käytössään tarvitta-

vat resurssit ja informaatio prosessien toiminnan ja seurannan tueksi. SFS-

EN ISO 9001:2008 -standardi velvoittaa organisaatiota seuraamaan, mittaa-

maan ja ohjaamaan prosesseja sen vaatimusten mukaisesti. Näiden lisäksi 

on huomioitava, että organisaatio on myös vastuussa ulkoistetuista proses-

seista kaikkien asiakas-, viranomais- ja standardivaatimusten osalta. (SFS-

EN ISO 9001:2008, 10, 24, 34.) 

 

5.2 Organisaatiokeskeinen ajattelu ja prosessikeskeinen ajattelu 
 

Monet mikrokokoiset yritykset ainakin rakennusalalla ovat hyvin organisaa-

tiokeskeisiä. Pienessäkin organisaatiossa kokonaisuuden hahmottaminen voi 

olla vaikeaa jopa yrityksen johdolle, kun ei pohdita yrityksen sisäisiä toiminto-

ja sen tarkemmin. Organisaatiokeskeisessä yrityksessä on käytössään pro-

sesseja, joita ei välttämättä tunnisteta. Virheistä oppiminen on rajallista, kun 

tiedon kulku on rajoitettua eikä dokumentointi ole systemaattista. Mäkelä 

(2007, 8) esittää organisaatiokeskeisessä toiminnassa etsittävän usein on-

gelmia asenteista ja työntekijöistä. Yrityksen työntekijät ovat pääsääntöisesti 

tietoisia vain omista töistään ja tapahtuneita virheitä käsitellään yksittäistapa-

uksina. Usein kysytäänkin kuka teki virheen, vaikka tärkeämpää olisi selvittää 

syy, mikä teki virheen esiintymisen mahdolliseksi. 

Prosessikeskeisen toiminnan perusta on asiakaslähtöisyys. Prosessiajattelun 

tavoitteena on tehostaa organisaation toimintoja. Prosessikeskeisessä yrityk-

sessä organisaation vastuut ja valtuudet on selvästi jaettu, jolloin yrityksen 

toiminnan kokonaisuuden hahmottaminen on helpompaa. Informaation jaka-

minen on järjestelmällistä ja avointa, jolloin koko henkilöstö on tietoinen yri-

tyksen tilanteesta. Myös hiljaisen tiedon ja osaamisen jakaminen organisaa-

tion jäsenten kesken helpottuu prosessien myötä. Näitä tietoja voidaan käyt-

tää sekä työhön perehdyttämisessä, että parannus- ja muutosehdotusten 

suunnittelun pohjana. (Mäkelä 2007, 8−13.) Tällöin esimerkiksi lomakuukau-
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sina, tai sairastapauksissa yrityksen toiminta häiriinny, kun saadaan helposti 

tiedot toisen tekemästä työstä. Näillä keinoin organisaation ajan, laadun ja 

kustannusten hallitseminen tehostuu käytettyjen prosessien myötä. 
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6 CE-MERKINTÄPROSESSI SFS-EN 1090-STANDARIN MUKAAN 
 

6.1 Rakennustuoteasetus ja standardi SFS-EN ISO 1090-1 

 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 

edellyttää kantavien alumiini- ja teräsrakenteiden CE-merkintää silloin, kun 

tuote tuodaan markkinoille Suomessa, tai muualla EU-maissa. CE- merkin-

nällä valmistaja vakuuttaa valmistamansa tuotteen ominaisuuksien olevan 

ilmoitettu eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin (hEN), tai euroop-

palaisen teknisen (ETA)  hyväksynnän / arvioinnin mukaisesti. (Tukes 2014.)   

Rakennustuotteiden CE-merkinnän käyttöä valvoo Suomessa Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto.  

CE-merkinnän tarkoituksena on helpottaa rakennustuotteiden liikkuvuutta 

Euroopan talousalueella. CE-merkinnän myötä valmistetun tuotteen ominai-

suuksia on helpompi vertailla, kun tuotteen ominaisuudet on mitattu, laskettu 

ja ilmoitettu samalla tavalla samantyyppisissä tuotteissa. CE-merkintä auttaa 

tuotteen suunnittelijaa ja ostajaa arvioimaan sen sopivuutta tiettyyn raken-

nuskohteeseen. (Tukes 2014.) 

SFS-EN ISO 1090-1 -standardi sisältää kantavien teräksestä ja alumiinista 

valmistettujen kokoonpanojen toiminnallisten ominaisuuksien arviointia kos-

kevat vaatimukset. Standardi käsittelee myös kokoonpanon valmistajan il-

moittamien toiminnallisten ominaisuuksien vaatimustenmukaisuuden. Valmis-

tetuilla kokoonpanoilla on tiettyjä rakenteellisia ominaisuuksia, joiden ansios-

ta ne soveltuvat tiettyyn käyttökohteeseen ja tehtävään. (SFS-EN ISO 1090-1 

+ A1, 8−10.)  

SFS-EN ISO 1090-1 -standardi ja sen viitestandardit esittävät vaatimukset 

valmistetun tuotteen hitsaukselle, esivalmistukselle sekä kokoamiselle, me-

kaaniselle kiinnittämiselle, asentamiselle ja pintakäsittelylle (SFS-EN ISO 

1090-2:2008 + A1, 30−75). Standardin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita 

ovat esimerkiksi talonrakentamiseen kuuluvat kantavat rakenteet, tornit, kai-

teet ja sillat. Käytännössä standardiin kuuluvat rakenteet ovat siis sellaisia, 

joiden vaurioitumisesta voi seurata henkilövahinkoja tai merkittäviä aineellisia 

vahinkoja. 
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6.2 Harmonisoitu tuotestandardi ja AVCP-luokka 
 

Kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden harmonisoitu tuotestandardi on SFS-

EN 1090-1. SFS-EN ISO 1090-1 –standardiin ja sen viitestandardeihin  kuu-

luvien tuotteiden CE-merkintä tulee pakolliseksi 1.7.2014, jolloin standardin 

siirtymäaika päättyy. (METSTA 2014.) Tukesin (2014) mukaan harmonisoitu 

tuotestandardi määrittää tuotteelta vaadittavat ominaisuudet ja valmistuksen 

laadunvalvonnan vaatimukset. Harmonisoidun tuotestandardin erottaa taval-

lisesta standardista sen liite ZA. Liite ZA sisältää muunmuassa standardin 

soveltamisalan ja tuotteeseen liittyvät ominaisuudet, AVCP-luokan (AVCP = 

suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen), sekä malleja CE-

merkinnästä.  

 

 

 

Kuvio 13. AVCP-luokat (hEN Helpdesk 2013) 
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SFS-EN ISO 1090-1 –standardin suoritustason pysyvyys- ja arviointiluokka 

on AVCP 2+ (METSTA 2014). AVCP-luokassa 2+ suoritustason pysyvyyden 

arviointi ja varmentaminen tapahtuu valmistajan ja maahantuojan lisäksi il-

moitetun laitoksen toimesta. (hEN Helpdesk 2013.) Suomessa toimivia ilmoi-

tettuja laitoksia ovat esimerkiksi Inspecta Sertifiointi Oy ja VTT Expert Servi-

ces Oy.  Kuviosta 13 ilmenee tuotteen valmistajalta ja ilmoitetulta laitokselta 

(laadunvalvonnan sertifiointilaitokselta) vaaditut toimenpiteet AVCP-luokassa 

2+.  

 

6.3 SFS-EN 1090-standardin mukaisen sisäisen laadunhallintajärjestel-
män toteutus ja tuotteen CE-merkintä 
 

Saadakseen CE-merkinnän kiinnittämisoikeuden valmistamalleen tuotteelle 

on yrityksen saatava todistus ilmoitetulta laitokselta. Todistuksessa todetaan 

yrityksen valmistaman tuotteen ja sen toteutusprosessin täyttävän harmoni-

soidun tuotestandardin SFS-EN 1090-1, sekä sen viitestandardien esittämät 

vaatimukset. (METSTA 2014.) Ilmoitettu laitos ei siis myönnä CE-merkkiä 

vaan antaa tuotteen valmistajalle oikeuden CE-merkitä valmistamansa tuot-

teen.   

Jotta valmistaja voi saada todistuksen on alkutestaukset, sekä tehtaan sisäi-

nen laadunhallintajärjestelmä (FPC-manuaali) oltava tehtynä. Lisäksi ilmoite-

tun laitoksen on käytävä läpi FPC-manuaali ja sen on suoritettava tarkastus-

käynti tehtaassa. Tarkastuskäynnillä ilmoitetun laitoksen edustaja varmistaa, 

että yritys toimii FPC-manuaalin kuvausten mukaisesti. 

Kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden valmistajalle on olemassa valmis 

METSTA Ry:n, Teknologiateollisuus Ry:n, RAMSE Consulting Oy:n ja mui-

den metallialan asiantuntijoiden laatima kaikkien yritysten käyttöön tarkoitettu 

käsikirja helpottamaan CE-merkintäprosessia. Kyseinen opas sisältää tarvit-

tavat malliasiakirjat ja liitteet, joita valmistaja tarvitsee SFS-EN 1090-1 stan-

dardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän laatimisessa ja hyväksyttämises-

sä. Kuviossa 14 on esitetty käsikirjan laatijoiden esittämä työn etenemisen 

malli CE-merkintäprosessille. 
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Kuvio 14. CE-merkintäprosessin etenemisen malli (METSTA 2014) 

 

Vaativin ja aikaa vievin osuus prosessissa on FPC-manuaalin laatiminen. 

Yritykselle laadittavan FPC-manuaalin tavoitteena on jatkuva tuotantopro-

sessien seuranta aina raaka-aineen hankkimisesta valmiin tuotteen toimitta-

miseen. SFS-EN 1090-1 standardi velvoittaa yrityksen hankkimaan kaikki 

tarvittavat SFS-EN 1090-1 standardin viitestandardit, joita se FPC-manuaalin 

laadinnassa käyttää.  

 

Yritykselle laaditusta SFS-EN 1090-1 -standardin mukaisesta FPC-

manuaalista on selvittävä ainakin  

- yrityksen organisaatiokuvaus ja henkilöstön vastuualueet 

- sisäisen laadunvalvonnan ja tuotannon kuvaus 

- valmistusprosessien hallinta 

- tuoteperheen määritys 

- tuotteen ilmoitettavien ominaisuuksien määrittely 

- toteutusluokan määritys eli EXC-luokka. (METSTA 2014.) 
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Kun harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 1090-1  liitteen ZA vaatimukset 

täyttyvät ja laadunhallinnan sertifiointilaitos on tarkastanut ja hyväksynyt laa-

dunhallintajärjestelmän saa valmistaja vaatimustenmukaisuustodistuksen. 

Vaatimustenmukaisuustodistuksen perusteella voi valmistaja laatia suoritus-

tasoilmoituksen, eli DoPin (Declaration of Performance), jonka jälkeen val-

mistaja voi kiinnittää CE-merkinnän (TUKES 2014). Malli Tukesin laatimasta 

suoritustasoilmoituksesta on opinnäytetyön liitteenä 1. Kuviossa 15 on esitet-

ty malli CE-merkinnästä. 

 

 

Kuvio 15. CE-merkintämalli  Andritzin tuotevalikoiman tuotteelle  
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CE-merkkiin sisältyy seuraavia tietoja 

- määrämuotoiset kirjaimet ”CE” 

- ilmoitetun laitoksen tunnusnumero 

- valmistajan nimi ja osoite 

- merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa 

- sertifikaatin numero 

- harmonisoidun standardin tunnus 

- valmistetun tuotteen kuvaus 

- tiedot tuotteen ominaisuuksista (mukaillen Tapiola 2013, 17.) 
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

7.1 Laatukäsikirjan laatiminen 

Opinnäytetyöni päätavoitteena oli rakentaa Winkatec Oy:lle perusta sen it-

sensä näköiselle, mutta SFS-EN ISO 9001:2008 –laadunhallintastandardin 

vaatimusten mukaiselle laadunhallintajärjestelmälle. Yritys on minulle luon-

nollisesti hyvin tuttu,  koska omistamme puoleksi isäni kanssa Winkatec 

Oy:n. Yrityksellä olisi ollut käyttöä laadunhallintajärjestelmälle aikaisemmin-

kin, mutta sen laadintaprosessiin ei ole ollut resursseja. Oli siis mielekästä ja 

järkevää aloittaa yrityksen laadunhallinnan kehittäminen osana omia opintoja. 

 Laatukäsikirjan laatimisen lähtökohtana oli käytännössä tyhjä pöytä. Yrityk-

sellä ei ole ollut aiemmin käytössään minkäänlaista laadunhallintajärjestel-

mää.  Kävimme isäni kanssa lyhyitä palavereja syksyllä 2013 laatukäsikirjan 

rakenteeseen ja sisältöön liittyen. Samalla pohdimme yrityksen sen hetkistä 

tilannetta ja mitä yrityksen toimintoja olisi tarvetta tehostaa. Palaverien jäl-

keen minulla on ollut vapaat kädet laadunhallintajärjestelmän laatimiseen. 

Laadunhallintajärjestelmän laatimisen suurimmat haasteet minulle oli stan-

dardien ja niiden vaatimusten vähäinen tuntemus. Laatuasioita ja standardeja 

olen pintapuolisesti tutkinut eri kursseilla opintojen aikana ja työelämässä, 

mutta sen syvällisemmin niihin en ole paneutunut. Haasteena oli varsinkin 

SFS-EN ISO 9001:2008 –standardin eri osa-alueiden soveltaminen pienelle 

yritykselle sopivaksi. Standardin ymmärtäminen vaati tarkkaa asioiden selvit-

tämistä. Varsinkin termistöjen osalta täytyi olla tarkkana, että niitä ei esitä 

virheellisesti. Opinnäytetyöni ohjaajaa onkin kiittäminen, että termit ja asiayh-

teydet pysyivät hallussa. 

Tehtävien ja vastuiden jakaminen oli myös haasteellista johtuen yrityksen 

pienestä koosta. Käytännössä kaikki organisaation jäsenet tekevät työnjoh-

toa ja operatiivista työtä. Loppukädessä isäni Teuvo Särkelä vastaa kuitenkin 

toimitusjohtajan ominaisuudessa yrityksen toiminnasta kokonaisuudessaan. 

Suuremmalle yritykselle näkisin laadunhallintajärjestelmän olevan jopa yksin-

kertaisempaa rakentaa, koska organisaation eri tehtävät ja vastuut on selväs-

ti jaettu. 
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 Opinnäytetyön laadunhallintajärjestelmän rakentamisen asettelu oli mieles-

täni onnistunut hyvin. Opinnäytetyössä ei ollut tarkoitus laatia sertifioitavaa 

laadunhallintajärjestelmää, vaan laadittu laatukäsikirja on vasta alku yrityksen 

laadunhallintaprosessille. Laatukäsikirja on kevyt lukea ja sitä on tarvittaessa 

helppo muokata ja laajentaa. Laatukäsikirja olisi otettava yrityksen käyttöön 

mahdollisimman pian, jotta voitaisiin tutkia sen vaikutusta yrityksen toimin-

taan. Nähtäväksi jää sitoutuuko yrityksen johto ja muu henkilökunta laadun-

hallintajärjestelmän käyttöönottoon ja kehittämiseen. Aluksi olisikin täytettävä 

laatukäsikirjan minimivaatimukset, jonka jälkeen voisi alkaa laajentamaan 

laadunhallinnan vaikuttavuutta. 

 

7.2 CE-merkintäprosessi 

Winkatec Oy:n CE-merkintäprosessi käynnistyi yrityksellä syksyllä 2013. Tä-

mä prosessi on vielä kesken ja opinnäytetyössä en käsitellyt aihetta kovin 

laajasti. SFS-EN 1090 - standardin mukaisia töitä ei yrityksellä ole kuluvana 

vuonna juurikaan ollut ja kilpailu vähistä töistä on ollut tiukkaa. Alan kilpailun 

kovenemisesta kertoo myös se, että paikallisen kilpailun lisäksi urakoita tarjo-

taan myös Pohjois-Suomen ulkopuolelta. Mielessäni onkin käynyt, että onko 

yrityksen kannattavaa edes panostaa täydellä teholla tähän prosessiin. Yri-

tykselle on huomattu prosessista muodostuvan huomattavia kuluja koulutus-

ten, auditointien, laitehankintojen, konsulttien ja oman ajan käytön muodos-

sa. Pienelle yritykselle kymmenien tuhansien eurojen panostus on iso raha. 

Näillä näkymin yritys ei tule saamaan CE-merkintäoikeutta 1.7.2014 men-

nessä, jolloin EU:n sisäinen rakennustuoteasetus tulee voimaan. Yritys on 

kuitenkin sitoutunut Lapin Liiton ja ELY-keskuksen rahoittamaan projektiin, 

jossa autetaan metalliyrityksiä CE-merkintäprosessin läpi viennissä. Projektia 

on vetänyt Lapin ammattikorkeakoulun erikoisasiantuntija Kai Hurula,  jolta 

olenkin saanut hyviä neuvoja ja opastusta CE-merkintäprosessiin liittyen.  

Kantavien metallirakenteiden CE-merkintäoikeus on yrityksessä joka tapauk-

sessa lähitulevaisuuden tavoitteena, vaikka prosessia ei saataisikaan pää-

tökseen asetettuun päivämäärään mennessä. CE-merkintäoikeudella usko-

taan tulevaisuudessa kuitenkin olevan hyötyä yritykselle töistä kilpailtaessa. 
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Jatkossa se toimii myös pohjana, kun muidenkin standardien piiriin kuuluville 

metallirakenteille tullaan vaatimaan CE-merkintää. Lisäksi aiheen perusteelli-

nen tutkiminen syventää henkilökohtaisesti oman alan tuntemusta, jota voin 

hyödyntää tulevissa työtehtävissäni. 
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LIITTEET 
 

Malli Tukesin laatimasta suoritustasoilmoituksesta Liite 1 

Winkatec Oy:n laatukäsikirja   Liite 2 
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      Liite 1 

 

SUORITUSTASOILMOITUS 
Nro . [valmistajan antama tieto] 

 
 
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  

 
[valmistajan antama tieto] 

 
 
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voi-

daan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: 
 

[valmistajan antama, tuotannon laadunvalvontajärjestelmän (FPC) mukainen tunnistetieto] 
 

 
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen 

rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: 
 

[tuotetta koskevan yhdenmukaistetun standardin kappaleesta 1 ”soveltamisala” otettu tieto] 
 

 
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmista-

jaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: 
 

[valmistajan antama tieto, jonka on vastattava tuotteen CE-merkinnässä annettavaa tietoa] 
 
 
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 koh-

dassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: 
 

[valmistajan antama tieto] 
 

 
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liit-

teen V mukaisesti: 
 

[tuotetta koskevan yhdenmukaistetun standardin liitteen ZA taulukon ZA.2 viimeisestä sa-
rakkeesta otettu tieto] 
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7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus-

tasoilmoituksesta: 
 

 [ilmoitetun laitoksen nimi ja numero, jos tuote kuuluu AVCP-luokkaan 1+, 1, 2+ tai 3] 
 

suoritti [tuotetta koskevan yhdenmukaistetun standardin liitteen ZA kappaleesta ZA.2.2 
otettu kuvaus ilmoitetun laitoksen suorittamista tuotteen AVCP-luokan mukaisista teh-
tävistä, joiden on vastattava rakennustuoteasetuksen liitteessä V esitettyjä kolmannen 
osapuolen tehtävien kuvauksia]  
 
järjestelmän [tuotetta koskevan yhdenmukaistetun standardin liitteen ZA taulukon ZA.2 
viimeisestä sarakkeesta otettu tieto] mukaisesti 
 
ja antoi [sertifikaatin tuotteen suoritustasojen pysyvyydestä, tuotannon sisäisen laa-
dunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen, testi/laskentaraportit – valitaan tieto 
tarpeen mukaan] 

 
 
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu 

eurooppalainen tekninen arviointi: 
 

[teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen nimi ja numero tarvittaessa] 
 
antoi  

[eurooppalaisen teknisen arvioinnin viitenumero] 
 
joka perustuu  

[eurooppalaisen arviointiasiakirjan viitenumero] 
 
suoritti [rakennustuoteasetuksen liitteessä V esitettyjen kolmannen osapuolen tehtävien 
kuvaus tuotteen AVCP-luokan mukaisesti] 
 
järjestelmän [tuotetta koskevasta eurooppalaisesta teknisestä arvioinnista otettu tieto] 
mukaisesti 
 
ja antoi [sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä, tuotannon sisäisen laadunvalvon-
nan vaatimustenmukaisuustodistuksen, testi/laskentaraportit – valitaan tieto tarpeen 
mukaan] 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
9. Ilmoitetut suoritustasot 

 

Perusominaisuudet 
(ks. huomautus 1) 

Suoritustaso 
(ks. huomautus 2) 

Yhdenmukaistetut tekni-
set eritelmät 

(ks. huomautus 3) 
   

   

   
 
Taulukkoa koskeva huomautus: 
 
1. Sarake 1 sisältää luettelon perusominaisuuksista, siten kuin ne määritetään yhtä tai 

useampaa edellä 3 kohdassa ilmoitettua käyttötarkoitusta koskevissa kyseisissä 
yhdenmukaistetuissa teknisissä eritelmissä; [tämä tieto otetaan tuotetta koskevan yh-
denmukaistetun standardin liitteen ZA kappaleen ZA.1 taulukosta/taulukoista. Täydellinen 
lista perusominaisuuksista on esitettävä samassa järjestyksessä ja sanamuodossa kuin 
taulukossa ZA.1] 

 
2. Sarake 2 sisältää kutakin sarakkeessa 1 luetteloitua 6 artiklan vaatimukset täyttä-

vää perusominaisuutta kohti ilmoitetun suoritustason, ilmaistuna tasoittain, luokit-
tain tai kuvauksittain, joka liittyy vastaavaan perusominaisuuteen. [tämä tieto otetaan 
tuotetta koskevan yhdenmukaistetun standardin liitteen ZA kappaleen ZA.1 taulu-
kon/taulukoiden viimeisestä sarakkeesta]. Sarakkeeseen merkitään lyhenne ”NPD” 
(No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty), kun suoritustasoa ei 
ilmoiteta; 

 
3. Sarake 3 sisältää kutakin sarakkeessa 1 luetteloitua perusominaisuutta kohden: 

a) vastaavan yhdenmukaistetun standardin päivätyn viitteen ja tarvittaessa käyte-
tyn teknisen erityisasiakirjan tai asianmukaisen teknisen asiakirjan viitenumeron; 
tai 
b) vastaavan eurooppalaisen arviointiasiakirjan päivätyn viitteen, mikäli se on saa-
tavilla, ja käytetyn eurooppalaisen teknisen arvioinnin viitenumeron. Perusominai-
suudet (ks. huomautus 1) 

 
Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 ar-
tiklan nojalla: [Tämä tieto jätetään pois suoritustasoilmoituksesta, kun valmistaja ei ole käyt-
tänyt artiklan 37 tai 38 mukaisia yksinkertaistettuja menettelyjä tai kun tuote ei ole yksilöllisesti 
tai erityisesti tilattu erityistilauksen perusteella ja jonka valmistaja itse asentaa rakennuskoh-
teeseen]  
 

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen 
suoritustasojen mukaiset. 
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisel-
la vastuulla: 
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Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
(nimi, tehtävä) 

 
                                                                                 
…………………………………………...........        ………………………………………………... 
           (paikka ja päivämäärä)                                                     (allekirjoitus) 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sisällysluettelo Laatukäsikirja 
 
 

Laatija: Jani Särkelä Hyväksynyt: Päiväys: 
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1. Laadunhallinta ja prosessit Laatukäsikirja 
 
 
 
 
 

Winkatec Oy  Hyväksymispäivämäärä:  
Laatija: Jani Särkelä Versio: 1.0 

Hyväksyjä:    
Voimassaolo: jatkuva   

 
 

1.1 Johdanto 

Tämä SFS-EN ISO 9001:2008:n mukainen laatukäsikirja toimii Winkatec Oy:n asiakaslähtöisen liiketoiminnan ohjeena. Lisäksi se toimii 

yhdessä yritykselle laaditun FPC -manuaalin kanssa kantavien metallirakenteiden CE–merkintään tarvittavan laadun varmistuksena. FPC 

-manuaali on laadittu standardin SFS-EN 1090-standardin ja sen viitestandardien mukaisesti.  Yritykselle laadittua laatukäsikirjaa tarvit-

taessa muokataan ja kehitetään sekä päivitetään liiketoiminnan tai standardien-, viranomais- tai asiakasvaatimusten muuttuessa.  

Laatukäsikirjaa on osittain sovellettu ja joitain standardin osia on jätetty kokonaan pois johtuen yrityksen pienestä koosta. Henkilöresurs-

sien ollessa pienet on laadunhallinnan oltava realistisesti toteutettavissa. Laatukäsikirja on tehty yritystä varten, eikä päinvastoin. Laatu-

käsikirja ohjeistaa yritystä prosessimaiseen toimintamalliin. Laatukäsikirja antaa yritykselle keinot tuotteiden ja toiminnan jatkuvaan pa-

rantamiseen. Winkatec Oy:n toiminta pyrkii näillä keinoin vaikuttamaan asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden tyytyväisyyteen. 

 

Winkatec Oy:n laatupäällikkö vastaa laatukäsikirjan ylläpidosta. Laatupäällikkönä toimii Jani Särkelä. 
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1. Laadunhallinta ja prosessit Laatukäsikirja 
 
 
 
 
 

Winkatec Oy  Hyväksymispäivämäärä:  
Laatija: Jani Särkelä Versio: 1.0 

Hyväksyjä:    
Voimassaolo: jatkuva   

 
Winkatec Oy:n tärkeimmät laadulliset ja taloudelliset tavoitteet ovat 

• Luotettava ja toimitusvarma yhteistyökumppani 

• Tasainen ja korkea asiakastyytyväisyys 

• Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta 

• Työ kerralla valmiiksi politiikka 

 

1.2 Laatupolitiikka 

1.2.1 Asiakastyytyväisyys- ja uskollisuus 

• Asiakas on Winkatec Oy: tärkein laadun arvioija ja asiakkaan asettamat laatuvaatimukset yritys pyrkii täyttämään. 

• Yrityksen asiakkaana on pääsääntöisesti toinen suurempi rakennusalan yritys, jolle tehdään alihankintana töitä. Winkatec Oy 

on erikoistunut nimenomaan räätälöimään tuotteet asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Useimmilla asiakkailla on pitkät asiakas-

suhteet Winkatec Oy:n kanssa. 
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1. Laadunhallinta ja prosessit Laatukäsikirja 
 
 
 
 
 

Winkatec Oy  Hyväksymispäivämäärä:  
Laatija: Jani Särkelä Versio: 1.0 

Hyväksyjä:    
Voimassaolo: jatkuva   

 
 

1.2.2 Sitoutuminen 

• Tavoitteenamme on laadukkaiden metallituotteiden- ja palvelujen tuottaminen. Kaikkien työntekijöiden on oltava tietoisia yrityk-

selle asetetuista laatutavoitteista ja niiden merkityksestä Winkatec Oy:n liiketoiminnalle. Toteutunutta laatua seurataan ja sitä 

mitataan johdon toimesta säännöllisesti. 

 

1.2.3 Jatkuva parantaminen 

• Yritystoiminnan periaatteena on laadukkaiden metallituotteiden, sekä oman alan palvelujen tuottaminen ja niiden jatkuva pa-

rantaminen. 

•  Koko henkilöstön on sitouduttava tässä laatukäsikirjassa esitettyjen toimintojen noudattamiseen vaaditun laadun varmistami-

seksi.  Yrityksen päivittäisessä käytännön toiminnassa esiintyviin puutteisiin tai virheisiin on puututtava välittömästi. Työntekijät 

ovat velvoitettuja seuraamaan oman työnsä jälkeä ja työssä esiintyvistä puutteista ja virheistä on heti ilmoitettava työnjohdolle. 

Valmiin tuotteen laadun varmistaa aina työnjohto. Puutteen, tai virheen havaittaessa suoritetaan korjaavat toimenpiteet työn-

johdon ohjeiden mukaan. 
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1.3 Prosessimainen toiminta 

• Winkatec Oy:n ydin- ja tukiprosessit esitetään kohdassa 1.3.1 

• Winkatec Oy:n tilaus-toimitusprosessi kuvataan kohdassa 1.3.2  

• Winkatec Oy:n asiakkaaseen liittyvät prosessit esitetään 1.3.3 

• Yritykseen operatiiviseen toimintaan liittyvät prosessien kuvaukset esitetään yksinkertaisena taulukkona. Taulukkomuodon käyttö 

on helppoa ja järkevää varsinkin jos osaamista siirretään yrityksen sisällä henkilöltä toiselle. Prosessien taulukkoesimerkki esite-

tään kohdassa 1.3.4. Kaikkia yrityksen toimintoja ei tarvitse eikä kannata mallintaa ja ne voidaan esittää tarvittaessa myös sanalli-

sesti. 
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   1.3.1 Winkatec Oy:n prosessikartta                                                                     

Yrityksen ydin- ja tukiprosessien prosessien vastuualueet 

Johtaminen 

• Liiketoiminnan tavoitteiden, strategian, visioiden, arvojen sekä budjetin asettaminen ja niiden seuranta 

• Toiminnan tason mittaaminen ja jatkuva parantaminen 

• Työympäristön hallinta kokonaisuudessaan 

• Johdon katselmukset ja sisäiset auditoinnit 

• Investoinnit. 

 

Tapahtumien ja laadun hallinta     

• Asiakastyytyväisyyden varmistaminen 

• Poikkeamien raportointi 

• Referenssit. 
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Taloushallinta 

• Laskutus 

• Laskujen maksu 

• Palkkojen maksu. 

 

Tärkeimpien prosessien vastuuhenkilöt selviävät organisaation vastuualueiden kuvauksesta. 

 

1.3.2 Tilaus-toimitus prosessi 

Asiakkaaseen liittyvä prosessi alkaa, kun asiakas on laatinut tarjouspyynnön, tai tilauksen. Prosessi päättyy, kun tuote on asiakkaalla 

hyväksytysti ja tuote on laskutettu. Winkatec Oy:n Tilaus-toimitusprosessi on kuvattu sivulla 8. 
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Tilaus-toimitus prosessi 

Myynti 

 

 

Tilauksen 

vastaanotto 

 

Tuotanto 

 

Tuotteen 

valmistus 

 

Asennus 
 

Asennus  Takuukorjaukset 

 

Reskontra 
 

Laskutus 
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1.3.3  Asiakkaaseen liittyvät prosessit 

• Winkatec Oy:n ja asiakkaan väliseen viestintään kuuluvat pääasiassa osto -ja myyntiprosessit. Näitä ovat mm. tarjouspyynnöt, tar-

joukset, tilaukset, laskutus ja asiakaspalautteet.  

 

o Tarjouspyynnön asiakas lähettää yleensä kirjallisena sähköpostiin, tai tavalliseen postiin. Pienistä ja toistuvista töistä myös 

suullisia tarjouspyyntöjä tulee puhelimitse tai työmaakäyntien yhteydessä.  

o Tarjouspyynnöt käsitellään niihin annettuihin päivämääriin mennessä. Tarvittaessa laajemmissa ja monimutkaisemmissa 

tarjouspyynnöissä pyydetään asiakkaalta tarvittaessa lisäaikaa tarjouksen jättöön. Tarjouspyynnöt ja tarjoukset tallennetaan 

omiin kansioihinsa paperisena ja sähköisessä muodossa. 

o Tilauksen tullessa asiakkaalta vahvistetaan asiakkaalle tilatun työn toimitusaika ja sen sisältö. Tilausvahvistus tallennetaan 

tilauskansioon sekä paperisena että sähköisessä muodossa. 

Asiakaspalautteet ja asiakasvalitukset käydään läpi ja ne tallennetaan. Varsinkin asiakasvalitukset käydään tarkasti läpi. Asiakastyytyväi-

syyden varmistamiseksi työn laatua pyritään niiltä osin kehittämään ja toimintatapoja tarvittaessa muutetaan. 
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1.3.4 Työnkulku 

Ydinprosessi: 

 

Päivämäärä: 

Prosessin haltija: 

 

Versio nro: 

 VAIHE VAIHE VAIHE VAIHE VAIHE 

 

Asiakkaan nimi/merkki: 

     

 

Työn tekijä/tekijät: 

     

 

Mitä tehdään työvaiheessa: 

     

 

Erityistä huomiota asetettava: 
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Käytettävät työlaitteet: 

     

 

Ohjaavat dokumentit (asiakkaan työkuva, 

oma suunnitelma, muu): 

     

 

Riippuvuus muista prosesseista: 

     

 

Prosessin rajapinta: 

     

Tulokset ja tallenteet:      

Parannusehdotukset:      

 

   

    Työn etenemissuunta 
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                 2.1 Winkatec Oy: organisaatiorakenne 
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2.2 Vastuuhenkilöt ja työtehtävien kuvaukset 

 

Tehtävä Vastuuhenkilö Tehtävän sisältö 

    Toimitusjohtaja Teuvo Särkelä Vastaa yrityksen toiminnasta kokonaisuudessaan. Päävastuualueet:Hallinto ja talous, 
myynti, hankinta, resurssit, henkilöstö ja ympäristö. 

       Työnjohtaja Teuvo Särkelä 

Jani Särkelä 

 

Vastaavat tuotannosta ja valmistuksesta sekä asennustyön organisoinnista, suunnitte-
lusta, työympäristöstä ja työlaitteista.  

    Laatupäällikkö Jani Särkelä On vastuussa laadunhallintajärjestelmän kaikista osa-alueista ja niiden muutoksista 
(Laatujärjestelmän ylläpito, dokumentaatio, asiakirjojen hallinta, organisaatio, prosessit). 
Lisäksi on vastuussa FPC-manuaalin sertifioinnista, vaadituista tarkastuksista, auditoin-
tien järjestämisestä, sekä suoritustasoilmoituksista. Työnjohto osallistuu tarvittaessa 
myös laadunhallintajärjestelmän ylläpitoon. Laatupäällikön varamiehenä toimii Teuvo 
Särkelä. 
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2.3 Yrityksen henkilökunnalle kuuluvat vastuualueet 

 

Toimitusjohtajan ja työnjohdon vastuualueet 

• Organisaation johtajana toimii toimitusjohtaja Teuvo Särkelä. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön toiminnasta kokonaisuudessaan. Mik-

rokokoisessa yrityksessä toimitusjohtaja toimii myös työnjohdossa 

• Työnjohto vastaa tuotannon järjestelyistä toimipaikalla ja työmailla 

• Työnjohto vastaa siitä, että työntekijöillä on välineet (työkalut, koneet ja laitteet), sekä työympäristö, joilla tehdä laatuvaatimukset 

täyttävää työtä 

• Työnjohto huolehtii siitä, että työntekijöillä on tarvittavat ohjeistukset ja tiedot tehdä laatuvaatimukset täyttävää työtä. 

• Työnjohto on vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa, jos ilmaantuu laatu–ja/tai turvallisuuspoikkeamia. Työnjohdon vastuulla 

on suunnitella ja tehdä esitykset toimintojen parantamiseksi 

• Laadunvalvonnan päällikkönä toimii Jani Särkelä. Hänen vastuullaan on laadunhallintajärjestelmän ylläpito ja sen päivittäminen 

tarvittaessa. 

 



15 

 

2. Organisaation kuvaus Laatukäsikirja 
 
 
 
 
 

Winkatec Oy  Hyväksymispäivämäärä:  
Laatija: Jani Särkelä Versio: 1.0 

Hyväksyjä:    
Voimassaolo: jatkuva   

 
 

Työntekijöiden vastuualueet 

• Jokainen työntekijä on velvoitettu noudattamaan annettuja työmenetelmiä ja standardien / asiakkaan vaatimia laatuvaatimuksia. 

• Työntekijän on tarkistettava oma työnsä ja hän on vastuussa omasta toteutuneesta työstä 

• Työntekijä on velvollinen olemaan yhteydessä työnjohtoon välittömästi, jos laatu -ja/tai turvallisuuspoikkeamia esiintyy 

• Työntekijä tekee yhteistyötä työnjohdon ja muiden työntekijöiden kanssa tehdyn työn laadun ylläpitämiseksi ja parantamiseksi 

• Mikrokokoisessa yrityksessä operatiivista toimintaa tekee käytännössä koko organisaatio. Tästä johtuen työntekijöiden ohjeistuk-

set koskevat myös työnjohtoa ja laatupäällikköä. 
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3.1 Johdon vastuu ja sitoutuminen 

• Yrityksen tavoite on toimittaa asiakkaille laadukkaita metallituotteita- ja palveluja 

• Tähän tavoitteeseen Winkatec Oy pääsee varmistamalla oman tehdyn työn laadun sitoutumalla tämän laatukäsikirjan ohjeisiin 

• Alihankkijoitamme yritys vaatii myös standardien ja viranomaisten, sekä asiakkaan vaatimaa laatutasoa 

• Tavaran toimittajiltamme vaadimme laatuvaatimukset täyttävät materiaalit ja tarvikkeet 

• Laatukäsikirjaa kehitetään jatkuvasti ja tarvittaessa sitä päivitetään  

• Laatukäsikirja huolehtii resursseista ja kannattavuudesta 

 

3.2 Johdon katselmus 

• Johdon katselmus suoritetaan yrityksessä säännöllisin väliajoin kaksi kertaa vuodessa. Johdon katselmuksella varmistetaan yri-

tyksen johdon sitoutuminen laadun ylläpitoon ja kehittämiseen. Katselmuksessa johto arvioi onko suunnitellut toimet toteutuneet ja 

pohditaan parantamistoimenpiteitä. 
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Winkatec Oy:n johdon katselmuksessa läpi käytävät pääasiat: 

• Yrityksen laatukäsikirjan ohjeiden ja tehtyjen toimenpiteiden toimivuuden arviointi 

• Arvioidaan yrityksen sen hetkistä laatupolitiikkaa ja laatutavoitteita sekä mietitään niiden parannusmahdollisuuksia ja mahdollisia 

muutoksia toiminnassa 

• Yrityksen kannattavuuden seuranta ja arviointi 

• Sisäisten auditointien tulokset, asiakaspalautteet ja mahdolliset reklamaatiot 

• Johdon katselmuksesta syntyneet asiakirjat tallennetaan. 

 

 

Johdon katselmuksen lähtötietoina käytetään 

• Aiempia johdon katselmuksia 

• Asiakaspalautteita ja muita tuotteisiin liittyvää informaatiota 

• Esille tulleita mahdollisia korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä sekä parannusehdotuksia 

• Prosessien tehokkuuden arviointia. 
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Johdon katselmuksen tuloksiin tehtävät toimenpiteet ja päätökset: 

• Laatukäsikirjaan ja yrityksen prosessien toimintaan liittyvät parannusehdotukset 

• Resurssien riittävyyden varmistaminen 

• Asiakkaalle myytävien tuotteiden ja palvelujen jatkuva parantaminen. 

 

3.3 Missio 

Winkatec Oy:n missio on laadukkaiden metallirakenteiden- ja palvelujen tuottaminen asiakkaiden tarpeisiin  

 

3.4 Yrityksen toiminnan jatkuva kehittäminen ja parantaminen 

• Yrityksen henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään 

• Varmistetaan riittävät resurssit töiden suorittamiseen 

• Pidetään huolta siitä että Winkatec Oy on toimitusvarma ja luotettava yritys 
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• Pidetään yllä mielikuvaa siitä että Winkatec Oy on yritys, joka tuottaa laadukkaita asiakkaan ja viranomaismääräysten sekä stan-

dardien mukaisia tuotteita ja palveluja. 

• Hankitaan uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita verkostoitumalla 

 

3.4 Visio vuodelle 2018 

Winkatec Oy on merkittävä metallirakenteiden valmistaja Pohjois-Suomessa. Winkatec Oy on vallannut alaa myös Ruotsin ja Norjan poh-
joisosien markkinoilta.  

 

3.5 Strategiset toimenpiteet vision saavuttamiseksi 

• Henkilöstöä koulutetaan hitsausluokkien ja hitsauskoordinoinnin osalta 

• Tavoitteena on saada kantavien metallirakenteiden CE–merkintä 

• CE- merkinnän suoritustason vaatimuksena on EXC2/EXC3-luokkaan pääseminen 

• Edellä mainituin keinoin uusien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden hankkiminen ja vanhojen suhteiden ylläpitäminen ja paran-

taminen 
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4. 1 Henkilöstöresurssit 

• Henkilöstöresurssien osalta toimitusjohtaja seuraa urakkatarjousten –ja tilausten mukaan tarpeen mahdolliselle määräaikaiselle 

henkilöstön lisäykselle. Kuormitustaso ei saa olla liian korkea vakituiselle henkilöstölle jotta vaadittu asiakaslaatu ei tämän takia 

pääse huononemaan.   

• Johdon katselmuksissa tarkastetaan työpaikan yleistä ilmapiiriä ja selvitetään mahdollisia henkilöstön koulutustarpeita. Mikroyri-

tyksessä nämä seikat tulevat käytännössä ilmi välittömästi töiden ohella.  

 

4.2 Henkilöstön pätevyys ja koulutus 

• Vakituisen henkilöstön pätevyys ja vaaditut koulutukset määräytyvät yrityksen FPC -manuaalin ohjeiden mukaisesti. 

• Uuden palkattavan työntekijän on oltava ammattitaitoinen ja pätevä tekemään hänelle tarkoitettua työtä. Erityistä huomiota on ase-

tettava hitsaajien pätevyyksiin.  

•  Uudet työntekijät perehdytetään erikseen jokaisen tarvittavan työkoneen käyttöön työtehtävien mukaan. Laitteen työturvallisuus 

vaatimukset kuuluvat perehdytykseen.  Tarvittaessa käydään läpi myös käytössä olevat työvaiheet.  
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• Johdon on varmistettava, että uusi työntekijä on tietoinen asiakkaan ja/tai standardien vaatimista laatuvaatimuksista.  Lisäksi hä-

nen on sitouduttava yrityksen laatupolitiikkaan.  

• Toimitusjohtaja vastaa henkilöstöresursseista. 

 

4.3 Materiaaliresurssit 

• Käytettävät materiaalit tilataan pääsääntöisesti projektikohtaisesti. Tiettyjä raaka-aineita, joita käytetään lähes viikottain, tilataan 

kerralla enemmän varastoon rahtikulujen minimoimiseksi. Turhaa materiaalien varastointia pyritään välttämään.   

• Suuremmissa töissä hukkaosuudet huomioidaan urakkatarjouksissa.   

• CE–merkityissä tuotteissa yritys on sitoutunut käyttämään tavaran toimittajia, joiden materiaalin jäljitettävyys on saatavissa. Muu-

toin käytetään materiaalintoimittajia joiden laatu vastaa asiakkaan tarvetta.  

•  Materiaalien rahtikirjat ja ainestodistukset säilytetään. 

• Työnjohto vastaa materiaaliresursseista. 
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4.4 Infrastruktuuri  

• Winkatec Oy:n omat toimitilat sijaitsevat Rovaniemellä teollisuuskylässä Sipolantie seitsemässä. Tiloja on remontoitu / remon-

toidaan tämän päivän energiavaatimuksia ja työolojen vaatimuksia vastaavaksi. Toimitilat sijaitsevat pääasiallisten asiakkaiden 

läheisyydessä.  
 

4.5 Työympäristö 

• Työnjohto vastaa siitä, että työntekijöillä on käytössään tarvittavat työkoneet –ja laitteet laadukkaan työn tekemiseksi. Työko-

neet -ja laitteet tarkastetaan ja huolletaan FPC–manuaalin konekohtaisten huoltosuunnitelmien mukaisesti. Huollot ja korjauk-

set tehdään omissa toimitiloissa. Tarpeen vaatiessa tilataan ulkopuolinen huolto, jos omat resurssit eivät riitä toimenpiteisiin. 

• Työnjohto huolehtii siitä, että työntekijöillä on käytössään työtehtävien edellyttämät henkilökohtaiset suojavälineet ja tarvittavat 

työkalut. 

Työnjohto on vastuussa työympäristöstä ja työturvallisuudesta. 
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Perusvaatimuksena yrityksen asiakirjojen ja tallenteiden hallintaan on niiden helppolukuisuus ja tunnistettavuus. Sen lisäksi niiden on 

oltava helposti saatavilla. Laatukäsikirjassa esitetään merkittävimmät yrityksen prosesseihin liittyvät asiakirjat ja tallenteet. Lisäksi määri-

tellään niiden säilytysajat, sekä niistä huolehtivat vastuuhenkilöt ja niiden säilytysmuodot. Yksityiskohtaisemmat tallenteet mm. työohjei-

den ja laitteiden käyttöohjeiden osalta esitetään Winkatec Oy:n FPC-manuaalissa. FPC-manuaalin tiedot ovat vain yrityksen omaan käyt-

töön.  Alla oleva lomake on suuntaa antava asiakirjojen ja tallenteiden hallinnasta. 

 
 

Dokumentti 

 

 

Säilytysaika 

 

Vastuuhenkilö 

 

Säilytysmuoto 

Laatukäsikirja kokonaisuudessaan jatkuva….  paperikansio ja tietojärjestelmä 

Organisaatio   paperikansio ja tietojärjestelmä 

Henkilöstön pätevyys- ja koulutus-
tiedostot 

  paperikansio ja tietojärjestelmä 

Johdon katselmuspöytäkirjat   paperikansio ja tietojärjestelmä 
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Auditointiraportit   paperikansio ja tietojärjestelmä 

Tuotteen suunnitteluun liittyvät 
asiakirjat 

  paperikansio ja tietojärjestelmä 

Materiaalien jäljitettävyys asiakirjat   paperikansio ja tietojärjestelmä 

Poikkeamaraportti   paperikansio ja tietojärjestelmä 

Korjaavat toimenpiteet   paperikansio ja tietojärjestelmä 

Ehkäisevät toimenpiteet   paperikansio ja tietojärjestelmä 

Tarjouslomakkeet   paperikansio ja tietojärjestelmä 

Asiakaspalautteet ja asiakasvali-
tukset 

  paperikansio ja tietojärjestelmä 
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6.1 Tuotannon suunnittelu 

• Winkatec Oy:llä ei ole tällä hetkellä mitään varsinaista omaa tuotetta. Tuotteena voidaan pitää yrityksen tarjoamaa laadukasta me-

tallirakenteiden tekemistä 

• Pääsääntöisesti asiakas lähettää sähköisesti haluamansa tuotteen piirustukset, jonka perusteella tilattu tuote valmistetaan yrityk-

sen toimitiloissa. Tuote tilataan yritykseltä pääsääntöisesti työmaalle toimitettuna ja asennettuna 

• Winkatec Oy suunnittelee tarvittaessa asiakkaan kanssa tuotteen, jos siihen on tarvetta. Yleensä asiakas haluaa halvimman mah-

dollisen ratkaisun tilatulle tuotteelle. Valmistettavan tuotteen on kuitenkin täytettävä asiakkaan laatuvaatimusten lisäksi viran-

omaisvaatimukset ja standardien asettamat laatuvaatimukset 

• Tarvittaessa yritys tekee yhteistyötä asiakkaan kanssa myös rakenteiden lujuuslaskelmien osalta, jota voidaan pitää osana suun-

nittelua. Varsinkin parvekekaiteiden osalta vastuu lujuuslaskelmista siirretään usein asiakkaan toimesta Winkatec Oy:lle. 

• Tuotteet valmistetaan asiakkaalle annettujen vaatimusten mukaan vakiintuneilla ja hyväksi havaituilla työmenetelmillä. Uusia ko-

neita ja työmenetelmiä voidaan ottaa tarvittaessa myös käyttöön 

• CE–merkityissä tuotteissa laaditaan yrityksen FPC–manuaalin mukaiset tarvittavat asiakirjat ja tallenteet. CE-merkityt tuotteet täy-

tyy olla tunnistettavissa ja jäljitettävissä. 
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7. 1 Seuranta ja mittaus 

• Asiakastyytyväisyyttä seurataan toimitusjohtajan ja laatupäällikön toimesta johdon katselmuksissa 

• Sisäiset auditoinnit järjestetään FPC-manuaalin ohjeistuksen mukaisesti ja niistä laaditaan raportit 

• Nimetty laatupäällikkö seuraa yrityksen kykyä tuottaa laadukasta työtä.  

 
7.2 Poikkeavan tuotteen ohjaus 

• Työntekijän velvollisuus on välittömästi informoida työnjohtoa, jos havaitsee tuotannossa laatupoikkeamia 

• Työnjohto on vastuussa toimenpiteistä, eli korjataanko virhe vai hävitetäänkö tuote 

• Jos poikkeama vaikuttaa asiakaslaatuun, on virheellinen tuote hävitettävä /  korjattava vaadittua laatua vastaavaksi 

• Jos poikkeama on kohtuuden rajoissa, voidaan asiakkaalta tapauskohtaisesti kysyä hyväksytäänkö tuotetta. Jos asiakas ei 

hyväksy tuotetta toimitaan edellisen kohdan mukaisesti. 

• Poikkeamatapauksesta laaditaan poikkeamaraportti ja tarvittaessa korjaava / ehkäisevä toimenpide-ehdotus 
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7.3 Tietojen analysointi ja jatkuva parantaminen 

• Yrityksen johto ja työntekijät ovat yhdessä vastuussa asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien jäsenten tyytyväisyy-

destä. Lisäksi johto on kokonaisuudessaan vastuussa tuotevaatimusten- ja ominaisuuksien sekä prosessien seurannasta 

• Näiltä tahoilta määritetyt ja kerätyt informaatiot on analysoitava johdon toimesta 

• Analyysien perusteella tehdään ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet 

• Organisaatio sitoutuu kokonaisuudessaan jatkuvaan parantamiseen toimimalla tämän laaditun laatukäsikirjan ohjeitten mu-

kaisesti. 


