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Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia LVI-insinööritoimistolle alustava laatukäsikirja ja 

luoda laatutoimintaa ohjaavia dokumenttipohjia, jotka tulisivat toimimaan perustana 

kohdeyrityksen laadunhallintajärjestelmän rakentamisen jatkamiselle. Laatukäsikirja 

laadittiin standardin ISO 9001:2008 vaatimukset huomioiden, koska kohdeyrityksen 

tulevaisuuden tavoitteena on saavuttaa ISO 9001 -sertifikaatin mahdollistava laadun-

hallintajärjestelmä. Laadunkehitystyö aloitettiin optimaaliseen aikaan, sillä ISO 9001 -

standardista tullaan julkaisemaan vuoden 2015 lopulla uusi standardiversio. Tässä opin-

näytetyössä rakennettu pohja tulee toimimaan uuden standardiversion vaatimusten mu-

kaisen järjestelmän kehittämisen työkaluna tulevaisuudessa.  

 

Tämä opinnäytetyöprosessi muodostuu useista johdonmukaisesti etenevistä, toisiinsa 

linkittyvistä osaprosesseista. Työn alussa tutkittiin laatukäsitettä ja sen ilmenemismuo-

toja, sekä organisaation laadunhallinnan periaatteita. Tämän lisäksi mietin oman koke-

mukseni ja tehdyn laatututkimuksen pohjalta, mitä laatu tarkoittaa LVI-suunnittelussa. 

Tutkimustyötä jatkettiin tutustumalla ISO 9000 -standardisarjan sisältöön, ISO 9001 -

standardin tuleviin muutoksiin    sekä kirjoitushetkellä vallitsevan standardin vaatimuk-

siin. Lopuksi perehdyttiin laadunhallintajärjestelmän rakennusprosessin sisältöön ja 

tutkittiin, mitä asioita prosessin eri vaiheissa tulee muistaa huomioida. 

 

Työssä käytettiin kvalitatiivista tutkimusotetta ja tietolähteinä ISO 9000 -standardi-

sarjaa, sekä laadunkehitystyötä ja laatujohtamista käsittelevää kirjallisuutta. Tietolähtei-

den lisäksi lopputuloksen sisältöön vaikutti suuresti omakohtainen työkokemus koh-

deyrityksessä ja toimitusjohtajan kanssa käydyt keskustelut. 

 

Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi tavoitteeksi asetettu laadunhallintajärjestelmän 

rakentamisen jatkamiseen soveltuva kokonaisuus. Tutkimustyön pohjalta laadittiin koh-

deyritykselle alustava laatukäsikirja, sekä toimintaa ohjaavia asiakirjoja ja valmiita do-

kumenttipohjia laatutoiminnan johtamisen ja järjestelmän kehittämisen tueksi. Asiakir-

jojen laadinnan painopisteeksi valikoitui suunnittelutoiminta ja sen kehittäminen. Luo-

dun pohja-aineiston toimivuus ja soveltuvuus voidaan todeta vasta, kun ne otetaan mää-

rätietoisesti yrityksessä jokapäiväiseen käyttöön. Tämän pohjalta laadunhallintajärjes-

telmää laajennetaan suunnitelmallisesti kohti kohdeyrityksen kaikkia toimintoja. Lopul-

lisena tavoitteena on järjestelmän vaikuttavuuden ja tehokkuuden todisteeksi haettava 

sertifiointi ulkopuolisen auditoinnin avulla. 

 

Toimeksiantajan pyynnöstä luottamuksellinen aineisto on poistettu julkisesta raportista. 

Asiasanat: laatu, laatukäsikirja, ISO 9001, LVI - suunnittelu 
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ABSTRACT 
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TEIKARI, JUKKA:  

Compiling Quality Manual for HVAC engineering company 

 

Bachelor's thesis 65 pages, appendices 23 pages 

May 2015 

The purpose of this bachelor’s thesis was to compile a rudimentary Quality Manual for 

an HVAC engineering company and to create a base of documents for the Quality Man-

agement System for the company’s needs. The Quality Manual was compiled following 

ISO 9001:2008 standard requirements for the Quality Management System. The devel-

opment of the system started with a great timing as the ISO 9001 standard is currently 

under a revision and the next version is going to be published in the end of 2015. The 

foundation built in this bachelor’s thesis would serve as a set of development tools for a 

Quality Management System that would eventually be compatible with revised re-

quirements.  

 

The contents of this bachelor’s thesis can be divided into sub-processes that are linked 

to each other. The first part dealt with quality and its manifestations as well as the key 

principles of quality control process in an organization in question. Besides this, it was 

speculated, what quality means in a HVAC planning process based on my experience in 

HVAC and the outcome of the literature review. The second part dealt with ISO 9000 

family of standards, upcoming changes to ISO 9001 and requirements of its current ver-

sion. The contents of the development process for a Quality Management System, and 

the key points that must be taken into consideration at different phases of the process, 

was also considered.  

 

The research method used in this thesis was qualitative and the main sources of infor-

mation were specified in ISO 9000 family of standards and the open literature concern-

ing the development of quality and quality management. Besides the literature study, 

the practical experience and several conversations with the Chief Executive Officer of 

the company had a huge impact on the contents and the end results, in particular. 

 

The outcome of this thesis consists of rudimentary entity that is suitable to keep on de-

veloping a Quality Management System. In addition to the rudimentary Quality Manual, 

documents and document templates for quality guidance and support for ongoing quali-

ty development in the company were also carried out. HVAC planning and the im-

provement of the process was defined to be the main focus of the created documents. 

The functionality and the suitability of the compiled documents cannot be properly as-

sessed before they have been taken in use on a daily basis. The development of the 

Quality Management System is also going to be expanded systematically towards all 

business processes, with a help of the foundations created in this thesis. The final goal 

for the company is to get a certification for their quality system which will be reviewed 

by external auditor. Any classified information has been removed from the public report 

as a request by the proprietor. 

Key words: quality, quality manual, ISO 9001, hvac planning 
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ERITYISSANASTO 

 

 

Auditointi Laadunhallintajärjestelmän riippumaton arviointitapa, jonka 

avulla arvioidaan järjestelmän vaikuttavuutta, tehokkuutta ja 

parannuskohtia. Käytetään lisäksi järjestelmälle määritetty-

jen vaatimusten täyttymisen arvioimiseen. (ISO 9000:2005, 

18) 

 

Jatkuva parantaminen Toistuva toiminta, jolla parannetaan kykyä täyttää vaatimuk-

set. (ISO 9000:2005, 26) 

 

Johdon katselmus Johdon suorittama järjestelmällinen arviointi laadunhallinta-

järjestelmän soveltuvuudesta, riittävyydestä, vaikuttavuudes-

ta ja tehokkuudesta laatupolitiikkaan ja -tavoitteisiin nähden. 

(ISO 9000:2005, 18) 

 

Katselmus Suoritettava toiminto asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 

tarvittavien toimenpiteiden sopivuuden, asianmukaisuuden ja 

vaikuttavuuden määrittämiseksi. (ISO 9000:2005, 40) 

 

Laadunhallinta Määritetyt toimenpiteet organisaation suuntaamiseksi ja oh-

jaamiseksi laatuun liittyvissä asioissa. (ISO 9000:2005, 26) 

 

Laadunhallintajärjestelmä Johtamisjärjestelmä, jonka avulla suunnataan ja ohjataan 

organisaatiota laatuun liittyvissä asioissa. (ISO 9000:2005, 

24) 

 

Laadunvarmistus Menetelmä, jolla varmistetaan ja annetaan luottamus siihen, 

että laatuvaatimukset tullaan täyttämään. (ISO 9000:2005, 

26) 

 

Laatukäsikirja Asiakirja, joka määrittelee organisaation laadunhallintajär-

jestelmän. (ISO 9000:2005, 38) 
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Laatupolitiikka Johdon määrittämä organisaation yleinen tarkoitus ja suunta, 

tiedostettava kaikilla organisaation tasoilla. Yhdenmukainen 

organisaation toimintapolitiikan kanssa ja luo perustan laatu-

tavoitteiden asettamiselle. (ISO 9000:2005, 24) 

 

Laatutavoite Laatupolitiikkaan perustuva laatuun liittyvä pyrkimys, joka 

määritellään asiaankuuluville toiminnoille, kaikille organi-

saation tasoille. (ISO 9000:2005, 24) 

 

Prosessi Sarja toisiinsa liittyviä tai vuorovaikutteisia toimintoja, jotka 

muuttavat panokset tuotoksiksi. (ISO 9000:2005, 22) 

 

Sertifikaatti Todistus organisaation laadunhallintajärjestelmän vaatimus-

ten mukaisuudesta.  

 

Sidosryhmä Henkilö tai ryhmä, jonka edut liittyvät organisaation aikaan-

saannoksiin ja menestykseen. (ISO 9000:2005, 28) 

 

Tuote Prosessin tulos, tarkoittaa konkreettisen tuotteen lisäksi 

myös tuotettua palvelua. (ISO 9000:2005, 30) 

 

Vaikuttavuus Laajuus, jolla suunnitellut toimenpiteet toteutetaan ja suunni-

tellut tulokset saavutetaan. (ISO 9000:2005, 26) 
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1 JOHDANTO 

 

 

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen on yritykselle tärkeä strateginen päätös, koska 

nykyisillä työmarkkinoilla on entistä kovempi kilpailu ja työtehtäviä on rajallisesti. Ko-

van kilpailun tuloksena työn laatu useimmiten heikkenee. Edullisuus ja nopeus ovat 

valitettavan suuressa roolissa nykypäivänä töiden saamiseksi, joten joukosta on yritettä-

vä erottua edukseen muilla keinoilla laadukkaan työn tarjoamisen mahdollistamiseksi. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on rakentaa ISO 9001:2008 -standardiin pohjautuva 

alustava laatukäsikirja insinööritoimistolle. Laadittavan laatukäsikirjan tarkoituksena on 

osoittaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, että yritys panostaa laatuun ja on kykene-

väinen tuottamaan laadukkaita palveluita asiakkaiden ja viranomaisten vaatimusten mu-

kaisesti. Tämän lisäksi se auttaa yritystä sisäisten toimintatapojen selkeyttämisessä ja 

johtamisessa sekä laadunvarmistuksessa ja -ohjauksessa. Laatukäsikirja tulee toimimaan 

pohjana ja apuvälineenä laadunhallintajärjestelmän kehittämiselle ja mahdolliselle ISO 

9001 sertifikaatin hakemiselle tulevaisuudessa. Kohdeyrityksenä on Tampereella sijait-

seva PlanPro Oy, joka on LVI-suunnitteluun ja konsultointiin erikoistunut insinööritoi-

misto. 

 

Nykyisellään yrityksessä ei ole laadunhallintajärjestelmään verrattavissa olevia doku-

mentoituja käytäntöjä, koska se on toiminut alalla vasta pari vuotta ja luonut kontakti-

verkostoa pienempien työtehtävien kautta hiljalleen laajentuen yhden miehen voimin. 

Tulevaisuuden liiketoiminnan laajentamisen mahdollistamiseksi ja kovan kilpailutilan-

teen vuoksi on yritykselle tullut nyt ajankohtaiseksi rakentaa laadunhallintajärjestelmä, 

joka selkeyttäisi sisäistä toimintaa ja toimisi henkilöstön toimintaoppaana kaikessa toi-

minnassa.  

 

Laatutoiminnan kehittämisen käynnistys päätettiin tehdä laatukäsikirjan muodossa 

opinnäytetyönä. Työni painopisteeksi opinnäytetyöprosessin edetessä valikoitui suunnit-

telutoiminnan laadunkehitys, jonka pohjalta olisi hyvä jatkaa kehitystyötä pienin askelin 

koko yrityksen toiminnan kattavaksi järjestelmäksi. Työn tarkoituksena ei ole luoda 

valmista sertifioitavaa laadunhallintajärjestelmää, vaan luoda alustava rakenteellisesti 

standardia ISO9001:2008 mukaileva laatukäsikirja ja järjestelmän kehittämisen jatkami-

seen soveltuvaa pohja- ja tukiaineistoa. 
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Opinnäytetyö voidaan jakaa neljään eri asiakokonaisuuteen. Ensimmäisessä osassa työtä 

esitellään työn tilaaja, käsitellään työn taustaa sekä käydään läpi lähtökohdat ja tavoit-

teet. Toisessa osassa käsitellään laadun teoriaa ja tutkitaan laatukäsitettä ja sen ilmene-

mismuotoja tarkemmin. Tässä osassa käydään läpi myös organisaation laadunhallinnan 

periaatteet, sekä mitä laatu tarkoittaa LVI-suunnittelussa.  

 

Kolmannessa osassa esitellään valitun viitekehyksen sisältö ja käydään läpi vaatimuk-

set, jotka tulee laadunhallintajärjestelmän kehittämisessä huomioida. Vertailun vuoksi 

esitellään myös pintapuolisesti mikä on Rakentamisen Laatu ry ja miten heidän myön-

tämänsä laatusertifikaatti eroaa sisällöltään ja vaatimuksiltaan ISO:n vastaavasta. Neljäs 

osa koostuu laadunhallintajärjestelmän kehitysprosessin tutkimisesta ja itse työn kulun, 

sekä lopputulokseen johtavien vaiheiden esittelystä. Opinnäytetyön lopussa on pohdin-

ta, missä arvioidaan työn onnistumista ja omakohtaista oppimista. 
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2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

2.1 Opinnäytetyön tausta 

 

Olen työskennellyt PlanPro Oy:ssä keväästä 2014 lähtien, joten yrityksen toimintatavat 

ja tuottamat palvelut ovat minulle tuttuja. Ajatus opinnäytetyön aiheesta tuli työnanta-

jaltani, koska yrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaansa yhä suurempiin ja vaati-

vimpiin kohteisiin lähitulevaisuudessa. Toiminnan kasvaessa myös yhteiset toimintata-

vat on oltava selkeät ja käytettävissä olevien resurssien käyttö tehokasta. Sovituissa ai-

katauluissa on pysyttävä heikentämättä tuotettujen palveluiden laatua, joten työn orga-

nisoinnin ja aikataulutuksen on oltava toimivaa.  

 

Toiminnan laajentuessa vaativimpiin ja suurempiin kohteisiin, asiakkaat ja yhteistyö-

kumppanit alkavat vaatia yritykseltä laatustandardin mukaista toimintaa töiden saami-

seksi. Laatukäsikirja myös viestii asiakkaille, että yritys tuottaa laadukkaita palveluita 

asiakaskeskeisesti vaikka asiakkaat eivät laatustandardin mukaista toimintaa vaatisivat-

kaan. Laatukäsikirja toimii yrityksen osaamisen takeena esimerkiksi tarjouskilpailuissa, 

joissa siitä oletetaan olevan merkittävä positiivinen vaikutus. Nyt luotava laatukäsikirja 

tulee yrityksen sisäiseen käyttöön, mutta sen pohjalta on hyvä laatia ulkoiseen jakeluun 

soveltuva versio myöhemmin.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajan tavoitteena oli rakentaa pohjustus vuonna 2015 valmis-

tuvan ISO 9001 mukaisen laadunhallintajärjestelmän luomiselle. Vaihtoehtoina oli luo-

da laadunhallintajärjestelmä vallitsevien standardien mukaan tai luoda laatukäsikirja 

pohjautuen vallitsevaan ISO 9001 -standardiin. Osittain rajallisten resurssien takia pää-

dyttiin jälkimmäiseen ratkaisuun, koska opinnäytetyön teko aloitettiin vasta joulukuussa 

2014 työkiireiden vuoksi ja tavoitteena oli valmistua kuitenkin keväällä 2015. Kokonai-

sen laadunhallintajärjestelmän rakentaminen tyhjästä on pitkä ja paljon työtä vaativa 

kokonaisuus, jonka laatimisesta luovuttiin myös osaltaan uusiutuvien standardien vuok-

si. 

 

Itselle laatu käsitteenä on tarkoittanut vain niinkin yksinkertaista asiaa kuin esimerkiksi 

jonkin laitteen toimimista luvattujen ominaisuuksien mukaan. Koulussa aihetta ei ole 

suuremmin käsitelty, joten lähdin tekemään opinnäytetyötä täysin tyhjältä pohjalta. Tie-
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sin aiheen olevan vaikea ja vaativan paljon taustatyötä, mutta otin haasteen mielenkiin-

nolla vastaan. Olin ajatellut opinnäytetyökseni jotain millä olisi oikeasti jokin konkreet-

tinen hyöty jollekin ja nyt sain siihen mahdollisuuden.  

 

 

2.2 PlanPro Oy 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Tampereella sijaitseva insinööritoimisto 

PlanPro Oy, joka on erikoistunut LVI-suunnitteluun ja konsultointiin. LVI-insinööri 

Mikko Huhtaluoma perusti PlanPro Oy:n vuonna 2011 ja työskentelee tällä hetkellä 

yrityksen toimitusjohtajana ja suunnittelijana. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä 

kaksi henkilöä, allekirjoittanut mukaan lukien. Yrityksen tulevaisuuden suunnitelmissa 

on toiminnan laajentaminen, joka on osaltaan syy tämän opinnäytetyön tilaamiselle. 

 

Yritys tuottaa palveluita yksityisille ja yrityksille, sekä tekee yhteistyötä erikokoisten 

alan toimijoiden kanssa. Palveluihin kuuluvat LVI-suunnittelu, energiatodistusten laa-

dinta, talotekninen konsultointi, kuntokartoitukset ja -arviot, KVV- ja IV-valvonta sekä 

energiakonsultointi.  

 

Yrityksen toimintaperiaatteena on perustamisesta lähtien ollut (PlanPro Oy): 

 suunnitella ja valvoa asiakkaalle parhaimmat mahdolliset talotekniset ratkaisut 

 toteuttaa järkeviä ratkaisuja, jotka energiatehokkuuden avulla säästävät asiak-

kaan rahoja ja samalla ympäristöä 

 investoida tulevaisuuteen, jossa uusiutuvat luonnonvarat ovat pääosassa 

 pitää aikataulut ja sovitut lupaukset 

 

 

2.3 Opinnäytetyön tavoite ja rajaus 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on rakentaa ISO9001:2008 -standardiin pohjautuva 

alustava laatukäsikirja insinööritoimistolle. Laatukäsikirja tulee toimimaan pohjana laa-

dunhallintajärjestelmän rakentamiselle ja mahdolliselle ISO 9001 -sertifikaatin hakemi-

selle tulevaisuudessa. Tämä opinnäytetyö on tehty kirjoitushetkellä vallitsevien standar-

dien mukaan ja lopullinen laadunhallintajärjestelmä tullaan rakentamaan yritykseen 

myöhemmin uusien standardien julkaisemisen jälkeen. Opinnäytetyö käsittelee ainoas-
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taan viitekehykseksi valittua ISO 9000 -standardisarjaa, eikä muita laadunhallintajärjes-

telmän viitekehyksiksi soveltuvia malleja nähty tarpeelliseksi tässä työssä esitellä.  

 

Suunnittelin ja rakensin lisäksi yrityksen tietojärjestelmästä käyttäjäystävällisemmän ja 

osin laadittuun laatukäsikirjaan pohjautuvan hallitun kokonaisuuden. Työn tarkempi 

kulku ja sisältö on rajattu pois opinnäytetyöstä. 

 

Kohdeyrityksen pyynnöstä ei työssä käydä läpi laaditun laatukäsikirjan sisältöä, kappa-

leessa 7 esitettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. 
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3 MITÄ LAATU ON? 

 

 

Ymmärtääkseni aihealueen paremmin, tutkin ensin mitä laatu oikeastaan tarkoittaa ja 

missä muodoissa se ilmenee. Tämän lisäksi tutkin syvällisemmin mistä periaatteista 

organisaation laadunhallinta muodostuu. Luvun lopussa mietin lisäksi omakohtaisten 

kokemusteni ja tässä luvussa käydyn tutkimuksen pohjalta, mitä laatu tarkoittaa nimen-

omaan LVI-suunnittelussa. 

 

 

3.1 Laadun määritelmä 

 

Laadulle ei suoranaisesti ole yhtä ainoaa ja oikeaa määritelmää. Sille ei ole olemassa 

varsinaista mittayksikköä mikä kertoisi meille laadukkuuden määrästä. Jokaisella meillä 

on kuitenkin oma käsitys laadusta, joten voidaan todeta että laadukkaan tuotteen ja pal-

velun määritelmiä on niin paljon kuin tarkastelunäkökulmiakin. Laadukkuus mielletään 

yleisesti asiakkaan näkökulmasta kustannuksia korottavaksi ominaisuudeksi, jolloin 

odotusarvo tuotetta ja palvelua kohtaan nousee.  

 

Laatua on vaikea määritellä, koska se on monen käsitteen yhteisvaikutus. Laatu voi liit-

tyä odotuksiin, tuotteeseen, toimintaan, kokemukseen tai abstraktiin käsitteeseen (Leck-

lin & Laine 2009, 15). Laadukkaiksi mielletyt tuotteet ja palvelut tuottavat tyytyväisiä 

asiakkaita, mutta asiakastyytyväisyyden ei pidä olla päämäärä, jota tavoitellaan yrityk-

sen kannalta tehottomin toimenpitein. ”Esimerkiksi pankin asiakkaat ovat varmasti tyy-

tyväisiä, jos he saavat lainan nollakorolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että pankin toi-

minta olisi laadukasta, pikemminkin päinvastoin, koska pankin oma kannattavuus kärsii 

saamatta jäävien tuottojen seurauksena” (Lecklin 2006, 18). Olli Lecklinin esimerkki on 

mielestäni oivallinen, sillä yritystoiminnassa laatukäsite sisältää myös yrityksen sisäisen 

toiminnan, tehokkuuden ja kannattavuuden huomioimisen.  

 

Laadulle on esitetty useita johtavien laatuajattelijoiden esittämiä laadunmäärityksiä, 

joista tunnetuimmat ovat:  

 

 Laatu on sopivuutta käyttötarkoitukseen - Joseph M. Juran 

 Laatu on kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet - George D. Edwards 
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 Laatu tuo tyytyväisyyttä ja rahaa - Mikel Harry (Lecklin & Laine 2009, 15) 

 

Jokaisen määritelmän pohjana on asiakkaan tyytyväisyyden täyttäminen, mutta Mikel 

Harry on määritelmässään ottanut huomioon myös tuottavuuden ja kannattavuuden, 

mikä on oleellinen osa kokonaisvaltaista laadunhallintaa.  

 

Laadun jatkuvaa ylläpitoa ja parantamista ei saa unohtaa. Teknologia ja kilpailijoiden 

toiminta kehittyy, jolloin laadulle asetetut vaatimukset muuttuvat kehittymisen mukana. 

Vuosia sitten esimerkiksi autoihin saatavat lisävarusteet olivat nimenomaan lisävarus-

teita, mutta tänä päivänä näiden ”lisävarusteiden” odotetaan olevan uusissa autoissa jo 

vakiona. Edellinen esimerkki sopii myös hyvin kuvaamaan ylilaatua, jolloin asiakas ei 

ole välttämättä valmis maksamaan tuotteen sisältämistä erilaisista lisäominaisuuksista, 

jolloin tuote jää ostamatta. Ylilaatua ei kuitenkaan ole, jos yritys saavuttaa sen kautta 

kilpailuedun (Lecklin 2006, 18). 

 

Yhteenveto laadun määritelmästä: 

 

 tuotteen sopivuus käyttötarkoitukseen 

 tuotteen asiakastyytyväisyys 

 tuotteen valmistavan yrityksen tehokas ja kannattava toiminta 

 tuotteen laadun jatkuva kehittäminen vallitsevien olosuhteiden mukaan 

 tuotteen ylilaadun välttäminen, laadun kannalta oikeiden asioiden tekeminen 

 ”laatu koostuu suuresta joukosta pieniä asioita, jotka eivät välttämättä maksa mi-

tään” (Ruuska 2007, 234) 

 

 

3.2 Laadun ilmenemismuodot 

 

Laatuun liittyvät ominaisuudet ja tunnusmerkit muuttuvat, kun sitä tarkastellaan eri nä-

kökulmista. On tärkeää ymmärtää eri näkökulmat ja niiden merkitys toiminnan kehittä-

misessä ja erinomaisuuden tavoittelussa. Näkökulmat eivät sulje toisiaan pois, vaan ne 

ovat toisiaan täydentäviä. ”Yrityksen tuloksen kannalta oikeiden asioiden tekeminen on 

tärkeämpää kuin asioiden tekeminen oikein” (Lecklin & Laine 2009, 20). Asiakaslaatu 

on yritystoiminnan kannalta avainasemassa, jonka saavuttamiseksi tulee jokainen näkö-
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kulma ottaa toiminnassa huomioon. Tuotantotalouden professori Paul Lillrank on mää-

rittänyt laadulle kuusi eri tarkastelunäkökulmaa (Lecklin 2006, 20): 

 

 Valmistuslaatu 

Sujuva ja kustannustehokas valmistusprosessi, joka tähtää lopputuotteen määritysten 

mukaiseen valmistukseen. Laadunvalvonnalla ja prosessikehityksellä vältetään ja 

ennakoidaan virheiden syntyminen. 

 

 Tuotelaatu 

Tuotteen ominaisuudet, joiden saavuttamisessa korostetaan suunnitteluvaiheen mer-

kitystä asiakkaan tarpeiden ja odotusten huomioimisessa. Hyvin suunniteltu on puo-

liksi tehty. 

 

 Arvolaatu 

Parhaan hinta-laatusuhteen omaava tuote on laadukkain.  

 

 Kilpailulaatu 

Kilpailevien yritysten laatutason huomioiminen, parempi laatu on jo ylilaatua ja re-

surssien tuhlausta. 

 

 Asiakaslaatu 

Luodaan käyttötarkoitukseen sopiva tuote, joka täyttää asiakkaan tarpeet, vaatimuk-

set ja odotukset. 

 

 Ympäristölaatu 

Ympäristöstä ja yhteiskunnasta huolehtiminen, tuotteen koko elinkaaren huomioi-

minen. 

 

 

3.3 Laadunhallinta 

 

Laadunhallinta tarkoittaa koordinoituja toimenpiteitä organisaation laatuun liittyvien 

kokonaisuuksien ohjaamiseksi ja laadunhallintajärjestelmä johtamisjärjestelmää, jon-

ka avulla organisaatiota ohjataan ja suunnataan kohti laadukasta toimintaa. Nykyään 

tulisikin käyttää termiä laadunjohtamisjärjestelmä (Quality of Management System), 
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koska erillisen laadunhallintajärjestelmän sijaan tulisi laadunhallinta integroida johta-

misjärjestelmään. Tämä voidaan yleisesti määrittää järjestelmäksi, jonka avulla johdon 

laatua korostava ja siihen sitoutunut asenne tuodaan systemaattisesti läpi koko organi-

saation. (Lecklin 2006, 29) Seuraavassa on esitetty ISO 9000 laadunhallintajärjestelmän 

kahdeksan periaatetta, joiden huomioiminen laadunjohtamisjärjestelmässä auttaa orga-

nisaatiota toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja menestykseen (ISO 9000:2005, 8). 

 

 

3.3.1 Asiakassuuntautuneisuus 

 

Asiakkaat ovat yritystoiminnan avainelementti. He ovat se sidosryhmä, joka mahdollis-

taa yritystoiminnan jatkuvuuden. Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset tulisi tiedostaa ja 

ennen kaikkea olla kykeneväinen niiden täyttämiseen. Huomioon tulee muistaa ottaa 

myös tarpeet ja vaatimukset, joita asiakas ei ole kykeneväinen ilmaisemaan. Asiakkai-

den mielipiteitä on tärkeää kuunnella, sillä tyytymätön asiakas tuo kokemuksensa paljon 

helpommin muiden tietoisuuteen kuin tyytyväinen asiakas. Tällöin mahdollisesti mene-

tetään potentiaalisia asiakkaita, koska muodostuneet ennakkoluulot on vaikea muuttaa 

jälkeenpäin. Saatu palaute on arvokasta, sillä se tuo esiin kehitys- ja parannusehdotuk-

sia. Nykytekniikka mahdollistaa informaation jakamisen tuhansille ihmisille hetkessä, 

joten asiakastyytyväisyyden tärkeys vallitsevan digitalisaation aikana on entistä tärke-

ämpää. Toisaalta myös asiakaspalautteen kerääminen on helpottunut, eikä se vaadi yri-

tykseltä suuria ponnisteluja tai resursseja. 

 

 

3.3.2 Johtajuus 

 

”Hyvinvoivat yritykset ovat tutkitusti myös tuottavia yrityksiä” (Frontkilta 2013, kestä-

vä johtajuus). Yrityksen hyvinvoinnin tasosta vastaa johto omalla toiminnallaan ja esi-

merkillään. Yritys voi hyvin kun toiminta on avointa, kannustavaa ja tasa-arvoista. Yh-

dessä tekeminen ja keskusteleminen, sekä yhteiset tavoitteet ovat edellytys hyvinvoival-

le yritykselle. Yrityksen johdon tehtävä on määrittää organisaation toiminnan suuntavii-

vat ja tavoitteet. Selkeät tavoitteet ja päämäärätietoisuus edesauttavat organisaation jä-

senten toimintaa ja luovat pohjan kestävälle kehitykselle. Johdon tulee tarjota toimin-

taympäristö, jossa kaikilla organisaation jäsenillä on edellytykset toimia yhteisten ta-

voitteiden eteen. Hyvin koordinoitu ja motivoitunut organisaatio on tehokas, kun työka-
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lut ja työilmapiiri ovat kunnossa. Kuviossa 1 on esitetty miten kestävä johtajuus vaikut-

taa organisaatioon (Frontkilta 2013, kestävä johtajuus): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Työntekijöiden sitoutuminen 

 

Työntekijät ovat elintärkeä voimavara yrityksille ja hyvistä työntekijöistä on pyrittävä 

pitämään kiinni. Työntekijän tyytyväisyys ei välttämättä tarkoita, että työntekijä olisi 

sitoutunut. Aidosti sitoutunut työntekijä on tehokas ja tuottava, mutta pelkästään tyyty-

väinen työntekijä ei välttämättä ole tehokas. Sitoutunut työntekijä ei vaihda työpaikkaa 

rahan tai etujen perässä, koska usko nykyisen organisaation tekemiseen on luja. Kun 

johto on aidosti motivoitunut saavuttamaan yhteiset päämäärät, työntekijätkin seuraavat 

perässä. Seuraavassa on esitetty Sovelto Oyj:n palvelupäällikkö Sami M. Leppäsen nä-

kemys sitoutuneen työntekijän tunnusmerkeistä: 

 

 Usko organisaatioon ja sen tekemiseen ja tavoitteisiin 

 Halu työskennellä työyhteisön kehittämiseksi ja asioiden parantamiseksi 

 Halu ja kyky ymmärtää yrityksen toimintakenttää ja liiketoiminnan tavoitteita 

 Kunnioittava suhtautuminen kollegoihin ja halu auttaa heitä menestymään 

 Halu ja kyky joustaa tarvittaessa, sekä nähdä ylimääräistä vaivaa organisaation 

ja omien tavoitteiden eteen 

KUVIO 1. Kestävän johtajuuden vaikutus organisaatioon (muokattu) 
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 Kiinnostus jatkuvaan henkilökohtaiseen oppimiseen ja kehittymiseen myös työ-

yhteisön ulkopuolisista lähteistä (Frontkilta 2013, kestävä johtajuus) 

 

Sitoutuminen lähtee työntekijästä itsestään, mutta johto ja kollegat voivat edesauttaa sen 

rakentumisessa. Sitoutuminen organisaatioon voidaan jakaa kahteen osakokonaisuuteen, 

tunnepohjaiseen sitoutumiseen ja rationaaliseen sitoutumiseen. Etenkin tunnepohjaisen 

sitoutumisen syntymiseen vaikuttaa pitkälti työilmapiiri ja työyhteisö. ”Tunnepohjainen 

sitoutuminen on tutkimusten mukaan neljä kertaa voimakkaampaa tuottaen parempia 

tuloksia työn tuottavuuden parantuessa sekä yleisen tehokkuuden ja tekemisen meinin-

gin ilmapiirin vallitessa”. (Frontkilta 2013, kestävä johtajuus) Seuraavassa on esitetty 

Sami M. Leppäsen näkemys tunnepohjaisen sitoutumisen rakennuspalikoista: 

 

 Sosiaalinen 

o Otetaanko minut huomioon, olenko osa hyvää tiimiä, onko meillä korke-

ampia päämääriä ja visioita? 

 Älyllinen 

o Pystynkö kehittämään itseäni, haastaako työni minua riittävästi, kuunnel-

laanko minua, saanko tietoa? 

 Tunnepohjainen 

o Välitänkö työyhteisöstäni ja tunnenko kuuluvani siihen, arvostetaanko 

minua? (Frontkilta 2013, kestävä johtajuus) 

 

 

3.3.4 Prosessimainen toimintamalli 

 

Prosessiajattelun ideana on, että koko organisaation toiminta nähdään toisiaan tukevina 

prosesseina (Lecklin & Laine 2009, 39). Prosessi tarkoittaa sarjaa toisiinsa liittyviä toi-

mintoja, jolla on alku (panos), työvaiheiden sarja (prosessiin varatut resurssit) ja loppu 

(tuotos). Kun toiminta jaetaan erillisiin prosesseihin ja organisaatiota johdetaan näiden 

prosessien avulla, kokonaisuuksien hallinta ja toiminnan jatkuva optimointi helpottuu. 

Prosessoitua toimintaa on helppo kehittää, sillä ongelmat ja parannuskohdat ovat selke-

ämmin havaittavissa ja pullonkaulakohdat kohdennettavissa. Prosessien suorituskykyä 

tulee aktiivisesti mitata ja kehittää kohti asetettuja tavoitteita, muuten prosessin johta-

minen ja kehittäminen jää sattumanvaraiseksi tai jopa mitättömäksi (Lecklin & Laine 

2009, 43). 
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Kuviossa 2 on esitetty tulevan ISO 9001:2015 sisältämä prosesseihin perustuvan laa-

dunhallintajärjestelmän malli (MKC Finland Oy, ISO 9001:2015). Malli on periaatteel-

taan samanlainen kuin standardissa ISO 9001:2008, vain termistö on hieman muuttunut. 

Asiakaskeskeisyys on edelleen tärkeässä roolissa, toiminta alkaa ja päättyy aina asiak-

kaaseen. Kaksisuuntaiset nuolet prosessin alussa ja lopussa korostavat informaation 

kulkeutumisen tärkeyttä asiakkaiden ja organisaation välillä. Prosessin alussa (kuvassa 

vasemmalla) asiakkaan halut ja vaatimukset täytyy selvittää ja prosessin lopussa (ku-

vassa oikealla) on kerättävä informaatiota kuinka hyvin asiakkaan halut ja vaatimukset 

on onnistuttu täyttämään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Järjestelmäkeskeinen johtamistapa 

 

Organisaatio muodostaa järjestelmän, joka koostuu eri prosessien kokonaisuudesta. Jär-

jestelmäkeskeinen johtamistapa perustuu edellä esitetyn kuvion 2 malliin, jossa jokai-

nen erillinen prosessi ja näiden keskinäiset suhteet tunnistetaan ja ymmärretään. Toi-

siinsa liittyvien prosessien muodostaman järjestelmän tunnistaminen, ymmärtäminen ja 

johtaminen parantavat organisaation vaikuttavuutta, tehokkuutta ja auttavat sitä tavoit-

teiden saavuttamisessa (ISO 9001 pk-yrityksille, 180). Kun prosesseja kehitetään ja op-

timoidaan jatkuvasti, myös järjestelmä elää ja kehittyy mukana.  

 

 

KUVIO 2. ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmän malli 
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3.3.6 Jatkuva parantaminen 

 

Pärjätäkseen työmarkkinoilla on työntekijöiden ja yritysten oltava halukkaita kehitty-

mään ja valmiita muutoksiin. Vakiintuneet käytännöt ja töiden tekeminen niin kuin on 

aina ennenkin tehty, eivät johda menestykseen pitkässä juoksussa. Joustavuus ja uusiu-

tumisvalmius ovat oleellinen osa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja organisaation selviy-

tymiseksi. Myös työntekijöiden tulisi aktiivisesti kehittää ammattitaitoaan ja pyrkiä py-

symään kehityksen aallon harjalla.  

 

Tulevassa standardissa ISO 9001:2015 tullaan painottamaan entistä enemmän kuviossa 

3 esitettyä Demingin laatuympyrää, jota tulee soveltaa prosessien ja laadunhallintajär-

jestelmän kehittämisessä (MKC Finland Oy, ISO 9001:2015). Malli painottaa jatkuvaan 

suorituskyvyn parantamiseen, joka tulisi olla jokaisen organisaation pysyvä tavoite. 

Demingin laatuympyrän vaiheet ovat seuraavat: 

 

 PLAN = suunnittelu, tavoitteiden asettaminen ja prosessien luonti, asiakkaan 

vaatimusten ja organisaation politiikan mukaisesti 

 DO = prosessin toteutus 

 CHECK = prosessien ja tulosten seuraus, mittaus ja raportointi, vertaus asetet-

tuihin tavoitteisiin ja vaatimuksiin 

 ACT = tarvittavien toimenpiteiden teko suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen 

 

 takaisin suunnitteluun  päättymätön prosessi  jatkuva kehitys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KUVIO 3. Jatkuvaan parantamiseen painottuva Demingin laatuympyrä 
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3.3.7 Tosiasioihin perustuva päätöksenteko 

 

Päätösten tulisi perustua konkreettiseen tietoon, eikä mielivaltaisiin päähänpistoihin. 

Esimerkiksi kerätyn asiakaspalautteen, toiminnan suorituskyvyn mittareiden ja auditoin-

tien antamat tiedot analysoidaan ja näiden pohjalta tehdään tarvittavia päätöksiä. Kun 

päätökset tehdään perustuen konkreettiseen tietoon, ovat ne uskottavampia, helpommin 

perusteltavissa ja myös useammin oikeita (FKL - laatukäsikirjan laatimismalli, 6).  

 

 

3.3.8 Suhteet toimittajiin 

 

Toimittajat ja yhteistyökumppanit ovat organisaatioille tärkeitä sidosryhmiä. Yhteistyö 

ja toimittajasuhteet osapuolten välillä hyödyttävät kaikkia sidosryhmiä ja ne ovat usein-

kin riippuvaisia toisistaan. Kaikkia osapuolia hyödyttävät suhteet lisäävät osapuolten 

kykyä tehdä tulosta ja tuottaa lisäarvoa (FKL - laatukäsikirjan laatimismalli, 6). 

 

 

3.4 LVI-suunnittelun laatu 

 

Rakentamista ohjataan kokonaisuudessaan useiden lakien, asetusten ja rakentamismää-

räyskokoelmien kautta. Näiden tarkoituksena on varmistaa rakentamisen vähimmäista-

so, joka tulee saavuttaa. Jos hankekohtaiset tavoitemäärittelyt ja vaatimukset ylittävät 

laeissa ja asetuksissa vaadittavat minimitasot, tulee hankekohtaisesti sovitut korkeam-

mat vaatimustasot tällöin luonnollisestikin saavuttaa.  

 

LVI-järjestelmät tulee suunnitella rakentamista koskevien säännösten, määräysten ja 

myönnetyn luvan mukaisesti. LVI-järjestelmien toteuttamista koskevia vaatimuksia 

ovat mm. hygienia-, terveys-, meluntorjunta-, käyttöturvallisuus-, paloturvallisuus-, 

energiatalous-, ympäristö-, korjattavuus- ja huollettavuusvaatimukset. Suunnittelun tu-

lee lisäksi täyttää rakennuttajan ja asiakkaan hankekohtaisesti sopimusasiakirjoissa täs-

mennettävät tavoitteet, laatuvaatimukset ja muut vaatimukset. (TalotekniikkaRYL 2002, 

33-34) 

 

Suunnittelun laatuun vaikuttavat useat eri tekijät. Lähtö- ja suunnittelutietojen riittävä 

selvitys heti tilausvaiheessa on perusedellytys laadukkaan tuotteen suunnittelemiseksi. 



22 

 

Kun asiakkaan tarpeet ja vaatimukset kartoitetaan tarpeeksi kattavasti, tiedetään mitä 

suunnitellaan ja vältytään turhilta työvaiheilta. Lähtö- ja suunnittelutietojen ollessa 

puutteelliset, ei asiakkaan odotuksia voida päämäärätietoisesti täyttää. Tarpeenmukaiset 

ohjelmistot ja työkalut, sekä suunnittelijan ammattitaito ja kokemus vaikuttavat myös 

oleellisesti suunnittelun kulkuun ja lopputulokseen.  

 

Laadukkaat suunnitelmat ovat perusedellytys koko rakennusprosessin onnistumiselle. 

Suunnitteluvirheen huomaaminen projektin myöhäisemmässä vaiheessa aiheuttaa kai-

kille asianosaisille harmaita hiuksia, sillä aikataulu ja kustannukset venyvät ja asiakas ei 

taatusti ole tyytyväinen. Suunniteltujen asiakirjojen tulee sisältää selkeästi ja virheettö-

mästi niihin kuuluvat tiedot vaaditussa laajuudessaan. Lisäksi suunnitteluratkaisujen 

tulee olla turvalliset ja hyvän suunnittelutavan mukaiset. Laadukkaat suunnitelmat mah-

dollistavat järjestelmien käyttötarkoituksen ja asiakkaan tarpeiden mukaisen moitteet-

toman toiminnan. 
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4 ISO 9000 -STANDARDISARJA 

 

 

ISO 9000 -standardisarjaan kuuluvat kansainväliset laatujärjestelmästandardit muodos-

tavat kokonaisvaltaisen vaikuttavan laadunhallintajärjestelmän rakentamisen työkalut. 

Standardisarja käsittelee laadunhallintaa yleisesti ja siinä esitetään järjestelmän raken-

tamisessa huomioon otettavia näkökohtia. Tämän vuoksi sitä voidaan soveltaa toimi-

alasta riippumatta kaikentyyppisille ja -kokoisille organisaatioille. Standardisarja muo-

dostuu seuraavista asiakirjoista (ISO 9000:2005, 8): 

 

 ISO 9000; johdanto laadunhallintajärjestelmään, joka esittelee laadunhallintajär-

jestelmän perusteet ja termistön.  

 ISO 9001; määrittää yleiset vaatimusnäkökohdat järjestelmälle, jotka vaaditaan 

ISO 9001 sertifikaatin saamiseksi.   

 ISO 9004; sisältää ohjeelliset suuntaviivat laadunhallintajärjestelmän vaikutta-

vuuden ja tehokkuuden arvioimiseksi ja parantamiseksi.   

 ISO 19011; opastaa laadunhallintajärjestelmän auditointien toteuttamiseen. 

 

 

4.1 Standardiin ISO 9001 tapahtuvat muutokset vuonna 2015 

 

Kuviossa 4 on esitetty standardin ISO 9001 kehityskaari (SFS tiedote 2013, 1). Vuonna 

2008 julkaistu standardi, joka on vallitseva standardi tämän opinnäytetyön kirjoittamis-

hetkellä, ei vaatimuksiltaan eroa vuonna 2000 julkaistusta standardista. Tämän vuoksi 

tätä työtä tehdessä on voitu tietolähteinä käyttää myös kirjallisuutta mikä on käsitellyt 

vuoden 2000 standardia.  

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. ISO 9001 -standardin kehityskaari 
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Laadunhallintajärjestelmästandardia ISO 9001 ollaan päivittämässä ISO:n (International 

Organizations for Standardization) toimesta ja uusi versio ISO 9001:2015, on määrä 

julkaista syyskuussa 2015. Uudessa versiossa tulee olemaan nykyaikaistettu näkökulma: 

 

 Lisäarvon tuottamista sekä organisaatiolle että sen asiakkaille on korostettu, uusi 

versio on enemmän tulokseen ja sen parantamiseen suuntautunut 

 Painotus riskienhallintaan 

 Pyyntö yrityksille huomioida palautteet kaikilta sidosryhmiltä ja prosesseilta (ei 

pelkästään asiakkailta) 

 Ylimmän johdon vastuuta/osallistumista on lisätty 

 Uudistettu ISO-standardien rakenne, mikä helpottaa integrointia muihin ISO-

johtamisjärjestelmiin 

 Paremmin sovellettavissa palvelutoimialojen ja -organisaatioiden toimintaan 

 Lisää joustavuutta dokumenttien tyyppiin ja käyttöön, toisin sanoen dokumen-

toitujen menettelyjen vaatimuksia on yksinkertaistettu (ei enää ”laatukäsikirjaa”) 

 Mikä ei muutu: ASIAKAS on edelleen tärkein painopiste (Bureau Veritas Fin-

land 2014) 

 

 

4.2 Laadunhallintajärjestelmän dokumentaation rakenne 

 

Järjestelmän rakenteelle ei ole varsinaista yhdenmukaista standardiohjetta. Vaatimukse-

na on että järjestelmä dokumentoidaan, mutta dokumentoinnin laajuus voi vaihdella 

organisaation luonteen ja toiminnan mukaan. Dokumentaatio voi olla missä tahansa 

toistettavassa muodossa, esimerkiksi vaikka videoina. Tärkeää on että dokumentaatio on 

selkeää, johdonmukaista ja helposti saatavissa. Järjestelmän ei tule aiheuttaa liiallista 

paperityötä ja turhan yksityiskohtaista byrokratiaa. Yksi esimerkki järjestelmän raken-

teesta on esitetty seuraavan sivun kuviossa 5 (Isocert Solutions LLC 2014). Siinä esitet-

tävä neljän tason järjestelmä on vain esimerkki, organisaation tulee määrittää järjestel-

mä omaa toimintaa parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi. 
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KUVIO 5. Esimerkki ISO 9001 -standardin laadunhallintajärjestelmän rakenteesta  

 

 

Ylin taso (Level 1) sisältää organisaation laadunhallintajärjestelmästä kertovan laatukä-

sikirjan, missä kuvataan yrityksen perusasiat liiketoiminnasta toiminnan laatua ylläpi-

dettäviin toimintatapoihin. Seuraava taso (Level 2) pitää sisällään toimintamenetelmien 

prosessikaavioiden kuvaukset ja yleiset menettelyohjeet, jotka selkeyttävät organisaati-

on toimintaa. Niistä tulee selvitä mitä, miksi, missä ja milloin tehdään ja kuka tekee. 

Seuraavalla tasolla (Level 3) ovat työtapakuvaukset ja työohjeet, jotka selvittävät miten 

työ pitää tehdä. Usein myös laatuvaatimukset, vastuut ja valtuudet sisältyvät tähän ta-

soon. Alimmalla tasolla on ulkopuoliset viiteaineistot, joita voivat olla esimerkiksi vi-

ranomaisohjeet ja – määräykset yms. aineistot. (Lecklin 2006, 30) 

 

ISO 9001 -standardi vaatii, että laadunhallintajärjestelmän dokumentaatio sisältää: 

 laatupolitiikan ja laatutavoitteet 

 laatukäsikirjan 

 standardin edellyttämät dokumentoidut menetelmät (menettelyohjeet) 

 tarvittavat asiakirjat prosessien vaikuttavaan suunnitteluun, toimintaan ja ohja-

ukseen 

 toiminnan tuottamat tallenteet 

 

 ”Uudessa standardissa käsitteet laatukäsikirja, ohjeet ja tallenteet on korvattu käsitteellä 

dokumentoitu informaatio ja näiden hallinnalliset vaatimukset selkeytyvät” (Qualitas 

Fennica 2013). Vaikka laatukäsikirjaa ei uusiutuvassa standardissa enää vaadita, tulee 
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nyt luotava alustava laatukäsikirja kuitenkin toimimaan erinomaisena apuvälineenä laa-

dunhallintajärjestelmän kehittämistyön jatkamiselle kohdeyrityksessä. 

 

 

4.3 ISO 9001 -standardin vaatimukset 

 

Standardissa määritellyt vaatimukset ovat yleisiä, joten ne soveltuvat kaikille organisaa-

tioille niiden koosta ja toimialasta riippumatta. Standardi koostuu eri osa-alueisiin luoki-

telluista vaatimuksista, jotka on jaettu seuraaviin kokonaisuuksiin: 

 

 Laadunhallintajärjestelmä 

 Johdon vastuu ja velvollisuudet 

 Resurssienhallinta 

 Tuotteen toteuttaminen 

 Mittaus, analysointi ja parantaminen 

 

Laadunhallintajärjestelmän yleiset vaatimukset esitellään standardin alussa, jossa kuva-

taan yleisellä tasolla laadunhallintajärjestelmän vaatimukset. Organisaation tulee tunnis-

taa ja määrittää prosessit ja näiden vuorovaikutukset koko organisaatiossa. Organisaati-

on tulee määrittää kriteerit ja menetelmät, sekä varmistaa tarvittavien resurssien ja in-

formaation saatavuus, joilla varmistutaan prosessien vaikuttavuudesta. Prosesseille tulee 

määrittää mittaus- ja arviointityökalut, jotta niiden toiminnallisuutta voidaan analysoida 

ja jatkuvasti kehittää. Myös ulkoistettaessa prosesseja, tulee organisaation varmistaa 

tuotteen vaatimustenmukaisuuden toteutumisen ohjaus. (ISO 9001:2008, 14) 

 

 

4.3.1 Johdon vastuu 

 

Laadunhallintajärjestelmä vaatii toimiakseen johdon panostamista, sitoutumista sekä 

aktiivista laadunhallintajärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä. Johdon tulee laatutavoit-

teiden lisäksi määrittää organisaation laatupolitiikka ja varmistaa, että se on tiedossa 

kaikilla organisaation tasoilla ja että sitä myös toteutetaan. Johdon tulee suorittaa kat-

selmuksia laadunhallintajärjestelmän nykytasosta tietyin väliajoin varmistaakseen, että 

se on nykyisillään soveltuva, asianmukainen ja vaikuttava. (ISO 9001:2008, 18 – 22) 
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4.3.2 Resurssienhallinta 

 

Resurssienhallinnan vaatimukset pitävät sisällään tuotevaatimusten täyttämisessä orga-

nisaatiossa mukana olevien resurssien soveltuvuutta, toimivuutta, pätevyyttä ja ylläpitoa 

koskevia vaatimuksia. Tämä pitää sisällään niin henkilöstön, työympäristön kuin työvä-

lineidenkin soveltuvuuden arviointia käyttötarkoitukseen ja työtehtävään. (ISO 

9001:2008, 22 – 24) 

 

 

4.3.3 Tuotteen toteuttaminen 

 

Organisaation tulee suunnitella ja kehittää prosessit, joita tarvitaan tuotteen toteuttami-

seen mukaan lukien kehittäminen, suunnittelu ja ostotoiminta. Organisaation tulee aset-

taa tuotteelle laatutavoitteet ja -vaatimukset, sekä luoda ja hankkia resurssit näiden saa-

vuttamiseksi. Tuotteen toteuttamisessa tulee huomioida luonnollisesti myös asiakkaan 

vaatimukset (ml. toimitusehdot ja toimituksen jälkeiset toimenpiteet), käyttötarkoituk-

sen edellyttämät vaatimukset, lakien ja viranomaisten vaatimukset, sekä kaikki muut 

tarpeelliseksi nähdyt tuotekohtaiset lisävaatimukset. Tuotekohtaisten tavoitteiden ja 

vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi ja osoittamiseksi, tulee tuotantoprosesseille 

määrittää mittaus- ja arviointityökalut, sekä näistä saatujen tulosten dokumentointikäy-

tännöt. Tuotteen toteuttamiseen liittyvät vaatimukset ovat ainoa osa-alue, minkä vaati-

muksia voidaan rajata laadunhallintajärjestelmän ulkopuolelle organisaation toiminnasta 

riippuen. (ISO 9001:2008, 24 – 32) 

 

 

4.3.4 Mittaus, analysointi ja parantaminen 

 

Standardi vaatii organisaatiolta laadunhallintajärjestelmän jatkuvaa analysointia, kehit-

tämistä ja parantamista. Organisaatiolla tulee olla käytössä seuranta-, mittaus-, analy-

sointi- ja parantamisprosessit, joilla varmistutaan tuotteen ja laadunhallintajärjestelmän 

vaatimustenmukaisuuksista. Suorituskyvyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi tulee organi-

saation kerätä järjestelmällisesti asiakaspalautetta, suorittaa auditointeja ja johdon kat-

selmuksia yms. parhaaksi katsomiaan menetelmiä. Prosesseille ja tuotetuille tuotteille 

tulee määrittää seuranta- ja mittausmenetelmät, sekä näistä saatujen tulosten dokumen-

tointikäytännöt. (ISO 9001:2008, 34 – 38) 



28 

 

4.3.5 Suunnittelutoiminnan vaatimukset 

 

Kohdeyrityksenäni olevan LVI - insinööritoimiston päätoiminta muodostuu suunnitte-

lusta, jonka toteutukseen ja ohjaukseen on ISO 9001:2008 -standardissa määritetty seu-

raavat vaatimukset: 

 

Organisaation tulee suunnitella ja ohjata tuotteen suunnittelua ja kehittämistä, sekä mää-

rittää: 

 

 suunnittelun ja kehittämisen eri vaiheet 

 tarkoituksenmukaiset katselmukset, todennukset ja kelpuutukset prosessin eri 

vaiheissa 

 suunnittelua ja kehittämistä koskevat vastuut ja valtuudet (ISO 9001:2008, 26) 

 

Tuotteen lähtötiedot vaatimuksineen tulee määrittää ja dokumentoida. Lähtötietojen 

asianmukaisuus tulee katselmoida, ennen suunnitteluprosessin etenemistä. Lähtötietojen 

tulee sisältää: 

 

 toiminnalliset ja suorituskykyä koskevat vaatimukset 

 tuotetta koskevien lakien ja viranomaisten vaatimukset 

 aikaisemmista suunnitelmista kerätty tarkoituksenmukainen informaatio 

 muut toiminnan kannalta olennaiset vaatimukset (ISO 9001:2008, 26) 

 

Toiminnan tulosten tulee olla verrattavissa lähtötietoihin ja ne tulee hyväksyttää ennen 

julkaisemista/luovutusta. Tulosten tulee: 

 

 täyttää lähtötietojen vaatimukset 

 tuottaa asianmukaista informaatiota ostotoimintoja, tuotantoa ja palveluiden 

tuottamista varten 

 sisältää tuotteen hyväksymiskriteerit tai viittaukset niihin 

 määritellä ne tuoteominaisuudet, jotka ovat olennaisia tuotteen turvallisen ja 

asianmukaisen käytön kannalta (ISO 9001:2008, 28) 

 

Eri prosessin vaiheissa suoritettavat katselmukset, todentamiset ja kelpuutukset tulee 

suorittaa organisaation suunnittelemien järjestelyjen mukaisesti. Katselmuksella arvi-
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oidaan saavutettujen tulosten kyky täyttää vaatimukset, sekä tunnistetaan mahdolliset 

ongelmat ja ehdotetaan tarvittavat toimenpiteet. Todentamisella varmistetaan saavutet-

tujen tulosten täyttävän lähtötietojen vaatimukset. Kelpuutuksella varmistetaan valmiin 

tuotteen täyttävän määriteltyyn tai aiottuun käyttötarkoitukseen liittyvät vaatimukset ja 

se suoritetaan ennen tuotteen luovuttamista, mikäli se on käytännössä mahdollista. Jo-

kaisen edellä mainitun toimenpiteen tulokset ja tarvittavat toimenpiteet tulee dokumen-

toida ja ylläpitää. (ISO 9001:2008, 28) 
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5 RAKENTAMISEN LAATU RY 

 

 

Rakentamisen Laatu ry on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen perustama toimija, 

jonka tavoitteena on parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. 

RALA kerää ja ylläpitää tietoa alan yrityksistä, arvioi niiden toimintaa ja myöntää niille 

pätevyyksiä ja sertifiointeja. (Rakentamisen Laatu Ry) RALA -sertifioinnin arviointipe-

rusteiden vaatimukset pohjautuvat ISO 9000 -standardisarjaan, mutta vaatimukset on 

sovellettu vastaamaan nimenomaan rakennusalan yritysten toimintaa. RALA -

sertifikaatti ei ole tietenkään yhtä tunnettu kuin kansainvälisen standardisoimisjärjestön 

myöntämä vastaava, mutta aivan yhtä pätevä kansallisella tasolla toimivien yritysten 

laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuuden todistamiseksi sidosryhmille. Pienelle raken-

nusalan yritykselle, jossa resurssit ovat rajalliset, RALA -sertifiointi on varmastikin 

potentiaalisempi vaihtoehto. 

 

Vielä on vaikea arvioida, miten vuonna 2015 julkaistava uudistettu ISO 9001 -standardi 

tulee vaikuttamaan RALA -sertifioinnin arviointiperusteiden vaatimuksiin. Tällä hetkel-

lä arviointiperusteet suunnitteluyritykselle on jaettu kahteen osakokonaisuuteen, yrityk-

sen vaatimuksiin ja projektitoiminnan vaatimuksiin seuraavien otsikoiden ja sisältöjen 

mukaisesti: 

 

 Johtaminen ja kehittäminen 

o tavoitteet, vastuut, valtuudet, toiminnan ohjaus, seuranta, kehittäminen 

 Henkilöstö ja tukitoiminnot 

o pätevyydet, viiteaineistot, työkalut, dokumentointi, ympäristö, turvalli-

suus 

 Tarjous- ja sopimustoiminta 

o vaatimukset, resurssit, toimintaohjeet 

 Projektitoiminta: suunnittelu  

o ohjaus, hallinta, projektisuunnitelma, laadunvarmistusmenettelyt, toimin-

taohjeet (RALA -sertifiointi 2012)  
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6 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENNUSPROSESSI 

 

 

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen on prosessi, joka koostuu järjestelmän kehit-

tämisestä, toteutuksesta ja ylläpidosta (ISO 9001 pk-yrityksille, 165). Tämä opinnäyte-

työ painottuu rakentamisprosessin kehittämisvaiheeseen ja sivuuttaa osin myös toteu-

tusvaihetta. Ylläpito ja toiminnan parantaminen vaatii järjestelmän tarkkailua ja saadun 

palautteen analysointia, jota jatketaan yrityksessä opinnäytetyön tuotoksen pohjalta koh-

ti kokonaisvaltaista laadunhallintajärjestelmää. Seuraavaksi käydään läpi mitä laadun-

hallintajärjestelmän rakentamisprosessi pitää sisällään ja mitä asioita rakentamisessa 

tulisi muistaa huomioida. 

 

 

6.1 Kehittämisvaihe 

 

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen lähtee liikkeelle organisaation nykytilanteen 

kartoittamisella. Tarkoituksena ei ole välttämättä tehdä syvällistä analyysiä, vaan selvit-

tää yleisesti perusasiat, jonka pohjalta laadunhallintajärjestelmää lähdetään rakenta-

maan. (Lecklin 2006, 52)  

 

 Mikä tällä hetkellä toimii ja missä on parannettavaa?  

 Mitä tuotteita tuotetaan ja ketkä ovat asiakkaita?  

 Mitä sidosryhmiä organisaatiolla on? 

 Millainen kilpailutilanne on, mikä on meidän asemamme markkinoilla? 

 Millaiset tulevaisuuden näkymät ovat? 

 

Alkukartoituksen jälkeen laaditaan luettelo yrityksen tärkeimmistä toiminnoista ja pro-

sesseista, joka antaa kokonaiskuvan siitä, minkä ympärille laadunhallintajärjestelmää 

ollaan kehittämässä. Näin pystytään tunnistamaan vaivattomasti toiminnan eri osa-

alueet ja niiden keskinäiset riippuvuussuhteet, sekä optimointia vaativat prosessien epä-

kohdat. Luettelo helpottaa myös tunnistamaan missä toiminnoissa standardin vaatimuk-

set on otettava huomioon. (ISO 9001 pk-yrityksille, 168) 
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6.2 Toteutusvaihe 

 

Kehittämisvaiheen jälkeen siirrytään laadunhallintajärjestelmän toteutukseen, joka aloi-

tetaan kuvaamalla kirjallisesti miten eri toiminnan osat suoritetaan. Kuvauksen tulisi 

sisältää toiminnan vastuumäärittelyt ja mitä, missä ja milloin tehdään. Luodun materiaa-

lin pohjalta on hyvä aloittaa menettely- ja työohjeiden ja muiden tarvittavien asiakirjo-

jen kehittäminen. On tarpeellista kuitenkin varmistaa että materiaali on yhdenmukaista 

toimintapolitiikan ja tavoitteiden kanssa eheän kokonaisuuden rakentamiseksi. (ISO 

9001 pk-yrityksille, 170) 

 

Laaditun materiaalin sisältö analysoidaan ja määritellään täyttävätkö ne standardin ja 

liiketoiminnan vaatimukset. Jos poikkeamia vaatimuksiin ilmenee, tulee selvittää miten 

kyseinen vaatimus voitaisiin integroida yrityksen toimintaan optimaalisimmin. (ISO 

9001 pk-yrityksille, 172) 

 

Järjestelmästä on turha laatia hyvin pikkutarkkaa paperityötä vaativaa byrokratiaa, vaan 

se tulisi laatia aina yrityksen toiminnan kannalta hyödylliseksi ja todellisuutta vastaa-

vaksi kokonaisuudeksi. Prosessit tulee määrittää sellaisena kuin ne todellisuudessa suo-

ritetaan, eikä niin kuin niiden toivottaisiin suoritettavan. Henkilöstöllä tulee olla käsitys 

ja ymmärrys järjestelmän toiminnasta, sekä vaivaton pääsy omaan työhön liittyviin 

asiakirjoihin. Henkilöstölle tulisi myös kertoa, millaiset vastuut, valtuudet ja vaikutta-

mismahdollisuudet heillä on yrityksen laadunhallintajärjestelmän kehittämisessä ja yllä-

pidossa. (ISO 9001 pk-yrityksille, 173) 

 

Laadunhallintajärjestelmä tulisi pitää yksinkertaisena, toimivana, asianmukaisena ja 

liiketoimintaa tukevana kokonaisuutena. Huomionarvoisia kohtia järjestelmän toteutuk-

sessa ovat: 

 yrityksen toiminnot ovat hallinnassa ja vastuuhenkilöt tietävät roolinsa ja vas-

tuunsa 

 selkeä ja asianmukainen dokumentaatio toimii nopeana henkilöstön tiedonläh-

teenä 

 asianmukaiset työohjeet varmistavat toteutuksen oikea-aikaisen ja vaatimusten-

mukaisen toiminnan 

o mahdolliset tarkistuslistat työohjeiden mukaisen toiminnan varmistami-

seksi 
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 henkilöstöllä tulee olla tiedossa myös toimintaohjeet, kuinka virhetilanteessa 

toimitaan 

 laadunhallintajärjestelmän dokumentaatio on yrityksen toiminnan kannalta oike-

assa ja nopeasti saatavassa muodossa 

 dokumentaation avulla yrityksen koko henkilöstö tietää mitä yrityksessä mil-

loinkin tapahtuu ja mitä tavoitteita kohti tiiminä työskennellään (ISO 9001 pk-

yrityksille, 174) 

 

 

6.3 Ylläpitovaihe 

 

Laadunhallintajärjestelmä on jatkuvassa kehityksen kierteessä, toisin sanoen se ei kos-

kaan tule olemaan valmis ja täydellinen. Yrityksen toiminnan tehokkuuden ja vaatimus-

tenmukaisuuden funktiossa on useita muuttujia, jotka tulee huomioida ja ymmärtää. 

Ympäristö, tekniikka, lainsäädäntö, asiakkaat ja useat muut toimintaan vaikuttavat teki-

jät muuttuvat ja muutoksissa on pysyttävä mukana selviytyäkseen. Kun laadunhallinta-

järjestelmä otetaan yrityksessä käyttöön, laadunkehitystyö ei suinkaan lopu siihen. 

 

Toimintatapojen parantamiseksi laadunhallintajärjestelmästä saatua palautetta tarkastel-

laan aktiivisesti ja ongelmakohtiin puututaan ja niihin suunnitellaan parannuksia. Alku-

vaiheessa parannukset kohdennetaan yksinkertaisiin ja helposti toteutettaviin kohteisiin, 

asteittain edeten kohti haasteellisempia toimenpiteitä. Tavallisemmin parannuksia teh-

dään pitkän ajanjakson kuluessa. Laadun parantaminen onkin pitkäjänteistä tasaista ke-

hitystä, mihin kannattaa ottaa realistinen ja systemaattinen lähestymistapa. (ISO 9001 

pk-yrityksille, 175) 

 

Toiminnan edistymistä tulee muistaa myös mitata ja seurata. Parhaiten tämä onnistuu 

kun analysoitavana on konkreettista dataa. Kun jokin toiminto valitaan parannettavaksi, 

tulee mittaustuloksia kerätä säännöllisesti ennen ja jälkeen parannustoimenpiteen. Esi-

merkiksi kirjaamalla ylös jonkin toiminnan vaatimat resurssit (aika, henkilöstö yms.), 

pystytään selkeästi näkemään onko parannustoimenpiteellä saavutettu mitä on tavoitel-

tu. (ISO 9001 pk-yrityksille, 176) 

  

 



34 

 

7 LAADUNKEHITYSTYÖN KULKU JA LOPPUTULOS 

 

 

Aloitin laadunkehitystyön tutustumalla kohdeyrityksen valitseman standardisarjan sisäl-

töön, sekä syvennyin standardin SFS-EN ISO 9001:2008 vaatimuksiin tarkemmin. Si-

sältö oli aiheesta ennestään mitään tietämättömälle melko raskasta ja nopeasti unohdet-

tavaa, joten laadin itselleni ideointia ja asioiden jäsentämistä varten miellekartan ennen 

työn aloitusta. Vaatimusten paremman hahmottamisen helpottamiseksi syvennyin ”ISO 

9001 pk-yrityksille” -kirjaan, jonka pohjalta laadin itselleni ja kohdeyritykselle listan 

standardin vaatimuksista selkeämmin omin sanoin.  

 

Yrityksen toimintatavat ja menetelmät olivat minulle entuudestaan tuttuja, joten niiden 

tutkimiseen ei tarvinnut aikaa käyttää. Yhdessä toimitusjohtajan kanssa lähdimme kar-

toittamaan yrityksen nykytilannetta ja kirjattiin ylös, mitä laadittavan laatukäsikirjan 

tulisi alustavasti sisältää. Rajallisten resurssien ja työkiireiden vuoksi toimitusjohtajan 

yhteistyö laadunkehitystyössä jäisi hieman ennalta suunniteltua vähäisemmäksi, joten 

sovittiin että johdon näkemystä ja osallistumista vaativat aihealueet kehitetään yhdessä 

myöhemmin. Työni painopisteeksi muodostui täten suunnitteluprosessin ja siihen liitty-

vien seuranta-, mittaus- ja laadunvarmistusmenetelmien kehittäminen, sekä mahdollis-

ten suunnitteluprosessissa tarvittavien ohjeiden ja dokumenttipohjien laadinta.  

 

Laatukäsikirjan teon aloitin laatimalla alustavan sisällysluettelon standardin vaatimusten 

otsikoiden pohjalta. Pohjarakenteen pyrin muotoilemaan selkeäksi, johdonmukaiseksi ja 

helposti muokattavaksi. Ylä- ja alatunnisteisiin on merkitty asiakirjan ja yrityksen pe-

rustiedot ja ne on linkitetty jokaiselle laatukäsikirjan sivulle. Ylätunniste sisältää aina 

asiakirjan ajantasaisen versionumeron. Asiakirjan lopussa on taulukko muutoshistorias-

ta, mihin kirjataan taulukon 1 mukaiset tiedot.  

 

 

 

 

 

 

  

 

TAULUKKO 1. Muutoshistoria 
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ASIAKIRJANUMERO MUODOSTUU

1 1 1 1

Juokseva 
numerointi
esim.
asema = 0
1. krs   = 1
2. krs = 2 jne.

LVI2010 -nimikkeistöä 
soveltaen:
Lämmitys = 1
KVV                 = 2
Ilmanvaihto   = 3
Jäähdytys       = 4

Alue- tai rakennusosa
esim. 
talo A = 1000
talo B = 2000 jne.

Piirustuslajin mukaan:
asemapiirustukset =  0
pohjapiirustukset = 1
kaaviot yms.             = 2
detaljikuvat               = 3
luettelot = 4
työselitykset = 5

TIEDOSTOTUNNUS MUODOSTUU

1234_ 1111

Asiakirjanumero
Hanketunnus

Jäsentelin sisällysluettelon selkeämmäksi ja johdonmukaisesti eteneväksi, lukijaa pa-

remmin palvelevaksi kokonaisuudeksi. Laatukäsikirjan alustavan rakenteen ollessa 

valmis, lähdin luomaan sisältöä otsikointien alle. Laatukäsikirjan kansilehti ja sisällys-

luettelo on liitteenä 1.   

 

Ensimmäisenä lähdin miettimään mitkä kaikki lait ja viranomaisohjeet säätelevät ja oh-

jaavat suunnittelutoimintaa. Laadin taulukon järjestelmäkohtaisesti koskevista ohjeista 

ja määräyksistä linkkeineen, jonka tarkoituksena on olla helppo ja nopea tiedonlähde 

suunnittelijalle. Rakennusmääräykset ovat jatkuvassa muutoksessa ja henkilöstö ohjeis-

tetaan seuraamaan ja toimimaan lainsäädännön, viranomaismääräysten ja -ohjeiden 

mahdollisten muutosten mukaisesti. Järjestelmäkohtaiset listat viranomaismääräyksistä 

päivitetään muutosten ilmetessä johdon toimesta ja toimitetaan henkilöstölle, jolloin 

käytetty aineisto on aina ajantasaista. Toimintaa ohjaavat viranomaismääräykset on liit-

teenä 2.  

 

Suunnitteluasiakirjojen hallinnan selkeyttämiseksi, laadin tästä yritykselle menettelyoh-

jeen ja asiakirjaluettelopohjan. Asiakirjaluettelon laatimisessa käytin hyväksi ”Piirustus- 

ja asiakirjaluettelo” -ohjekortin (LVI 03-10335) tietoja ja ohjeita. Asiakirjanumero ja 

tiedostotunnus määräytyvät kuviossa 6 esitetyn ohjeen mukaisesti. Luokittelussa on 

käytetty hyödyksi LVI2010 -nimikkeistöä (LVI 00-10473) soveltuvin osin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakkaalta saatu palaute on toiminnan ja järjestelmän kehittämisen kannalta yksi tär-

keimmistä informaation lähteistä. Asiakkaiden mielipiteitä tulee käyttää toiminnan arvi-

oimisen mittarina. Tämän vuoksi kehitin yritykselle tuotteen valmistuttua asiakkaalle 

sähköisesti lähetettävän asiakaskyselyn, joka on liitteenä 3. Muiden kanavien kautta 

KUVIO 6. Asiakirjanumeron ja tiedostotunnuksen määräytymisohje 
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saatu palaute (esimerkiksi puhelinkeskustelut) dokumentoidaan myös analysoitavaksi 

asiakaskyselyn tulosten ohella. 

 

Johdon laadunhallintajärjestelmän katselmuksiin laadin katselmuspöytäkirjan, jonka 

laatimisessa sovelsin ISO 9001 -standardissa esitettyjä johdon katselmuksen vaatimus-

kohtia (ISO 9001:2008, 20 – 22). Katselmuksen tulokset, päätökset ja jatkotoimenpiteet 

kirjataan katselmuspöytäkirjaan ja arkistoidaan tietojärjestelmään. Katselmuspöytäkirja 

on liitteenä 4. 

 

Standardissa vaaditaan yritykseltä henkilöstön koulutuksen, taitojen ja kokemusten do-

kumentointia, sekä erinäisiin työtehtäviin soveltuvuuden arviointia. Tämän lisäksi yri-

tyksen tulee määrittää ja tiedostaa millainen pätevyys henkilöiltä eri työtehtäviin vaadi-

taan. Laadin yritykselle henkilöstön tietorekisteripohjan, sekä listat eri suunnittelu- ja 

työnjohtotehtävien pätevyysvaatimuksista. Ympäristöministeriön ohjeet rakennusten 

suunnittelijoiden kelpoisuuksista luokitellaan vähäisiin, tavanomaisiin, vaativiin ja 

poikkeuksellisen vaativiin suunnittelu- ja työnjohtotehtäviin (Ympäristöministeriö 

2015). Uudet asetukset tulevat voimaan 1.6.2015, mutta laatimani pätevyyslistaukset 

ovat jo laadittu tulevien asetusten mukaisiksi.  

 

Standardi vaati lisäksi, että yritys varmistaa henkilöstön ymmärtävän työtehtäviensä 

merkityksen, tärkeyden ja roolinsa asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä 

auttaa laatimani uuden henkilöstön perehdyttämislomake, joka on liitteenä 5. Perehdy-

tyksessä laadunhallintajärjestelmällä on suuri painoarvo, johon työntekijä tutustuu lu-

kemalla yrityksen laatukäsikirjan. 

 

Kohdeyrityksen päätuote on suunnitteluprosessi, joka alkaa aina asiakkaan tarpeesta ja 

sen toteutus on yksilöllinen, asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti räätälöity. 

Lähtötietojen kattava esiselvitys on perusta laadukkaan tuotteen toteuttamiselle. On tie-

dettävä tarkasti mitä asiakas haluaa, sekä milloin ja missä laajuudessa haluaa. Tämän 

varmistamiseksi laadin yritykselle hanketietokortin, mihin kerätään ennen työn aloitusta 

kaikki tiedossa olevat tarpeet, tavoitteet ja vaatimukset ja ne hyväksytetään asiakkaalla. 

Hanketietokortti on laadittu ”Hanketietokortti HT12” -ohjekortin (LVI 03-10445) sisäl-

töä soveltaen, laadittu hanketietokortti on liitteenä 6.  
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Kaikki prosessin aikana saatu informaatio, sekä prosessin toteuttamisessa syntyvä do-

kumentaatio kerätään kohdekohtaisiin projektikansioihin erillisen menettelyohjeen mu-

kaisesti. Määrittämäni suunnitteluprosessi on luottamuksellinen, mutta pääpiirteittäin se 

koostuu hanke-, luonnos- ja toteutussuunnittelun muodostamista osaprosesseista. Suun-

nitteluprosessi on suunniteltu niin, että se ei etene osaprosessista toiseen ilman laadun-

varmistuksen edellyttämiä tarkastuslistojen mukaisia toimenpiteitä ja asiakkaan hyväk-

syntöjä. Rakensin mallipohjaksi ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluun yleisen tarkas-

tuslistan, joka on liitteenä 7. Mallin pohjalta on hyvä lähteä kehittämään tarkastuslistoja 

muillekin LVI-teknisille järjestelmille. Tarkastuslista toimii myös hyvänä apuvälineenä 

työohjeiden laadinnassa, jolloin työohjeeseen muistetaan sisällyttää kaikki olennaiset 

tarkastuslistassa määritellyt kohdat.  

 

Suunnitteluprosessille on määritetty seuranta- ja tarkastuspisteet, joilla varmistutaan 

kaikkien määriteltyjen vaatimusten täyttymisestä ja kokonaisprosessin soveltuvuudesta, 

tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Laadin lisäksi työohjeen henkilöstölle, joka sisältää 

yleiset suunnitteluohjeet. Työohje on luottamuksellinen.  

 

Suunnitteluprosessissa mukana oleva henkilöstö arvioi sekä prosessin aikana että sen 

jälkeen prosessin toimivuutta ja tehokkuutta. Henkilöstö täyttää prosessin sisäisen arvi-

ointilomakkeen viimeistään, kun prosessi on edennyt luovutusvaiheeseen. Tulokset ana-

lysoidaan johdon katselmuksissa ja niiden pohjalta arvioidaan prosessin tehokkuutta ja 

vaikuttavuutta, sekä laaditaan tarvittavat kehitystoimenpiteet. Suunnitteluprosessin si-

säinen arviointilomake on liitteenä 8.  

 

Henkilöstöllä on velvollisuus raportoida välittömästi löytämistään virheistä toimitusjoh-

tajalle, jonka kanssa yhdessä määritetään jatkotoimenpiteet. Suunnitteluvaiheessa huo-

mattu virhe korjataan välittömästi ja tarpeen mukaan informoidaan kaikkia asianosaisia, 

esimerkiksi jos virheen vuoksi ei pysytä sovitussa aikataulussa. Kaikki virheet ja vir-

heeseen johtaneet toimenpiteet (jos tiedossa) kirjataan ylös ja niistä ylläpidetään erillistä 

virhetietokantaa. Virhetietokantaan määritellään ehkäisevät toimenpiteet virheen uudel-

leen esiintymisen ehkäisemiseksi. Tietokannan pohjarakenne on esitetty seuraavan 

sivun kuviossa 7. 
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KUVIO 7. Virhetietokannan rakenne 

 

Työni keskeisimpänä tavoitteena ollut alustava laatukäsikirja saatiin laadittua, jonka 

avulla kohdeyrityksessä voidaan jatkaa laadunkehitystyötä ja kaikkia yrityksen toimin-

toja ohjaavan ja kehittävän laadunhallintajärjestelmän rakentamista. Laatukäsikirjan ja 

asiakirjojen rakentamisessa pyrin selkeään ja yksinkertaiseen rakenteeseen, jota olisi 

helppo päivittää ja täydentää. Laadunhallintajärjestelmän kehittämisen jatkamisen poh-

jaksi laadittu edellä esitelty aineisto toimii hyvänä mallina uusien asiakirjojen luonnissa. 

Laatukäsikirjan sisältö on kokonaisuudessaan luottamuksellinen, tässä luvussa esiteltyjä 

poikkeuksia lukuun ottamatta. 
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8 POHDINTA 

 

 

Nykyinen tiukka taloustilanne ajaa ihmiset miettimään tarkemmin ostamiaan tuotteita ja 

palveluita, jolloin rahat sijoitetaan harkitusti laadukkaaseen, kestävämpään ja toiminta-

varmempaan vaihtoehtoon. Tämän vuoksi asiakkaiden laatutietoisuus kasvaa ja laadun 

merkitys on yhä enenevissä määrin hallitseva ostopäätökseen ajava voima. Sijoitetulle 

rahalle halutaan odotusarvot täyttävä tai jopa ylittävä vastine. Yritysten on pyrittävä ja 

pystyttävä tuottamaan laadukkaita tuotteita ja palveluita selviytyäkseen yhä kovenevilla 

markkinoilla. Asiakkaiden tarpeet tulee tiedostaa ja niihin tulee vastata liiketoiminnan 

kannattavuuden rajoissa. Vaikuttavalla laadunhallintajärjestelmällä varmistutaan toi-

minnan täyttävän kaikki asetetut vaatimukset, tehokkaan johtamisen, koordinoinnin ja 

ohjauksen kautta. 

 

Aiheen laajuus ja eri aihealueiden sisäistämisen tarve oli mielestäni todella suuri ja vä-

lillä oli melkoisen epätoivoinen olo koko opinnäytetyön vaativuuden suhteen. Ei sitä 

vielä työn aloitusvaiheessa tajunnutkaan kuinka haastavasta ja laajasta kokonaisuudesta 

työni tulisi koostumaan. Lähdeaineistoa oli niin rutkasti, että sitä oli pakko lähteä ra-

jaamaan ja päättää kuinka laajasti lähden laatua tutkimaan. Suorittamani laatututkimus 

oli mielestäni riittävä aihealueen sisäistämiseksi ja lopputuloksen saavuttamiseksi. En 

myöskään nähnyt tarpeelliseksi kirjoittaa tähän työhön auki kaikkia standardin vaati-

muksia, vaan mielestäni oli järkevämpää kertoa vain eri standardin aihealueiden vaati-

mukset tiivistetysti.  

 

Laadunkehitystyöni lähti täysin tyhjältä pöydältä. Ennen opinnäytetyötä en ollut kuul-

lutkaan yhtään mitään laatukäsikirjasta tai laadunhallintajärjestelmästä. Laatu oli minul-

le vain etäinen käsite jo valmistetusta tuotteesta. Laatukäsitykseni syveni työtä tehdessä 

koskemaan myös kaikkea sitä, mitä tapahtuu tuotetta valmistettaessa ja suunniteltaessa. 

Laadukkaan tuotteen valmistamisen mahdollistamiseksi tehdään useita toimenpiteitä ja 

niihin käytetään arvokkaita resursseja. Tätä ei tuotteen loppukäyttäjänä useinkaan tule 

ajateltua, vaikka ISO 9001-logoja näkeekin melkein joka toisessa tavarasta mitä kotoa 

löytyy. 

 

Omalta osaltani olen tyytyväinen saavuttamaani lopputulokseen. Näin jälkiviisaana olisi 

monta asiaa pitänyt tehdä toisin. Opinnäytetyön teko olisi tullut aloittaa paljon aikai-
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semmin ja koko opinnäyteprosessille olisi pitänyt määrittää tarkka suunnitelma ja tavoi-

te heti työn alussa. Nyt selkeää päämäärää ei oikein ollut, vaikka se tarkentuikin työn 

edetessä. Työkiireet ja kouluprojektit söivät muutenkin jo tiukkaa aikataulua, joten sii-

hen nähden lopputulokseen täytyy olla tyytyväinen, vaikka toivoisin sen olevan hieman 

kattavampi. Kaiken kaikkiaan laatukäsikirjan laatiminen oli mielenkiintoinen ja opetta-

vainen kokonaisuus, josta on varmasti minulle hyötyä tulevaisuuden työtehtävissäni.  

 

Uskon, että laatimani pohjatyö auttaa ja helpottaa kohdeyrityksen laadunhallintajärjes-

telmän rakentamisessa. Ymmärrykseni laadunhallintajärjestelmästä ja sen rakentamises-

ta on nyt sillä tasolla, että uskon sen kehittämisen yrityksessä onnistuvan yhdessä toimi-

tusjohtajan kanssa ilman ulkopuolista asiantuntijaa. Tässä työssä luodun aineiston toi-

mivuus voidaan todeta vasta, kun ne otetaan määrätietoisesti yrityksessä jokapäiväiseen 

käyttöön. Kun niiden toimivuus ja soveltuvuus varmistetaan, lähdetään laadunhallinta-

järjestelmää laajentamaan suunnitelmallisesti kohti kaikkia yrityksen toimintoja, ISO 

9001:2015 versiota silmällä pitäen. Lopullisena tavoitteena on laadunhallintajärjestel-

män vaikuttavuuden ja tehokkuuden todisteeksi haettava sertifiointi ulkopuolisen audi-

toinnin avulla. 
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Liite 2. Viranomaismääräykset ja lainsäädäntö   1 (2) 

 

Tarkistettu:  26.3.2015     

Suunnittelua koskevat määräykset ja ohjeet     

Dokumentti Vuosi Dokumentin nimi Sijainti   

RakMK A2 2002 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK D4 1978 LVI-piirrosmerkit Linkki  Ohjeet 

          

Lämmitysjärjestelmien suunnittelua koskevat määräykset ja ohjeet     

Dokumentti Vuosi Dokumentin nimi Sijainti   

RakMK C1 1998 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK C4 2003 Lämmöneristys Linkki  Ohjeet 

RakMK D2 2012 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK D3 2012 Rakennusten energiatehokkuus Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK D5 2012 
Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystarpeen 
laskenta Linkki  Ohjeet 

RakMK D7 1997 Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset Linkki  Määräykset 

RakMK E1 2011 Rakennusten paloturvallisuus Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK E2 2005 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus Linkki  Ohjeet 

RakMK E3 2007 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK E7 2004 Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus Linkki  Ohjeet 

RakMK E8 1985 Muuratut tulisijat Linkki  Ohjeet 

RakMK E9 2005 Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus Linkki  Ohjeet 

K1/2013 2014 Rakennusten kaukolämmitys Linkki  Määräykset ja ohjeet 

MRL/132 1999 Maankäyttö- ja rakennuslaki [57 §, 117 §, 126 §, 150 §) Linkki  Määräykset 

          

Rakennusten energiatehokkuutta koskevat määräykset ja ohjeet     

Dokumentti Vuosi Dokumentin nimi Sijainti   

RakMK D2 2010 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK D3 2012 Rakennusten energiatehokkuus Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK D5 2012 
Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystarpeen 
laskenta Linkki  Ohjeet 

50/2013 2013 Laki rakennuksen energiatodistuksesta Linkki  Määräykset 

 
  

 
    

Vesi- ja viemärijärjestelmiä koskevat määräykset ja ohjeet     

Dokumentti Vuosi Dokumentin nimi Sijainti   

RakMK C1 1998 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK C2 1998 Kosteus Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK D1 2007 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK D1 2010 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Linkki  Muutos 

RakMK D3 2012 Rakennusten energiatehokkuus Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK D5 2012 
Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystarpeen 
laskenta Linkki  Ohjeet 

  
 
 
 
 
 
 
       

                                          
 
 
 
 
 
 
 

http://www.finlex.fi/data/normit/10970-a2.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/1934-d4.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/1917-c1.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/1931-C4s.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/37187-D2-2012_Suomi.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/37188-D3-2012_Suomi.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607-suomi.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/2216-d7.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/37126-E1_2011-fi.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/28207-E2su2005.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/30497-RakMk_E3_2007_FI.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/17076-E7s.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/1940-e8.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/28202-E9su2005.pdf
http://energia.fi/sites/default/files/julkaisuk1_2013_20140509.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
http://www.finlex.fi/data/normit/37187-D2-2012_Suomi.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/37188-D3-2012_Suomi.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607-suomi.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130050
http://www.finlex.fi/data/normit/1917-c1.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/1918-c2.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/28208-D1_2007.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/36380-D1_2010.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/37188-D3-2012_Suomi.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607-suomi.pdf
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                                             2 (2) 

Ilmanvaihtojärjestelmiä koskevat määräykset ja ohjeet     

Dokumentti Vuosi Dokumentin nimi Sijainti   

RakMK C1 1998 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK E1 2011 Rakennusten paloturvallisuus Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK E7 2004 Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus Linkki  Ohjeet 

RakMK D2 2010 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Linkki  Määräykset ja ohjeet 

          

Radonjärjestelmiä koskevat määräykset ja ohjeet     

Dokumentti Vuosi Dokumentin nimi Sijainti   

RakMK B3 2004 Pohjarakenteet Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK D2 2010 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Linkki  Määräykset ja ohjeet 

          

Jäähdytysjärjestelmiä koskevat määräykset ja ohjeet     

Dokumentti Vuosi Dokumentin nimi Sijainti   

RakMK D2 2010 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK C1 1998 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK C2 1998 Kosteus Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK D3 2012 Rakennusten energiatehokkuus Linkki  Määräykset ja ohjeet 

RakMK D5 2012 
Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystarpeen 
laskenta Linkki Ohjeet 

 

 

  

http://www.finlex.fi/data/normit/1917-c1.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/37126-E1_2011-fi.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/17076-E7s.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/37187-D2-2012_Suomi.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/17075-B3s.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/37187-D2-2012_Suomi.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/37187-D2-2012_Suomi.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/1917-c1.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/1918-c2.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/37188-D3-2012_Suomi.pdf
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Liite 3. PlanPro Oy - asiakaskysely    1 (4) 
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      2 (4) 
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      3 (4) 
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      4 (4) 
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Liite 4. Johdon katselmuspöytäkirja    1 (2) 

 

    

JOHDON KATSELMUSPÖYTÄKIRJA v. 1.0 

 

Päivämäärä:   __________________ 

Katselmuksen suorittajan kuittaus:  __________________ 

 

Katselmoitava kohde OK Huomiot, havainnot ja kehitysehdotukset 

Aikaisempien katselmusten 
havainnot 

 

  

 
Ulkopuoliset auditointirapor-

tit 
 

  

 
Sisäiset auditointiraportit 

 

  

Esiintyneet virheet ja ongel-
mat, onko nyt kunnossa? 

 

  

Korjaavien toimenpiteiden 
vaikutukset 

 

  

 
Toimintavarmuus 

 

  

Resurssien riittävyys, toimin-
taympäristön muutokset 

 

  

Laadunhallinnan tehokkuu-
den arviointi 

 

  

Ehkäisevien toimenpiteiden 
tehokkuus 

 

  

 
Asiakaspalautteen analysoin-

ti 

 

  

Henkilöstöpalautteen analy-
sointi 

 

  

Laatupolitiikan ja laatutavoit-
teiden arviointi 

 

  

 
Parantamissuositukset 

  

 
Muut huomiot 
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2 (2) 

Päätökset 

Laadunhallintajärjestelmän ja prosessien vaikuttavuuden parantaminen: 

 

 

 

Asiakasvaatimuksiin liittyvät tuotteen parannukset: 

 

 

 

 

Resurssitarpeet: 

 

 

 

 

Muut päätökset: 

 

 

 

Jatkotoimenpiteet 

Laadunhallintajärjestelmän ja prosessien vaikuttavuuden parantaminen: 

 

 

 

Asiakasvaatimuksiin liittyvät tuotteen parannukset: 

 

 

 

 

Resurssitarpeet: 

 

 

 

 

Muut jatkotoimenpiteet: 
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Liite 5. Henkilöstön perehdyttämislomake (kansilehti on jätetty pois)  

 

Perehdyttäjä:  ________________ 

Perehdytettävä: ________________ 

 

 

 

Perehdytettävän kommentteja: 

 

 

 

 

  

  Kuittaus Päivämäärä 

1 Avaimet ja pysäköintimahdollisuudet   

2 Henkilökunnan ja toimitilojen esittely   

3 Yrityksen toiminta, käytännöt ja tavoitteet   

4 Yrityksen laadunhallintajärjestelmään tutustuminen   

5 Työaika, poissaolojen ilmoitusvelvollisuudet ja lo-
mat 

  

6 Viralliset tauot ja ruokailu   

7 Siisteys ja järjestys   

8 Tapaturmat ja sairastapaukset   
9 Laatu ja omavalvonta   

10 Vastuut ja velvollisuudet   

11 Työn tavoitteet   

12 Tuotantoprosessin sisältö   

13 Työtehtävät   

14 Käytettävät ohjelmistot, tietoturvallisuus   

15 Muut ilmenneet asiat, mitä?   

16    

17    
18    

19    

20    
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Liite 6. Hanketietokortti     1 (8)
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      2 (8) 
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      3 (8) 
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      4 (8) 
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      5 (8) 
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      6 (8) 
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      7 (8) 
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      8 (8) 
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Liite 7. IV-suunnittelun tarkastuslista (kansilehti on jätetty pois)  1 (2) 
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2 (2) 
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Liite 8. Prosessin sisäinen arviointilomake (kansilehti on jätetty pois) 

 

Päivämäärä:  ___________________ 

Kohde ja prosessi: ___________________ 

Arvioija:  ___________________ 

Arvioitava kohde K / E Kommentit; risut ja ruusut 

Onko prosessirakenne toimi-
va, missä esiintyy ongelmia? 

  

Sujuiko prosessin etenemi-
nen sujuvasti ja päämäärä-

tietoisesti 

  

Tiesitkö jokaisen työtehtävä-
si tarkoituksen ja tavoitteen? 

 

  

Tiesitkö jokaisen työtehtävä-
si aikataulutuksen ja ”deadli-

nen”? 

  

Olivatko lähtötiedot tarpeeksi 
kattavat? 

 

  

Olivatko prosessiin varatut 
resurssit riittävät? 

 

  

Esiintyikö sisäisessä tai ul-
koisessa tiedonkulussa on-

gelmia? 

  

Esiintyikö tuotteen toteutta-
misessa ongelmia? 

 

  

Puututtiinko ongelmiin ja 
laadittiin ehkäisevät toimen-

piteet? 

  

Ovatko työohjeet riittävät, 
missä esiintyy puutteita? 

 

  

Onko työssäsi tarvittava tieto 
helposti saatavilla? 

 

  

Ovatko työkalut ja ohjelmis-
tot riittävät? 

 

  

 
Parantamissuositukset 

  

 
Muut huomiot 

 

  

   

 


