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1 Johdanto 

Laadukkaan työn vaatimukset kehittyvät koko ajan tarkemmaksi, kilpailun kiristyessä. 

On tärkeää että yritys pystyy tarjoamaan laadukasta rakentamista tietynlaisin standartein 

ja kehittämään jatkuvasti toimintaansa. Tämän opinnäytetyö keskittyy pienen perhe yri-

tyksen laatukäsikirjaan, eikä sillä tähdätä minkäänlaisiin sertifikaatteihin. 

Laadukas lopputulos syntyy kun laatua tarkkaillaan läpi koko rakennusprosessin. Työ-

maan aikana laatua tulee tarkastella niin aikataulujen, kustannusten kuin laadunkin kan-

nalta, jotta saavutetaan vaadittu ja haluttu työtulos.   

Tässä opinnäytetyössä tuloksena tulee olemaan laatukäsikirja kaikkine lomakkeineen 

joilla työn järjestelmällinen hallinnoiminen on mahdollista ja laatu säilyy hyvänä läpi kaik-

kien urakoiden.  
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2 Laadun merkitys 

Laadulla on monia eri määritelmiä mutta, tässä tapauksessa painotan laatua palvelun ja 

tehdyn tuotteen näkökannalta. Rakennusalalla on tärkeää että laatu täyttää asiakkaan 

tarpeet ja odotukset. Palvelun tulee olla laadultaan sellaista että asiakkaat ovat tyytyväi-

siä, näin taataan pitkäaikaisia asiakassuhteita. Korkea laatu takaa yrityksen menestyk-

sen ja kasvumahdollisuuksia. Kilpailutilanne on kiristynyt rakennusalalla huimaa vauhtia 

ja laadusta on tullut yhä tärkeämpi osa rakentamista ja sen merkitys kasvaa edelleen. 

Ongelmia kuitenkin löytyy vielä sen suhteen, että laadunvarmistuksella ei voida taata, 

että yritys menestyy. Koska monissa tapauksissa halvin hinta ratkaisee ja tämä ei vielä 

tarkoita sitä, että työ on laadultaan asianmukaista ja asiakas saa sellaisen lopputuloksen 

mitä hän haluaa. 

Laatu on iso osa yrityksen imagoa eli yrityksen ulospäin antamaa vaikutelmaa. Erityisesti 

pienillä yrityksillä kilpailu on tiukkaa ja tämän takia heidän on jatkuvasti kehitettävä yritys 

toimintaansa. Toki suurissa yrityksissä ongelmat ovat samat, mutta siihen kategoriaan, 

jossa kilpaillaan Suomen suurimmista urakoista, eivät monet vielä pysty. Tämä johtuu 

siitä, että referenssit eivät riitä. Eli vain Suomen suurimmilla yrityksillä on kykyä tarjota 

tällaisia urakoita. (1) 

 

Kuva 1: Koettu kokonaislaatu (5) 



3 

  

2.1 Laatu  

Laatuajattelun lähtökohtana on asiakkaiden tarpeiden täyttäminen. Yrityksen toiminta on 

laadukasta silloin kun asiakas on aina tyytyväinen lopputulokseen. Asiakkaiden tarpeet 

ja toiveet on helpoin saavuttaa kun on selvittänyt aina tarkasti kaikki toivotut vaatimukset. 

Rakentamisessa tämä yleisesti ottaen tarkoittaa sitä, että kaikki esimerkiksi urakkaa kos-

kevat asiakirjat on tarkasti tutkittu ja materiaalivalinnat ovat laadukkaat sekä ammattitaito 

hyvää. Mielestäni kuitenkin se, periaate että pelkällä asiakirja laadulla korvataan ammat-

titaito, on kadonnut. Nykyään enemmänkin keskitytään niin sanotusti paperilla hyvältä 

näyttämiseen, kuin siihen, että työn jälki, laatu ja ammattiylpeys säilytetään. Koska itse 

koen, että lopputuloksen kannalta se on tärkein asia.  On tärkeää luottaa omaan tekemi-

seensä, jotta lopputulos on hyvää. (1,5) 

Yrityksessä laadunvarmistuksen huolehtimisen hoitaa johtoporras, mutta siihen sidotaan 

toimintaohjeiden avulla myös yrityksen omat työntekijät, sekä aliurakoitsijat. Yrityksessä 

kaikkien tulee sitoutua laadunvarmistukseen ja ylläpitoon. Tässäkin tapauksessa uskon 

itse siihen, että ammattiylpeys on se kantava voima kaikelle tekimiselle. (1) 

2.2 Rakentamisen laadun osatekijät 

Rakennushanke on prosessi, lopputulos tarkentuu aina urakan edetessä, tilaajan toiveita 

ja tarpeita kuunnellen. Rakennuttaminen, materiaalit, suunnittelu ja tuotanto yhdessä te-

kevät kokonaisuuden ja kaikki näistä vaikuttaa lopputulokseen. Rakentamisen laatu ja-

kaantuu kahteen osaan eli lopputulokseen ja rakennusprosessin laatuun. (1) 

2.3  Laatujohtaminen 

Laatujohtaminen on kokonaisvaltaista työntekoa sen eteen, että koko yrityksen toiminta 

on sellaista että laatu saavutetaan ja se jopa ylittää asiakkaan odotukset. Hyvä laatujoh-

taja ajaa asioita niin, että kaikki yrityksen osat ja toimijat pyrkivät tekemään asiat niin, 

että laatu on hyvän rakennustavan mukaista.  
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Johto sitoutuu kehittämään ja noudattamaan laadullista valvontaa ja siihen liittyviä toi-

menpiteitä. Kaikki prosessit ja työt suunnitellaan laatua silmälläpitäen. Johto sitoutuu ke-

hittämään laatua jatkuvasti, sitä tarkkaillen ja muutoksia tehden. Johdon siis tulee katsoa 

asiaa laaja kantaisesti, jotta se toteutuu kaikessa työssä, eikä vain yhdessä toimin-

nassa.(1,10) 

 

 Kuva 2: Laatujohtamisen keinot (5) 

2.4 Käytännön jatkuva valvonta 

Laatu käytännössä esimerkiksi työmaalla, koostuu laadun jatkuvasta valvonnasta. Laa-

tujohtamisen pohjana on aina, prosessin valvonta sekä kehittäminen. Tähän kuuluu laa-

tuvirheiden vähentämiseen tähtäävä ongelman ratkaisu, laadunvarmistusta tukevien laa-

tujärjestelmien soveltaminen, sekä sen liittäminen organisaation kehittämiseen.(3) 
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Kuva 3: Kokonaisvaltainen laadunhallinta (4) 

2.5 Organisaation kehittäminen 

 Johdon roolin korostaminen 

 Asiakaskeskeisyys 

 Työntekijöiden motivoiminen ja osallistuminen 

 Toimintojen tarkastelu prosesseina 

 Systeemilähtöinen johtaminen 

 Jatkuva halu kehittyä 

 Tosiasioihin perustuva johtamismalli 

(3) 
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Kuva 4: Laatujärjestelmän asema organisaatiossa (5) 

2.6  Asiakkaan kokema laatu 

Tuntemalla ja tietämällä asiakkaan toiveet saadaan aikaan laadukasta työtä. Suunnittelu 

vaikuttaa ensisijaisesti teknisiin ominaisuuksiin ja ulkonäköön. Asiakkaan havaitsema 

suhteellinen laatu on hänen saamansa tuotteen laadun suhde odotettuun. Tuote on asi-

akkaan mielestä hyvä silloin kun se vastaa hänen odotuksiaan. Asiakkaisiin kuuluvat 

sekä lopputuotteen käyttäjät että kaikki yrityksen sisäiset asiakkaat.(5) 

Laatu syntyy aina toiminnan tuloksena, jotta tulos olisi halutun kaltainen, toimintaa ohja-

taan siten, että virheitä ei tapahtuisi. Virheiden välttämiseksi toimintaa suunnitellaan tar-

kasti. Näin asiakas on yleensä tyytyväinen palveluun ja saamaansa tuotteeseen. Koen 

myös, että kun asiakkaat tai etenkin asuinalueilla asukkaat otetaan huomioon ja heitä 

kuunnellaan, auttaa se siihen että, he ovat tyytyväisiä lopputulokseen.(5) 

2.7 Viranomaisten edellytykset rakentamisenlaatuun  

Rakentamisen ohjaus perustuu aina lakiin, asetuksiin ja rakentamismääräyksiin. Laissa 

ja asetuksissa on määritelty rakentamista koskevat määräykset ja vaatimukset, joilla var-

mistetaan niin sanottu vähimmäislaatu rakentamiselle. 
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Rakentamismääräyskokoelmasta taas löytyvät näihin liittyvät tarkentavat, yleensä tekni-

siä piirteitä koskevat määräykset. Määräykset edellyttävät rakentajia, tilaajia ja urakoit-

sijoita noudattamaan hyvää rakennustapaa. 

Viranomaisten ensisijainen tarkoitus on varmistaa, että rakennushankeen suorittaa asi-

antuntevat ja ammattitaitoiset ihmiset. He myös huolehtivat, että kaikissa hankkeissa 

noudatetaan lakia, säädöksiä, asetuksia ja määräyksiä. Viranomaiset kuitenkin määrit-

tävät vain vähimmäistason. 

Rakennustyön valvonta varmistaa, että: 

 rakennushankkeessa mukana olevilla on vastuita 

 rakentamisessa käytetään rakennusalan kehittämiä, laatujärjestelmiä, turvalli-

suusjärjestelmiä ja ympäristö suojelevia järjestelmiä 

 työllä pystytään osoittamaan vaadittavat kelpoisuudet 

Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa vaatimukset niin urakoitsijalle, rakennuttajalle, tilaa-

jalle kuin suunnittelijallekin. Rakennuttajalle laissa on erityinen huolehtimisvelvollisuus, 

tämä tarkoittaa sitä, että rakennuttajan on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitel-

laan ja rakennetaan säädösten ja määräyksien mukaan. 

Tilaajan tulee määritellä hankkeessa käytettävät laadunvarmistusmenetelmät, sekä oma 

työmaavalvonta ja sen toteutus. Viranomaisten tärkeimmät laadunvarmistustoimenpiteet 

ovat: 

 aloituskokous 

 rakennustyön tarkastusasiakirjat  

 laadunvarmistusselvitys. 

(5,3) 
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2.7.1 Aloituskokous 

Aloituskokouksen tarkoituksena on selvittää osapuolille mitä rakennushankkeessa tulee 

ottaa huomioon. Kokouksessa tulee olla läsnä vähintään urakoitsija, pääsuunnittelija, ti-

laajan edustaja, sekä vastaava työnjohtaja.  

Aloituskokouksen tarkoituksena on, että pöytäkirjaan määritellään rakennushankkee-

seen ryhtyvälle hänen velvoitteensa, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset 

osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt tarkastuksia varten ja muut selvityksen ja 

toimenpiteet laadusta huolehtimiseen.(5) 

2.7.2 Tarkastusasiakirja 

Tarkastusasiakirjan tarkoituksena on yhtenäistää ja helpottaa valvontaa ja asioiden kir-

jaamista. Asiakirjaan tehdään merkinnät katselmuksista ja viranomaistarkastuksista. 

Hankkeen laatu ja koko vaikuttaa asiakirjan laatimiseen, mutta sen perimmäinen tarkoi-

tus on, että voidaan varmistua siitä, että työ on tehty säännösten, määräysten ja hyvää 

rakennustapaa noudattaen.(5) 

2.7.3 Laadunvarmistusselvitys 

Tämä on rakennusvalvontaviranomaisten vaatima menettely, joka on tarpeen silloin kun 

aloituskokouksessa todettujen järjestelyjen ja menettelyjen nojalla ei voida osoittaa, että 

saavutetaan säännösten ja menettelyjen määräämä taso. Laadunvarmistusselvitys voi 

koskea, joka koko urakkaa tai yhtä laajempaa työvaihetta. Rakennusvalvontaviranomai-

sen tulee hyväksyä selvitys, ennen kuin työ tai työvaihe voidaan aloittaa. Laadunvarmis-

tusselvitykseen voidaan vaatia lisä selvityksiä tai toimenpiteitä joita, ovat esimerkiksi: 

 riskiarvioinnit 

 lista henkilöistä, jotka suorittavat työmaalla tarkastuksia, sekä heidän koulutusta-

sonsa 

 työmaan laatusuunnitelma 

 katselmukset 
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 mittauksen 

 vastaanotto tarkastukset. 

(5) 

2.8 Tekninen laatu 

Tekninen laatu tarkoittaa sitä että tuote sopii käyttötarkoitukseensa. Teknisen laadun ta-

voitteena on suunnitelman ja toteutuman mahdollisimman täydellinen vastaavuus. Jos 

laatuongelmia havaitaan, se korjataan ja sen toistuminen ehkäistään mahdollisimman 

tehokkaasti. Kun laatuongelmat saadaan ratkaistua, johtaa se yleensä parempaan toi-

minta tapaan, jota voidaan kehittää lisää. (3) 
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3 Laatujärjestelmä 

Laatujärjestelmä on lähinnä käsite, sitä käytettiin 1980–90-luvulla kuvaamaan koko laa-

tutoiminnan kokonaisuutta. Nykyään on käytössä erilaisia kolmannen osapuolen tekemiä 

standardeja joita ovat esimerkiksi ISO 9000. Useiden varsinkin suurempien yrityksien 

järjestelmiä on sertifioitu laadunvarmistuksen vuoksi. Laatua yrityksissä varmistaa 

yleensä aina johto, ja silloin kun se on sidottu johtamisjärjestelmään, on se yleensä toi-

miva.(6) 

Laatujärjestelmän ensisijainen tarkoitus on ohjata yrityksen sisäistä johtamista. Lähtö-

kohtina ovat asiakkaiden ja yrityksen omat tarpeet. Laatujärjestelmän avulla voidaan oh-

jata helposti yrityksen sisäistä toimintaa, esimerkiksi ongelmien poistamiseen sekä hy-

väksi todettujen asioiden säilyttämiseen.(5) 

 

Kuva 5: Timo Tuurala 2003. Lähde SFS-EN ISO 9004-2 -standardi. (3) 
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3.1 Laadunvarmistuksen tavoitteet ja keinot 

Laadunvarmistus alkaa suunnittelusta ja päättyy käyttöönottoon. Tehtäviin kuuluu: 

 laadunvarmistustoimenpiteiden selvittäminen ja niiden ymmärtäminen 

 laaduntarkastuksen suoritus 

 laatuvirheiden syiden selvittäminen ja kirjaaminen 

 dokumenttien keräys, analysointi ja käyttö. 

Tavoitteena on myös, että hankkeen laatuvaatimukset ja muut tiedot kulkevat kaikkien 

osapuolien välillä.  

Laaduntuottoon kuuluu, että: 

 rakennuttaja täyttää velvollisuutensa 

 urakoitsija saa suunnitelmat ja työhön tarvittavat paperit oikeaan aikaan 

 suunnitelmien oikeellisuus ja yhteenkuuluvuus on varmistettu. 

Laatuvaatimukset tulee löytyä rakennusselostuksesta, työselostuksesta ja suunnitelma-

piirustuksista. Näissä papereissa rakennuttajan tulee selvästi ilmoittaa laatuvaatimukset, 

niin yleisesti kuin kohde kohtaisesti. Yleisellä tasolla selvitetään asiat viitaten, rakennus-

alan yleisiin laatuvaatimuksiin(RYL-2000). Ja kohde kohtaiset on taas kirjoitettu auki työ-

selostuksessa. Mikäli jotain ristiriitoja näiden lisäksi löytyy, lähdetään asiaa selvittämään 

rakennusalan yleisistä sopimusehdoista(YSE 1998). 

Yhtenä osana laadunvarmistusta on raportointi. Sen avulla dokumentoidaan ja tätä 

kautta tunnistetaan laaturiskejä sisältäviä töitä ja voidaan käynnistää aiheutumissyiden 

selvitys. 
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Tilaaja myös määrittelee urakkasopimusta varten urakoitsijalta vaadittavat laaduntuotto-

kyvyn ja laadunvarmistustoimenpiteet. Tilaajan ja rakennuttajan lisäksi myös viranomai-

set vaativat tietynlaisia laadunvarmistustoimenpiteitä ja ne on kirjattu maankäyttö ja ra-

kennuslakiin, sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.(5) 

3.2 Laadun eri näkökulmat 

Rakentamisessa laatu voidaan nähdä kuudella eri tavalla. Nämä näkökulmat antavat 

erilaisia suhtautumistapoja laatuun. Näkökulmat ovat valmistus-, tuote-, arvo-, kilpailu-, 

ympäristö- ja asiakaskeskeinen laatu. Kuhunkin näkökulmaan voidaan liittää erilaisia ta-

voitteita ja ongelmia. 

  

 

Kuva 6: Laadun eri näkökulmat (5) 

Laadun näkökulmien avulla on helppo tarkastella yrityksen laaduntuottokykyä. 

 Valmistuskeskeisen laaduntuottokyky: virheellisten tuotteiden ja palveluiden 

määrää voidaan seurata ja pitää kunnossa. 

 Tuotekeskeinen laaduntuottokyky: tuotetaan käyttö- ja ulkonäkö ominaisuuksil-

taan hyviä tuotteita. 
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 Arvokeskeinen laaduntuottokyky: tekee kustannus-hyötysuhteeltaan hyviä tuot-

teita. 

 Kilpailukeskeinen laaduntuottokyky: tuote on kilpailijoihin nähden hyvä laatuista 

ja heijastuu siten yrityksen antamaan kuvaan laadustaan. 

 Ympäristökeskeinen laaduntuottokyky: myönteisiä tuotteita ympäröivään luon-

toon ja yhteiskuntaan 

 Asiakaskeskeinen laaduntuottokyky: saa asiakkaiden tarpeet tyydytettyä ja näin 

pitää asiakkaat tyytyväisenä. 

(5) 

3.3  Laatujärjestelmän tarkoitus 

Laatujärjestelmässä kuvataan yrityksen, ongelmatilanteiden hoitokyky ja menettelytavat. 

Laatujärjestelmä on yrityksen erilaisten menettelytapojen ohjausjärjestelmien yläjärjes-

telmä ja sen tavoitteena on, että prosessissa toimitaan hyväksi havaitulla tavalla. Peri-

aatteessa tavoitteena on pystyä toteamaan, että laatu pysyy hyvänä läpi jokaisen työ-

tehtävän sekä, sitä myötä taata asiakastyytyväisyys yritystä kohtaan.(1,5) 

Laatujärjestelmä on: 

 yrityksen toiminnan mallintamista 

 yrityksen tapahtumien kulun määrittelemistä 

 tapa määritellä vaatimuksia 

- tapahtumille 

- toimittajille 

- edellisille vaiheille 
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- informaatiolle 

- tuloksille 

 tapa valvoa yrityksen toimintaa ja ohjausta, sekä määritellä suorituskykyä ja sen 

kehittämistä 

 tapa saada tietoa toiminnasta ja vertailla saatuja tuloksia asetettuihin tavoitteisiin 

 tapa saada tietoa kehittymässä olevista negatiivisista tuloksista ja saada ne hal-

lintaan ennen kuin lisä ongelmia syntyy 

 suunnata tavoitteen asettamista  

 määritellä tiedonkulkua yrityksessä 

(5) 

3.4  Laatujärjestelmän rakenne 

Laatukäsikirja on osa laatupolitiikkaa. Laatukäsikirja kertoo yrityksen vision laadusta 

sekä omalle organisaatiolle että asiakaskunnalle. Siihen on eritelty yrityksen tavoitteet ja 

toiminta suunnitelma erilaisissa tilanteissa. Laatukäsikirja lähtökohtana ovat yrityksen 

omat tarpeet. Siinä tulisi kuvata toiminnan yleiskuvausta sekä yrityksen toimintaa. Laa-

tukäsikirjan tarkoituksena on ohjata ja auttaa ymmärtämään organisaation tavoitteita. Se 

on oiva apuväline myös perehdytettäessä uusia aliurakoitsijoita sekä työntekijöitä. Laa-

tukäsikirjan tulisi myös ohjata toimintaa ja siihen liitetään yleensä tarkentavia työoh-

jeita.(7) 

Laatujärjestelmä koostuu seuraavasti: 

 vastuut ja valtuudet laatuun liittyvistä toimista 

 organisaatiorakenne yrityksen yleisjohdon tasolla 



15 

  

 resurssit ja henkilöstö (tarvittavat henkilöresurssit ja vaadittavat erikoistaidot, tuo-
tantovälineet, tarkastus- ja testausvälineet) (kaikki henkilöstö - ei vain laatuhen-
kilöstö) 

 operatiiviset menettelyohjeet 

 

Laatujärjestelmän rakenne on yksilöllinen jokaisella yrityksellä, vaikka pyrkimys ja toi-

minta olisivatkin samanlaista. Laatujärjestelmä on erityisen tärkeä sellaisissa tilanteissa 

joista ei ole erillisiä toiminta ohjeita tai määräyksiä. Tämän takia järjestelmän tulee olla 

riittävän täsmällinen ja yksi selitteinen.(5,7) 

 

3.5  Kehittäminen 

Laatujärjestelmää tulisi kehittää sisäisellä auditoinnilla aika ajoin. Auditoinnista kirjoite-

taan raportti jotta korjattavat asiat tulevat muistiin. Tämän jälkeen aletaan korjaamaan 

havaittuja korjattavia kohteita laadussa ja pystytään välttämään mahdollisia uusia vir-

heitä.   

Kehittäminen edellyttää erilaisia toiminta muotoja; saavutettu taso pitäisi säilyttää, havai-

tut ongelmat korjata ja aina tulisi etsiä uusia mahdollisuuksia kehittää ja hyödyntää van-

haa toimintaa.  

Saavutetun tason ylläpitäminen vaatii edellä mainittua auditointia eli suunnittelua ja tar-

kastelua. Tärkeää on että palvelu tuotetaan toimintaohjeessa kuvatulla tavalla. Auditoin-

nin avulla pyritään tunnistamaan toiminnan poikkeamia ja selvittämään tavoitteiden saa-

vuttamista sekä tarkastelemaan ja tunnistamaan kehitystarpeita. Lisäksi sisäinen audi-

tointi toimii hyvin: 

 vaatimusten toteutumisen selvittäjänä  

 kehitysajatusten kokoamisessa 

 yrityksen toimintojen kehityskeskusteluna. 
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Jotta asiat voidaan korjata, on edellytyksenä, että ongelmat havaitaan herkästi ja laatu-

poikkeamien syyt selvitetään.(3,5) 

3.6 RALA 

RALA on rakentamisen laatua valvova suomalainen yritys joka on perustettu vuonna 

1997. RALA on maksullinen palvelu joka tutkii ja arvioi rakennusalan yrityksiä. Palvelu 

on maksullinen, mutta käytännössä kaikki tilaajat vaativat pätevyyttä. 

 RALA kertoo tilaajalle yrityksen toiminta kyvystä sekä laaduntuotosta.  Kun yritys täyttää 

tilaajavastuulain edellyttämät rekisteröitymisvaatimukset ja ilmoitusvaatimukset, se voi 

hakea RALA-pätevyyttä. Pätevyyttä haetaan aina vuodeksi kerrallaan. 

Asiantuntijat arvioivat yrityksen hakemuksen arviointilautakunnassa, jossa sitten pääte-

tään pätevyyden myöntämisestä. Pätevyys on aina Y-tunnus kohtainen. 

Pätevyyden myöntämisen perusteet: 

 resurssit ja tekninen osaaminen 

 yhteiskunnalliset velvoitteet ja tilaajavastuulain tiedot 

 taloudellinen kyky. 

(8) 

 

3.7 ISO 9000 

ISO-9000 on kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n julkaisema laadunhallintajär-

jestelmien vaatimuksia käsittelevä aineisto. Järjestelmästä on tehty uudistettu versio 

ISO-9001:2015 joka sisältää merkittäviä uusia parannuksia järjestelmään, esimerkiksi 

käsitteitä ja sanastoa on paranneltu tähän versioon. Se on vahvistettu eurooppalaiseksi 
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standardiksi. Ja tunnuksella SFS-EN ISO 900 kansainväliseksi standardiksi. Suomennos 

tästä on julkaistu marraskuussa 2015.  

Tähän järjestelmään kuuluu paljon auditointeja ja se on maksullinen, suurilla yrityksillä 

ISO-9001 on laajalti käytössä, mutta pienenä yrityksenä koimme sen turhan kalliiksi ja 

hyödyttömäksi sillä, harvempi tilaaja sitä vaatii kun urakat ovat vielä pieni muotoisia.(6) 
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4 Laatukäsikirjan luominen 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli siis tehdä pienelle perheyritykselle laatukäsikirja 

ja siihen laadunvarmistukseen tarvittavia liitteitä. Samalla päivitimme myös joitakin yri-

tyksessä käytössä olleita työohjeita sekä tarkastus lomakkeita. Myös henkilökorttien 

pohjat uusittiin sekä pohdittiin mahdollista vaihtoa valttikorttiin. 

4.1 Laatukäsikirja 

Laatukäsikirjaa ryhdyin luomaan tutustumalla laatu käsitteeseen yleisellä tasolla monien 

eri määrityksien kautta. Sisällysluetteloa aloin luomaan hankkimani tiedon perusteella ja 

sieltä poimimalla yritykselle sopivia kohtia, niin että saatiin kattavasti tarpeelliset asiat 

esille. Tämän jälkeen koottiin yritysjohdon kanssa ne asiat käsikirjaan jotka he kokivat 

tarpeellisiksi.  

Teksti laatukäsikirjaan syntyi yhdessä pohtien, millaista laatua haemme ja mitkä asiat 

ovat juuri meidän yrityksellemme tärkeitä. Tästä syntyi laatukäsikirja, jota lähdetään jat-

kokehittämään. Laatukäsikirjaa tullaan myös päivittämään vähintään kerran puolessa 

vuodessa. 

4.2 Lomakkeet 

Yrityksellä on ollut käytössä paljon lomakkeita jotka ovat suoraan INFRA:n (infraraken-

tamisen ammattilaisten toimiala- ja työnantajajärjestö) suoria pohjia. Lomakkeita päivi-

tettiin tukemaan yrityksen tarpeita ja vastaamaan tarpeita sen kaltaisilla työmailla joita 

yrityksellä yleensä on. Lomakkeet tuotiin Excel muotoon, sillä käytännössä kaikki teh-

dään yrityksessä juurikin kyseisellä ohjelmalla. 
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Kuva 7: Yrityksen esimerkki lomakepohja poikkeamailmoituksesta (tekijä: Charlotta Erk-

kilä) 
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4.3 Perehdytys 

Perehdytykselle luotiin oma pohja. Perehdytyslomakkeelle pystytään aina täyttämään 

tiedot uudesta työkohteesta, mutta esimerkiksi perus asiat mm. työturvallisuuden kan-

nalta pysyvät samana. Perehdytyslomakkeeseen liitetään aina kartta työmaa alueesta 

johon on merkitty ensiapuvälineiden, sammutuskaluston ja sosiaalitilojen paikat. Tämän 

lisäksi hahmottamaan aluetta jokaiselle työntekijälle pidetään jokaisen työmaan alka-

essa katselmus työmaasta. Tämä helpottaa työntekijöitä pääsemään heti helpommin 

kiinni alueeseen.  

Perehdytyslomake todettiin yrityksessä hyväksi vaihtoehdoksi ja se otettiin vastaan hy-

vin. Tämän pohjan lisäksi sosiaalitiloihin tuodaan nykyään aina juuri kyseistä työmaata 

koskevat tärkeät puhelinnumerot ja osoitteet jotta ne ovat aina saatavissa. 

4.4 Henkilökortit 

Henkilökorteille mietittiin päivitystä valttikortteihin. Tämä vaihtoehto jäi kuitenkin vielä 

taka-alalle sillä yritys ei käytännössä tee aliurakoita isoille yritykselle vaan ainoastaan 

omia urakoita. Tämän vuoksi luotiin vain uudistettu pohja, jotta yrityksessä voidaan itse 

tehdä siistit henkilökortit heti työmaalle saavuttaessa. Näin saatiin reaaliaikainen kortti 

heti käyttöön ja se toimii, erittäin hyvin varsinkin kun henkilökunta vaihtuu paljon kausi-

luonteisesti. Huomasimme myös että kortteja katoaa paljon joten kustannuksiltaankin 

tämä tuli halvemmaksi vaihtoehdoksi. 

4.5 Itselle luovutus asiakirja  

Yritykselle luotiin itselle luovutus asiakirja liitteeksi toiminnan laadun tarkkailuun. Toteutin 

työssäni, meille sopivan helposti kohteelle helposti muokattavan asiakirjan. Tätäkin tes-

tattiin konkreettisesti.  

Tässä suhteessa suurempaa hyötyä emme kokeneet asiakirjasta, sillä pienenä yrityk-

senä, työ tehdään ammatti ylpeydellä ja työtä tehdään aina niin, että voimme olla ylpeitä 
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itse tekemästämme työstä. Tilaajille se tuntui olevan tärkeä osa luovutus asiakirjoja, jo-

ten käyttöön jäi myös tämä pohja. Pohjaa tullaan kyllä vielä muokkaamaan johonkin 

suuntaan, että se ei ole aikaa vievä täyttää ennen urakan luovutus vaihetta.  
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5 Asiakastyytyväisyys 

Laadun tärkeimpänä osana pidän asiakastyytyväisyyttä. Pohdin työssäni keitä meidän 

asiakkaamme ovat. Asiakashan periaatteessa on juurikin tilaaja, yleensä kunta, vesilai-

tos tai yksityinen ihminen. (9.) 

 

Kuva 8: Asiakastyytyväisyys (9) 

5.1 Tilaajan tyytyväisyys 

Tilaajan tyytyväisyyttä miettiessäni päätin keskustella, itse tilaajan kanssa erään urakan 

yhteydessä. Kävi siis ilmi, että pieneltä yrityksen toiminnan arvoa ainakin kyseisien edus-

tajien kanssa parantaa, se että he näkevät itse tekemisen jäljet ja toiminnollisuuden. 

Tämä selkeytti paljon ja tämä onkin suuri syy miksi lähdimme kehittämään monia pohjia 

oma tekemiksi. Pohjista saadaan näin turhat asiat pois ja niistä tulee helpompi lukuisia. 

Pohdimme myös yhdessä, että voisiko kommunikointia ja urakoiden etenemistä jollakin 

keinolla parantaa. Lähdimme kokeilemaan viikkopalavereita työmaalla. Viikkopalaveri oli 

siis epävirallinen työmaakokous, jossa käytiin läpi viikon tapahtumat ja onko ongelmia 

selvinnyt tai tullut vastaan. Joka viikko työmaalta katselmoitiin ongelma kohtien laajuu-

dessa ja siitä kirjattiin epävirallinen pöytäkirja, jotta sopimukset ovat kuitenkin pitäviä. 
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Viikkopalaveri pidettiin kuitenkin vain viikkoina jolloin ei ollut virallista kokousta, jotta se 

saatiin mahtumaan jokaisen aikatauluun. 

Tämä todettiin sekä yrityksen, että tilaajan puolesta toimivaksi ratkaisuksi. Tulimme tu-

lokseen, että ehdottomasti seuraavassakin paikassa jatkamme samaa toiminta mallia. 

Sillä se säästi aikaa, kun ei tarvinnut koko ajan olla kirjoittamassa sähköposteja jossa 

varmistetaan että asiat ovat sovittuja. 

5.2 Asukas tyytyväisyys urakka-alueella 

Maanrakennustyömaat jotka ovat asutus alueella, ovat nousseet yrityksessä esille. Läh-

dimme laadunparantamisen kannalta tekemään työtä sen eteen, että asukkaiden olisi 

mahdollisimman helppo kysyä ja olla yhteydessä yritykseen, jotta he tuntisivat olonsa 

huomioon otetuiksi ja näin ollen ristiriitoja ei pääse niin helposti syntymään. 

Lähdimme pohtimaan asiaa siltä kannalta, että yleensä työmaalla on vain pakolliset tie-

dot jossa on numero mihin voi ottaa yhteyttä ja kunnat ilmoittavat alueen tapahtumista. 

Tulimme tulokseen, että se ei ole riittävä joten aloin miettimään erilaisia tapoja millä 

asukkaiden olisi helpompi kertoa ajatuksia ja toiveitaan.  

Tulin tulokseen, että alamme testaamaan kirje pohjaa joka jaetaan henkilökohtaisesti 

jokaisen asukkaan postiluukuun. Kirjeessä kerroimme ketä olemme, mitä alueella tulee 

tapahtumaan, millä aikataululla ja yhteystiedot mihin saa olla yhteydessä kun kysymyk-

siä ilmaantuu. Tämä osoittautui hyväksi keinoksi ja huono palautetta emme saanet työ-

maalta, sillä tieto lisää turvaa asukkaissa. Tämä keino myös vähensi huonoa palautetta 

paljon. Prosentuaalisesti en lähtenyt asiaa kuitenkaan tutkimaan, sillä jokainen ihminen 

on erilainen, mutta noin keskimäärin huonot palautteet ja valitukset vähenivät yli puolella. 

Suuremmissa kohteissa tämä ei varmasti toimisi mutta pienelle perheyritykselle jossa 

urakat ovat vain maksimissaan noin 100 talon luokkaa tämä toimi ja tulemme käyttämään 

tätä tiedotus järjestelmää jatkossakin.  
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6 Tulokset ja johtopäätökset 

Tuloksena saatiin mielestäni yrityksen käyttöön kattava ja päivitetty versio vanhoista. 

Kehitys kuitenkin tulee jatkumaan vielä pitkään ja kaikki lomakkeet tullaan uusimaan. 

Tällä saadaan kehitettyä yrityksen toimintaa nykyaikaisempaan suuntaan.  

Kaiken kaikkiaan tuloksena siis saatiin laatukäsikirja, joka kirjoitettiin täysin uudestaan 

sillä vanha oli jo aikansa elänyt. Tämän lisäksi päivitettiin kaavakkeita pois INFRA:n kaa-

vakkeista vastaamaan yrityksen tarpeita. Sekä pohdittiin henkilökorttien valintoja, pää-

dyttiin kuitenkin pysymään vielä vanhassa tavassa tehdä itse kortit, mutta tehtiin kuiten-

kin päivitetyt versiot. Perehdytys pohjaa ei yrityksellä ennen ollut, joten päädyin laati-

maan sellaisen.  

Kaiken kaikkiaan koen että yritykselle oli hyötyä näistä muutoksista ja näistä on hyvä 

jatkaa laatujärjestelmän kehitystä. Pikkuhiljaa tullaan loputkin lomakepohjat uusimaan. 
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7 Pohdinta 

Tämän opinnäyte työn tuloksena syntyi mielestäni yrityksen toiminnan kehittämiseen 

kattava laadunvalvontaa parantava järjestelmä. Yrityksen järjestelmä on ollut paljolti vain 

netistä saatujen lomakkeiden pohjalla. Nyt saadaan kehitettyä eteenpäin laadunvarmis-

tusta helposti. Yritykseen tullaan kehittämään kaikki pohjat vastaamaan omia tarpeita ja 

uskon, että se helpottaa yritystä ajallisesti. Myös kustannustehokkuus paranee, sillä lo-

makkeet ovat kaikki samassa paikassa ja aina saatavilla, eikä niitä tarvitse etsiä eri pai-

koista. 

Opinnäytetyötä tehdessä vahvistui käsitys laadunvarmistuksen tärkeydestä. Ja siitä 

kuinka paljon kaiken yhdistäminen nopeuttaa toimintaa työmaalla. Mielestäni tavoit-

teessa onnistuttiin vaikka kehitys tuleekin jatkumaan vielä pitkään. Luotiin kuitenkin hyvä 

pohja asioiden eteenpäin viemiselle. 
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