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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön päämäärä on parantaa Akzo Nobel Finland Oy:n 
laatujärjestelmien helppokäyttöisyyttä ja heidän sisäisen auditoinnin suunnittelua. Työn 
tarkoituksena on tehdä pohja toimintajärjestelmän siirrolle Microsoft Office 365 SharePoint- 
alustalle,  jossa toimintajärjestelmän näkyvyys ja helppokäyttöisyys paranee huomattavasti. 
Sisäisen auditoinnin osalta laadin työkalun sen suunnitteluun ja seurantaan. Tämän työkalun tulisi 
selkiyttää sisäisen auditoinnin kulkua ja se integroidaan osaksi yrityksen vuosikelloa. 
 
Teoriaosuudessa käydään läpi laatujohtaminen pähkinänkuoressa ja mitä laatu ja sen kehittäminen 
on. Teoriassa käsitellään laatujärjestelmistä Lean Six Sigma ja ISO 9001 standardia ja tätä ennen 
niitä tukevaa organisation sisäistä toimintaa, joka on hyvän laadun tuoton tärkeimpiä osia. 
Lähteenä on käytetty alan kirjoja ja nettiartikkelita. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena kehittämistyönä, jonka tuloksena laadin dokumentteja 
helpottamaan yrityksen sisäisen auditoinnin suunnittelua ja seurantaa, sekä pohja 
toimintajärjestelmän siirrolle SharePoint- alustalle. Dokumenttien laadinnassa tehdyt valinnat ovat 
perusteltu projektin suorituksen osiossa ja mukana on myös havainnollistavia kuvia. 
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The aim of this project-based thesis is to improve the ease-of-use of Akzo Nobel Finland Oy’s 
quality system and planning of internal auditing. In this project, I will begin the migration of the 
quality system to Microsoft Office 365 SharePoint platform, where its visibility and ease of use will 
be greatly improved. Also, I have created a tool to improve the planning and monitoring of internal 
auditing. This tool can be integrated into the company’s annual schedule and it should streamline 
the internal auditing process. 
 
The theoretical background of this thesis consists of quality management in a nutshell and quality 
and its development. Quality systems such as Lean Six Sigma and ISO 9001 standard are also 
explained. The theoretical background also contains things such as organizational culture and qual-
ity culture. The things discussed in the theoretical section are some of the important parts of good 
production of quality. The source material consists of relevant literature and Internet sources. 
 
The thesis was done as a functional development work, which resulted in the creation of documents 
to improve the planning and monitoring of internal auditing as well as the base for transferring the 
operating system to SharePoint platform. Choices made in the drafting of the documents are justi-
fied in the project execution section and illustrative images are included. 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä käyn läpi projektin, jonka hoidan Akzo Nobel Finland Oy:lle. Projektin 

tavoitteena on parantaa kohdeyrityksen toimintajärjestelmän helppokäyttöisyyttä ja sisäisen 

auditoinnin suunnittelua ja seurantaa. Projektissa helppokäyttöisyyden parantaminen tullaan 

saavuttamaan siirtämällä toimintajärjestelmä kohdeyrityksen käyttämään SharePontiin. Samalla 

teen toimintajärjestelmän dokumenteille sisäisen auditoinnin helpoittamiseen työkalun, jolla 

voidaan helpommin seurata auditoinnin kulkua ja suunnitella sitä. Toimintajärjestelmän 

dokumenteille tullaan myös tekemään dokumentti helpoittamaan niiden päivityksen seurantaa ja 

muutettujen kohtien huomaamista. 

 

Työn aihetta valittaessa halusimme yrityksen kanssa tehdä jotain, mistä olisi konkreettista hyötyä 

yritykselle. Muutamia mahdollisia aiheita oli, mutta aihe johon päädyimme oli yritykselle 

ajankohtainen ja hyödyllinen. Idea lähti toimintajärjestelmän siirrosta uudelle alustalle, mutta 

sisäisen auditointi oli myös tärkeässä osassa toimintajärjestelmän ylläpidon parantamista joten 

otimme sen mukaan työhön. Yrityksessä on käynnissä Lean Six Sigman sisäänajo ja he vasta 

päivittivät ISO standardisarjan vuoden 2008 versiosta 2015 vuoden versioon. 

 

Opinnäytetyötäni käytetään osana yrityksen jatkuvaa laadun kehittämistyötä, joka on tärkeässä 

osassa laatujohtamista ja ISO standardeja. Vaikka Akzo Nobel on maailmanluokan yritys laadun ja 

vastuullisuuden suhteen prosessien ja niitä tukevien toimintojen kehittäminen ei lopu koskaan. 

 

Käyn työssä läpi lyhyesti ISO laatustandardeja ja Lean Six Sigman. Nämä molemmat asiat ovat 

osana yrityksen laatujärjestelmiä, joten laatujohtamisen periaatteet ovat suuressa osassa 

teoriakehystäni. Esittelemäni laatujohtamisen osat yhditstyy hyvin Lean Six Sigma- työkalussa ja 

sitoo teorian yhteen. 
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2 LAATUJOHTAMINEN 

Tässä luvussa tulen käsittelemään työni teoriakehyksen, joka on laatujohtaminen. Selvitän aluksi 

mitä laatu on ja mihin se vaikuttaa. Käsittelen myös Lean Six Sigman, joka on kohdeyrityksessä 

käyttöön virallisesti Oulun tehtaalla vuoden 2017 alusta. ISO laatustandardit on myös käytössä 

organisaatiossa ja on oleellinen osa laatua ja sen parantamista.  

 

2.1 Laatu 

Kansainvälisillä markkinoilla laatu on keskeinen kilpailutekijä, eikä kilpailussa menestymiseen 

enään riitä pelkkä tuotteen laatu, vaan laadukkaat tuotteet täytyy saada aikaan toiminnan laadulla. 

Lipposen mukaan yrityksen kannattavimpia investointeja ovat investoinnit laatuun. Ne vähentävät 

virheitä, parantavat tuotteita, työntekijät viihtyvät paremmin, siten myös pienempi vaihtuvuus ja 

yrityksen imago ja talous paranevat. Laatuinvestoinnit maksavat yleisesti vähemmän kuin siihen 

investoimatta jättäminen. Lipponen esittää myös kirjassaan laatujohtaminen – 

laatujohtamistyökalujen valinta ja soveltaminen, kuinka tuotteiden laadun ja kannattavuuden välillä 

on positiivinen korrelaatio toimialasta riippumatta. (Lipponen 1993, 3,17,21) 

 

Laatu voidaan määritellä yleiseksi kyvyksi täyttää asiakkaan tarpeet ja vaatimukset. Silen (1998, 

13-14) määrittelee laadun olevan toiminnan laadun avulla jatkuvasti kilpailukykyisenä pysymistä 

muuttuvissa olosuhteissa. Silen on myös jakanut kirjassaan laadun tuotteiden laatuun ja toiminnan 

laatuun. Tuotteiden laadulla tarkoittaen asiakkaalle syntyvää käsitystä organisaatiosta ja sen 

tuotteiden laadusta. Yritykselle on myös tärkeää, että asiakas näkee yrityksen laadun hyvänä myös 

suhteellisesti eli verrattuna kilpailijoihin. Toiminnan laatu on taas prosessien ja toimintojen kykyä 

tuottaa asiakkaan haluamaa kriittistä arvoa. Toiminnan laatu on siis enemmän organisaation 

sisäistä tehokkuutta ja kuinka virheettömästi prosessit  toimivat. (Silen 1998, 14-15) 

 

Huonosta laadusta johtuva maineen menetys voi maksaa yritykselle suuriakin summia. Yleisesti 

tyytyväiset asiakkaat kertovat koekmuksistaan tuttavilleen ja suosittelevat yritystä tai tuotetta. 

Ongelmana on se, että tätä ei tehdä kovinkaan aktiivisesti ja suositusten määrä voi jäädä hyvinkin  

vähäiseksi. Toisaalta tyytymätön asiakas yleensä kertoo kokemuksistaan paljon avoimemmin ja 
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useammalle henkilölle. Huono maine kiirii siis paljon nopeammin kuin hyvä maine. 

Tuloksellisuuden paras indikaattori Lipposen mukaan on tyytyväinen asiakas, sillä hän ostaa 

uudelleen. Tyytyväinen asiakas kertoo muille yrityksestä ja sen tuotteista, ja siten myös kiinnittää 

vähemmän huomiota kilpaileviin tuotteisiin. Asiakkaiden odotukset siten täytyisi pyrkiä ylittämään, 

koska positiivisesti yllätetty asiakas on yrityksen paras mainostaja. (Lipponen 1993, 27,29) Laatu 

ei ole pysyvä ominaisuus yrityksessä. Ilman jatkuvaa laadun kehittämistyötä organisaation 

suoritustaso heikkenee. Laatu saattaa pysyä samana, mutta se saattaa heikentyä kilpailijoihin 

nähden. 

 

2.2 Laatujohtaminen 

Laadunparannustyössä olisikin syytä painottaa pitkäjänteistä ja virheiden ennaltaehkäisevää 

toimintaa. Henkilöstön keskuudessa tulisi olla myös positiivinen ilmapiiri, joka kannustaa virheiden 

esilletuomista, mutta ei hyväksy niiden uusiutumista. (Lipponen 1993, 31) 

 

Kansaivälisen  ISO 9000 –laatustandardisarjan mukaan laatujohtaminen määritellään olevan 

johtamistapa, joka keskittyy laatuun koko henkilöstöä osallistamalla. Sen päämäärä on 

pitkäjänteinen tuottavuus asiakastyytyväisyyden kautta organisaation jäsenten ja yhteiskunnan 

hyödyksi. (T.Lipponen 1993, 55) Laatujohtaminen ja laadun korostaminen tulivat laajempaan 

käyttöön länsimaissa organisaatiokulttuurin esiintulon myötä 1980-luvulla.  (Silen 1998, 37). Paljon 

laatujohtamisen kehitystyöstä on tapahtunut Japanissa ja näin sanoo Sileen (1998, 40) siitä 

kirjassaan: 

”Japanin oppi länsimaille on paljolti ollut siinä, että niukkojen aineellisten resurssien vastapainona henkiset 

resurssit voivat olla rajattomat. Jos ne saadaan työyhteisön käyttöön, syntyy osaamiseen liittyvää 

potentiaalia, joka voidaan hyödyntää liiketaloudellisesti hyvän johtajuuden ja johtamisjärjestelmien avulla” 

 

Vaikkakin laatujohtaminen on suuntautunut vahvasti organisaation sisäisten toimintojen 

kehittämiseen ei ole syytä unohtaa, että johtamis-osaan kuuluu keskeisesti markkinoiden ja 

kilpailun huomiointi. Laatujohtaminen voidaan nähdä kokonaisvaltaisen laadun johtamisen tapojen 

ja tekniikoiden kokonaisuutena. Laatujohtamiselle on tarjolla paljon monikäyttöisiä ja toimivia 

työkaluja. Näitä valittaessa tulisi kuitenkin ottaa huomioon kehittämiskohde ja valittuihin työkaluihin 

olisi syytä tutustua huolella. Useamman työkalun yhteiskäyttö antaa monipuolisemman otteen 
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laatujohtamiseen. On myös hyvä täydentää työkaluilla toisiaan ja Lean Six sigma on hyvä valmiiksi 

kahden työkalun yhdistelmä. (Silen 1998, 41; Lipponen 1993, 192) 

 

Silen (1998, 99) määrittelee laadun maailmanluokan (World-class) yrityksen seuraavasti: 

”World class –organisaatiot tavoittelevat asiakkaidensa tarpeiden täydellistä toteuttamista. Tällöin hyvästä 

laadun tekemisestä tulee jokaisen työntekijän henkilökohtainen tavoite ja erottamaton osa jokapäiväistä 

työtä. Laatukulttuurin rakentaminen ja laatukeskeinen toiminta eivät enää riipu johdon vertikaalisesta tuesta, 

vaan rakentamistyö toimii itsestään horisontaalisesti koko organisaatiossa. Asiakkaiden tarpeiden 

täyttämistä, liiketoiminnan päämääriä, kasvua ja strategioita ei voida enää erottaa toisistaan. 

Kokonaisvaltainen laadun tekeminen muutuu itsestäänselväksi organisaatiokulttuuriin juurtuneeksi 

arkipäiväiseksi ajattelu- ja toimitatavaksi ja visioiden perustaksi.” 

 

2.3 Organisaatiokulttuuri 

Organisaatiot tuottavat hyödykkeiden ja palveuiden lisäksi organisaation sisäisen kulttuurin niin 

sanotusti sivutuotteena. Organisaatiokulttuuri luo yhtenäisen identiteetin tunteen organisaation 

työntekijöille, joka voidaan ymmärtää organisaation jäsenten yhteiseksi omaksumiksi kokemis- ja 

ajattelutavoiksi sekä uskomusten ja perusoletusten järjestelmiksi. Tämä parantaa yrityksen 

vakautta ja toimii suuntaviittana, joka voi myös ohjata työntekijöiden käyttäytymistä. Yhdistämällä 

strategia ja organisaatiokulttuuri oikealla tavalla saadaan asioita todella aikaan. Strategia tuo 

päämäärät ja keinot ja organisaatiokulttuuri antaa niitä tukevan toiminnan mallin. (Silen 1998, 34-

36) 

 

Voisi sanoa että kun organisaatiossa toimintatavat ja oletukset pysyvät samoina henkilöstön 

vaihtuessa on kyse kulttuurista. Yksiselitteistä määritelmää organisaatiokulttuurille ei juurikaan ole, 

mutta keskeisiä piirteitä määritelmistä löytyy. Organisaatiokulttuuri syntyy ajan kanssa ja on melko 

pysyvä, joten sen muuttaminen on vaikeaa. Se on opittua ja sisältää arvoja, perusoletuksia ja 

käsityksiä ihmisistä, organisaatiosta ja sen toimintaympäristöstä. Organisaatiokulttuuri on 

henkilöstölle yhteinen ja vaikuttaa heidän toimintaan, käyttäytymiseen ja ajattelutapoihin usein 

itsestäänselvällä ja alitajuntaisella tavalla. (J.Matikainen 1999, 12). Organisaatiokulttuuri on myös 

yleensä johtajiensa näköinen. Innostavat esimiehet saavat esimerkillään aikaan kannustavan ja 

houkuttelevan kulttuurin, johon on työntekijöiden helppo samaistua. Organisaation kulttuuri on 
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sosiaalinen voimavara ja organisaatioelämälle hyvin tärkeä. Kun työntekijät omaavat saman 

kulttuurin työssään auttaa se organisaation tavoitteidenkin saavuttamisessa. (Manninen 2016). 

 

Väitöskirjassaan Pia Pihlajasaaren saamien tulosten mukaan organisaatiokulttuurin eettisyys, eli 

yhteiset käsitykset hyvistä ja oikeista toimintatavoista, vähentää henkilöstön stressiä ja johtajien 

vaihtuvuutta. Pihlajasaari myös korostaa, että vastuu eettisesti oikeiden päätösten tekemisestä ei 

kuulu yksin työntekijöille, sillä organisaation kulttuuri vaikuttaa päätöksentekoon. Pihlajansaari 

kertoo savonsanomien haastattelussa myös kuinka ylimmän johdon esimerkillisen toiminnan puute 

voi saada johtajia epäilemään omien arvojen yhteensopivuutta ja kuinka tilanne voi ajautua 

arvoristiriitaan, jonka johtaja voi ratkaista vaihtamalla työpaikkaa. Esimerkkinä epäeettisestä 

toiminnasta toimii Volkswagenin päästöskandaali,  jossa eettisyys ei huomioitu liian kovien 

vaatimuksien saattelemana. (Hartio 2015). 

 

"Kulttuurista on hyötyä vain silloin, kun se palvelee organisaation tavoitteita ja tehtäviä. Toimiva 

organisaatiokulttuuri on keino tehdä parempaa liiketoiminnan tulosta siten, että se saa ihmiset 

mukaan ja syttymään, tekemään parempaa tulosta työssään", sanoo Sari Kuusela (2016) 

leadership Finlandin artikkelissa organisaatiokulttuurit ovat johtajiensa näköisiä. 

2.4 Laatukulttuuri 

Laatukulttuurista voidaan puhua kun organisaatiokulttuurin arvot, normit ja perusolettamukset 

tukevat laatujohtamista. Tällöin laatu ja asiakkaan tyytyväisyys on nostettu toimintaa ohjaaviksi 

keskeisiksi arvoiksi. Kun toimivaa laatukulttuuria kehitettään ja hyödynnetään antaa se yritykselle 

kilpailuetua, jota kilpailijoiden on vaikea jäljitellä. Organisaation toimintakulttuurin 

perusolettamukset ja niiden vahvuus luovat pohjan organisaation laaduntuottokyvylle. 

Laatukulttuurin voi saada myös aikaan pitkäjänteisellä laaduntuottokyvyn nostamisella, jolloin 

henkilöstön keskuuteen on juurtunut laatukulttuuri. 

 

Organisaatiossa toimiva laatukulttuuri luo siis pohjan laaduntuottokyvylle ja laaduntuottokyky 

mahdollistaa kestävän kokonaiskilpailukyvyn syntymisen. Hyvin hoidetussa johtajuudessa tulisi 

hyödyntää ja kehittää organisaation osaamisvarantoa ja edistää sellaisten toimintatapojen ja 

arvojen syntyä, jotka tukevat laatukulttuurin rakentamista. Laatukulttuuriin olennaista on sen 

laatukustannuksia alentava vaikutus ja laatukilpailukyky on samalla hintakilpailukykyä. Parempi 
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laatu ei enää välttämättä tarkoita korkeampaa hintaa, vaan laatu on minimivaatimus, jotta yritys 

pysyy mukana kilpailussa. (Silen 1998, 47-50). 

 

Seppo Mölsä kirjoittaa blogissaan kuinka parhaat ideat laadun parantamiseen tulee työntekijöiltä 

itseltään samalla tavalla kuin työturvallisuuden parantaminenkin. Hän lisää, että pelkällä 

valvonnalla ei saada aikaan samaa kuin luottamuksella ja ammattiylpeyden vaalimisella. Mölsän 

mielestä juuri tämä on sitä laatukulttuuria, että parannusideat oli se laadun parantamisessa tai 

työturvallisuudessa tuodaan rohkeasti esille kun ideoita löytyy. (Mölsä 2015) 

2.5 Laatukustannukset 

Ylimääräiset laatukustannukset voivat olla yritykselle suuri menoerä, joten yritysten tulisi pyrkiä 

tekemään asiat oikein ensimmäisellä kerralla. Silenin mukaan ihmiset voivat käyttää jopa 

kolmasosan ajanstaan korjaamalla aikaisemmin tehtyjä virheitä, kuten esimerkiksi etsimällä 

hukassa olevia asioita, selvittämällä myöhästyvien asioiden syitä, tarkistamalla puutteellisia tietoja 

tai paikkaamalla huolimattomasti tehtyä työtä. Nämä asiat ovat yritykselle ylimääräisiä 

laatukustannuksia, eivätkä eroa muista kustannuksista mitenkään. Laatukustannukset ovat osa 

tuotantokustannuksia ja niiden vähentäminen nostaa suoraan yrityksen voittoa. (Silen 1998, 63) 

 

Kustannuksia voi tulla ennaltaehkäisevissä, tarkastuksessa ja laatuvirheissä. Epätarkoituksen 

mukainen henkilöstön koulutus ja hyvä tiedonkulku esimerkkinä ennaltaehkäisevistä toimista. 

Laaduntarkastuskustannukset ja laatuvirhekustannukset voivat olla organisaation sisäisiä tai 

ulkoisia. Organisaation sisällä laatuvirhekustannuksia voi olla esimerkiksi turha työ, hävikki ja 

virheiden korjaaminen ennen tuotteen toimitusta. Ulkoisista esimerkkinä asiakkaan palauttama 

tuote tai laatuvirheestä johtuva maineen menetys. Ulkoisten laatuvirhekustannusten arvoa on 

vaikea arvioida, sillä asiakas ei välttämättä osta samaa tuotetta virheen jälkeen ja menetetyn 

asiakkaan arvoa on vaikea arvioida. Silenin mukaan yleinen virhe laatukustannusten tarkastelussa 

on, että tarkastelu kohdistetaan liian kapealle alueelle, kuten hävikin määrään. Silen sanoo myös, 

että suuriakin määriä laatukustannuksista tulee huonosta organisoinnista, tiedonkulusta ja 

huonosta yhteistyöstä ihmisten ja osastojen välillä. Laatukustannusten määrä saattaa vaihdella 

todella hyvästä muutamasta prosentista todella huonoon moneen kymmeneen prosenttiin 

liikevaihdosta.  (Silen 1998, 63-64,70) 
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2.6 Six Sigma 

Six Sigma- menetelmä lähti liikkeelle Motorolan 1979 syntyneessä päätöksessä parantaa yhtiön 

surkealla tasolla ollutta laatua. 1981 Motorolan toimitusjohtaja julkisti yhtiön tavoitteeksi 

kymmenenkertaistaa toimintansa tehokkuus seuraavan viiden vuoden aikana. Tärkein muutos 

toiminnassa oli laadun tarkistuksesta siirtyminen ennalta ehkäisevään toimintaan koko 

tuotantoprosessissa. Samalla keskityttyiin koko prosessin kehittämiseen tyypillisten pienten, usein 

hyvin teknisten kehitysprojektien sijaan. Tämä laatukehitystyö Motorolassa kehittyi kohti 

menetelmää, joka nykyään tunnetaan Six sigmana. Motorolan tulos tälle laatukehitystyölle oli 1988 

voitettu Yhdysvaltain laatupalkinto, Malcolm Baldrige Award. 2000-luvulla Six sigma oli levinnyt jo 

ympäri maailmaa kaikentyyppisiin organisaatioihin raskaasta teollisuudesta terveydenhuoltoon. 

Suomessa Six sigmaa ovat soveltaneet mm. Nokia ja sen alihankkiat, kuten Eimo, Elcoteq ja 

Perlos. (Ihalainen, Hölttä 2001. 26,28-29) 

 

Jack Welch entinen General Electricin toimitusjohtaja sanoi näin esitellessään Six sigman (Morgan 

2011, 16): 

”Me vaihdamme nyt ajatusmallimme tuotteiden korjaamisesta prosessien kehittämiseen, jotta ne tuottavat 

vain täydellistä tuotetta tai lähellä sitä.” 

 

Six sigmaa voidaan ajatella laatustandardina johtuen sen nimeen kytkeytyvästä suorituskyvyn 

mittarista. Six sigma –nimi juontaa tilastollisen analyysin eli perinteisen SPC:n vaihtelukäsitteestä. 

1 sigma kuvaa normaalivaihteluväliä, jonka sisäpuolelle jää 68% vahtelusta. 6 sigman taso 

tarkoittaa vaihtelun olevan niin pientä, että hylkäysrajojen ulkopuolelle jää vain 0,00034% 

tuotannosta. Helpommin ymmärrtettynä 6 sigman taso tarkoittaa 3,4 virhettä miljoonaa yksikköä 

kohti. Six sigman –menetelmässä tavoitteena on saada tuotantoprosessi toimimaan 6 sigman 

vaihteluvälillä, eli lähes virheettömästi, jolloin tarkastuksen tarve vähenee ja samalla uuden 

tehtävän työn määrä vähenee huomattavasti. 6 sigman tasolle päästään vain täydellisen 

tarkastuksen avulla, eli kun jokainen tuotantolaitokselta lähtevä osa tarkastetaan. Tällainen 6 

sigman tasoon pyrkiminen on erittäin kallista ja hidastaa prosessia tarpeettomasti. (Ihalainen, 

Hölttä 2001, 31-33) 
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Yleisesti oltiin sitä mieltä, että laadun nostaminen neljän sigman yläpuolelle ei olisi taloudellisesti 

kannattavaa. Six sigma -menetelmän avulla on mahdollista parantaa prosessien suorituskykyä niin, 

että prosessien ulostulon vaihtelu on 6 sigman tasolla. Tällöin tuotteen laadun tarkastusta voidaan 

vähentää huomattavasti ja siirtä näytteiden perusteella tehtävään laadun tarkastukseen. Motorola 

ja eräät japanilaiset elektroniikan valmistajat ovat jättäneet tarkastuksen kokonaan pois joidenkin 

tuotteiden osalta. Syynä tähän on se, että tuotteet ovat niin virheettömiä, että tulee huomattavasti 

halvemmaksi korjata asiakkaalle asti mennyt virheellinen tuote nopeasti uudella kuin ylläpitää 

laajaa tarkastusosastoa. (Ihalainen, Hölttä 2001, 35) 

 

Six sigma –ajattelussa pyritään vähentämään prosessin vaihtelua. Minimoimalla prosessin vaihtelu 

saadaan tuotannon tehokkuutta kasvatettua ilman suuria lisäkustannuksia. Vaihtelun 

minimoiminen vähentää laatupoikkeamien määrää tuotannossa. Siten vähennetään poikkeamien 

korjaamisesta aiheutuvia kuluja sekä nostetaan tuotannon kapasiteettia. Prosessi siis autetaan 

toimimaan, kuten se on suunniteltu, poistamalla turhaa vaihtelua aiheuttavat tekijät. Poikkeamien 

vähentäminen parantaa myös asiakastyytyväisyyttä, koska mitä parempi prosessin suorituskyky 

on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä loppukäyttäjän ostama tuote on virheetön. (Ihalainen, 

Hölttä 2001, 38) 

 

Six sigman soveltamista ei ole rajattu mihinkään erityisen tyyppisiin prosesseihin. Luonteestaan 

johtuen Six sigma on tosin parhaimmillaan ns. rutiiniprosesseissa, eli samanlaisina toistuvissa 

tuotanto- ja palveluprosesseissa, joiden eteneminen ja ulostulo on tarkasti määritelty. Tämän 

tyyppisistä prosesseista saadaan paljon dataa, joka helpoittaa tilastollista analysointia. Parhaita 

tuloksia Six sigmalla on saatu, kun sitä sovelletaan koko tuotantoketjuun raaka-ainetoimittajista 

alihankkijoihin ja lopputuotteen valmistajaan. (Ihalainen, Hölttö 2001, 44) 

 

Six Sigman tasot ja sitä vastaava virheiden määrä miljoonassa (whatissixsigma, viitattu 10.5.2017) 
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2.7 Lean 

Lean –ajattelu on kehittynyt Henry Fordin ensimmäisestä tuotantolinjasta asti vuosikymmenien 

kuluessa. Suurin osa Leanin kehitystyöstä tapahtui kuitenkin Toyotan kehittämän TPS:n (Toyota 

Production System)  myötä. (Morgan, Brenig-Jones 2011, 9) 

 

Toyotalla työskennellyt Taiichi Ohno selitti TPS:n (TPS= Lean) seuraavasti: 

”Me katsomme aikajanaa hetkestä kun asiakas antaa tilauksensa siihen hetkeen asti kun saamme 

tuotteesta maksun. Ja me pyrimme vähentämään tätä aikaa poistamalla vaiheita, jotka eivät tuota lisäarvoa 

asiakkaalle” 

 

Leanin lähestymistapa on ymmärtää kuinka työtä oikeasti saadaan tehtyä ja löytää tapa tehdä se 

paremmin, luontevammin, nopeammin ja vähentää alku ja loppu pisteiden välistä aikaa. Leanissa 

on tärkeää ottaa työntekijät mukaan ja antaa heille työkalut parantaa työtapojaan ja prosesseja, 

joiden parissa he työskentelevät. Koskaan ei kannata heittää hukkaan ihmisten kekseliäitä mieliä. 

(Morgan, Brenig-Jones 2011, 11) 

 

Leanin ytimessä ovat ihmiset ja Toyota sai aikaan todella hyviä tuloksia, koska tämä ajattelu oli 

osana heidän kulttuuriaan. Tämän kulttuurin myötä on myös Leanin pääkäsitteistä moni 

japaninkielisiä sanoja. Lean koostuu tuotannon tasoittamisesta Heijunka, ennaltaehkäisystä 

Jidoka, täsmällisyydestä Just in Time ja kaiken keskellä ovat ihmiset. (Morgan, Brenig-Jones 2011, 

11-12) 

 

Heijunka liittyy työn määrän säätelyyn tuotannon määrän ja valikoiman osalta. Tuotteita pyritään 

valmistamaan siinä suhteessa kuin niitä tilataan ja pyritään välttämään liiallista eräajoa eri 

tuotetyyppeihin ja tuotantomääriin liittyen. Tähdätään siis vähentämään variaatiota tuotannon 

määrässä. Työ järjestetään aikajärjestykseen, jotta ei tapahdu ”helppojen askareiden” priorisointia. 

Kolmantena Heijunkan osana on standardisointi. Tällä pyritään vähentämään vaihtelua tehdyssä 

työssä ja samaan työ toimimaan standardoidulla tavalla. Jatkuvaa kehitystä mukaillen tulee 

standardisoitu ’Best Practice’ muuttumaan, kun prosessissa työskentelevät huomaavat parempia 

tapoja tehdä työtään. (Morgan, Brenig-Jones 2011, 12; Leaniksi, 2012, viitattu 10.5.2017) 

 

Jidokasta käytetään myös termiä autonomaatio, mutta siihen liittyy myös toinen elementti. 

Autonomaatio on koneiden autonomista toimintaa, mutta kone pysähtyy ongelman havaitessaan. 
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Tämä on erittäin tärkeää, koska kone kykenee tekemään suuriakin määriä tuotteita lyhyessä 

ajassa. Tästä helppo esimerkki on, kun tulostin lopettaa tulostuksen musteen loppuessa. Toinen 

elementti Jidokassa on, että pysähdytään jokaiseen virheeseen. Työntekijä voi pysäyttää 

tuotannon jos hän huomaa toimintahäiriön, laatuvirheen tai vastaavan. Virheellisiä suoritteita ei 

päästetä eteenpäin vaan tunnistetaan ja ratkaistaan ongelma, jotta laatu säilyy 

tuotantoprosessissa. (Morgan, Brenig-Jones 2011, 12-13) 

 

Leanin kolmantena pilarina toimii Just in Time –käsite. Käsitteellä tarkoitetaan, että sisäiselle tai 

ulkoiselle asiakkaalle annetaan sitä mitä he haluavat oikeaan aikaan ja oikeassa määrin. Just in 

Time sisältää kolme eri pääelementtiä, jotka ovat yhden kappaleen virtaus, työntöohjaus ja Takt 

time (tahtiaika). Yhden kappaleen virtaus perustuu tuotteen siirtymiseen koneelta toiselle ilman, 

että väliin syntyy varastoa. Tuotteeseen tehdään myös nopea laaduntarkastus ennen tuotteen 

viemistä seuraavalle pisteelle. Työntöohjaus on tuotannon ohjauksen muoto, jossa edeltävä 

prosessi ottaa vain sen verran materiaalia kuin se tarvitsee. Tässä tilanteessa asiakas vetää 

tarjontaa, joka auttaa vähentämään sillä hetkellä tarpeettomien tuotteiden kertymistä. Kolmantena 

Just in Timen elementtinä on Takt time ja se kertoo kuinka nopeasti prosessin täytyy toimia, jotta 

asiakkaan vaatimukseen päästään. Lyhyeseti sanottuna se on käytettävissä oleva aika jaettuna 

asiakkaan haluamalla määrällä. (Morgan, Brenig-Jones 2011, 13-14) 

 

Tärkeitä asioita Lean –ajattelussa on ymmärtää mistä arvo tulee tuotteellesi asiakkaan silmissä. 

Näitä prosessin vaiheita tulisi vahvistaa ja mahdollisesti poistaa osat, jotka eivät tuota arvoa 

asiakkaalle. Asiakkaalle arvon tuottaminen ja jatkuva kehitys ovat Leanin kulmakivet. 

2.8 Lean ja Six Sigma 

Lean Six sigma yhdistää Lean- ja Six sigma –ajattelut yhdeksi mahtavaksi toimintatavaksi. Lean ja 

Six sigma eivät todellakaan ole erilaisia vaan molemmista voidaan löytää yhtäläisyyksiä. Leanin  

tavoitteet laadun nostaminen, turhan poistaminen prosesseista, läpimenoajan vähentäminen ja 

kustannusten vähentäminen ovat otettu yhdeksi ydinosaksi Lean Six sigmaa. Kaikkien näiden 

tavoitteiden yläpuolelle kuitenkin nousee turvallisuus. Organisaation täytyy etsiä epäturvallisia 

toimintatapoja prosesseissa ja jatkuvasti kehittää terveydenhuoltoa turvallisuutta kestävää 

kehitystä myös ajatellen. 
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Lean Six sigma sisältää viisi periaatetta, joiden mukaan tulisi toimia. Ensimmäisenä niistä on 

asiakkaaseen keskittyminen. Tavoitteena on määrittää asiakkaalle tärkeät arvontekijät ja nämä 

arvontekijät täytyy kirjoittaa sellaiseen muotoon, että sinun on mahdollista mitata omien prosessien 

suorituskykyä näitä arvontekijöitä vasten. 

 

Seuraavaksi pyritään havaitsemaan prosessien askeleet, joista asiakas saa lisäarvoa ja ne osat, 

jotka eivät tuota arvoa. Jotta tämä prosessi voidaan ottaa todella käyttöön, täytyy mennä itse 

työpisteille. Keräämällä dataa työpisteiltä nähdään kuinka prosessi oikeasti toimii, eikä vain kuinka 

sen haluttaisi toimivan. Tätä dataa analysoimalla nähdään sitten myös paremmin ne vaiheet, jossa 

arvoa tehdään ja missä ei. Kaikista arvoa lisäämättömistä askeleista ei kuitenkaan resurssien tai 

teknologian puutteen vuoksi voida päästä eroon. Näitä turhia osia on laajasti sanottuna seitsemän. 

Ylituotanto, odottaminen, kuljetus, yliprosessointi, varasto, liike ja korjaus.  (Morgan, Brenig-Jones 

2011, 23-25,160)  

 

Morganin mukaan on tärkeää johtaa faktojen perusteella käyttäen luotettavaa dataa, jonka avulla 

pyritään olla päätymästä nopeisiin johtopäätöksiin, jotka voivat olla usein väärässä. Hyvä tapa 

kerätä dataa prosessin vaihtelusta ovat ohjauskaaviot, joiden antaman tiedon perusteella voidaan 

lähteä etsimään syitä vaihtelulle. On tärkeää kuitenkin muistaa, että vaihtelu voi olla ihan normaalia. 

Dataa vääristävää vaihtelua voi löytyä prosessita ihan yleisen vaihtelun ja odottamattoman 

tapahtuman vuoksi. Nämä vaihtelut ovat tärkeä huomata, jotta ei tehdä turhaa juurisyiden etsintää 

vaihtelulle, jota ei pystytä korjaamaan tai on tapahtunut jonkin odottamattoman tapahtuman vuoksi. 

 

Prosessien parantaminen tulee toteuttaa systemaattisesti ja jatkuvasti. Tähän Lean Six sigmassa 

käytetään työkaluna DMAIC, Define, Measure, Analyse, Improve, Control -tapaa. Suomeksi tämä 

olisi määrittele, mittaa, analysoi, paranna ja ohjaa. Vähemmän on yleensä enemmän. Ongelmiin 

tulisi käydä kiinni pienissä osissa eikä johtopäätöksiin tai ratkaisuihin tulisi hypätä liian nopeasti. 

(Morgan, Brenig-Jones 2011, 25,117) 

 

Leanin yksi suuri osa on työntekijät ja niin sen on myös suuri osa Lean Six sigmaa. Lean Six sigma 

–ajattelussa on tärkeää ottaa koko työväki mukaan datan keruuseen ja ongelmien ratkontaan. 

Työntekijöille täytyy antaa työkalut prosessiensa parantamiseen ja heillä täytyy olla tunne, että 

voivat vaikuttaa.  Morganin mukaan ihmiset täytyy ottaa mukaan, jotta mikään organisaatio voi olla 

oikeasti tehokas. Lean Six sigman ollessa osana organisaatiokulttuuria on vaikutus 

parhaimmillaan. (Morgan, Brenig-Jones 2011, 25) 
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2.9 ISO 9000- laatusarja ja ISO 9001 

ISO on kansainvälinen standardioimisjärjestö (International Organization for Standardization) ja 

ISO 9000 –sarjan perusstandardit ovat hyväksytty kansallisiksi laatustandardeiksi ympäri 

maailmaa ja perustuvat kokonaisvaltaiseen laatujohtamiseen. Sarjan standardi ISO 9001 on 

laadunvarmistusmalli, joka pitää sisällään laatujärjestelmän osia koskevia vaatimuksia  ja kattaa 

koko organisaation. Tämän standardin mukaisen laatujärjestelmän voi hyväksyttää vain 

sertifiointilaitos esimerkiksi Inspecta Suomessa. Silenin mukaan standardien lähtökohtana toimii 

kansainvälinen yhdenmukaisuus yhteisen näkemyksen muodostaminen laatujohtamisesta ja 

laadunvarmistuksesta. (Silen 1998, 16-17) 

ISO 9000:n pohjana toimii kokonaisvaltaisen laatujohtamisen periaatteet ja periaatteista 

korostuvat: 

 Asiakaslähtöinen laatukäsitys 

 Ihmisten johtaminen 

 Henkilöstön osallistuminen ja kehittäminen 

 Prosessien jatkuva parantaminen 

 Laadun suunnittelu ja virheiden ennaltaehkäisy 

 Nopea reagointi asiakkaiden tarpeiden ja markkinoiden muutoksiin 

 Pitkän tähtäimen suunnittelu 

 Tosiasioihin perustuva johtaminen 

 Yhteistyöhön perustuva toiminnan kehittäminen 

 Tulosorientoituneisuus 

 Yrityksen sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vastuu 

(T.Silen 1998, 27.) 

 

Euroopan komissio oli kriittinen laatustandardeja kohtaan ja heidän mukaan ei ole selkeää näyttöä 

siitä, että sertifikaatit olisivat nostaneet Euroopan kilpailuetua. Asiakirjassa vedottiin 1994 tehtyyn 

tutkimukseen, jonka mukaan sertifioimattoman ja sertifioidun yrityksen laadulla ei ollut näkyvää 

eroa. Samassa Euroopan laadunedistämisasiakirjassa mainittiin myös, että sertifioinnin tulisi olla 

vain ensimmäinen askel laatujohtamisesssa. Monesti sertifiointi oltiin tehty, koska organisaatiot 

olivat painostettu sen hankkimiseen asiakkaiden tai kilpailijoiden taholta. ”Liiallinen keskittyminen 
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sertifiointiin jatkuvan kehityksen siaan voisi tarkoittaa sitä, että Euroopan yritykset olisivat kymmenen vuotta 

jäljessä kilpailijoitaan laatua katsottaessa” (Juran. 1994; Euroopan komissio 1995, 32-33). ISO 9001 

laatustandardia on kuitenkin ajan saatossa parannettu mm vuosina 2008 ja 2015 tulivat voimaan 

viimeisimmät päivitykset standardiin. Näissä parannuksissa on pyritty parantamaan juuri 

standardin saamaa kritiikkiä ja olemaan paremmin ajan harjalla.  

 

ISO 9001 on sarjan laajin standardi ja kattaa mm. suunnittelun ja sen jälkeiset vaiheet, 

tuotekehityksen, ostotoiminnot, prosessin valvonnan, alku- ja lopputarkastuksen, toimitukset, 

koulutuksen sekä huollon. Kun organisaatio haluaa virallisen hyväksynnän laadunvarmistukselleen 

voivat he hankkia sertifikaatin. Sertifikaatin saa laatuauditoinnin jälkeen, jolloin auditoija varmistuu 

siitä, että yrityksen toiminta vastaa hyväksyttyä mallia. On kuitenkin syytä muistaa, että sertifiointi 

pitäisi olla vasta ensimmäinen asken laadun varmistamisessa ja sen kehityksessä. (T.Lipponen 

1993, 60,64) 

 

Nämä sertifikaatit antavat yritykselle raamit, jonka sisään rakennetaan heidän oma näkemyksensä 

laatujohtamisesta. Sertifikaatti tuo kuitenkin esille lähes kaikki liiketoiminnan osa-alueet, joka 

helpottaa yritystä suuresti rakentamaan heidän laadun varmistuksen hyvälle tasolle. Lopulta on 

kuitenkin yrityksen vastuulla ottaa kaikki irti, mitä nämä standardit antavat. Vuoden 2015 

sertifikaatin päivityksessä oli pyritty parantamaan sertifikaatin joustavuutta ja antamaan yritykselle 

entistä enemmän vapautta tehdä vaaditut asiat omalla tavallaan. Tosin tämä tarkoittaa myös sitä, 

että vaaditut kohdat voidaan tehdä pienimmä mahdollisella vaivalla ja sertifiointi silti onnistuu. 

 

ISO on kansainvälinen standardisoimisjärjestö ja ISO 9001 laadunhallintajärjestetlmien vaatikuksia 

käsittelevä standardi. Näitä laadunhallinnan standardeja laatii ISOn tekninen komitea TC 176 

työryhmissään, jotka muodostuvat eri puolilla maailmaa toimivista liike-elämän ja muiden 

organisaatioiden asiantuntijoista. ISO 9000- sarjan standardeja on ollut vuodesta 1986 asti ja näitä 

standardeja uudistetaan jatkuvasti. 

 

ISO 9001 –standardin 2015 versiossa ei enään dokumentaatiolta vaadita tarkkoja teko tapoja. 

Vastuu dokumentaation ylläpidosta on annettu organisaatiolle. Dokumentaatiota täytyy kuitenkin 

olla siinä määrin, että prosessi pyörii tarkoitetulla tavallaan dokumentaationkin puolesta. ISO 9001 

–standardin yksi tärkeistä asioista on kuitenkin turvallisuus. (Suomen Standarisointiliitto) 
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3 PROJEKTIN TOTEUTUS 

Akzo Nobel on globaali organisaatio, joka toimii 80 eri maassa ja he työllistävät  

maailmanlaajuisesti noin 45 000 työntekijää. Akzo Nobel on johtava maalien, pinnotteiden ja 

erikoiskemikaalien tuottaja ja muutama heidän hyvin tunnettuja brändejä on mm. Dulux, Sikkens, 

Interpon ja Eka. Akzo Nobel on hyvin vastuullinen yritys ja on ollut Dow Jones Sustainability Indexin 

ensimmäisellä sijalla viisi kertaa viimeisen kuuden vuoden aikana. Toimeksiantaja toimii Akzo 

Nobel Finland Oy ja projekti suoritetaan heidän Oulun yksikössään. Oulun tehtaalla valmistetaan 

puunjalostus- ja perusteollisuuden kemikaaleja.  

 

Kesällä 2017 pidimme projektin aloittavan kokouksen. Tässä kokouksessa kävimme läpi 

pääkohdat projektin sisällöstä ja mitä tullaan tekemään. Yrityksessä oli vastikään päivitetty ISO 

9001 ja 14001 sertifikaatit uudempaan 2015 vuoden versioon, joten sertifikaattien läpikäynti ja 

niissä uusien vaadittujen asioiden tulee olla otettuna huomioon projektia tehdessä. 

Toimintajärjestelmä tullaan päivitetään vastaamaan päivitettyjä sertifikaatteja. Tulen myös luomaan 

laatujärjestelmän sisäiselle auditoinnille aikataulun, jonka mukaan dokumentteja tarkastetaan 

määrättyjen aikavälien mukaa. Sain yritykseltä päivitetyt ISO 9001:2015 ja 14001:2015 sertifikaatit 

ja muita asiakirjoja, joihin perehtymällä pystyn aloittamaan suunnittelutyön. Sovimme seuraavan 

tapaamisen, johon  mennessä olen tehnyt suunnitelman projektin toteutukselle. 

 

Saamissani dokumenteissa oli mm. yrityksen käyttämä toimintajärjestelmä, joka tullaan siirtämään 

yrityksen käyttämälle SharePoint- alustalle. Nykyisen toimintajärjestelmän sisällysluettelo tulee 

toimimaan päälinkkeinä alustalle luotavalla sivulla, josta pääsee katselemaan kyseisen osa-alueen 

dokumentteja. Tämä tulee parantamaan toimintajärjestelmän helppokäyttöisyyttä paljon ja ylläpito 

myös helpottuu. Teen myös toimintajärjestelmän päivittämiseen ja sen seurantaan liittyvän 

työkalun, jolla voidaan seurata kuka on muokannut mitä, missäkin dokumentissa. Muokkaustietojen 

historia täytyisi olla helposti saatavissa ja luettavissa mahdollisien auditointen varalta. Lisäksi 

kehitettävänä asiana olisi toimintajärjestelmän auditoinnin suunnittelun ja seurannan työkalu, joka 

voitaisiin liittää organisaation nykyiseen vuosikelloon. Tarkistin myös onko ISO- standardeissa 

määrätty aikataulua auditoinneille tai prosesseille, jotka täytyisi tapahtua tietyn ajanvälein, mutta 

standardin mukaan nämä jätetään yrityksen päätettäväksi, joten tältä taholta ei ole rajoituksia. 
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Uusissa 2015 vuoden ISO sertifikaateissa vaadiaan yrityksen laatupolitiikan olevan saatavilla 

kaikille työntekijöille halutessaan. Toinen dokumentti, joka täytyy olla työntekijöiden saatavilla on 

ympäristöpolitiikka. Molemmat näistä dokumenteista siirtyy toimintajärjestelmän mukana 

SharePoint- alustalle, jossa ne ovat helposti saatavilla. 

 

Tällä hetkellä toimeksiantajayrityksen laatujärjestelmä on saatavilla heidän sisäisessä verkossa. 

Tämän projektin tulisi nostaa laatujärjestelmän selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä. Projektissa tehdyt 

parannukset auditoinnin suunnitteluun tulee myös auttamaan laatujärjestelmän ylläpidossa. 

 

3.1 Auditoinnin suunnittelun ja seurannan työkalu 

Yrityksellä oli valmiiksi toimintajärjestelmässään määritelty kenen vastuulla minkäkin alueen 

dokumenttien sisäinen auditointi on ja millä aikavälillä dokumentit tulisi auditoida. Osa 

dokumenteista on määritelty tarkistettavaksi vuosittain ja yleiset työ- ja muut ohjeet vähintään 

viiden vuoden välein. Täten jaoin dokumentit auditointivälin perusteella kahteen eri tiedostoon, 

toisessa olivat joka vuosi auditoitavat dokumentit ja toisessa viiden vuoden välein tarkistettavat. 

Vuosittain auditoitavien dokumenttien kohdalla katsoin parhaaksi tavaksi jakaa vuoden viikon 

tarkkuudella excelissä, jotta tarkoin voidaan määritellä ja jakaa dokumenttien auditointi koko 

vuodelle. Tällä tavoin audidtoija voi jakaa auditoinnin pitkin vuotta, jos näin haluaa. Tosin 

halutessaan sisäisen auditoinnin voi vastaava määritellä tehtäväksi yhdessä putkessa. Tämä  

auditoinnin suunnittelun ja seurannan työkalu on tarkoitettu päivitettäväksi aina ennen seuraavaa 

vuotta esimerkiksi 2018 vuoden auditointiviikot tulisi merkitä dokumenttiin viimeistään vuoden 2017 

joulukuussa. Dokumentissa on jokaiselle auditoijalle oma rivi, johon voidaan merkitä halutun 

auditointiviikon kohdalle numero, joka vastaa tiettyä auditoitavien dokumenttien osa-aluetta, kuten 

esimerkiksi suunittelun ohjeet, joiden auditointivastuu kuuluu tuotantopäällikölle. Kaikki auditoijat 

ovat kuitenkin kerätty samaan dokumenttiin, jotta kenenkään ei tarvitse kerätä ja yhdistää useita 

dokumentteja yhdeksi vaan tämä dokumentti voidaan täyttää yhdellä kertaa kun jokainen auditoija 

on määrittänyt aikataulun omille auditoinneilleen. 

 

Kuvassa 1 näkyy ylhäällä viikot numeroituna ja vasemmalla sisäisen auditoinnin auditoijat. 

Seuraavan vuoden auditointeja suunnitellessa katsotaan mitä dokumentteja täytyy auditoida ja ne 

viikot jolloin niistä vastuussa oleva henkilö ne pystyy tekemään. Kun auditointiviikot ovat määritelty 
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merkitään ne dokumenttiin valittujen viikkojen kohdalle dokumenttien osa-aluetta vastaavalla 

numerolla. Osa-alueet ovat numeroitu, koska joillakin auditoijilla voi olla vastuullaan useampi 

toimintajärjestelmän osa-alue. Kuvassa 2 näkyy vuosittain auditoitavien dokumenttien osa-alueet 

ja niitä vastaavat numerot. Jokaiselle osa-alueelle on dokumentissa oma sivu, jossa on tarkemmin 

auditoitavien dokumenttien nimet ja viimeisin auditointipäivä. Kuvan 2 listaamat osa-alueet ovat 

yrityksen käyttämää dokumenttien nimeämiskoodia ja tässä tapauksessa ne ovat ORG- 

organisaatio, SUU- suunnittelu, YMP- ympäristö, LAS- laskenta ja OS- osto. Dokumenttien 

nimeäminen tapahtuu yrityksessä seuraavasti. Jokaisen dokumentin nimi alkaa kirjaimilla AN, jotka 

ovat yrityksen nimen kirjaimet Akzo Nobel. Seuraavaksi nimessä tulee toinen kirjainosa, josta 

ilmenee minkä alueen asiakirjasta on kyse esimerkiksi YMP osoittamaan asiakirjan olevan 

ympäristöaisoihin liittyvä. Nimen kolmas osa on kolminumeroinen luku. Toimintaohjeet ovat 

alueelta 001-099 ja työohjeet väliltä 100-999. Dokumentin nimi voisi siis olla esimerkiksi AN-YMP-

103. 

 

 

Kuva 1. Sisäinen auditointi 2017 

 

 

Kuva 2. Sisäinen auditointi 2017 

 

Toinen excel dokumentti, joka pitää sisällään dokumentit joiden auditointiväli on maksimissaan viisi 

vuotta on järjestetty vuositasolle, mutta muuten dokumentti on ulkoasultaan kuvan 1 kanssa 

samanlainen. Valitsin suunnittelun vuositasolle, koska viiden vuoden jakaminen viikko- tai 

Vuoden viikot 
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kuukausitasolla tekisi dokumentista mahdollisesti epäselvän. Tarkoituksena on, että auditoija jonka 

vastuulla kyseiset dokumentit ovat, auditoi hän niistä osan joka vuosi siten, että jokainen 

dokumentti on auditoitu aina korkeintaan viiden vuoden päästä viimeisimmästä auditointikerrasta. 

Dokumentissa on järjestetty jokaiselle auditoijalle oma rivi, jossa näkyy mitkä dokumentit hänen 

täytyy auditoida sen vuoden aikana samalla tavalla kuvan 1 dokumentin kanssa, mutta viikot ovat 

vuosia kuvan 3 tavoin. Samalla kun auditoija antaa auditoinnin päiväyksen exceliin laskee ohjelma 

valmiiksi seuraavaan soluun päivän, jolloin dokumentti täytyy olla viimeistään auditoitu uudellleen, 

joka on tässä tapauksessa on viiden vuoden kuluttua. Tästä esimerkkikuvana kuva 4. 

 

Kuvassa 3 näkyy miltä päivitettynä taulukko näyttää tosin kuvassa ei näy vuotta 2021 pelkästään 

otetun kuvan rajauksen vuoksi. Jokaiselle auditoijalle on numeroilla selvitetty minkä 

toimintajärjestelmän osa-alueen dokumentteja täytyy minäkin vuonna auditoida ja kuvassa 5 näkyy 

mitä nämä numerot tarkoittavat. Kuten voi huomata kuvassa 2 numerot alkavat yhdestä ja loppuvat 

viiteen ja kuvassa 4 ne alkavat kuudesta, vaikka kuvat ovat otettu eri dokumenteista. Tein tämän 

tarkoituksella, jotta jokaisella alueella on oma numero, eikä auditointia tehdessä yksi numero voi 

merkitä kahta eri asiaa. 

 

 

Kuva 3. Työohjeiden auditointi 2017-2021 

 

 

Kuva 4. Työohjeiden auditointi 2017-2021 
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Kuva 5 Työohjeiden auditointi 2017-2021 

 

Yrityksellä ei ollut keskitettyä dokumenttia ylläpitämään työohjeisiin tapahtuneita muutoksia. 

Tämän kaltainen dokumentti on tarpeellinen mm. auditointien yhteydessä ja yleisestikkin yritykessä 

jokainen muutos työohjeisiin tai muihin ohjeisiin tulee dokumentoida. Laadin dokumentin johon 

kyseiset muutokset voidaan listata ja esimerkki siitä on kuvassa 6. Kuvan 6 esimerkin esitin 

yritykselle ja laitoin pystyrivien otsikot sekä suomeksi ja englanniksi ihan varmuuden vuoksi. 

 

 

Kuva 6.  

 

3.2 Toimintajärjestelmän pohja SharePointiin 

Akzo Nobel siirtyi projektini aikana käyttämään Microsoftin ylläpitämää SharePoint- alustaa. 

SharePoint on osa Microsoftin Office 365- ekosysteemiä. Päämääräni oli saada pohja heidän 

toimintajärjestelmälleen tälle juuri käyttöön otetulle alustalle. Alustalle tehdyille sivuille on 
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mahdollista määrittää hyvinkin tarkasti rajoituksia ja käyttöoikeiksia sinne ladatuille tiedostoille. 

Tässä tapauksessa koko henkilöstön on määrä pystyä lukemaan toimintajärjestelmä- sivulle 

ladattuja tiedostoja. Näillä sivuilla on aina ensi- ja toissijainen ylläpitäjä, joiden tehtävä on varmistaa 

sivuston sisältämä materiaali ja sivustojen käyttöoikeuksien jako. 

 

SharePointin sisällä oli valmiiksi juuri tarvitsemaani käyttötarkoitukseen sopiva sivumalli. Kyseinen 

sivumallin nimi oli Document library app eli dokumenttikirjasto. Tätä sivumallia käytetään 

dokumenttien säilytykseen, jakamiseen ja dokumenttien versioiden ylläpitoon. Tässä tapauksessa 

jakaminen tarkoittaa dokumenttien lukumahdollisuutta. Lisäksi tämä malli mahdollistaa hyväksytys- 

toiminnon, jolla voidaan varmitaa jokaisen sivulle laitetun dokumentin olevan tarkistettu ennen 

sinne lataamista. Tässä tapauksessa hyväksytys- toimintoa ei tarvita, koska toimintajärjestelmä- 

sivulle tiedostoja voi ladata vain muutama henkilö, joka tarkistaa sisällön ennen sen lataamista 

sivulle. 

 

Document libraryn luonnin jälkeen pystyy työntekijät etsimään haluamiaan dokumentteja suoraan 

SharePoint- alustan kotisivulta. Hakutulosten perusteella hän voi avata tiedoston tai siihen liittyvän 

kansion joka tässä tapauksessa on uusi toimintajärjestelmä- sivusto. Tämä nopeuttaa oikean 

dokumentin löytämistä paljon, vaikka et tietäisi etsimäsi dokumentin koko nimeä. 

Toimintajärjestelmän dokumentit ovat järjestetty muutamaan pääkansioon, joiden sisältä löytyy 

jokaisen osan oma kansio. Tämä järjestely helpottaa oikean dokumentin etsimistä. Jos 

dokumentilla oli liitetiedostoja tein kyseisen dokumentin nimisen kansion, jonka sisään tuli itse 

dokumentti ja siihen liittyvät liitetiedostot, jotta sivu olisi selkeämpi ja haun avulla löydät jokaisen 

asiaan liittyvän tiedoston paremmin. Monet dokumentit olivat nimetty pelkästään nimeämiskoodilla, 

joten lisäsin aina tämän koodin eteen dokumentin otsikon. Tämä auttaa tiedostojen löytymistä kun 

sivun hakutoimintoa käytetään. SharePoint sivustolle dokumentit siirretään sitä mukaan kun ne 

auditoidaan, jotta sivusto aloittaa uusimmasta auditoidusta dokumentin versiosta ainakin vuosittain 

auditoitavien dokumenttien kohdalla. 

 

Kuvassa 7 voidaan nähdä kuinka helposti toimintajärjestelmän voi nyt löytää ja kuva on SharePoint 

sivustolla vasemmasta yläkulmasta. Tosin alustan käyttöönotto on vielä yrityksessä menossa, joten 

sivuja siellä on vasta kotisivu ja toimintajärjestelmä. Painaessasi toimintajärjestelmä sivua, joka 

näkyy kuvassa 7 pääset näkemään itse toimintajärjestelmän osa-alueiden kansiot, joista esimerkki 

kuvassa 8. Kuvan 8 kansioiden sisältä löytyy itse toimintajärjestelmän dokumentit. 
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Kuva 7. Toimintajärjestelmä- sivu  

 

 

Kuva 8. Toimintajärjestelmän kansioita 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Toiminnallinen opinnäytetyö on työelämän kehittämistyö, joka tavoittelee ammatillisessa kentässä 

käytännön toiminnan kehittämistä, ohjeistamista tai järjestämistä. Toteutustapana voi olla 

esimerkiksi kirja, opas, kehittämissuunnitelma tai jokin muu tuotos tai projekti. Tämä pitää sisällään 

myös esimerkiksi jonkin tilaisuuden tai tapahtuman sunnittelun tai järjestämisen. Toiminnalliseen 

opinnäytetyöhön kuuluu kaksi osaa. Toiminnallinen osuus, joka sisältää produktin ja 

opinnäytetyöprosessin dokumentoinnin. Tämä tuotos tulisi aina pohjata ammattiteoriaan ja siten 

teoreettinen viitekehys on työn kokonaisuuden toinen osa. Tutkivan otteen toiminnallisessa 

opinnäytetyössä voi nähdä opinnäytetyöprosessissa tehtyjen valintojen ja ratkaisujen perusteluina 

sekä pohtivana, kriittisenä suhtautumisena omaan tekemiseen ja kirjoittamiseen. (VirtuaaliAMK 

2016, viitattu 24.11) 

 

Työni tavoitteena oli kehittää Akzo Nobel Finland Oy:n laatujärjestelmää ja sisäistä auditointia. 

Tässä tapauksessa tämä kehitys oli toimintajärjestelmän siirtäminen uudelle sisäisen 

kommunikaation alustalle ja luoda sisäisen auditoinnin suunnittelun ja seurannan työkalu. Kuvasin 

myös työssäni yrityksen käytössä olevia laatujärjestelmiä teoriaosuudessani. Näiden 

laatujärjestelmien periaatteita pyrin pitämään mielessäni projektia suorittaessani. 

 

Tuotokseen tekoon sain lähetetyistä dokumenteista paljon apua. Lähetettyihin dokumentteihin 

perehtymällä ja niistä mallin ottaminen olivat pääosassa tuotoksen tekoa. Apua tuli dokumenttien 

laadintaan myös käytyäni yrityksessä keskustelemassa asiasta. Ennen tätä kehittämisprojektia 

kaikki olivat sinäänsä kunnossa yrityksessä. Auditointia pystyttiin seuraamaan ja suunnittelemaan 

dokumentilla, mutta tämä ei ollut keskitetty ja selkeä ratkaisu. Toimintajärjestelmäkin oli saatavilla, 

mutta vain sisäisen verkon tietokoneilla ja kaiken muun tiedon kanssa samalla serverillä. Projektin 

jälkeen sisäinen auditointi on selkiytetty ja toimintajärjestelmän helppokäyttöisyyttä lisätty, jotka 

molemmat tukevat hyvin Lean Six Sigman ja ISO 9001 standardin periaatteita. Nämä parannukset 

toivottavasti säästävät työntekijöiden aikaa ja auttavat heitä olemaan tehokkaampia.  

 

Aluksi en tiennyt kunnolla, mikä olisi työlle sopiva teoriapohja, mutta opettajan ohjauksella löysin 

juuri sopivan. Tosin olin kirjoittanut teoriaosuuden ennen projektin virallista alkua, joten projektin 

sisällön muuttuessa hieman en korjannut teoriaosaa vastaamaan paremmin uutta sisältöä. 

Laatujohtamisesta en paljoakaan tiennyt aikaisemmin ja aiheeseen perehdyttyä tuli minulle 
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nopeasti selväksi kuinka laaja aihe se on. Täten rajasin teorian mielestäni sopivalla tavalla ottaen 

mukaan kohdeyrityksen kannalta olennaisia laatujohtamisen osia. Huomasin myös teoriaosiota 

tehdessäni kuinka Akzo Nobel on monella tasolla johtava yritys, oli se sitten laadussa, 

työturvallisuudessa tai vastuullisuudessa. 

 

Jatkuvan kehityksen mukaan tulisi yrityksen katsoa näitä tekemiäni dokumentteja viimeistään 

vuoden päästä ja miettiä tarvitsevatko ne uudistusta tai muunlaista muokkausta. Aina löytyy 

kehittämisen varaa ja tämäkään tuotos ei ole siitä poikkeava. Palautteen kerääminen ja siihen 

vastaaminen olisi hyvä tapa parantaa näitäkin työkaluja. 

 

Opin tästä opinnäytetyöstä ja tekemisen prosessita paljon. Teoriaosuutta kasatessani opin 

mielestäni hyvin tärkeistä osista laatujohtamista, joka on kokoajan vain tärkeämpi ja tärkeämpi osa 

yrityksen kilpailukykyä. Teoria vahvisti myös käsitystäni siitä, kuinka tärkeä voimavara henkilöstö 

organisaatiossa on jos heitä ajatellaan muunakin kuin työvoimana. Itse dokumentteja tehdessäni 

opin paljonkin siitä, kuinka laatia ja millainen on selkeä ja käytännöllinen dokumentti. Tuotoksen 

tekoon käytin Exceliä jonka käytössä olen perustasoa ja tarvitsisin vuosia lisää kokemusta 

ohjelmasta, jotta voisin ottaa ohjelmasta kaiken irti. Excel on niin moniulotteinen ja monessa 

käyttötarkoituksessa kätevä, että mielestäni sitä saisi opettaa paljon enemmän koulussamme. 

 

Työn alkuvaiheessa kävin muutamat keskustelut ohjaavan opettajani kanssa ennen kuin sain 

selkeän kuvan tulevasta työstäni. Tosin aloituskeskustelun jälkeen tulevan projektin 

aloituskokousta emme olleet vielä pitäneet yrityksen kanssa,  joten tarkka työn sisältö oli minulle 

vielä mysteeri. Työn aloitin keräämällä tietoa laatujohtamisesta ja siihen liittyvästä 

LeanSixSigmasta. Kunhan sain mietittyä työlleni rungon oli sitä ilo työstää ja se etenikin ihan hyvää 

tahtia. Ongelmia työssä ilmeni opettajien ja yrityksen henkilöstön lomien myötä, mutta vaan 

ajallisesti. Tosin kesän jälkeen en saanut yhteyttä työni ohjaavaan opettajaan, joka tuotti 

päänvaivaa, koska en tiennyt hänen lähteneen koulusta. Itse projektityön aloittamiseen meni myös 

kauan, joten olin kirjoittanut koko teorian jo projektin aloitus vaiheessa. Jos tekisin työn uudelleen 

siirtäisin teorian fokuksta enemmän auditointiin. 

 

 

 

  



  

28 

LÄHTEET 

Euroopan komissio 1995 

http://aei.pitt.edu/35066/1/A1165.pdf 

 

Hartio Ilkka 2015. Työpakan heikko eettinen kulttuuri voi johtaa väärinkäytöksiin. viitattu 4.9.2017 

http://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Ty%C3%B6paikan-heikko-eettinen-kulttuuri-voi-johtaa-

v%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4yt%C3%B6ksiin/551284 

 

Ihalainen, P; Hölttä, T. 2001. Six Sigma pähkinänkuoressa. Metalliteollisuuden kustannus: Helsinki. 

 

Leaniksi 

http://leaniksi.fi/lean-sanasto/, viitattu 10.5.2017 

 

Lipponen, T. 1993. Laatujohtaminen – Laatujohtamistyökalujen valinta ja soveltaminen. A. 

Financier: Kuopio 

 

Manninen Olli 2016. Organisaatiokulttuurit ovat johtajiensa näköisiä. viitattu 4.9.2017 

http://www.leadershipfinland.fi/artikkelit/organisaatiokulttuurit+ovat+johtajiensa+nakoisia/ 

 

Morgan, J; Brenig-Jones, M. 2012. Lean Six Sigma For Dummies. Wiley: Chichester. 

 

Matikainen, J. 1999. Organisaatiokulttuuri muutoksessa. Helsingin yliopisto: Helsinki. 

 

Mölsä Seppo 2015. Rakentaja ajattelee asiakkaan parasta – hänen rahojaan. viitattu 4.9.2017 

https://www.rakennuslehti.fi/blogit/laatu-on-valittamista-asiakkaasta-eika-vain-hanen-rahoistaan/ 

 

Silen, T. 1998. Laatujohtaminen – menetelmiä kilpailukyvyn vahvistamiseksi. WSOY: Helsinki 

 

Suomen standardisoimisliitto SFS ry, viitattu 5.5.2017 

https://www.sfs.fi/iso9000 

 

Suomen standardisoimisliitto SFS ry, viitattu 5.5.2017 



  

29 

https://www.sfs.fi/julkaisut_ja_palvelut/tuotteet_valokeilassa/iso_9000_laadunhallinta/iso_9001_2

015 

 

VirtuaaliAMK. 2016. monimuotoinen/toiminnallinen opinnäytetyö, viitattu 24.11.2017 

 

What is six sigma, viitattu 4.9.2017 

http://www.whatissixsigma.net/what-is-six-sigma/  


