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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yrityksen sisäinen laadunvalvonnan 

prosessikuvaus. Tuotantoprosessin keskeiset vaiheet tunnistettiin ja niistä nimettiin laadun 

näkökulmasta kriittiset pisteet, jotka laadun arvioinnissa tulee ottaa tarkastelun kohteeksi. 

Kehitetty laadunvalvonnan prosessikuvaus perustuu yrityksen laatukäsikirjaan ja 

tuotantoprosessin vaiheisiin. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Pocadel Oy. 

Pocadel Oy sijaitsee Varsinais-Suomessa, Sauvon kunnassa, ja se on perustettu vuonna 1997. 

Yritys valmistaa palonkestäviä lasirakenteita laivoihin ja offshore- aluksiin. Tuotannosta 90 % 

menee vientiin. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä 16 työntekijää, ja työ on pääasiassa 

käsin tehtävää kokoonpanotyötä.  

Opinnäytetyö perustuu yrityksen antamaan toimeksiantoon ja laatua ja laadunvalvontaa 

käsittelevään kirjallisuuteen. Tässä työssä esitellään tutkimuksissa esille tuotuja 

laadunvalmistuksen menetelmiä sekä laatuongelmien tunnistamiseen ja arvioimiseen liittyviä 

ratkaisuja, jotka soveltuvat pienten ja keskisuurten yritysten tuotantoprosesseihin. Tässä luotu 

laavunvalvonnan prosessikuvaus perustuu Pocadel Oy:n tuotantoprosessiin. Se ohjaa 

työntekijää tunnistamaan tuotannon aikana kriittiset pisteet ja tarkistamaan mahdolliset 

ongelmat. Luodussa laadunvalvonnan prosessikuvauksessa tuotantoprosessi on jaettu kuuteen 

vaiheeseen. Jokaisessa vaiheessa on nimetty keino, jolla laatua arvioidaan sekä arvioinnin 

kohde. Lopuksi kuvataan kriteerit hyvälle laadulle.  

Laadunvalvonnan prosessikuvaus ohjaa työntekijää kiinnittämään huomionsa kriittisiin pisteisiin 

sekä tuotantoprosessin aikana että valmiin tuotteen kohdalla. Tämän ansiosta on mahdollista 

tunnistaa ajoissa laatuun liittyvät ongelmat ja tehdä korjaukset satunnaisen ongelman 

ilmetessä. Luotu laadunvalvonnan prosessikuvaus toimii yrityksessä itsearvioinnin 

menetelmänä, jonka avulla mahdollistuu jatkuva kehitys. Laadunvalvonnan prosessikuvaus 

toimii myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä sekä koulutuksen välineenä. 
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QUALITY MANAGEMENT DURING 
MANUFACTURING PROCESS  
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The purpose of this thesis was to develop a process flowchart. The goal was to identify and 

prioritize quality problems during the manufacturing process. The developed process flowchart 

is based on the quality-system assessment manual and on the production process of the 

manufacturer Pocadel Oy.  

The manufacturing plant of Pocadel Oy is located in the municipality of Sauvo, in Finland 

Proper. Pocadel Oy was established in 1997. The main products are safe and lightweight glass 

doors and wall partitions for the marine and offshore use. Export makes up the largest part, 

90%, of the production. There are 16 employees and the production is mainly based on manual 

working. Pocadel Oy is known for their high quality and professional and individual solutions 

and productions for their customers.  

This thesis is based on the assignment given by the client and on a literature review concerning 

quality management and production engineering. The literature of the trade presents 

methodologies for diagnosing quality problems in the production processes of small and middle 

size companies. The developed process flowchart is based on the production process of 

Pocadel Oy. It guides the employees to identify the critical points and to verify the problems. In 

the developed process flowchart the production process is divided into six stages. In each stage 

the method of quality control and the object of the control are named.  

The developed process guides the worker´s interest towards the critical points both in the 

manufacturing process and in the outputs. By verifying the critical points in the production 

process, it is possible to identify problems and make corrective actions for the sporadic 

problems. The developed process flowchart can be applied as a self-diagnostic method and a 

prioritization tool that aims at a continuous improvement. The process flowchart will be useful in 

the introduction of new employees and as a tool for training as well.  
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää varsinais-suomalaisen yrityksen tuo-

tantoprosessin aikana tapahtuvaa laadunvalvontaa. Tarkoituksena on tuottaa yrityksen 

sisäinen laadunvalvonnan prosessikuvaus. Luodun prosessikuvauksen tarkoituksena 

on ohjata työntekijää valvomaan ja arvioimaan sekä tuotantoprosessin vaiheissa että 

valmiin tuotteen osalta laatuun vaikuttavia näkökohtia. Tämä työ toimii yrityksen laatu-

käsikirjan konkreettisena avauksena osoittaen laadun näkökulmasta kriittiset pisteet, 

joihin tuotantoprosessin aikana tulee kiinnittää huomiota.  

Työ toteutetaan Pocadel Oy:n toimeksiannosta. Pocadel Oy sijaitsee Varsinais-

Suomessa, Sauvon kunnassa. Yritys valmistaa korkealaatuisia ja useimmiten ainutlaa-

tuisia palonkestäviä lasirakenteita laivoihin ja offshore-aluksiin. Pocadel Oy on perus-

tettu vuonna 1997. Yrityksen tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan kotimaassa. Histo-

riansa aikana yritys on laajentunut ja kansainvälistynyt siten, että 90 % nykyisestä tuo-

tannosta menee vientiin globaalisti. Vastatakseen kasvaneeseen kysyntään ja kilpai-

luun Pocadel Oy on alkanut kiinnittää huomiota tuotteiden laatuun ja laadunvalvontaan 

sekä laadun ylläpitoon tuotannossa. (Miikka Ahlfors Pocadel Oy 13.10.2016.) 

Laatu ja hinta ovat tekijöitä, joilla yritys tavoittelee markkinaosuuksia omille tuotteilleen. 

Kilpailu markkinoista myös kannustaa yrityksiä huolehtimaan tuotteittensa laadusta. 

Korkeasta laadustaan tunnettu yritys puolestaan saa helposti etulyöntiaseman muiden 

vastaavien joukossa. Lisäksi laadusta huolehtiminen säästää tuotantokustannuksia. 

Lecklinin (2006,154) mukaan laatuongelmien kustannukset voivat nousta huomattavan 

korkeiksi. Laadun kehittäminen yrityksissä on jatkuvaa, mikä osaltaan tulee kiristynees-

tä kilpailutilanteesta markkinoilla sekä asiakkaiden laatutietoisuudesta ja sitä kautta 

vaatimusten kasvusta (Weckenmann, Akkasoglu & Werner 2016, 281). 

Yrityksen tuotannosta keskeisen osan muodostaa laivoihin rakennettavat palonkestä-

vät lasirakenteet. Meriteollisuuden alueellinen sekä globaali rakennemuutos on jatku-

vaa, ja siitä johtuen telakkateollisuus joutuu koko ajan kehittymään kiristyvässä kan-

sainvälisessä kilpailussa (Rakennemuutostoimiston loppuraportti 2012). Laivateollisuu-

della on alueella vahvat perinteet, ja Turussa sijaitsevan Pernon telakan tilauskanta 

ulottuu pitkälle 2020- luvulle. Kansainvälisestikin ajatellen telakka kuuluu maailman 

suurimpiin. (Kortelainen 2016.)  
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2 TARKOITUS, TAVOITE JA TOTEUTTAMINEN 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa yrityksen sisäinen laadunvalvonnan 

prosessikuvaus. Lisäksi on tarkoitus kuvata tuotantoprosessin keskeiset vaiheet ja nii-

hin liittyvät laadun arvioinnin kannalta kriittiset pisteet, joihin tuotantoprosessin aikana 

on kiinnitettävä huomiota. Tarkoituksena on avata yrityksen laatukäsikirja niin, että se 

osoittaa konkreettisesti laadun näkökulmasta huomioon otettavat työvaiheet ja niihin 

liittyvät huomion kohteet.   

Tavoitteena on, että luotu laadunvalvonnan prosessikuvas ohjaa työntekijää valvomaan 

ja arvioimaan sekä tuotantoprosessin vaiheissa että valmiin tuotteen osalta laatuun 

vaikuttavia näkökohtia. Näin prosessikuvausta voidaan käyttää yrityksen sisäisenä it-

searvioinnin menetelmänä, jolla tavoitellaan tuotannonaikaista laadun ylläpitoa, valvon-

taa ja jatkuvaa kehittämistä.  Lisäksi tavoitteena on, että luotua prosessikuvausta käy-

tetään apuna työntekijöiden koulutuksessa sekä uusien työntekijöiden perehdytykses-

sä.  

Yrityksellä on tarkoituksena laatia tarkastuskortti, joka perustuu tämän opinnäytetyön 

tuotannon laadunvalvonnan prosessikuvaukseen. Valmistaja lähettää tilatun tuotteen 

mukana tarkastuskortin asiakkaalle. Asiakas tarkastaa välittömästi saamansa tuotteen 

laatukriteerit ja kirjaa korttiin tekemänsä havainnot ja mahdolliset laatuvirheet. Tämän 

tarkastuskortin täyttö tulee olemaan yhtenä tuotteelle myönnetyn takuun edellytyksenä. 

Näin menetellen saadaan suljettua pois takuun väärinkäyttö ja pystytään tarkemmin 

paikallistamaan mahdollisten laatuvirheiden aiheuttajat ja puuttumaan toimintaan välit-

tömästi. 

Tämän opinnäytetyön toteuttamisen lähtökohtana on Pocadel Oy:n antama toimeksian-

to. Opinnäytetyö voidaan jakaa kuuteen vaiheeseen (taulukko 1). Työ perustuu kirjalli-

suuskatsaukseen, jossa tietokantahaku tehtiin tekniikan alan viitetietokantaan ja alan 

asiantuntijoiden tuottamaan kirjallisuuteen. Löytyneen materiaalin kautta määritellään 

laatua kuvaavia käsitteitä sekä kartoitetaan pienten ja keskisuurten yritysten laadunval-

vonnan prosesseja, eri asiantuntijatahojen tutkimuksia ja ajankohtaisia artikkeleja ai-

heesta. Toisena keskeisenä perehtymisen kohteena on yrityksen tuotantoprosessi ko-

konaisuudessaan sekä siitä tunnistetut prosessin vaiheet, johon laatunäkökohdat kul-

minoituvat erityisinä kriittisinä pisteinä. Tämä vaihe toteutuu yhteistyössä yrityksen joh-

don kanssa.   
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Taulukko 1. Opinnäytetyön toteuttamisen vaiheet 

 

 

 

Kirjallisuuskatsauksen tuottamaan materiaaliin perustuen ja sitä soveltaen kehitetään 

tuotantoprosessin laadunvalvonnan prosessikuvaus, joka ohjeistaa työntekijää arvioi-

maan tuotantoprosessin aikana sekä sen tuloksena syntyneen tuotteen laatua tuotan-

toprosessin nimetyissä vaiheissa.  

 

Tuotantoprosessin ja laatukäsikirjan näkökohtien yhdistäminen laadunvalvonnan 
prosessikuvaukseksi ja opinnäytetyöraportin kirjoittaminen 

Tuotantoprosessin kuvaaminen ja laadun näkökulmasta kriittisten pisteiden nimeäminen. Työn 
vaiheen esitteleminen yrityksen johdolle ja kuvauksen muodon täsmentäminen.   

Kirjallisuushaku ja materiaaliin tutustuminen sekä kirjallisuuskatsauksen kirjoittaminen 

Yrityksen laatukäsikirjaan ja tuotantoprosessiin perehtyminen 

Toimeksiantoon perehtymien ja työn tarkoituksen ja tavoitteiden täsmentäminen yhdessä 
yrityksen johdon kanssa  

Pocadel Oy:n toimeksianto 
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3 LAATU JA LAADUNVALVONTA 

3.1 Laatu käsitteenä ja laadun erilaiset näkökulmat 

Laatu on vanha käsite. Jo Aristoteles pohti, mitä laatu on, ja osoittikin sille kaksi merki-

tystä. Aristoteleen mukaan laatu ilmaisee, miten jokin kohde erottuu toisista kohteista, 

ja miten kohde koetaan hyvänä tai pahana. Nykyisin myös arkikielessä laatu ymmärre-

tään edellä kuvatulla tavalla. Nykyisin laatu kuvaa sitä, mikä on ominaista jollekin koh-

teelle, ja yleensä laatu koetaan hyvänä asiana, eli laatu on hyvän ja onnistumisen käsi-

te, johon suhtautuminen on myönteistä. (Anttila & Jussila 2016.; Suomen Standardi-

soimisliitto SFS ry. 2016.) 

Käsitteellä laatu on usein monta erilaista tulkintatapaa riippuen tarkastelunäkökulmas-

ta. Laatua verrataan ja mitataan asiakkaiden tarpeisiin, vaatimuksiin ja odotuksiin. Ylei-

sesti laadulla tarkoitetaan asiakkaan tarpeiden täyttämistä yrityksen näkökulmasta 

mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Yrityksissä pyritään jatkuvaan laadun 

parantamiseen kehityksen sallimalla aikataululla. Innovaatiot, kilpailijoiden toiminta 

sekä markkinoiden ja yhteiskunnan muutokset aiheuttavat yleensä tilanteita, jotka mää-

rittelevät tuotteen laatukriteerit uudelleen. (Lecklin 2006, 18.) 

Yksi laadun määritelmä on virheettömyys. Asioita ei tehdä moneen kertaan uudestaan, 

vaan kerralla kuntoon. Tärkeä asia laadun tekemisessä on myös se, että keskitytään 

oikeisiin aisoihin. Vaikka tuote olisi yrityksen mielestä täydellinen, sitä se ei välttämättä 

ole asiakkaan mielestä. Asiakas saattaa kokea jotkut asiat niin sanottuna ylilaatunakin. 

Esimerkkinä on television kaukosäädin, joka on valmistajan mielestä huippulaadukas, 

kun siinä on mahdollisimman paljon eri ominaisuuksia. Asiakas saattaa pitää turhina 

näitä ominaisuuksia, jotka hankaloittavat käyttöä, koska kaikkia näitä ominaisuuksia ei 

tule käytettyä. Toisaalta asiakkaan odotukset ylittävä laatu ei aina ole ylilaatua, vaan 

laadulla saatetaan saavuttaa kilpailuetu muihin yrityksiin nähden. (Lecklin 2006, 18.) 

Lillrankin (1990) (ks. Lecklin 2006,20) mukaan laatua voidaan tarkastella eri näkökul-

mista ja löytää siitä näin eri ominaisuuksia ja tunnusmerkkejä. Tässä kuusi Lillrankin 

(1990) esittämää tarkastelunäkökulmaa:  
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Valmistuslaatu, varmistaa tuotteen valmistuksen vaatimusten mukaan. 

Laadunvalvonta tukeutuu tähän näkökulmaan. Tuotantoprosessia kehit-

tämällä pyritään virheitä ennakoimaan ja välttämään. 

Tuotelaatu, tuotesuunnittelun osuus korostuu tuotteen laadun määrityk-

sessä. 

Arvolaatu, parhaimman kustannus-hyötysuhteen antavalla tuotteella on 

paras laatu. Eli sijoitetulla pääomalla saa parhaan arvon. 

Kilpailulaatu, laatu katsotaan riittäväksi, kun sen on yhtä hyvä kuin kilpaili-

jalla. Kilpailijaa parempi laatu on ylilaatua ja resurssihukkaa. 

Asiakaslaatu, asiakkaiden odotukset ja vaatimukset täyttyvät, silloin laatu 

on hyvää. 

Ympäristölaatu, laadun mittareina voi toimia myös ympäristö ja yhteiskun-

ta. Tuotteen suunnittelussa tulee tällöin ottaa huomioon sen elinkaari, re-

surssienkäyttö suunnittelusta hävittämiseen asti. (ks. Lecklin 2006, 20.) 

Nämä kaikki kohdat ovat edustettuina käytännön toiminnassa, asiakaslaatu kuitenkin 

tärkeimpänä. Se pakottaa sovittamaan eri ulottuvuuksia yhteen, kuten tuotanto-osaston 

tuoman valmistuslaadun ja tuotesuunnittelun tuotelaadun. (Lecklin 2006, 20.) 

Weckenmann, Akkasoglu ja Werner (2016, 283) tarkastelevat 1910–2000-lukujen aika-

janalla laadunhallinnan käsitteen ja sen rinnalla laadunvarmistuksen kohteen painopis-

teitä ja niiden muutoksia (kuvio 1). Vuosisadan alkuaikoina mielenkiinto kohdentui val-

miin tuotteen laatuun. Tällä toiminnalla pyrittiin ennen kaikkea välttämään asiakkaan 

valitukset. Myöhemmin mielenkiinto kohdentui ongelmien ja puutteiden syihin sekä 

epäkelvon materiaalin tunnistamiseen ennaltaehkäisevästi. Tuotannon volyymin ja vaa-

timusten kasvu pakotti laajentamaan laadunvarmistuksen kohdistumaan koko tuotan-

toprosessiin, jolloin se koskee koko yritystä ja toimintaa sekä profiloi sitä kokonaisuu-

dessaan. 
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Kuvio 1. Yleiskuva laadunhallinnan käsitteen kehityksestä (Weckenmann,  Akkasoglu & 

Werner 2016, 283)  

3.2 Laadun merkitys yritykselle 

Yrityksen menestys voi olla jatkuvaa, mikäli se kykenee täyttämään asiakkaiden tar-

peet ja odotukset tasapainoisesti pitkällä aikavälillä. Johtamalla yritystä vaikuttavasti, 

tekemällä havaintoja, oppimalla, parantamalla sekä uusien innovaatioiden kautta voi-

daan saavuttaa jatkuva menestys. (SFS-EN ISO-9004.) 

Laadulla on suuri merkitys yritykselle, ja se on yksi kannattavan liiketoiminnan perus-

edellytyksistä. Laadukkuudella saavutetaan asiakastyytyväisyys. Sitä kautta taas asia-

kasmäärät kasvavat ja saadaan pitkäaikaisia asiakassuhteita, jotka kasvattavat tuotan-

non määrää, sekä tuovat liikevaihtoa. (Logistiikan maailma 2016.)  

Tärkeitä laatuun vaikuttavia tekijöitä tuotteessa ovat esimerkiksi tuotteen kestävyys, 

soveltuvuus, turvallisuus sekä ulkonäkö ja ympäristöystävällisyys. Tuotteen laadun 

lisäksi tuotteeseen liittyy usein myös jokin palvelu, kuten esimerkiksi tuotteen toimitus-

aika, palvelutaso ja luotettavuus. Usein tuotteen laatu on helpompi pitää korkeampana 

kuin palvelulaadun taso. Näistä kahdesta tuotteen- ja palvelun laadusta muodostuu 

kokonaisvaltainen käsitys koetusta palvelun laadusta. (Logistiikan maailma 2016.) 
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Näiden edellä mainittujen asioiden toteutuessa yrityksen kannattavuus paranee ja tuot-

teiden menekki kasvaa. Laadulla on positiivinen vaikutus yrityksen menestymiseen ja 

imagoon. Tuotettu laatu on riittävä silloin, kun asiakastyytyväisyys on riittävä ja toiminta 

on kustannustehokasta. (Logistiikan maailma 2016.) 

Laadulla on monia vaikutuksia eri asioihin, niin ulkoisesti kuin sisäisestikin yrityksessä, 

ja siksi siihen kannattaa panostaa. Hyvä laatu tarkoittaa tuotteiden virheettömyyttä ja 

sitä kautta alhaisia laatukustannuksia, mistä seuraa kustannustehokkuus. Tämä taas 

vaikuttaa yrityksen katteeseen ja kannattavuuteen positiivisesti. Laadun ulkoiset vaiku-

tukset näkyvät markkinoilla asiakastyytyväisyytenä. Hyvä laatu täyttää asiakkaiden 

tarpeet, vaatimukset ja odotukset. Edellä olevien johdosta asiakkaiden uskollisuus yri-

tystä kohtaan kasvaa, ja näin he lisäävät ostojensa määrää. Lisäksi tyytyväiset asiak-

kaat levittävät hyvää sanaa muille potentiaalisille asiakkaille. Tämän kaiken jälkeen 

yrityksellä on mahdollisuus hinnoitella tuotteet uudestaan, myydä niitä paremmalla kat-

teella, ja sitä kautta tehdä parempaa tulosta. (Lecklin 2006, 24.) 

Yrityksen laatupolitiikka ilmaisee johdon tahdon laadusta. Laatupolitiikka on viesti laatu-

tavoitteista asiakkaille, omalle organisaatiolle ja muille sidosryhmille. Ja näin ollen laa-

tupolitiikan on oltava kirjallisena nähtävillä. Laatupolitiikassa on hyvä tuoda esille aina-

kin seuraavia asioita: sitoutuminen asiakasvaatimusten täyttämiseen, päämäärät, joista 

syntyvät tavoitteet yritykselle itselleen ja asiakkaiden suhteen, sekä sitoutuminen toi-

minnan jatkuvaan parantamiseen. Yrityksen johdon tai toimitusjohtajan allekirjoitus 

laatupolitiikkaan osoittaa johdon sitoutumisen laatuun. Laatupolitiikka on asetettava 

yrityksessä henkilöstön nähtäville. (Pesonen 2007, 91-92.; SFS ISO-9000:2015.)   
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Kuviossa 2 kuvataan tuotteiden ja toiminnan laadun vaikutuksia. Tuotteiden ja toimin-

nan laadulla on erittäin kokonaisvaltainen vaikutus koko tuotantoon ja ennen kaikkea 

yrityksen tulevaisuuden näkymiin ja sitä kautta talouteen ja menestymiseen. Tuotteiden 

ja toiminnan laatu vaikuttaa asiakastyytyväisyyden ja kustannustehokkuuden kautta 

suoraan yrityksen kannattavuuteen. Kannattavuudella taas on moninaiset vaikutukset 

reagointikykyyn markkinoilla, henkilöstön motivaatioon ja yrityksen imagoon. Näiden 

kaikkien vaiheiden pohjalta yrityksellä on hyvät mahdollisuuden menestymiseen ja 

eloonjäämiseen.  

 

Kuvio 2. Laadun merkitys (Lecklin 2006, 25.) 

Usein yrityksen tiedossa olevat laatukustannukset ovat noin kuusi prosenttia liikevaih-

dosta, mutta todelliset laatukustannukset voivat olla jopa 20--25 % liikevaihdosta. Täl-

löin laatukustannuksiin on perehdytty perinpohjaisesti ja tehty tarkempia selvityksiä 

helpoimmin havaittavien kustannusten kuten asiakaspalautteen, reklamaation, hävikin 
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sekä tarkastuskustannusten ja niistä aiheutuneiden lisäkustannusten lisäksi. Esimer-

kiksi turhat varastot, viivästyneet myyntisaamiset, jälkitoimituskustannukset, sekä hin-

noittelu- ja laskutusvirheet jäävät usein huomioimatta laatukustannuksia laskettaessa. 

(Logistiikan maailma 2016.) 

Lecklin (2006,155) esittää havainnollisen esimerkin avulla laatukustannusten merkitys-

tä yrityksessä. Esimerkkinä kuvitellaan, että laatukustannukset yrityksessä ovat noin 20  

% yrityksen liikevaihdosta. Jos laatukustannukset pystyttäisiin puolittamaan, tarkoittaisi 

se enää 10 % kustannusta liikevaihdosta. Havainnollistaen tämä voidaan kuvata seu-

raavasti. Jos liikevaihto yrityksellä on 100 000 euroa ja kokonaiskustannukset ovat 

90 000 euroa, niin tällöin voitto on 10 000 euroa. Tällöin 20 prosentin laatukustannuk-

set liikevaihdosta olisivat 20 000 euroa. Jos yrityksen tavoitteena on kaksinkertaistaa 

voitto, tarvitaan siihen usein myös liikevaihdon tuplaamista tai kustannusten pienentä-

mistä. Jos tuotantotoimia pystyttäisiin kehittämään niin, että laatukustannukset puolit-

tuisivat eli pienenisivät nykyisestä 20 prosentista 10 prosenttiin, niin ne olisivat 10 000 

euroa. Tämän muutoksen jälkeen liikevaihto olisi sama 100 000 euroa ja kokonaiskus-

tannukset 80 000 euroa. Tällöin voittoa tehtäisiin 20 000 euroa. Käytännössä se ei ole 

näin suoraviivaista, mutta yrityksen laatukustannuksia pienentämällä usein miten saa-

daan positiivista vaikutusta tulokseen.  

3.3 Laadunvalvonta ja laadun mittaaminen 

Nuno, Lopes & Sousan (2015) mukaan pienille ja keskisuurille yrityksille on olemassa 

vain vähän tuotantoprosessiin soveltuvia laadun arviointimenetelmiä. ISO-standardit 

ovat pienille ja keskisuurille yrityksille usein laajoja sekä paljon resursseja vaativia. Nii-

tä ei voida soveltaa pienyrityksiin sellaisenaan.  

Laadunvalvonta ja laadun mittaaminen on tärkeä osa johdon työtä. Laadun mittaami-

nen on olennainen osa prosessin johtamista. Jos prosessia ei voida mitata, myös oh-

jaaminen ja hallinta  tällöin mahdotonta. Prosessin lopputuotteen laatu on asiakkaille 

tärkeä, ja sillä on suuri merkitys yrityksen prosessista saamaan tuottoon. (Lecklin 2006, 

154.)  

Mittareiden pitää olla selkeitä, niissä ei saa olla tulkinnan varaa, niitä ei voi manipuloida 

lukijalle mieleisiksi ja niitä pitää olla vain muutama mittaamaan prosessin keskeisiä 

asioita. Mittareiden pitää olla sellaisia, että työntekijät pystyvät vaikuttamaan mittaustu-
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lokseen omalla työllään, eikä niiden käyttö saa olla kallista. Mittarit eivät ole ikuisia ja 

niitä pitää päivittää tarpeen mukaan prosessin muuttuessa. Prosessin kehittyessä tar-

vitsee usein myös kehittää mittareita mittaamaan oikeita asioita. (Lecklin 2006, 154.) 

Seuraavana esitellään keinoja tuotanto- ja toimitusprosessin laadun mittaamiseen. 

 valmistusprosessin kesto päivinä 

 toimitusaika päivinä 

 virhekappaleiden lkm, % 

 palautusten lkm, % 

 takuukustannukset, % 

 toimitusvarmuus % 

 keskeneräiset työt € 

 uusintojen lkm, % 

 käytettävyys % 

 luotettavuus % 

 myöhässä olevat työt % (Lecklin 2006, 154.) 

Seuraava ISO 2000:2008 -standardeihin perustuva kuvio 3 osoittaa, missä määrin laa-

dun mittauksessa saatu tulos vastaa vaatimuksia eli kuinka suuri ero on tavoitellun 

laadun ja mitatun laadun välillä.  Laadun arviointi ja mittaaminen on mahdollista vasta, 

kun on tunnistettu ja määritelty asiakkaiden näkökulmasta tärkeimmät tuotteen ominai-

suudet ja määritelty tavoitearviot. Kun tiedetään tavoitearvot, voidaan sen jälkeen ver-

rata niitä sen hetkisiin toteutuneisiin arvoihin. Tällöin saadaan selville, onko tavoite 

saavutettu, onko tuotettu mahdollisesti jopa ylilaatua vai onko vielä tekemistä tavoitteen 

saavuttamiseksi. Arvioinnissa on huomioitu laadun kolme osatekijää, työn, tuotantopro-

sessin ja tuotteen laatu. (Salminen 2014.) 
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Kuvio 3. Laadun mittaaminen (Salminen 2014.) 

Nuno, Lopes ja Sousa (2015) kuvaavat artikkelissaan kahdessa pienyrityksessä tes-

taamaansa laadunvarmistusmenetelmää. Menetelmällä voidaan kartoittaa tuotantopro-

sessin sisällä tuotteen laatuun vaikuttavat kehittämiskohteet tai laatua heikentävät teki-

jät. Menetelmässä tunnistetaan tuotantoprosessin vaiheet, jotka nostetaan tarkasteluun 

ja näissä vaiheissa kuvataan laadun tarkastelun kohdetta ja tarkastustapaa. Testauk-

sen tulosten perusteella menetelmä on toimiva juuri pienissä tai keskisuurissa yrityk-

sissä. Menetelmä osoitti yrityksen tuotantoprosessin heikkoudet ja puutteet, kuin myös 

seikat, jotka vaikuttavat tuotteen heikkoon laatuun. Tulosten perusteella tekijät näkevät, 

että menetelmää on mahdollista soveltaa menestyksekkäästi myös yrityksen itsearvi-

oinnissa laadun jatkuvan kehittämisen työvälineenä. 

Sturkenboom, van der Wiele, ja Brown (2001, 233, 245) kuvaavat kirjallisuudessa 

usein esitettyjä laadunarvioinnin filosofisia periaatteita muutamalla määreellä. Näitä 

ovat asiakaslähtöisyys, toimintaprosessin kontrollointi, työntekijöiden osallistaminen ja 

osallistuminen, tiimityöskentely, suuntautuminen tosiasioihin ja jatkuva kehittäminen. 

Projektissa, jossa tarkoituksena oli kehittää työyhteisön sosiaalista toimivuutta, raken-

nettiin kolmeen näkökulmaan perustuva matriisi. Matriisi tarjoaa visualisen kuvan mitä 

tehdään ja antaa suunnan sille, mitä on tehtävä, jotta saadaan kehitettyä laajempi tar-

kastelukulma laadun kehittämiseen. Nämä kolme mainittua periaatetta olivat asiakas-

lähtöisyys, tiimityö ja jatkuva kehittäminen. 
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Sturkenboomin ym.(2001) luoma itsearvioinnin malli kuvaa työyhteisön sosiaalista toi-

mintaa ja sen arviointia määriteltyihin näkökohtiin liittyneenä. Tässä opinnäytetyössä 

mallin ajatus toimii siltä osin, että Pocadel Oy:n tarpeisiin suunniteltu laadunvalvonnan 

prosessikuvaus ohjaa työntekijät työprosessinsa vaiheessa tunnistamaan ja arvioimaan 

työprosessia ja sen tuloksena syntynyttä tuotetta nimettyihin kriittisiin pisteisiin kohdis-

tuen.  

3.4 SFS ISO-9000 -laatustandardit ja niiden merkitys 

ISO-9000 on maailmanlaajuinen standardi. Sen soveltamisessa yrityksen laadunvar-

mistuksessa on oma etunsa ja hyötynsä. Standardit auttavat kehittämään yritystä ja 

sen liiketoimintaa. Standardit ohjaavat täyttämään asiakkaiden vaatimuksia, auttavat 

ratkaisemaan ongelmia kuin myös ennaltaehkäisevät niitä, avaavat yritykselle markki-

noita antamalla yritykselle arvostusta. Lisäksi standardit auttavat yrityksiä valvomaan 

prosessejaan, jolloin tappiot ja hävikit vähenevät, asiakastyytyväisyys lisääntyy ja yri-

tykset säästävät rahaa. (Robitaille 2010, 3-6.) 

SFS ISO-9000:2015 -laatustandardin mukaan laatuun keskittyvä ja sitä painottava or-

ganisaatio edistää kulttuuria, jonka luoma käytös, asenteet, sekä toiminnot ja prosessit 

tuottavat arvoa täyttämällä asiakkaiden tarpeet ja odotukset. ISO-9000-standardi mää-

rittää tuotteen laadun sen mukaan, miten tuote kykenee täyttämään asiakkaan tarpeet 

ja toivomukset. ISO-9000-standardin laadunhallintajärjestelmän tavoite on auttaa yri-

tystä niiden tavoitteiden saavuttamisessa, ja sitä voidaan soveltaa kaikkiin organisaati-

oihin koosta ja liiketoimintamallista riippumatta. 
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4 CASE POCADEL OY 

4.1 Yrityksen taustaa 

Pocadel Oy on varsinais-suomalainen, Sauvossa sijaitseva yritys, joka valmistaa kor-

kealaatuisia ja useimmiten ainutlaatuisia palonkestäviä lasirakenteita laivoihin ja 

offshore-aluksiin. Pocadel Oy on perustettu vuonna 1997. Yrityksen suunnittelu ja tuot-

teiden valmistaminen tapahtuvat kaikki kotimaassa, Sauvossa sijaitsevassa toimipai-

kassaan. Historiansa aikana yritys on laajentunut ja kansainvälistynyt siten, että 90 % 

nykyisestä tuotannosta menee vientiin globaalisti. 

Yritys työllistää tällä hetkellä 16 ihmistä, joista 12 alan ammattilaista suorittavat käsin 

tehtävät kokoonpanotyöt. Laatu on yrityksen suurimpia kilpailuvaltteja, minkä johdosta 

tunnettavuus kapealla markkina-alueella on vahva. 

Yritys tuottaa ainutlaatuisia ja käsin tehtyjä lasirakenteita ympäri Eurooppaa valmistet-

taviin luksus- ja loistoristeilijöihin sekä eri kokoisiin jahteihin. Yritys tekee jatkuvaa tuo-

te- ja tuotannon kehitystä, jotta tuotteiden valmistus ja laatuvaatimukset täyttyvät halu-

tulla tavalla. (Pocadel Oy, www-sivut.) 

4.2 Laatu ja laadunvalvonta yrityksessä 

Pocadel Oy:n laatu ja laadunvalvonta perustuvat laatukäsikirjassa määrättyihin toimin-

tatapoihin. Jokainen työntekijä vastaa itse tuottamastaan laadusta ja sitä kautta toimii 

laadunvalvojana. Laadun määrittämiskeinoja yrityksessä ei ole muita kuin reklamaati-

oiden seuranta. Tähän asti yrityksessä on ollut vain muutamia vuotuisia laadullisia on-

gelmakohtia, jotka ovat nähtävissä reklamaatioina.  

Pocadel Oy on laatinut laatukäsikirjan 2001. Yrityksen laatujärjestelmä perustuu SFS-

ISO 9001 -laatustandardiin, jolla varmistetaan vaadittava laatutaso ja asiakastyytyväi-

syys kustannustehokkaalla toimintatavalla. SFS-ISO 9001 -standardilla varmistetaan 

yrityksen laatutasot seuraavissa osa-alueissa: 

 suunnittelu 

 materiaalien hankinta 

 alihankinta 
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 tuotanto 

 toimitukset 

 asennukset (Pocadel Oy 2001). 

Pocadel Oy:n toimitusjohtaja on asettanut yrityksen keskeisiksi tavoitealueiksi seuraa-

vat asiat: 

 asiakastyytyväisyys 

 toimintojen hallittavuus 

 toiminnan tavoitejohtaminen 

 laatuimagon jatkuva parantaminen 

 toiminnan jatkuvuus ja kannattavuus 

Laatukäsikirjan mukaan näitä tavoitealueita valvotaan mm. seuraavien tavoitteiden 

toteutumisen mittauksella: 

 asiakaspalautteet ja auditoinnit huomioidaan toiminnassa. 

 toiminnan seurantatyökalujen käyttö on tehokasta ja rutiininomaista. 

 toiminta on projektiluonteista.   

 projekteilla on yksiselitteiset tavoitteet. 

 tilauskanta ja projektien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 

Laatukäsikirjassa todetaan, että työntekijä suorittaa lopuksi toimintatarkastuksen, jossa 

tarkastetaan ja todetaan työn laatu toimintoineen ja raportoidaan työn perehdytysvai-

heessa annettujen ohjeiden mukaan. (Pocadel Oy 2001.) 

Reklamaatiot ovat yrityksessä vuositasolla vähäisiä. Vuotuisia reklamaatioita, jotka 

koskevat suoranaisesti Pocadel Oy:n tuotantoa, on noin 1-5 kappaletta. Yritykseen 

tulleet reklamaatiot kohdistuvat usein raaka-aineiden toimittajiin, kuten esimerkiksi ovi-

pumppujen, ovenkahvojen ja -lukkojen tai yleisemmin sanottuna ovihelojen toimittajiin. 

Toisin sanoen, sisäiset laatuvirheet ovat yleisempiä ja ulkoisia laatuvirheitä ei juurikaan 

pääse syntymään. 
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5 YRITYKSEN LAADUNVALVONTA 

TUOTANTOPROSESSIN VAIHEISSA 

5.1 Tuotannon laadulliset riskit 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa konkreettinen ohje, jonka avulla työnte-

kijä tarkistaa kussakin tuotantoprosessin vaiheessa ennalta osoitetut laatuun vaikutta-

vat asiat. Luodun ohjeen runkona ovat tuotantoprosessin vaiheet. Nunon ym. (2015) 

kuvaamaa menetelmää soveltaen Pocadel Oy:n koko tuotantoprosessista nimettiin 

kuusi vaihetta, jotka laadun näkökulmasta osoittautuvat keskeisiksi. Nämä vaiheet ovat 

A) raaka-aineen vastaanotto, B) profiilien sahaus ja koneistus, C) kokoonpano, D) tuot-

teen toimivuuden tarkastus, E) valmiin tuotteen suojaus ja pakkaus F) lähetys- ja vas-

taanottokortin laadinta. Kuvauksessa on keskitytty vain tuotannon osaan ja siksi siitä 

puuttuu Pocadelin tekemien tuotteiden suunnittelu- sekä myyntityö. 

Jokaisessa tuotantoprosessin vaiheessa nimettiin keskeiset kriittiset pisteet, jotka työn-

tekijän itse tulee tarkistaa mahdollisten laatuvirheiden ja -puutteiden osalta. Tämä toi-

mintatapa pohjautuu Sturkenboomin ym.( 2015) esittämään itsearvioinnin menetel-

mään.  Laadun kannalta kriittisiksi pisteiksi nimettiin ne tuotannon työvaiheet, joissa 

mahdollisia laadullisia ongelmia saattaa esiintyä. Tarkastelun kohteena ovat esimerkik-

si ovien helat, paloeristeet, lasit, profiilien sahausten ja manuaalisten työstöjen jäljet, 

sekä valmiin tuotteen tarkistus. Menetelmällä, jolla tarkastus toteutuu, riippuu tarkas-

tuksen kohteesta. Suurin osa työvaiheissa tapahtuvista tarkastuksista toteutuu visuaa-

lisen tarkastelun kautta. Prosessikuvauksessa on määritelty kriteerit laatuvaatimuksille, 

jotka kunkin tarkasteltavan kohteen tulee täyttää. Tuotteen ollessa valmis testataan 

tuotteen käytännön toimivuus. 

Taulukossa 2 on kuvattu Pocadel Oy:n laadunvalvonnan prosessikuvaus ja siinä ne 

kriittiset pisteet joihin tuotantoprosessissa on kiinnitettävä huomiota. Tämä kuvaus toi-

mii myös laatukäsikirjan avauksena konkreettiseksi toteutukseksi, sekä kuvausta käyte-

tään uusien työntekijöiden koulutuksessa. Laadunvalvonnan prosessikuvaus on osa 

tuotantokokonaisuutta. Kuvauksessa on keskitytty vain tuotannon osaan, ja siksi siitä 

puuttuu Pocadel Oy:n tekemien tuotteiden suunnittelu- sekä myyntityö kokonaisuudes-

saan.  Yrityksen laadunvalvonnan prosessikuvaus on esitetty taulukkona. Taulukko on 

laadittu kirjallisuutta hyväsi käyttäen, yrityksen työntekijöitä ja johtoa haastattelemalla, 
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sekä omakohtaiseen tuotantoon tutustumisen ja siitä tehtyjen havaintojen perusteella. 

(taulukko 2) 

 

Taulukko 2. Prosessikuvaus yrityksen sisäisestä laadunvalvonnasta (Taulukko 2. löytyy 

työn toimeksiantajalta.) 

Lisäksi jokaisen edellä kuvatun tuotannon vaiheen välillä tuotteisiin ja niiden laatuun 

kohdistuu lukuisia riskejä. Yksi suurimmista laadullisista riskeistä syntyy tuotteiden 

valmistuksen sisäisessä toiminnassa, kuten lasirakenteiden tuotannon aikainen logis-

tiikka eli osakokonaisuuksien ja lasien liikuttelu valmistusvaiheessa. (kuva 1) 

  Kuva 1. Lasin nosto hallinosturilla 
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Toisena yhtä suurena riskinä ovat tuotantotilat ja pöydät, joiden päällä lasirakenteet 

valmistetaan. Pöydillä saattaa olla epäpuhtauksia, jotka mahdollisesti aiheuttavat vau-

rioita rakenteisiin. Esimerkkinä tästä porauksessa syntyneet porauslastut, jotka jäädes-

sään profiilin ja pöydän väliin saattavat naarmuttaa valmista maalipintaa tai lasia. Tä-

män johdosta Pocadel Oy tekee jatkuvaa tuotekehitystä laitevalmistajan kanssa, löy-

tääkseen parhaat mahdolliset tuotantovälineet ja toimintatavat, jotka on suunniteltu 

edellä mainittuja riskejä huomioiden. (kuva 2) 

 

Kuva 2. Kokoonpanopöytä 

Kolmantena riskitekijänä ovat valmistuksessa käytettävät työkalut. Työkalujen käyttöön 

ja kuntoon on kiinnitettävä erityishuomiota. Esimerkiksi vaurioitunut poranterä saattaa 

aiheuttaa laatuvirheitä tuotteeseen ja tätä kautta kasvattaa laatukustannuksia. Toiseksi 

työkalujen huolimaton käyttö ja säilytys saattavat aiheuttaa laadullisia epäkohtia. 

5.2 Valmiin tuotteen laadunvalvonta 

Varmistuakseen edelleen valmiin tuotteen laadusta myös asiakkaan kokemana Poca-

del Oy kehitti tämän opinnäytetyön perusteella asiakkaille toimitettavan tuotteen ladun-

tarkastuskortin. Tämä kortti toimitetaan tuotteen mukana asiakkaalle. Tarkastuskortissa 

edellytetään, että asiakas tarkastaa omalta osaltaan tuotteen laadun. Tarkastuskortin 

avulla kyetään selvittämään mahdollisten laatuvirheiden syntymisen syyt. Tarkastettu-
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aan vastaanottamansa tuotteen asiakas täyttää kortissa esitetyt kohdat ja palauttaa 

sen takaisin tuotteen toimittajalle. Tällöin tarkastuskortin täyttö ja takaisin toimitus val-

mistajalle olisi yksi takuun edellytys. Näin saadaan poissuljettua mahdolliset takuun 

väärinkäytöt ja toimittajan vastuulla olevat asiat. 

Tarkastuskortti vaihtelee toimitettavan tuotteen mukaan, mutta siinä tulisi käydä ilmi 

mm.  

 lähetyspakkauksen kunto ja logistiikasta syntyneet vauriot  

 valmiin tuotteen visualinen tarkastus (kolhut, naarmut, vaurioitunut maalipinta, 

vaurioitunut lasitus)  

 tuotteen toimivuus todetaan välittömästi asennuksen jälkeen. Mikäli myöhem-

mässä vaiheessa havaitaan vikaa tuotteen toimivuudessa, käsitellään se nor-

maalin reklamaatioprosessin mukaisesti. 

Dokumentin pohjalta pystytään tarkemmin paikallistamaan mahdolliset laatuvirheet ja 

niiden aiheuttajat, sekä tekemään prosessiin tarvittavat korjaustoimenpiteet. 

Pocadel Oy:n kehityspäällikön Miikka Ahlforsin mukaan tarkastuspöytäkirjaa ja sen 

dokumentointia on ajettu sisään yrityksen käyttöön. Dokumentoitavien asioiden sisältöä 

on muokattu asiakastarpeiden mukaan. Lopullinen versio otetaan Pocedel Oy:ssä käyt-

töön maaliskuun 2017 aikana. Lisäksi samassa yhteydessä yritys uudisti pakkauslistat, 

muut lähetysdokumentaatiot sekä kuljetusprosessin hallintaan liittyvät toimet. Pocadel 

Oy kokee kaiken kaikkiaan tämän opinnäytetyön tuomat hyödyt erittäin suurta lisäarvoa 

tuottavaksi tuotannon ja suunnittelijoiden sekä asiakkaiden edustajien kesken.  

Yrityksen sisäistä laadunvalvonnan prosessikuvausta on aloitettu sisäänajamaan yri-

tyksen käyttöön ja siitä saatavat käyttökokemukset realisoituvat vasta myöhemmässä 

vaiheessa. Laadunvalvonnan prosessikuvauksen käyttöönotto edellyttää uusien työn-

tekijöiden koulutusta ja perehdyttämistä tunnistamaan tuotantoprosessien vaiheisiin 

liittyvät kriittiset pisteet sekä näiden pisteiden laatuun liittyvät vaatimukset.  
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6 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa yrityksen sisäinen laadunvalvonnan 

prosessikuvaus Pocadel Oy:n tarpeisiin. Lisäksi on tarkoitus kuvata tuotantoprosessin 

keskeiset vaiheet ja niihin liittyvät laadun arvioinnin kannalta kriittiset pisteet, joihin tuo-

tantoprosessin aikana on kiinnitettävä huomiota. Tarkoituksena oli näin ollen avata 

yrityksen laatukäsikirja niin, että se osoittaa konkreettisesti laadun näkökulmasta huo-

mioon otettavat työvaiheet ja niihin liittyvät huomion kohteet.  

Työn tuloksena syntyi tuotantoprosessin vaiheisiin perustuva kuvaus vaiheista sekä 

niissä ilmenevistä laadun kannalta kriittisistä pisteistä. Kussakin pisteessä nimettiin 

konkreettiset kohteet, joita työntekijä tarkistaa ja arvioi. Lisäksi tarkastusmenetelmät 

sekä laatukriteerit kirjattiin jokaisesta tarkastuksen kohteesta erikseen. 

Yrityksen tavoitteena oli laatia tarkastuskortti tämän opinnäytetyön perusteella. Asiak-

kaalle lähetettävän tarkastuskortin avulla pystyttiin paikallistamaan mahdolliset laatu-

virheet ja niiden aiheuttajat sekä korjaamaan toimintaa välittömästi. Pocadel Oy hyö-

dyntää tämän opinnäytetyön tulosta kehittäessään tuotteittensa laatua ja pysyäkseen 

edelleenkin mukana korkealla laadullaan kilpaillen yhä laajentuvassa ja kilpailulle alt-

tiissa laivateollisuudessa sekä muilla yrityksen markkina-alueilla. 

Tämän opinnäytetyön tuloksena syntynyt laadunvalvonnan prosessikuvaus toimii työn-

tekijän ohjeena hänen työskennellessään nimetyssä työvaiheessa. Prosessikuvaus 

osoittaa työntekijälle, mihin näkökohtiin hänen tulee kiinnittää erityishuomiota varmis-

taakseen työvaiheensa hyvän laadun. Mikäli laadussa ilmenee puutteita, tämä proses-

sikuvaus auttaa paikallistamaan ongelman ja sen mahdolliset syyt. Näin korjaavat toi-

menpiteet voidaan aloittaa välittömästi niiden ilmettyä. Tämän laadunvalvonnan pro-

sessikaavio toimii myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä sekä koulutuksen apu-

välineenä. 

Yrityksen sisäinen laadunvalvonnan prosessikuvaus toteutettiin taulukon muodossa. 

Jaottelun perusteena siinä on tuotantoprossin kuusi eri vaihetta. Jokaisen vaiheen 

kohdalla nimetään tarkastuksen kohteet, arviointitapa sekä kriteerit. Tämä on tarkoitet-

tu työntekijän toimintaa ohjaavaksi työvälineeksi. Kuvauksena siitä on pyritty saamaan 

selkeä ja helppokäyttöinen. Käytössä saatavien kokemusten myötä sitä voi muuttaa 

kulloisiakin tarpeita vastaavaksi tai edelleen kehittää. 
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