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Tavoitteena tässä opinnäytetyössä oli rakentaa Skanlog Oy:lle käytännössä toimiva ja arkea 
helpottava johtamisjärjestelmä perustuen ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 sertifikaatteihin. 
Johtamisjärjestelmän kehitystyö ajoittui vuoden 2017 syksystä vuoden 2018 kevääseen. 

Opinnäytetyö oli luonteeltaan kehitysprojekti ja se toteutettiin toimintatutkimuksen muodossa. 
Toimintatutkimuksessa kartoitettiin ensin johtamisjärjestelmän nykytilannetta ja selvitettiin 
tutkimukseen vaikuttavia näkökohtia. Kartoituksen pohjalta tehtiin suunnitelma 
kehitystoimenpiteistä, minkä jälkeen lähdettiin järjestelmällisesti toteuttamaan muutoksia. 
Merkittävimpiä toimenpiteitä olivat prosessikuvausten, riskienhallinnan, sisäisen auditoinnin ja 
johdonkatselmuskäytännön kehittäminen. Kehitysprosessin olennainen päämäärä oli myös 
löytää keinoja juurruttaa johtamisjärjestelmä ja laadun jatkuva kehittäminen osaksi yrityksen 
jokapäiväistä toimintaa. 

Työn tuloksena Skanlog Oy:n johtamisjärjestelmään saatiin tärkeitä päivityksiä ja parannettiin 
valmiutta toteuttaa sertifiointiauditointi syksyllä 2018. Kehitystyön myötä päivitettiin ja luotiin 
useita yrityksen toimintaa ohjaavia dokumentteja, joilla määriteltiin ja selkeytettiin yhteisiä 
toimintatapoja. 
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The aim of the present master’s thesis was to build, for Skanlog Oy, a management system that 
is functional in practice and facilitates every day work. The management system is based on ISO 
9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 certifications. The development of the management system 
took place from the autumn of 2017 until the spring of 2018. 

The thesis is a development project in nature and it was conducted in the form of action research. 
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KÄYTETYT LYHENTEET JA SANASTO 

 

Auditointi Auditointi on järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu 
prosessi, jossa auditointinäyttöä arvioidaan ja tutkitaan 
missä määrin sovitut auditointikriteerit on täytetty. 

BCP Business Contingency Plan. Liiketoiminnan jatkuvuussuunni-
telma. 

ERP  Enterprice Resource Planning. Toiminnanohjausjärjestelmä. 

ISO International Organization of Standardization on kansainväli-
nen organisaatio, joka vastaa yhteisten standardien kehittä-
misestä. 

JHS Julkisen hallinnon standardit 

KPI-mittarit Key Performance Indicator (KPI). KPI-mittarit ovat yrityksen 
liiketoimintatavoitteiden toteutumista kuvaavia mitattavia ar-
voja. 

PK-yritys Nimitys, jolla tarkoitetaan mikrokokoisia, pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä.  

Prosessi Sarja suoritettavia toimenpiteitä, jotka tuottavat määritellyn 
lopputuloksen. 

QSE Quality Safety and Environment 

SCM Supply Chain Management 

Sertifiointi Organisaatiolle voidaan myöntää esimerkiksi ISO laatujärjes-
telmäsertifikaatti ulkopuolisen tahon tekemän auditoinnin pe-
rusteella. Tällöin sertifioijan toimesta varmistetaan, että laa-
dunhallinta organisaatiossa vastaa standardin asettamia 
vaatimuksia. 

TQC  Total Quality Control 

TQM Total Quality Management. Kokonaisvaltainen laadunhal-

linta. 

3PL 3rd party logistics. Kolmannen osapuolen logistiikassa yritys 

ulkoistaa toimitusketjuun liittyviä toimintoja ulkoiselle logistiik-

kapalvelujen tarjoajalle. 
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1 JOHDANTO 

Skanlog on vuonna 1994 perustettu tanskalainen logistiikka-alan perheyritys. Yritys on 

johtava kolmannen osapuolen logistiikkayritys (3 PL) Skandinaviassa ja tarjoaa asiak-

kailleen laajoja tilaus-toimitusketjun ratkaisuja, jotka ovat räätälöity heidän erityistar-

peidensa ja vaatimustensa mukaisesti. Vuonna 2016 perustettu Skanlog Oy on osa per-

hekonsernia ja keskittynyt pääasiassa juomalogistiikkaan. Yrityksen liikevaihto vuonna 

2017 oli n. 7,8 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä n. 50. Skanlog Oy:n toimitilana on 

logistiikkakeskus, joka sijaitsee Turun Kärsämäessä. Tämä opinnäytetyö oli kehityspro-

jekti, joka toteutettiin Skanlog Oy:lle toimintatutkimuksen muodossa. 

Tänä päivänä jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä laadun ja johtamisen 

merkitys korostuu yhä enemmän. Pelkkä yrityksen laatujärjestelmäksi kirjoitettu opus toi-

miston pöydän kulmalla ei enää riitä, vaan laadun tekeminen on vietävä osaksi organi-

saation jokapäiväistä toimintaa. Käytössä on oltava johtamisjärjestelmä, jolla voidaan 

hallitusti ja systemaattisesti johtaa laadun syntymistä ja koko yrityksen eri toimintoja.  

Johtamisjärjestelmään kirjatut yhteiset toimintatavat ja periaatteet on saatava juurrettua 

osaksi koko organisaatiota. Puhutaan toimivasta laatukulttuurista, jossa asiakas- ja laa-

tukeskeinen ajattelu ovat osa henkilöstön arkea ja jossa yhteistyöllä varmistetaan laatu-

tavoitteiden toteutuminen. 

Opinnäytetyössä perehdyttiin Skanlog Oy:n olemassa olevaan johtamisjärjestelmään ta-

voitteena kehittää siitä mahdollisimman hyvin toimiva ja arkea helpottava työkalu laaduk-

kaan toiminnan ylläpitämiseksi. Kehitystyötä tehtiin noudattaen ISO 9001, ISO 14001 ja 

OHSAS 18001 sertifikaattien vaatimuksia ja silmällä pitäen syksyllä 2018 toteutettavaa 

sertifiointiauditointia. Opinnäytetyö oli luonteeltaan kehitysprojekti ja se toteutettiin toi-

mintatutkimuksen muodossa. Projektin aikana käytiin kattavasi läpi yrityksen toimintata-

poja ja dokumentointia erityisesti ydin- ja tukiprosessien osalta. Kartoittamisen kautta 

löydettiin useita merkittäviä kehityskohteita, joille tehtiin projektin aikana konkreettisia 

parannustoimenpiteitä johtamisjärjestelmän kehittämiseksi ja viemiseksi lähemmäs 

työntekijöitä sekä arjen työskentelyä. 

Logistinen palveluprosessi 

Puhuttaessa tavaroiden kuljetuksesta ja varastoinnista käytetään yleisesti termiä logis-

tiikka. Usein juuri nämä toiminnot ovat näkyvin osa organisaation logistisia toimintoja. 
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Salon (2008) mukaan logistiikka koostuu tulo-, lähtö-, tuotanto- ja palautuslogistiikasta. 

Logistiikan tutkimuksessa eri osa-alueita ovat muun muassa toimitusketjun hallinta, kul-

jetukset, ostotoiminta, jakelu, toiminnanohjaus, organisaatioiden toiminta sekä toimin-

nanohjausjärjestelmät. (Salo 2008, 22) 

Menestyvä liiketoiminta muodostuu osaamisesta ja asiakkaiden haluamien tuotteiden 

luomisesta. Erilaisista toimenpiteistä, jotka lisäävät tuotteen arvoa, muodostuu asiakas-

palveluprosessi. Linkitettäessä tavaran tai palvelun toimittamiseen liittyvät vaiheet orga-

nisaation eri puolilla niistä muodostuu logistinen prosessi. Prosessi alkaa asiakkaalta ja 

sen tietovirrat kulkevat yrityksen kautta tavarantoimittajille, jonka jälkeen tavaravirrat kul-

kevat päinvastaiseen suuntaan ja päätyvät lopulta yrityksen ohjaamana asiakkaille. Lo-

gistiikassa ei ole kyse vain yksittäisestä tavaraa arvoketjussa eteenpäin siirtävästä toi-

minnosta, vaan se on monesta työtehtävästä koostuva prosessi, joka tukee liiketoimin-

nan ydinprosessin toteuttamista. Logistiikka ikään kuin kulkee yrityksen perinteisten toi-

mintojen läpi muodostaen oleellisen osan yrityksen arvoketjusta. Logistiikka on tavaran 

säilyttämistä, kuljettamista ja käsittelyä, joten sen vuoksi sillä on erittäin tärkeä merkitys 

yrityksen arvoketjussa. Logistiikka liittyy yritysten läpi kulkevaan tavaravirtaan, mutta sa-

malla myös tietojen välittämiseen ja käsittelyyn sekä niihin liittyviin maksu-, raha- ja pää-

omavirtojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Logistiset prosessit sisältävät paljon myös 

ihmisten välistä kommunikointia ja voidaankin sanoa, että logistiikka on puoliksi hallinto- 

ja toimistotyötä, jota kutsutaan yleisemmin nimellä ohjaus. Aikaisemmin tavoitteet logis-

tiikassa ovat liittyneet vahvasti kustannustehokkuuteen, mutta nykyään painotetaan 

myös läpimenoaikoja ja asiakaspalvelua. Lisäksi halutaan nostaa jakelu- ja reagoimis-

nopeutta, lyhentää toimitusaikoja ja varmistaa, että toimitukset saapuvat sovittuna ai-

kana. Kehitettäessä logistiikkaa on tärkeä miettiä, paljonko ketjussa tehdään päällek-

käistä työtä ja miten siltä voitaisiin mahdollisimman hyvin välttyä. Lisäksi pitää tunnistaa, 

mikä tehdystä työstä tuo yritykselle todellista lisäarvoa ja mikä tuottaa vain kustannuksia. 

Järkevillä jakeluverkoilla, tiedon siirrolla sekä tehokkaalla yhteistyöllä voidaan tavoitella 

taloudellista, laadukasta ja toimivaa kokonaisuutta. (Salo 2008, 22-24) 

Kolmannen osapuolen logistiikka (3PL) 

Logistiikan johtamisella tulee olemaan yhä suurempi rooli yritysten kilpailukyvyn kasvat-

tamisessa. Logistiikkakulut ovat merkittävä osa palvelu- ja teollisuusyritysten kuluissa, 

jolloin johtamalla logistiikkaa oikein voidaan saavuttaa kustannussäästöjä ja kasvattaa 

kilpailukykyä. Yhä useammat yritykset ulkoistavat toimintojaa, jotta voivat keskittyä ydin-
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osaamiseensa. Logistiikassa yritykset ovat ulkoistaneet toimintoja, jotka liittyvät peruslo-

gistiikkaan. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi kuljetuksia ja varastointia, mutta yhä enemmän 

ulkoistetaan alihankkijoille logistiikan koordinointia tai tuotannollisia toimintoja. Logistis-

ten palvelujen tarjoajilla tarkoitetaan yrityksiä, jotka tarjoavat muille erilaisia logistiikkaan 

liittyviä palveluita. Kolmannen osapuolen logistiikassa arvoketjukumppanit keskittävät 

palvelujaan samalle logistiikkapalvelujen tarjoajalle eli kolmannelle osapuolelle. (Salo 

2008, 25) 
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2 JOHTAMISJÄRJESTELMÄT 

2.1 Mihin johtamisjärjestelmiä tarvitaan? 

Johtaminen on osa organisaation ohjausta, neuvomista ja opastamista päämäärien ja 

tavoitteiden saavuttamiseksi, samalla huomioiden myös sidosryhmät. Johtamisjärjestel-

män olemassaolo mahdollistaa organisaation johtamisen suunnitelmallisesti, johdonmu-

kaisesti ja systemaattisesti. On monenlaisia johtajia ja jokaisella on omanlaisensa per-

soonallinen tapa toimia, mutta yhden henkilön on mahdotonta olla aina läsnä, tavoitetta-

vissa, ohjaamassa, neuvomassa ja opastamassa henkilöstöä. Perusteellinen suunnittelu 

ja yhdenmukaiset menettely- ja soveltamistavat organisaation johtamiseksi ovat siis elin-

tärkeitä ja helpottavat johtajan tehtävää. Näin on mahdollista tehdä yrityksen toiminnasta 

myös yhdenmukaisempaa ja tehokkaampaa. Lisäksi henkilöstön itseohjautuvuus para-

nee. Huolellisesti mietitty ja toteutettu johtamisjärjestelmä tuo organisaatiolle merkittäviä 

säästöjä sekä mahdollistaa nopean reagoinnin päivittäisessä ja jatkuvassa toimintaym-

päristön muutoksessa. (Lecklin & Laine 2009, 115) Johtamisjärjestelmän selkeitä hyötyjä 

ovat myös organisaation oma oppimisprosessi, prosessien kehittyminen, riskien hallinta, 

kilpailukyvyn parantuminen sekä parantunut asiakastyytyväisyys. Tavoitteena on, että 

johtamisjärjestelmä toimii organisaation välineenä, joka määrittelee yrityksen politiikat ja 

toimintatavat sekä siihen liittyvän dokumentoinnin ja mittauksen. (Pietilä 2017, 17-18) 

2.2 Johtamisjärjestelmän keskeiset elementit 

Laaduntuottokyky organisaatiossa perustuu käytössä olevaan johtamisjärjestelmään ja 

siihen miten hyvin se toimii. Edwards Deming on luonut yleisesti hyväksytyn johtamis-

mallin, joka on esitetty kuvassa 1. Demingin johtamisympyrä koostuu neljästä vaiheesta: 

suunnittele (plan), toteuta (do), arvioi (check) ja paranna (act). (Lecklin & Laine 2009, 

32) 
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Kuva 1. Edwards Demingin johtamismalli, ns. Demingin ympyrä. (Lecklin & Laine 2009, 

33) 

Ympyrän sulkeutuessa aloitetaan suunnitteluvaiheella taas uusi kierros. Mallia pidetään 

yleispätevänä peruskonseptina, joka soveltuu kaikkeen johtamistoimintaan. Tämän mal-

lin soveltamiseen pohjautuu myös ISO 9000 –laadunhallintajärjestelmän jatkuvan paran-

tamisen malli. Demingin mallin perusperiaatteita voi soveltaa myös johtamisjärjestelmän 

rakentamisessa. Johtamisjärjestelmän lähtökohtana on organisaation strateginen arkki-

tehtuuri eli sen tulee sisältää organisaation kaikki toiminnot. Strategisen arkkitehtuurin 

tulee muodostaa yhdenmukainen kokonaisuus, jossa eri yksikköjen tavoitteet ja toimin-

tatavat ovat yhdensuuntaisia. Laatu on keskeinen osa johtamisjärjestelmää ja ISO 9001 

määritteleekin laadunhallintajärjestelmän johtamisjärjestelmäksi, jonka avulla organisaa-

tiota ohjataan ja suunnataan laatuasioissa lähtökohtana toiminnan erinomaisuus (Busi-

ness Excellence). (Lecklin & Laine 2009, 32-34) Laadunhallinta tulee saumattomasti in-

tegroida yrityksen johtamiseen ja puolestaan hallintajärjestelmät johtamisjärjestelmään. 

Näin organisaation eri hallintajärjestelmät voidaan liittää osaksi organisaation yleisiä joh-

tamisvastuita ja liiketoimintajärjestelmää. Näin saadaan muodostettua yhtenäinen koko-

naisuus johtamisen eri osa-alueista. (Uuskoski 2017, 15) Kun laatu on aikanaan pystytty 

viemään osaksi jokaisen henkilön tehtävää, on mahdollista luopua erillisistä laatuyksi-

köistä. Vaikka erillistä laatuyksikkö ei olisikaan, laatuasioiden koordinointi on silti syytä 

osoittaa laatuasioihin perehtyneelle asiantuntijalle. (Lecklin & Laine 2009, 32-34)  
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Johtamisjärjestelmän luonnollinen osa on ympäristöjärjestelmä, jonka tavoitteita on esi-

merkiksi ympäristövaikutusten tunnistaminen ja hallinta, toimintaympäristön elinkelpoi-

suuden turvaaminen ja ympäristöasioiden jatkuva parantaminen. Ympäristöjärjestelmä 

on hyvä keino osoittaa asiakkaille sekä muille sidosryhmille oma sitoutuminen ympäris-

tönhallintaan. Toimiva ympäristöjärjestelmä myös parantaa kustannustenhallintaa. 

(Lecklin & Laine 2009, 35) 

Laadunhallintaan kuuluu myös työterveyden- ja turvallisuuden kehittäminen. Sillä tarkoi-

tetaan viranomaisten ja lakisääteisten määräysten noudattamista, riskien tunnistamista 

sekä poikkeustilanteiden hallintaa. Turvallisuustekijöiden huomioiminen on osa kestävän 

kehityksen strategiaa. (Lecklin & Laine 2009, 36) 

Menestystä tavoitteleva yritys johtaa innovaatiotoimintaa säännöllisesti ja luo mahdolli-

suudet niiden kehittymiselle ja jalostumiselle. Tiedetään, että innovaatioiden merkitys on 

kiistaton yrityksen kilpailukyvylle. Innovaatiot voivat syntyä sattuman kautta, mutta var-

mempaa on pyrkiä luomaan mahdollisimman hyvät edellytykset niiden syntymiselle. 

(Lecklin & Laine 2009, 36) 

Asiakkaat ja muut sidosryhmät painottavat tänä päivänä yhä enemmän yhteiskuntavas-

tuun kantamista, joten yritykset voivat hyötyä siitä, että ne ottavat huomioon sosiaaliset 

ja eettiset vaikutukset. Yhteiskuntavastuusta huolehtimisen on toteuduttava sekä 

omassa yrityksessä, että alihankkija- ja toimittajaverkostoissa. Esimerkkejä yhteiskunta-

vastuusta ovat muun muassa lapsityövoiman ja pakkotyön välttäminen, terveydestä ja 

turvallisuudesta huolehtiminen, syrjinnän kieltäminen, työehtosopimusten salliminen, riit-

tävien korvausten maksaminen ja työaikojen noudattaminen. (Lecklin & Laine 2009, 36) 

Johtamisjärjestelmään liittyy lisäksi toimittajien valintaan liittyvät asiat. On tärkeää, että 

alihankintaa käytettäessä laatu ja toiminta ovat riittävällä tasolla. ISO 9001 –standardi 

asettaa vaatimukset reklamaatioiden käsittelylle yrityksessä. Jokainen reklamaatio on 

huomioitava ja tarvittaessa korjaavat toimenpiteet määriteltävä. Pidemmällä tähtäimellä 

tietoa reklamaatioista voidaan hyödyntää toimittajavalinnassa. Reklamaatioiden kirjaa-

minen on myös erittäin hyödyllistä koko liiketoiminnan kehittämisen kannalta, sillä puut-

teellinen tieto on syynä suureen osaan suunnittelemattomista kustannuksista. (Aro 2017, 

29) 
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2.3 Johtamisjärjestelmän parantaminen 

Parantamis- ja kehitystarpeita syntyy johtamisjärjestelmän suunnittelun, käyttöönoton ja 

arvioinnin tuloksena. Toimenpiteiden tulee olla toimintasuunnitelmaa ja strategiaa tuke-

via. Yrityksen johdon tulee huolellisesti seurata muutosprojektien etenemistä ja varmis-

taa, että tulokset ovat yhteneviä asetettujen tavoitteiden kanssa. Johtamisjärjestelmän 

parantaminen voidaan yleisesti jakaa kolmeen osaan: tuotteiden kehittämiseen, toimin-

nan parantamiseen sekä osaamisen hallintaan. (Lecklin & Laine 2009, 205) 

Johtoryhmän tulee analysoida johdonkatselmuksen, auditointien ja itsearviointien tulok-

set, jolloin saadaan lista parantamis- ja ongelmakohteista. Tarvittavat toimenpiteet aika-

taulutetaan ja niille varataan tarvittavat resurssit. Määritellyt vastuuhenkilöt huolehtivat, 

että toimenpiteiden toteutus todella käynnistetään. Toteutusten edistymistä seurataan 

johtoryhmän toimesta. Toiminnan parantaminen ja kehittäminen suoritetaan usein pro-

jektityönä. (Lecklin & Laine 2009, 206-207) 

Toiminnan parantamisen lisäksi järjestelmän parantamista voidaan tehdä tuotteiden ke-

hittämisen kautta. Tuotekehitystä ajatellen innovoinnilla ja ideoiden hallinnalla on suuri 

merkitys. Ideoita on syytä kerätä mahdollisimman monipuolisesti eri lähteistä, kuten asi-

akkailta ja toimittajilta. Tärkeää on suunnitella, miten ja miltä sidosryhmiltä ideoiden ke-

räämistä tullaan toteuttamaan. Kun toteuttamiskelpoisiksi arvioituja ideoita on valittu, ta-

pahtuu varsinainen toteutus yleensä projektin muodossa. Useimmiten tuotekehitykselle 

on suotavaa laatia yhtenäiset puitteet ja ottaa käyttöön erillinen tuotekehitysprosessi. 

Tuotekehitysprosessi mielletään menestyvän yrityksen yhdeksi tärkeimmistä proses-

seista, sillä sen avulla yritys pystyy uudistumaan ja varmistaa kilpailukykynsä nopeasti 

muuttuvilla markkinoilla. Tuotekehitykseen liittyy kuitenkin aina riskejä, ja niiden analy-

sointia tulisikin tehdä jo tuotteen esisuunnitteluvaiheessa. Eri tuoteryhmien riskit poik-

keavat kuitenkin suuresti toisistaan. (Lecklin & Laine 2009, 225-231) 

Suurten muutosten yhteydessä johdon on varmistettava, että esimiehet, prosessien 

omistajat ja koko henkilöstö saa riittävän valmennuksen muutokseen liittyen. Valmen-

nuksen tulee sisältää sekä teoriaa, että käytännön ohjausta. Erityisesti esimiesten ja pro-

sessien omistajien tulee omaksua muutos niin hyvin, että heillä on tarvittavat valmiudet 

soveltaa käyttöön otettuja menetelmiä päivittäisessä työssä ja olla tarvittaessa tukena 

omille ryhmilleen. Organisaation osaaminen muodostuu kyvystä toimia yhdessä ja luoda 
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uutta. Yhteen hiileen puhaltavat niin yksilöt, verkosto kuin kumppanitkin. Osaaminen var-

mistaa menestymisen tänään ja on puolestaan perustana huomisen menestykselle. Jat-

kuvaa menestystä varmistaa ympäristön muuttumisen säännöllinen huomioiminen, uu-

den kokeilu sekä vanhasta luopuminen. (Lecklin & Laine 2009, 234-235) 

Muutosten toteuttamisen ja henkilöstön osaamisen parantamisen kannalta organisaa-

tiossa tarvitaan osaavia yksilöitä. Nämä yksilöt omaavat toiminnan kannalta keskeisiä 

tietoja ja taitoja sekä tukevat ihmisten yhteistyötä ja osaamisen yhdistämistä. He myös 

tukevat sellaista kulttuuria ja ilmapiiriä, jossa ihmiset ovat valmiita avoimesti jakamaan 

omaa osaamistaan, uskaltavat kyseenalaistaa vanhaa ja kokeilla uutta. Tärkeimpiä 

osaamisen kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat: muutokset yhteiskunnassa ja toimin-

taympäristössä, työelämän muutokset ja työkykyvaatimukset, organisaation keskeiset 

osaamisalueet sekä organisaation tehtävät, tavoitteet ja strategiset päämäärät. Organi-

saation on järkevää määrittää keskitetysti, mitä halutaan kehittää ja kenellä on vastuu 

minkäkin osa-alueen kehittämisestä. Nämä päätökset toimivat perustana kehittämis-

suunnitelman laatimisessa. (Lecklin & Laine 2009, 236-237) 

2.4 Kuka laadusta vastaa? 

Omassa yksikössään jokaisen tulee osallistua toiminnan laadun kehittämiseen ja ylläpi-

tämiseen. Jatkuva kehittäminen on ikään kuin velvollisuus, jota varten usein organi-

soidutaan ja perustetaan pienempiä tiimejä. Laatuun liittyvät päämäärät organisaatiossa 

kulkevat ylhäältä alas tavoitejohtamisen muodossa. Alhaalta ylös suuntautuva laatutoi-

minta tapahtuu pääasiassa aloitetoiminnan ja laatupiirien kautta. Yrityksen johdon tulisi 

arvioida ja analysoida yrityksen laatutoimintoja kuukausittain. (Silen 2001, 45) 

Laatujohtamisen japanilaisesta versiosta TQC:stä (Total Quality Control) käytetään län-

simaissa lyhennettä TQM (Total Quality Management). Perusperiaatteet näissä johta-

misjärjestelmissä ovat samat, mutta painotuksissa on vaihtelua. TQC-ajattelussa ei ero-

tella selkeästi strategioita ja operaatioita, sillä laaja-alaisen laatumääritelmän kautta 

laatu kattaa strategian. Painopiste on siis operaatioiden puolella, nimittäin TQC keskittyy 

asiakaskeskeisyyden korostamisestaan huolimatta vahvasti toimintojen kehittämiseen. 

Japani on tuonut oppia länsimaille siinä, että niukoista aineellisista resursseista huoli-

matta, vastapainona henkiset resurssit voivat olla rajattomat. Mikäli nämä saadaan laa-

jalti käyttöön työyhteisössä, syntyy osaamiseen liittyvää potentiaalia.  Tämä potentiaali 



15 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Roni Välikangas 

voidaan hyödyntää liiketaloudellisesti tehokkaan johtajuuden ja johtamisjärjestelmien 

avulla. (Silen 2001, 45) 

Keskeisenä piirteenä laatujohtamisessa on saada aikaan muutos, jossa painottuvat pro-

sessisuuntautuneisuus, asiakaskeskeisyys, organisaation jäsenten osallistaminen sekä 

jatkuva laadun parantaminen. Keskeisinä tekijöinä toimivat johdon sitoutuminen, resurs-

sien johtaminen, asiakaslähtöisyys sekä laatukulttuuri. TQM on kokonaisvaltainen laa-

dun johtamisen menettely, jossa korostuu organisaatiokulttuurin muutos. TQM on sidok-

sissa yrityksen henkilöstöjohtamisstrategiaan, jossa laatu syntyy nimenomaan henkilös-

tön kautta. Henkilöstöjohtamisella ja –resursseilla on siis suuri merkitys laatutyössä ja 

nykyisin monet yritykset lähtevätkin rakentamaan omaa laatujärjestelmää johtamisjärjes-

telmän kautta. (Pitkänen 2017, 39) 

Laatujohtamista on kuvattu myös laadun johtamisen menettelytapojen ja erilaisten tek-

niikoiden joukkona, ja toisaalta taas menetelmien ja ajattelutavan yhdistelmänä. Keskei-

nen tekijä laatujohtamisen toteutuksen onnistumiselle vaikuttaa olevan valittujen laatu-

johtamisen menetelmien (mm. benchmarking, laatujärjestelmästandardit, tilastolliset 

menetelmät) soveltuvuus organisaatiossa vallitsevaan kulttuuriin. Menetelmien käyttö tu-

lee nivoa osaksi organisaation johtamisjärjestelmää huolimatta siitä, mitkä menetelmät 

on valittu. Jos laatujärjestelmä jää johtamisjärjestelmästä irralliseksi, se voi johtaa pelk-

kään menetelmien käyttöön ja siihen, että laatujärjestelmää rakennetaan pelkästään ul-

koisten tekijöiden vuoksi. (Räfsten 2014, 14) 

2.4.1 Johdon sitoutuminen laadun parantamiseen 

Johdon sitoutuminen nähdään kantavana tekijänä kaikissa organisaation toimintaan liit-

tyvissä asioissa. On turha yrittää viedä menestyksekkäästi eteenpäin asioita, joihin johto 

ei ole kunnolla sitoutunut. (Tervonen 2001,142) Deming (1986) painottaa johtajien roolia 

yrityksen muokkaamisessa laatukeskeisemmäksi. Hänen mukaansa virheellisten tuot-

teiden toimittaminen asiakkaille on suurin kustannustekijä laadussa eikä sen merkittä-

vyyttä kannata väheksyä. Deming korostaa erityisesti jatkuvan kehittämisen periaatetta, 

johdon sitoutumista sekä henkilöstön koulutusta ja huomioimista. Perusajatuksena on, 

että laatu ei synny tarkastamalla vaan tekemällä, jolloin laatuongelmia voidaan ennalta 

ehkäistä. Erillisestä laaduntarkastuksesta pyritään irtautumaan ja laadun varmistaminen 

jää tuotteen tekijän tehtäväksi. (Silen 2001, 46) 
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Organisaatiokäyttäytymisen muuttaminen on yleensä hyvin monimutkaista ja hankalaa-

kin. Spontaania organisaation muutosta ei koskaan tapahdu, vaan tarvitaan vahvoja vai-

kuttavia tekijöitä sekä sisä- että ulkopuolelta. Laatujohtaminen ei ole pelkästään tekninen 

toimenpide, vaan se tulisi nähdä johdon sitoutumisena koko organisaation toiminnan pa-

rantamiseen. Laadun parantamisen pitää olla yhteinen intressi yritysjohdon myötä kai-

kille suoritustasoille. Pysyviin positiivisiin muutoksiin ja jatkuvaan parantamiseen tähtää-

vän arvomaailman luominen riippuu johtajan tavasta työskennellä. Kulttuuriympäristö 

muodostuu johtajan omien toimien ja laiminlyöntien kautta. Kun muutostarve ja uusi stra-

tegia on määritelty, tulee johdon kiinnittää huomio myös infrastruktuurin luomiseen. Sen 

tulee näkyä yrityksen eri tasoille ulottuvana informaatiojärjestelmän ja muutostaitojen 

luomiseen keskittyvänä struktuurina, jossa muutoksen alkuvaiheessa esiintyvät vastus-

tukset pystytään voittamaan. Vastustus johtuu usein muutoksen pelosta, sekä taitojen ja 

tietojen puuttumisesta. Tässä tilanteessa johdon tuleekin olla vahvasti läsnä, olla valmis 

johtamaan laaturyhmiä, osallistumaan kokouksiin sekä rekrytoida pystyviä laatuvastuun-

tuntevia henkilöitä. Laadunparantamisen ollessa pitkäaikainen prosessi, johdolla tulee 

olla jatkuva yhteys laadunparannustyöhön. Johdon tulee myös olla yhteydessä asiakkai-

siin ja toimittajiin laatuun liittyen ja olla kehittämässä laadun parantamista osoittavia mit-

tareita ottaen huomioon sidosryhmän tarpeet. (Lipponen 1993, 51-53) Mitä paremmin 

johto on mukana ja sitoutunut projektiin jo kehittämisvaiheesta lähtien, sitä todennäköi-

semmin siinä päästään haluttuun lopputulokseen. Johtamisjärjestelmien käyttöönotossa 

suurimmat syyt epäonnistumiseen ovat resursoinnin vähäisyys ja/tai johdon sitoutumat-

tomuus kehitys- ja käyttöönottoprojektiin. (Jalava 2017, 26) 

2.4.2 Laatukulttuuri 

Toimivasta laatukulttuurista puhutaan silloin, kun asiakas- ja laatukeskeinen ajattelu- ja 

toimintatapa ovat juurtuneet organisaation syvemmille arvojen ja alitajuisille perusoletta-

musten tasoille saakka. Toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja laadun tekemistä tuetaan 

kokonaisvaltaisesti. Oikein oivalletun johtamisen kautta voidaan rakentaa laatukulttuuria 

siten, että keskitytään toiminnan laatukeskeisten arvojen ja toimintaperiaatteiden vahvis-

tamiseen. Tällä tavoin asiakkaiden tyytyväisyys ja laatu saadaan nostettua toimintaa oh-

jaaviksi tekijöiksi. Toimiva laatukulttuuri tuo yritykselle selkeää kilpailuetua, jota muiden 

on vaikea jäljitellä. Näin asiakaskeskeinen toiminnan laatu on siis myös strateginen kil-

pailutekijä. (Silen 2001, 49-50) 
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Organisaation laaduntuottokyky on olennainen ominaisuus toimivaa laatukulttuuria ra-

kennettaessa. Laaduntuottokyky voidaan jakaa kuuteen eri osa-alueeseen, jotka ovat 

valmistuskeskeinen-, tuotekeskeinen-, arvokeskeinen-, kilpailukeskeinen-, asiakaskes-

keinen- sekä yhteiskuntakeskeinen laaduntuottokyky. Kokonaisvaltainen laaduntuotto-

kyky organisaatiossa muodostuu edellä mainittujen osa-alueiden summasta. Mikäli or-

ganisaatiossa järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti kiinnitetään huomiota laaduntuottoky-

kyyn ja sen kasvattamiseen, voidaan onnistua menestyksekkäästi luomaan henkilöstön 

keskuuteen toimiva laatukulttuuri. Moniulotteisesti ymmärretty laatu ja asiakkaiden tyy-

tyväisyys yhdessä muodostavat tukipilarin strategiselle ajattelulle. Johtajan on osattava 

hyödyntää ja kehittää organisaation osaamisvarantoa ja samalla edistää sellaisia arvoja 

ja toimintatapoja, jotka ohjaavat laatukulttuurin rakentumiseen. Tästä syntyy perusta laa-

duntuottokyvylle, joka ohjataan markkinoille sopivien strategioiden avulla. Strategioista 

taas seuraa kestävä kilpailukyky jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa. (Silen 2001, 50-

51) 

On ratkaisevan tärkeää, millaisella näkökulmalla laatukulttuuria rakennetaan. Mikäli or-

ganisaatiokulttuuria ei ymmärretä oikein, vaan ajatellaan se liian kapea-alaisesti, niin 

myös rakentamispyrkimykset kohdistuvat helposti vain toissijaisiin organisaatiokulttuurin 

pintakerroksiin. Jos käsitys on laaja-alainen, laatukulttuurin edistämiselle tarjoutuu tällöin 

toimiva perusta. Mielekästä laatukulttuurin johtamisessa on käsittää se ihmisten luo-

mana sosiaalisena kokonaisuutena eli organisaatiokulttuurina. Näin ollen tarkastellaan 

miten ihmiset organisaation sisällä kokevat eri ilmiöt. Tässä ajatusmallissa todellisuus 

on sisällöltään ensisijaisesti sosiaalinen eikä puhtaasti objektiivinen. Laatukulttuurin ra-

kentamistyön onnistuminen riippuu johtajuudesta ja miten sen kautta toimintaa ohjaavat 

merkitykset ja arvot on määritelty. Johdolla on vastuu laatukulttuurin rakentamisesta, 

mutta toteutukseen sen on saatava mukaan koko organisaation henkilöstö. Ei ole ole-

massa yhtä selkeää ohjetta laatukulttuurin rakentamiseksi, vaan jokaisen organisaation 

on löydettävä oma reittinsä toimivampaan laatukulttuuriin. (Silen 2001, 52 ja 57) 

2.5 Sertifiointi ja standardit 

Asiakas haluaa ja sillä on tarve varmistaa, että toimittajan tuotteiden laatu on kohdallaan 

ja halutun mukainen. Testausta laadun suhteen voidaan tehdä tuotetta vastaanotetta-

essa ja käytettäessä. Asiakas saattaa varmistaa myös toimittajan tuotantolaitosten vaa-

timustenmukaisuuden tekemällä tarkastuksen, ovatko menetelmät ja koneisto hyvässä 
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kunnossa ja pystyvätkö ne tuottamaan tasaista laatua. Toimittajan omat intressit ovat 

laadun suhteen samankaltaiset, sillä volyymien kasvaessa jokaisen tuotantoerän tarkas-

taminen on raskas ja resursseja kuluttava toimenpide. Standardit ovat kehitetty ratkaise-

maan tätä ongelmaa. Laadulle asetettavista vaatimuksista ollaan sovittu yhteisesti eli ne 

on standardoitu ja annettu puolueettoman tahon valvoa ja kehittää niitä. Näin valvontaan 

ja tarkastamiseen käytettyjä resursseja on voitu vähentää merkittävästi ja suunnata ne 

paremmin kehittämispainotteisiin tehtäviin. Alun perin laadunhallintaan liittyvät standar-

dit olivat vain sarja erilaisia suoritusvaatimuksia, mutta nykyisin niillä on merkitys myös 

suorituskyvyn parantamisen oppaana. Standardeja tuleekin hyödyntää niin, että ne ni-

menomaan palvelevat yritystä eikä päinvastoin. (Lecklin 2006, 308-309) 

Määritelmän mukaan sertifiointi tarkoittaa vaatimustenmukaisuuden arviointia. Nämä 

vaatimukset on tavallisesti esitetty standardeissa. Sertifioinnin kohteena voi olla tuote, 

prosessi, henkilö tai johtamisjärjestelmä. Sertifiointiorganisaatio arvioi täyttääkö arvioin-

tikohde sertifiointivaatimuksissa esitetyt vaatimukset. Menetelmiä arviointiin on useita 

erilaisia, kuten muun muassa asiakirjoihin perustuva arviointi tai käytännön toiminnasta 

kerätyn tiedon arviointi. Tehty sertifiointi on voimassa tietyn ajan, jonka jälkeen on mah-

dollista tehdä uudelleensertifiointi. Arviointitoimenpiteitä saatetaan tehdä myös sertifi-

kaatin voimassaoloaikana. (FINAS 2016) 

2.5.1 ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä 

ISO 9000 –laatustandardisarja on kansainvälinen standardisarja, joka on tarkoitettu laa-

tujohtamista ja laadunvarmistusta varten. (Lipponen 1993, 59) 

 ISO 9001 -standardi käsittelee laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia. Yritys voi hyö-

dyntää tätä, kun sen tarvitsee osoittaa kykynsä johdonmukaisesti toimittaa tuotteita, jotka 

täyttävät asiakkaiden sekä lakien ja viranomaisten vaatimukset. Standardista on hyötyä 

myös, mikäli yritys pyrkii lisäämään asiakastyytyväisyyttä soveltamalla järjestelmää, joka 

kattaa jatkuvan kehittämisen prosessit ja asiakasvaatimusten sekä tuotetta koskevien 

lakien ja viranomaisten vaatimusten täyttymistä varmistavat prosessit. Standardit ovat 

tarkoitettu soveltuviksi kaikille organisaatioille niiden tyypistä ja koosta riippumatta ja sen 

vuoksi vaatimuksista on tehty yleisiä. Maailmassa onkin tehty laadunhallintajärjestelmiä 

eniten juuri ISO 9001 -standardin pohjalta. Kyseistä standardia voidaan täydentää Ym-

päristö (ISO 14001), Työterveys ja turvallisuus (ISO 18001) sertifikaateilla jne. Lisäksi 

on olemassa suuri määrä toimialakohtaisia standardeja. (Lecklin & Laine 2009, 245-247) 
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Vuoden 2015 revisio on uusin ISO 9001 standardista. Merkittävimpiä eroja aiempiin re-

visioihin ovat johdon edustajan puuttuminen eli johdon sitoutumisen korostaminen enti-

sestään, prosessimainen toimintamalli, tietämys resurssina, suhde dokumentoituun tie-

toon sekä riskiperusteinen ajattelu. Vuoden 2015 revisio antaa myös selkeästi enemmän 

varaa tulkinnalle kuin aikaisemmat revisiot. Uusi versio hylkää johdon edustajan käsit-

teen ja korostaa erityisesti johdon sitoutumista. Johdon sitoutuminen voi näkyä esimer-

kiksi siinä, että työntekijöille annetaan enemmän tilaa osallistua. Jos työntekijät ovat mu-

kana laatimassa ja kehittämässä laatujärjestelmää, heidän on helpompi sitoutua siihen. 

Yhteistyöllä myös varmistetaan, ettei laatujärjestelmä ajautuisi operatiivisesta toimin-

nasta irralliseksi. (Karjalainen 2016, 20) 

2.5.2 ISO 14001 ympäristöjärjestelmän vaatimukset 

ISO 14000 –sarja sisältää työkaluja johtamiseen niin, että ympäristönäkökohdat on 

otettu huomioon ja ympäristönsuojelun taso paranee. Hyödynnettäessä sarjan osia yh-

dessä voidaan saavuttaa myös huomattavia liiketaloudellisia etuja, kuten vähentynyt 

raaka-aineiden ja resurssien tarve, vähentynyt energiankulutus, tehostuneet prosessit ja 

jakeluketjut, vähemmän jätettä ja sen käsittelystä aiheutuvia kuluja, materiaalien uu-

siokäyttö sekä perusta ympäristönsuojelun tason jatkuvalle parantamiselle. Standardi-

sarja siis edistää kestävää kehitystä niin taloudellisesti kuin ympäristönsuojelun näkökul-

masta. (Lecklin & Laine 2009, 250-251) 

Keskeisiä periaatteita ympäristöjärjestelmässä on sitoutua jatkuvaan parantamiseen la-

kisääteisten vaatimusten tarkkaan noudattamiseen. Toimivalla ympäristöjärjestelmällä 

voidaan saavuttaa merkittäviä liiketoiminnallisia hyötyjä, kuten muun muassa ympäristö-

asioiden yhdistäminen paremmin osaksi johtamista, kustannustehokkuuden lisääminen, 

henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääntyminen, ympäristölainsäädännön vaatimusten 

noudattamisen varmistaminen ja muutoksiin ennakoiminen, ympäristövaikutusten arvi-

ointi eri palveluketjujen vaiheissa, ympäristöriskienhallinnan parantuminen, vastuullisuu-

den osoitus sidosryhmille sekä ympäristöviestinnän parantuminen. Organisaatiossa ym-

päristöjärjestelmä on usein perusta myös muille ympäristönhallinnan työkalujen käytölle, 

kuten ympäristöauditoinneille, elinkaariarvioinneille ja ympäristömerkinnöille. (Lecklin & 

Laine 2009, 251-252) 



20 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Roni Välikangas 

2.5.3 OHSAS 18001/ISO 45001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän vaatimukset 

OHSAS 18001 on yleisimmin käytössä oleva työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä. OH-

SAS 18001 ei ole ISO -standardi, mutta siitä huolimatta se on suunniteltu olemaan yh-

teensopiva ISO 9001 ja ISO 14001 –johtamisjärjestelmästandardien kanssa. ISO 9001 

ja ISO 14001 –standardien kaltaisesti myös OHSAS 18001 pohjautuu jatkuvaan paran-

tamiseen.  Pääajatus standardissa on työterveys- ja turvallisuusriskien hallitseminen ja 

TTT-tason kehittäminen. (Niemi 2016, 21) 

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut maaliskuussa 2018 ISO 45001 

standardin, joka tulee korvaamaan laajasti käytetyn julkaisun OHSAS 18001. ISO 45001 

antaa organisaatioille kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen työntekijöiden tervey-

den ja turvallisuuden parantamiseen, työpaikan riskien vähentämiseen sekä terveelli-

sempien ja turvallisempien työolosuhteiden luomiseen. Standardi painottaa erityisesti 

ylimmän johdon sitoutumista, työntekijöiden osallistumista, riskien hallintaa ja toiminnan 

parantamismahdollisuuksien hyödyntämistä sekä työterveys- ja turvallisuusasioiden yh-

distämistä osaksi liiketoimintaprosesseja. (SFS 2018) 

2.6 Prosessijohtaminen 

Prosessijohtamisella tarkoitetaan organisaation käyttämää toimintatapaa, jossa sitä joh-

detaan prosessien avulla. Prosesseille määrätään omistajat, jotka huolehtivat ja vastaa-

vat koko prosessin suorituskyvystä sekä jatkuvasta kehittämisestä. Eri prosessit kytkey-

tyvät toisiinsa prosessin tuloksen ja syötteen avulla. Prosessin tulos siis toimii syötteenä 

seuraavalle prosessille. Puhdas prosessijohtamisen noudattaminen tarkoittaa funktio-

naalisesta organisaatiosta luopumista. Tällöin tärkeimpien prosessien omistajia ovat yri-

tyksen johdon edustajat. Tällöin koko toiminta nähdään siis prosessirakennelmana, 

jossa prosessit liittyvät toisiinsa verkkomaisesti. Prosessiverkon täytyy kuitenkin toimia 

yrityksen strategian mukaisesti ja olla hallittu kokonaisuus. Prosessiverkko tukee erityi-

sesti yrityksen menestystekijöitä, ja prosessit ovat loogisesti linkitetty toisiinsa. Apuväli-

neenä johtamisessa voidaan käyttää prosessien hierarkkista ryhmittelyä. Varsinainen 

prosessirakenne on kuitenkin yrityskohtainen ratkaisu ja johdon onkin mietittävä, minkä-

lainen rakenne parhaiten sopii sen tavoitteisiin ja strategioihin. Kuvassa 2 on esitetty 

esimerkki prosessijohtamisesta. (Lecklin 2006, 126-127) 
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Kuva 2 Esimerkki prosessijohtamisesta. (Lecklin 2006, 126) 

Selkeä etu prosessijohtamisessa on organisaation ja käytännön toiminnan yhtenevyys. 

Prosessinomistajan on näin helpompaa johtaa ja kehittää toimintaa kokonaisuutena. 

Kommunikointi prosessiin osallistuvien henkilöiden välillä voidaan saada sujuvammaksi 

sekä yhteiset tavoitteet paremmin asianosaisten tietoisuuteen. Kehittämisessä tavoitteita 

voivat olla muun muassa: 

- kustannusten vähentäminen 

- joustavuuden lisääminen 

- tuottavuuden parantaminen 

- läpimenoaikojen lyhentäminen 

- laadun ja palvelun parantaminen 

Puhdas prosessijohtaminen ei kuitenkaan sovi kaikille toiminnoille eikä sen toteuttami-

nen aina ole helppoa. Se sopii parhaiten loogisesti eteneviin prosesseihin, joilla on sel-

keä alku, tietty järjestys toimintoketjussa sekä loppu. Hyvä esimerkki voisi olla tilauksen 

toimittaminen varastosta. Vastaanotettu tilaus osoitetaan varastoon, jossa tapahtuu poi-

minta, pakkaaminen ja lähetys asiakkaalle. Kaikki prosessit eivät kuitenkaan etene loo-

gisessa järjestyksessä, vaan niitä saatetaan suorittaa rinnakkain tai voi olla vaihtoehtoi-

sia etenemistapoja jne. Tästä syystä käytännössä useimmissa yrityksissä onkin lähdetty 
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toteuttamaan prosessijohtamista aluksi vain osittain säilyttämällä osa funktionaalisen or-

ganisaation piirteistä. Samalla on kuitenkin nimetty prosesseille omistajat, jotka koordi-

noivat prosesseja matriisiorganisaatiotyyppisesti. (Lecklin 2006, 128-129) 

2.6.1 Prosessien kehittäminen 

Kehittämällä prosesseja, joiden tuloksena yrityksen suoritteet, tuotteet ja palvelut synty-

vät, voidaan kehittää koko yrityksen toimintaa. Prosessien kehittämisen keskeinen pe-

rusta on tietoisuus nykytilanteesta eli prosessien huolellinen kartoitus. Päätehtäviä kar-

toitusvaiheessa ovat prosessityön organisointi, prosessikuvausten- ja kaavioiden laati-

minen sekä prosessin toimivuuden arviointi. Nykytilanteen kartoittaminen on myös tär-

keä osa laadukkaan johtamisjärjestelmän rakentamista. (Lecklin 2006, 134) 

Nykytilan kartoituksen jälkeen aloitetaan prosessianalyysi eli prosessissa olevien ongel-

mien selvittäminen ja ratkaiseminen, laatukustannusten analysointi, työkalujen valinta, 

mittarien asettaminen sekä erilaisten kehittämisvaihtoehtojen arviointi. Prosessianalyy-

sissa valitaan siis tapa, jolla prosessia on tarkoitus lähteä kehittämään. Prosessi voidaan 

jopa uudistaa kokonaan tai siihen voidaan tehdä vain pieniä muutoksia ja päivityksiä. 

Prosesseja saatetaan lakkauttaa tai ulkoistaa tai vaihtoehtoisesti integroida lisäksi toi-

mittajien ja asiakkaiden prosesseja. Analysoinnin jälkeen tehdään parannussuunnitelma, 

hyväksytetään se ja otetaan päivitetty prosessi käyttöön mahdollisimman pikaisesti. 

(Lecklin 2006, 135) Laajamittainen prosessien kehittäminen tehdään tavallisesti kehitys-

projektina, johon sisältyy suurempia kehitystoimenpiteitä kuten työvaiheiden yhdistämi-

nen, prosessin kulun muuttaminen sekä tieto- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen. 

(Koskinen 2017, 11-12) 

Jatkuva kehittäminen on osa laatutyötä ja keskeistä myös prosessien osalta. Prosessien 

toimivuutta tulee arvioida säännöllisesti ja tarpeen mukaan käynnistää uudistustyö. Ke-

hittämisen pohjaksi on järkevää seurata säännöllisesti laatukustannuksia ja muita pro-

sessimittareita sekä tehdä asiakastyytyväisyysselvityksiä. (Lecklin 2006, 135) 
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2.6.2 Muutoksen johtaminen prosessien näkökulmasta 

Organisaation kohdalla muutos tarkoittaa tiettynä aikana tai ajanjaksona siihen kohdis-

tuvaa jonkin osan muuttumista. Muutos voi olla rajattu ajallisesti, jolloin sillä on tunnis-

tettu selkeä alku ja loppu. Toisaalta muutos voi olla jatkuvaa, jolloin se on luonteeltaan 

päättymätön prosessi. (Kallunki 2008, 33) 

Ydinprosessien tehtävä prosessiorganisaatiossa on kehittää toimintaa ja vastata opera-

tiivisesta tuloksesta. Tässä mallissa resurssit ovat nimenomaan ydinprosessien hal-

lussa, eivätkä tulosyksiköiden. Kun käytössä on prosessiorganisaation malli, johdon tu-

lee siirtää valta tulosyksiköiltä prosessinomistajille ja muulle prosessin henkilöstölle. 

(Ahomäki 2009, 17) 

Muutoksessa organisaation johtoryhmän on otettava rooli muutoksen toteutumisen seu-

rannassa. Projektissa on oltava myös niin sanottu henkinen johtaja, joka usein on johto-

ryhmän jäsen. Lisäksi tarvitaan tekninen johtaja, joka tavallisesti on kehitysammattilai-

nen tai asiantuntija. Avainjohtajat on hyvä löytyä sisäisesti, jolloin muutos pysyy vahvasti 

organisaation omissa käsissä. Mikäli organisaatiossa ei synny tarpeeksi osaamista tu-

losten varmistamiseen ja ylläpitämiseen, on vaarana, että organisaatiossa palataan no-

peasti entiseen menoon. On hyvin tavallista, että henkilöstö ei halua poiketa tutusta ja 

turvallisesta tavasta, jolloin johtajan on mentävä edeltä tuntemattomille reiteille. (Laama-

nen 2005, 264-265)  

Muutosten yhteydessä kuulee usein puhuttavan kehittämisen kuolemanlaaksosta. Tällä 

tarkoitetaan kehittämisen vaihetta, jossa alkuinnostus on kadonnut, selkeitä tuloksia ei 

vielä ole ja aletaan etsiä pelastusta jostakin uudesta suunnasta. Toiset tulkitsevat samaa 

asiaa muutosvastarinnaksi. Kuolemanlaakson ohittamiseksi tarvitaan vahvaa johta-

juutta, jossa asioihin paneudutaan ja todella uskotaan muutoksen tuomiin hyötyihin. Liian 

usein päätöksiä tehdään hätäisesti ja hankkeet käynnistetään vähäisen tarkastelun pe-

rusteella. Suurempien hankkeiden valmisteluun ja käynnistykseen suositellaankin käy-

tettävän jopa puoli vuotta, jotta varmasti ollaan valmiita ja kyvykkäitä työskentelemään 

asian parissa sen vaatima ajanjakso. (Laamanen 2005, 265-266) 
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2.7 Riskienhallinta 

Riskillä tarkoitetaan perinteisesti jonkin epäedullisen tai vahingollisen toiminnan mahdol-

lisuutta. Epävarmuus, odotukset ja vakavuus liittyvät yleisesti riskeihin ja vaikuttavat sii-

hen, miten riskit koetaan. Riskit nähdään yleensä negatiivisina, mutta todellisuudessa 

niihin sisältyy myös positiivisia mahdollisuuksia kuten uusien liiketoimintamahdollisuuk-

sien etsimistä ja toteutusta. Riskien vakavuuteen vaikuttavat huomattavasti myös tapah-

tumien laajuus ja merkityksellisyys eli se kuinka todennäköisiä riskit todellisuudessa ovat 

ja minkälaisia vaikutuksia ne pahimmillaan voivat aiheuttaa. (Saharinen 2018, 27) 

Riskit liittyvät aina kaikkeen liiketoimintaan. Olisi liiketoiminnan logiikalle erittäin vierasta 

pyrkiä poistamaan kaikki yrityksen riskit. Riskienhallinnan tavoitteena on tuke yrityksen 

päätöksentekoa niin, että yrityksen johto voisi tehdä merkittäviä päätöksiä tietoisina yri-

tyksen riskikuvasta. Riskikuvalla tarkoitetaan merkittävimpien riskien kokonaisuutta en-

nen päätöksen tekemistä. Yrityksen riskikuva tulee päivittää säännöllisesti, jotta asetetut 

tavoitteet voidaan saavuttaa. Tärkeiden liiketoimintapäätösten tekohetkellä on tärkeää 

olla tietoinen juuri sen hetkisestä yrityksen riskikuvasta. Lisäksi on oltava jonkinlainen 

ymmärrys myös yrityksen riskinkantokyvystä, jotta osataan mahdollisimman hyvin arvi-

oida, kestääkö yritys liiketoimintapäätöksen tuomaa riskiä. Riskien säännöllisessä seu-

raamisessa ei pidä seurata ainoastaan yksittäisiä riskejä vaan olennaista on keskittyä 

merkittävimpien riskien muodostamaan kokonaisuuteen. (Ilmonen, Kallio, Koskinen & 

Rajamäki 2010, 12) 

2.7.1 Riskienhallinnan asema ja tehtävät 

Riskienhallinnan aseman ja tehtävien kannalta tärkeää on miettiä tavoitteita riskienhal-

linnassa sekä suhdetta muihin toimintoihin. Lisäksi on hyvä määritellä mille tasolle ha-

luaa riskienhallinnan yrityksessä muodostuvan. Tyypillisesti kehitysvaiheet alkavat va-

hinko- ja vakuutuskeskeisestä ajattelusta ja päätyvät lopulta riskienhallintaorganisaation 

luomiseen ja siitä integroiduksi osaksi yrityksen johtamisjärjestelmää. Tärkeää on muis-

taa, että riskihallintatyön pitää tukea yhtiön strategiaa ja ansaintalogiikkaa. Jo ennen var-

sinaisia riskinhallintatoimintoja, jokaisessa yrityksessä on olemassa riskienhallintaa esi-

merkiksi lainsäädäntöön perustuen. Tällaisia osa-alueita ovat muun muassa työtervey-

denhuolto ja työsuojelu. Systemaattisesta riskienhallinnasta voidaan puhua kuitenkin 



25 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Roni Välikangas 

vasta siinä vaiheessa, kun riskeistä keskustellaan systemaattisella tavalla. Riskienhal-

linnan aseman kanssa yhtä tärkeää on miettiä, miten riskit luokitellaan. Luokittelu voi-

daan tehdä esimerkiksi sisäisiin- ja ulkoisiin riskeihin. Lisäksi täytyy ratkaista, miten to-

teutetaan riskienhallinnan organisointi. Pitää määritellä kuka on vastuussa toteutuksesta 

ja millä tavalla työtä valvotaan. Riskienhallinnalle on luotava yhteiset periaatteet ja peli-

säännöt. Dokumentaatio tuo luodut periaatteet näkyville organisaatiossa ja selkeyttää 

riskienhallintatyötä. Riskienhallinnassa ei ole kuitenkaan yhtä oikeaa toteutustapaa, 

vaan kukin yritys voi toteuttaa sitä itselleen parhaalla tavalla. Hyvin toteutettu riskienhal-

linta antaa yritykselle lisäarvoa ja on merkittävästi eduksi strategian toteuttamisessa. 

Riskienhallintatyöskentelyn sujuvuuden ja onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että 

johto on sitoutunut. Systemaattinen riskienhallinnan kehittäminen ei ole teoriaa vaan 

käytännön tekoja. (Ilmonen, Kallio, Koskinen & Rajamäki 2010, 67) 

Ulkoisia ja sisäisiä riskejä kohdistuu jokaisen organisaation toimintaan. Kaikkia riskejä ei 

voida välttää, mutta sisäinen valvonta antaa työkaluja riskien todennäköisyyden ja vai-

kutusten vähentämiseen. Toteutuneet riskit voivat pahimmassa tapauksessa kokonaan 

estää pääsyn asetettuihin tavoitteisiin ja jopa saattaa koko yrityksen toiminnan vaaka-

laudalle. Riskien arviointi on tärkeää ja lähtökohta yrityksen riskienhallintapolitiikalle. Hy-

väksyttävä riskitaso määritellään johdon toimesta ja johto myös huolehtii, että riskit py-

syvät lähellä tavoitetasoa. Ennen riskien arviointia tulee organisaatiolle olla asetettuna 

tavoitteet, jonka jälkeen kyseisten päämäärien perusteella tunnistetaan olemassa olevat 

riskit. Tavoite on järkevintä asettaa jokaiselle toimintatasolle sekä koko yrityksen tasolle, 

jonka jälkeen pyritään tunnistamaan tavoitteiden avaintekijät, jotka ovat keskeisiä kunkin 

tavoitteen saavuttamiselle. (Ahokas 2012, 31) 

2.7.2 Riskien tunnistaminen ja analysointi 

Riskien analysointi ja tunnistaminen ovat keskeinen osatekijä tehokkaassa sisäisessä 

seurannassa ja tapahtuu usein suunnitteluprosessin yhteydessä. Teknologisten, talou-

dellisten, lainsäädännöllisten ja toiminnallisten olosuhteiden muuttuessa jatkuvasti muu-

toksiin liittyy uusia huomioitavia riskejä, mikä tarkoittaa, että riskien tunnistamista on teh-

tävä säännöllisesti ja se on miellettävä jatkuvaksi prosessiksi. Riskit jaetaan usein yritys-

tason ja toimintatason riskeihin. Yritystason ulkoisia riskejä aiheuttavat esimerkiksi vaih-

tuvat asiakastarpeet, kilpailu, teknologian kehitys, taloudelliset muutokset sekä uusiu-
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tuva lainsäädäntö. Suurimpien riskien tunnistamisen jälkeen ne linkitetään toimintata-

solle. Toimintatason riskejä aiheuttavat esimerkiksi henkilöstön epäpätevyys, tiedonku-

lun katkeaminen, toiminnan muutos tai epävarma hallitus. Yrityksen sisällä eri funktioi-

den tulisi keskittyä omien riskitekijöidensä arviointiin, sillä eri osastoilla myös riskit ovat 

erilaisia. (Ahokas 2012, 31-32) 

Riskien analysointimenetelmät vaihtelevat suuresti, sillä usein riskejä saattaa olla vaikea 

ilmaista määrällisesti. Kuitenkin tyypillisesti analysoinnin yhteydessä vastataan seuraa-

viin kysymyksiin: 

- Kuinka merkittävä riski on? 

- Mikä on riskin toteutumisen todennäköisyys? 

- Minkälaisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä riskin hallitsemiseksi? 

Analysoinnissa merkittävämmät ja todennäköisemmät riskit erottuvat, jolloin ne voidaan 

huomioida huolellisemmin. Ääripäiden väliin jäävien riskien analysointi lienee haasteelli-

sinta ja niiden arvioinnissa onkin syytä käyttää harkintaa. Monien riskien osalta voidaan 

määritellä, onko riski kokoluokaltaan suuri, kohtuullinen tai pieni, mutta varsinaista riskin 

toteutumisen taloudellista vaikutusta ei aina pystytä tarkkaan arvioimaan. (Ahokas 2012, 

32) 

Keinoja erilaisten riskien hallitsemiseen löytyy monia, mutta usein kutakin riskiä pyritään 

hallitsemaan sen luonteen mukaisesti. Yritys voi esimerkiksi ottaa riskin huomioon jo 

tuotteen hinnoittelussa tai tehdä toimintasuunnitelmia kunkin riskin realisoitumisen va-

ralle. Se mihin vaihtoehtoon riskien vastaamisen osalta päädytään, riippuu organisaation 

sietokyvystä ja riskinottohalukkuudesta. Kun riskinhallintakeinoja valitaan, tulee päättää 

riskien ja niiden hallinnan tasapainosta ja samalla huomioida myös hallintakeinojen te-

hokkuus, hyöty sekä aiheutuvat kustannukset. (Ahokas 2012, 32-33) 

2.7.3 Riskienhallinta johdon työvälineenä 

Toiminnanohjausjärjestelmien kehittämisbuumien myötä informaatiojärjestelmät ovat 

entistä integroituneempia, ja toiminta on samalla muuttunut riskialttiimmaksi. Yksittäinen 

riski saattoi aiemmin vaikuttaa vain yhteen osatoimintoon, mutta nyt vaikutus saattaa 
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ulottua useampaan osaprosessiin yhtäaikaisesti. Tarvitaan siis kokonaisvaltaista rikien-

hallintaa, jossa huomioidaan kaikki toiminnot ja miten ne vaikuttavat toisiinsa. (Eerola & 

Louto 2000, 158) 

Riskienhallintaprosessin myötä johdon näkemys omasta liiketoiminnastaan paranee. 

Johdon tietämys liiketoiminnan logiikasta, markkinoista ja yrityksen prosesseista syve-

nee, kun riskienhallintanäkökulma otetaan huomioon. Tällöin yritys pystyy reagoimaan 

nopeammin ja tehokkaammin alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Riskienhal-

lintaprosessien myötä voi myös löytyä kokonaan uusia toimintamalleja, joiden avulla voi-

daan parantaa yrityksen asemaa ja kilpailukykyä. (Eerola & Louto 2000, 158) 

2.8 Sisäiset auditoinnit 

Sisäisissä auditoinneissa on tarkoituksena etsiä kehittämiskohteita organisaation toimin-

nasta. Toisena keskeisenä tehtävä on varmistaa, että toiminta tapahtuu kaikin puolin 

suunnitellulla tavalla samalla täyttäen organisaation omat vaatimukset, ISO:n vaatimuk-

set, yleiset lakien ja asetusten vaatimukset sekä mahdolliset toimialaan liittyvät kansalli-

set ja kansainväliset säännöt. Huolellisesti tehty raportointi antaa tärkeää tietoa sekä 

huonoista, että hyvistä suorituksista organisaation muille alueille ja ennen kaikkea joh-

dolle. Sisäiset arvioinnit ovat syytä tehdä tehokkaasti ja hyvin valmisteltuina. Suositel-

laankin tehtävän ennemmin useita pieniä arviointeja kuin pari isoa, sillä koko päivän kes-

tävät arvioinnit ovat uuvuttavia ja vievät tehoa itse asialta. Useammilla pienemmillä arvi-

oinneilla monet henkilöt pääsevät osallistumaan sekä arvioinnin suorittajana, että koh-

teena. Molempien roolien kautta oma ymmärrys naapurin työstä laajenee ja on helpompi 

ymmärtää mitä toinen tekee. Laatupäällikön ei ole syytä olla mukana kaikissa arvioin-

neissa vaan ainoastaan muutamissa, jolloin aikaa jää myös seuraamiseen ja kehittämi-

seen. (Pesonen 2007, 190-191) 

Arviointi on järkevää suorittaa säännöllisesti ainakin kerran vuodessa, mielellään kaksi 

kertaa. Tehtävistä arvioinneista tulee olla selkeä suunnitelma, joka voi olla esimerkiksi 

yksinkertainen taulukko, josta ilmenee arvioitavat yksiköt, osastot, prosessit tai toiminnot 

riippuen miten organisaatio kulloinkin on jaettu palasiin. Taulukosta tulee löytyä myös 

arviointien ajankohta, arvioijat sekä kohteen edustajat. Tavallisesti laatupäällikkö laatii 

suunnitelman, jonka sitten johto hyväksyy. ISO vaatii yrityksen toiminnan määrittämistä 

ja kuvaamista prosesseittain, joten pyrkimyksenä on arvioida organisaatio prosesseit-

tain. Jos organisaation kuitenkin on vahvasti jaettu osastoihin tai yksiköihin, voidaan 
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myös arvioida niitä ja niiden sisällä olevia prosesseja sellaisenaan. (Pesonen 2007, 191-

193) 

Huolellisesti ja tarkasti toteutettu auditointi edesauttaa laadunkehittämistyötä ja parantaa 

toiminnan tehokkuutta. Jos toiminnan säännöllistä seuraamista laiminlyödään, sillä on 

tapana rapistua. Ajaudutaan helposti oikomaan mutkissa ja säilyttämään virheelliset ru-

tiinit tai vaihtoehtoisesti palaamaan vanhoihin laadun kannalta heikompiin tapoihin. 

(Lecklin, 2006, 72-73) 

Sisäisillä auditoinneilla itse löydettyihin virheisiin ja puutteisiin voidaan puuttua nopeam-

min ja tehokkaammin korjaavin ja ehkäisevin toimenpitein ennen niiden vakiintumista ja 

kasvamista. Toisaalta voi löytyä hyviä toimintatapoja, joita voidaan edelleen levittää koko 

organisaation käyttöön. Sisäisten auditointien tuloksia voidaan käyttää myös toiminnan 

ymmärryksen lisäämiseen, siten sitouttamaan henkilöstä toiminnan kehittämiseen ja 

edistyksellisten toimintatapojen käyttöönottoon. (Kaltio-Siren & Lindström 2013, 4-5) Au-

ditoinnin avulla voidaan arvioida johtamisjärjestelmän toteutusta. Painopisteenä voi olla 

esimerkiksi uusien menetelmien käyttöönotto ja soveltaminen. Auditoinnin avulla saa-

daan helposti selville myös nykytilanne uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotossa. 

(Lecklin & Laine 2009, 189) 

Sisäisen auditoinnin tulee toimia yhteistyössä riskienhallintaprosessin kanssa. Menes-

tyksekkään yhteistyön tulee sisältää neljä osa-aluetta: johdon tuki, yhteensopivuus stan-

dardien, lakien ja sääntöjen kanssa, tehokkaat sisäiset operaatiot, prosessit ja strategia 

sekä strategiaan pohjautuvat päätökset parhaan saatavilla olevan tiedon valossa. Sisäi-

sessä auditoinnissa käydään läpi prosessit ja metodit jotka varmistavat, että organisaatio 

pääsee tavoitteeseensa. Riskienhallinta on siis läheisesti yhteydessä auditointiin ja jakaa 

samat tavoitteet prosessin kanssa. Yrityksen tulisikin nähdä sisäinen auditointi keinona 

harjoittaa tehokkaampaa riskienhallintaa, jonka vuoksi toimintoja kannattaa yhdistää. 

(Tetri 2018, 36) 

2.9 Johdon katselmus 

Johtamisjärjestelmä tulee katselmoida johdon toimesta säännöllisesti ennalta suunnitel-

luin väliajoin. Näin varmistetaan, että järjestelmä on edelleen soveltuva, asianmukainen 

ja vaikuttava. Katselmuksessa tulee olla arvioituna mahdollisuudet, miten johtamisjärjes-

telmää voidaan parantaa tai onko tarvetta tehdä muutoksia, mukaan lukien organisaation 
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perustiedot kuten missio, visio, arvot jne. Johdonkatselmus on tärkeä osa yrityksen laa-

dunhallintaa ja niistä on ylläpidettävä tallenteita. Johdonkatselmuksen tulee sisältää tie-

toa seuraavista aihealueista: 

- johtamisjärjestelmän toimivuus (esim. prosessit, menetelmät, työohjeet ja lomakkeet) 

- auditointien tulokset 

- prosessien suorituskyky ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus 

- asiakas- ja sidosryhmäpalautteet 

- aiempien johdon katselmusten seurantatoimenpiteet 

- korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet 

- johtamisjärjestelmään vaikuttavat muutokset 

- parantamissuositukset ja kehittämisideat 

Johdonkatselmuksessa on päädyttävä tuloksiin, jotka sisältävät päätökset ja toimenpi-

teet sekä tiedotettavat asiat, jotka liittyvät johtamisjärjestelmän tehokkuuden parantami-

seen, asiakas- ja sidosryhmävaatimusten täyttämiseen, tuotteiden parantamiseen tai re-

surssitarpeisiin. (Lecklin & Laine 2009, 187-188) 

Yksi johdon katselmuksen tuloksellisuuteen liittyvistä tavoitteista on koota toimintajärjes-

telmän nykytilanne. Auditointeihin liittyen auditointihavaintojen lukumäärää olisi tärkeä 

peilata tehtyihin auditointeihin ja siten arvioida syitä miksi kaikki havainnot eivät ole joh-

taneet toimenpiteisiin. Tärkeää on arvioida myös toimenpiteiden vaikutukset prosessei-

hin ja tavoitteiden toteutumiseen. Mikäli huomataan, että havaittujen kehityskohteiden 

parantaminen ei etene toivotulla tavalla, tulisi johdon puuttua asiaan laatimalla suunni-

telma siitä, miten asiaa viedään eteenpäin. Jos kehityskohteet jäävät systemaattisesti 

toteutumatta vuodesta toiseen tulee kriittisesti arvioida, täyttyykö toimintajärjestelmässä 

standardin asettamat vaatimukset. (Laukas 2010, 59) 
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3 JOHTAMISJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

Tässä dokumentissa opinnäytetyöprojektin eteneminen on kuvattu asiakokonaisuuksien 

kehitystoimenpiteiden valmistumisjärjestystä painottaen. 

3.1 Lähtötilanteen kartoittaminen ja kehityskohteet 

Skanlog Oy:lle laadun korkea taso ja sen ylläpitäminen ovat vahvasti mukana yrityksen 

jokapäiväisessä toiminnassa. Henkilöstö tiedostaa laadukkaan tekemisten merkityksen 

ja jokainen omalla panoksellaan vaikuttaa laadukkaan palvelun syntymiseen. Aina voi 

kuitenkin kehittyä vielä paremmaksi ja sen vuoksi Skanlog Oy olikin nyt valmis kehittä-

mään omaa johtamisjärjestelmäänsä entistä toimivammaksi.  

Ennen kehitysprojektin toteuttamista, johtamisjärjestelmät olivat kokonaisuudessaan jo 

melko hyvällä tasolla, mutta vailla selkeää johdonmukaisuutta. Joiltain osin asiat toimivat 

ja ovat olleet kunnossa jo yrityksen perustamisesta lähtien. Johtamisjärjestelmää ei tar-

vinnut rakentaa kokonaan uudelleen, koska valtaosa tiedosta ja käytännöistä oli ole-

massa edellisen omistajan ajalta. Muuntautuminen suuren alkoholialan yrityksen logis-

tiikkakeskuksesta selkeästi pienemmäksi logistiikka-alan yritykseksi, vaatii muutosta 

myös johtamisjärjestelmän osalta. Vaaditaan runsas määrä olemassa olevien käytäntö-

jen ja ohjeiden muuttamista vastaamaan sekä palvelemaan yrityksen nykyistä toimintaa.  

Tärkein syy johtamisjärjestelmän kehittämisprojektin toteuttamiseen oli koko Skanlog 

Oy:n toiminnan parantaminen. Kehittämisprojektia ohjasi vahvasti yrityksen tavoite hank-

kia ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 sertifikaatit vuoden 2018 loppuun mennessä. 

Tavoitteena oli rakentaa käytännössä toimiva ja arkea helpottava johtamisjärjestelmä 

perustuen edellä mainittuihin sertifikaatteihin. Johtamisjärjestelmän tulisi täyttää sertifi-

kaattien asettamat vaatimukset ja samalla taata yrityksen jatkuva laadukas toiminta. Tä-

män perusteella laadittiin alla mainitut tutkimuskysymykset. 

- Millainen on Skanlog Oy:n nykyinen johtamisjärjestelmä? 

- Mitä keskeisiä vaatimuksia kyseiset standardit asettavat johtamisjärjestelmälle? 

- Mitä muita vaatimuksia johtamisjärjestelmälle asetetaan? 

- Miten nykyinen johtamisjärjestelmä saatetaan uusien vaatimusten mukaiseksi? 
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Lähtötilanteen kartoittaminen aloitettiin vertaamalla johtamisjärjestelmän nykytilaa ja ha-

luttua tavoitetasoa kehittämisprojektin päätyttyä. Arvioinnin perustana oli yrityksen joh-

tamisjärjestelmiä koskeva dokumentointi, ISO-standardien asettamat vaatimukset sekä 

henkilöstön oma näkemys siitä, mitä laadun ylläpitäminen jokapäiväisessä toiminnassa 

vaatii. Kattavan kokonaiskuvan saamiseksi käytiin laajasti läpi laatu-, turvallisuus- ja ym-

päristönäkökulmista yrityksen prosesseja ja miten niitä on dokumentoituna. Uusimmat 

versiot ISO-standardeista painottavat kuitenkin enemmän kokonaisvaltaista organisaa-

tion toimintaympäristön ja toiminnan hallintaa käytännössä, kuin laajamittaista dokumen-

taatiota. Ei ollut siis syytä lähteä luomaan ja päivittämään runsain määrin dokumentaa-

tiota, vaan enemmänkin selvittää tarkentavasti yrityksen nykyisiä toimintatapoja niiden 

mahdollisia kehitystarpeita.  

Tässä vaiheessa päätettiin, että johtamisjärjestelmistä ei tulla tekemään koottua opusta 

vaan dokumentointi tullaan säilyttämään jo yrityksen käytössä olevassa Canon There-

fore –dokumentinhallintajärjestelmässä. Johtamisjärjestelmän osalta Therefore tullaan 

ottamaan käyttöön laajemmin ja tiedon tallentamista sekä etsimistä järjestelmästä tul-

laan helpottamaan ja selkeyttämään mahdollisuuksien mukaan. Therefore -järjestel-

mään pystytään kuvaamaan myös työnkiertoja ja joitain jo onkin tehtynä helpottamaan 

prosessien kontrollointia. Arkisen työskentelyn keskeltä löytyy kuitenkin useita kohteita, 

joissa työnkierto voisi olla avuksi. Lisäksi työnkiertoa voisi hyödyntää dokumentoinnissa 

katselmusten osalta. Työnkiertojen avulla pystytään luomaan dokumentille halutun mu-

kainen kiertoaika, jonka mukaisesti dokumentin luojalle lähtee automaattinen pyyntö tar-

kastaa ja tarvittaessa päivittää dokumentti. Tavallisesti kierto on 12 kk.  

Toinen tässä vaiheessa esille noussut tärkeä kehitettävä kokonaisuus oli prosessiku-

vausten ja työohjeiden saattaminen ajan tasalle. Vanhentuneet prosessikuvaukset oli 

tehty JHS 152 suositusten tyyppisesti vaakasuuntaisille uimaradoille. Prosessikuvaukset 

olivat kuitenkin erittäin monimutkaisia ja niistä puuttui suurelta osin tarkemmat kuvaukset 

yksittäisistä vaiheista. Esitystapa koettiin epäkäytännölliseksi Skanlog Oy:n prosesseille, 

jonka seurauksena tehtiin päätös kehittää oma käytännöllisempi pohja prosessien ku-

vaamiselle. Kun prosessikuvauspohja olisi kunnossa, kaikki prosessit tulisi käydä läpi ja 

kuvata uutta pohjaa käyttäen. Työohjeiden osalta tehdään pääasiassa päivityksiä sekä 

yhdenmukaistamista Skanlog –formaattiin. 

 QSE-riskiarviointia oli tehty jo laajasti erityisesti varaston puolen toiminnoille. Kuitenkin 

riskiarvioiden osalta tilanne oli osin vastaava kuin prosessikuvausten eli vanhat eivät 
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soveltuneet täysin käyttöönotettavaksi sellaisenaan. Riskiarviointiin olisi luotava uusi so-

veltuva lomake sekä riskiarvioinnit päivitettävä Skanlog Oy:n toimintoja vastaaviksi. 

Skanlog Oy:lla ei ole erillistä laatuyksikköä huolehtimassa laadun ylläpitämisestä yrityk-

sen jokapäiväisessä toiminnassa, mikä luo haasteita erityisesti toiminnan seurannan ja 

valvonnan kannalta. Yksi tavoitteista oli löytää keino jalkauttaa pk-yrityksen johtamisjär-

jestelmän toiminnot osaksi arkea. Kehitysprojektin aikana oli tarkoitus pureutua haastee-

seen perusteellisemmin ja löytää toimiva ratkaisu.  

3.2 Johtamisjärjestelmän rakenne ja dokumentointi 

Skanlog Oy:n johtamisjärjestelmän pääprosessikartta on esitettynä kuvassa 3. Vihreällä 

ympyrällä on kuvattuna yrityksen menestymisen kannalta kriittisimmät prosessit eli 

ydinprosessit, jotka toimivat asiakkaan suuntaan ja tuottavat yritykselle liikevaihtoa. Kel-

taisella on kuvattuna tukiprosessit, joiden avulla ydinprosessien toteuttaminen mahdol-

listetaan.  

 

 

Kuva 3. Skanlog Oy:n johtamisjärjestelmä. 
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3.2.1 Dokumenttien sijainti 

Johtamisjärjestelmän prosessikartta kuvaa hyvin Skanlog Oy:n liiketoimintaa, joten jo 

projektin alkuvaiheessa lähdettiin etsimään sen kautta keinoa tuoda johtamisjärjestelmä 

lähemmäs arkista työskentelyä. Syntyi ajatus luoda Canon Therefore dokumentinhallin-

tajärjestelmään kansiointi ja kategorisointi mahdollisimman hyvin prosessikartan mukai-

sesti. Kuten tyypillistä on, niin myös Skanlogilla verkkokansioinnista on muodostunut 

melko laaja ja monimutkainen kokonaisuus, josta yksittäisten tiedostojen löytäminen on 

hankalaa. Siirtämällä ainakin osa dokumentoinnista Thereforeen, parannetaan doku-

mentinhallintaa merkittävästi. Dokumentinhallintajärjestelmän etuja on hyvät työkalut tie-

dostojen etsimiseen järjestelmästä, mitä on syytä hyödyntää mahdollisimman paljon.  

 

 

Kuva 4. Therefore -kansiointi. 

Suunnitelman mukaisesti kansiorakennetta muutettiin Thereforessa vastaamaan mah-

dollisimman hyvin johtamisjärjestelmän prosessikarttaa. Lisäksi luotiin Skanlog –kansion 

alle QSE-kategoria, joka tulisi sisältämään johtamisjärjestelmän kannalta keskeistä do-

kumentaatiota, kuten prosessikuvaukset ja työohjeet (kuva 4). Kullekin kansiolle määri-

teltiin pääsyoikeuden tietyille henkilöille. Kansioille tehtiin erikseen omat kategoriansa, 

joiden perusteella tietoa lajitellaan kansioiden alla (kuva 5).  
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Kuva 5. SCM kansion kategoriat. 

Jokaiselle kategorialle määriteltiin indeksitiedot, jotka annetaan kategoriaan tallennetta-

valle tiedostolle (kuva 6). Indeksitietojen perusteella voidaan suorittaa hakuja kategorian 

sisältä, mikä helpottaa merkittävästi tiedostojen hallintaa ja hyödyntämistä eri käyttötar-

koituksiin. 

 

Kuva 6. QSE-kategorian Index-data. 

3.2.2 Dokumenttien tunnistetiedot 

Dokumenttien tunnistetiedot saadaan jatkossa standardien vaatimusten mukaisesti 

Thereforesta. Kuvassa 7 on esitetty esimerkki ostoprosessi -dokumentin tunnistetie-

doista. 
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Kuva 7. Dokumenttien tunnistetiedot. 

3.2.3 Dokumenttien hyväksyntä- ja katselmointiprosessi 

Dokumenttien hyväksyntään tai katselmointiin Therefore ei tarjoa valmista työkalua vaan 

ne on toteutettava työnkiertojen avulla. Kuvassa 8 on esitetty työnkierron vaiheet, jonka 

aikana dokumentti kiertää tallentajalta hyväksyjälle ja edelleen oikeaan sijoituspaik-

kaansa Thereforessa. Siirryttäessä työnkierrossa vaiheesta toiseen, tieto tarvittavista toi-

menpiteistä kulkeutuu myös sähköpostitse suoraan järjestelmästä. Työnkiertoon liitettiin 

katselmointiprosessi, jonka mukaan järjestelmä muistuttaa dokumentin luojaa katsel-

moinnista 12 kk välein. Työnkierto käynnistetiin kaikille katselmointia vaativille dokumen-

teille. 
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Kuva 8. Työnkierto hyväksyntä- ja katselmointiprosessille. 

3.3 Esiauditoinnin palaute ja parannustoimenpiteet 

Skanlog Oy:n johtamisjärjestelmän valmiustaso todettiin vuoden 2018 alussa sopivaksi 

ensimmäisen sertifiointivaiheen eli esiauditoinnin toteuttamista varten. Inspecta Sertifi-

ointi Oy:n suorittama esiauditointi järjestettiin 20.3.2018. Arvioinnissa Skanlog Oy:n jär-

jestelmän todettiin olevan valmis varsinaiseen sertifiointiin olettaen, että muutamat esi-

auditoinnissa havaitut puutteet korjataan. Tarkennusta vaadittiin seuraaviin asiakokonai-

suuksiin: liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma, sitovat velvoitteet ja vaatimustenhallinta, 

muutoksen hallinta, riskiarvioinnit, sisäinen auditointi, johdonkatselmus sekä jätekierrä-

tyksen tavoitteet. Alla listattuna esiauditoinnista saadun palautteen perusteella tehdyt 

kehitystoimenpiteet ja –suunnitelmat. 

3.3.1 Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma (BCP) 

Skanlog Oy:lle tehtiin yksityiskohtainen BCP eli liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma yl-

lättävien tapahtumien ja kriisien varalta. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, jolla pyritään 
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mahdollisimman tehokkaasti pienentämään yrityksen toimintaa haittaavien tapahtumien 

vaikutusta. Merkittävimpiä arvioituja riskejä ovat tulipalo, ryöstö, luonnonkatastrofit, va-

raston tai kuljetusliikkeiden lakko sekä IT-järjestelmien kaatuminen. Tulipalon ja ryöstön 

kriisien osalta on erikseen kuvattuna aktiiviset ja passiiviset yrityksen käytössä olevat 

suojausmenetelmät.  

Kriisien hallinnassa otettiin käyttöön myös uudet lomakkeet, jotka toimivat tapahtumien 

lokikirjana kriisin havaitsemisen ja toimenpiteiden aloittamisen jälkeen. Lokikirja moni-

vaiheisia kriisejä varten on esitetty kuvassa 11. Kuvassa 12 puolestaan on oma erillinen 

dokumentti kriisinhallinnan yksittäisten huomautusten kirjaukseen. 

 

Kuva 9. Kriisinhallinnan lokikirja monivaiheisia kriisejä varten. 

 

Kuva 10. Lokikirja kriisienhallintaan yksittäisiä huomautuksia varten. 
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3.3.2 Sitovat velvoitteet ja menettely vaatimusten hallintaan 

Skanlog Oy:n organisaatioon kohdistuvat vaatimukset ja vapaaehtoiset sitoumukset sel-

vitetään ja niistä luodaan taulukko selkeyttämään seurantaa jatkossa. Taulukkoon lisä-

tään täsmälliset tiedot vaatimuksista ja mistä ne ovat löydettävissä.  Koottu lista sitovista 

velvoitteista tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään vuosittain sisäisen auditoinnin yhtey-

dessä. Tämä on tärkeää, koska erityisesti lainsäädännön ja sidosryhmien vaatimusten 

muuttuessa myös sitovat velvoitteet muuttuvat. 

3.3.3 Muutoksen hallinta 

Skanlog Oy:n liiketoiminnassa muutoksia ilmenee ja niitä tehdään usein muun muassa 

projektien muodossa. Muutokset ovat kuitenkin pienehköjä ja koetaan, ettei tarkoin struk-

turoitua muutoksenhallintaprosessia tarvita. Muutosten läpivientiin liittyy kuitenkin aina 

tarve kehittää tai parantaa nykyistä toimintaa. Usein muutoksen käynnistää yksi henkilö, 

joka ikään kuin toimii vastuuhenkilönä muutoksen läpiviemisessä suunnitelmasta tavoi-

tetilaan. Tyypillisiä muutoksia voivat olla esimerkiksi ERP-järjestelmien päivitys, uuden 

asiakkuuden implementointi tai työohjeiden päivitys. Muutoksen hallinta Skanlog Oy:lla 

on vahvasti sidoksissa dokumentinhallintaan. Kuten dokumenteilla, vastaavasti myös 

muutoksilla voidaan ajatella olevan luoja ja hyväksyjä. Muutoksen luoja määrittelee tule-

van muutoksen sisältöä ja hyväksyjä puolestaan varmistelee ja antaa luvan toteutuk-

selle. Muutosten toteutumista seurataan muun muassa dokumentinhallintajärjestel-

mässä (Canon Therefore) toiminnanhallintajärjestelmissä (AX Dynamics, Lean Systems) 

ja kuukausittaisissa palavereissa sekä niissä syntyvien pöytäkirjojen avulla. Kuukausit-

tain seurataan KPI-mittareita ja tavoitteiden toteutumista, mikä osaltaan on myös muu-

toksen hallintaa ja muutosten läpiviennin seuraamista.  

3.3.4 Riskiarvioinnit 

Riskiarviointiin liittyvät kehitystoimenpiteet on esitetty kappaleessa 3.5. 
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3.3.5 Sisäisen auditoinnin suunnitelma 

Sisäiseen auditointiin liittyvät kehitystoimenpiteet on esitetty kappaleessa 3.6. 

3.3.6  Johdon katselmuksen kehittäminen 

Johdon katselmukseen liittyvät kehitystoimenpiteet on esitetty kappaleessa 3.7. 

3.3.7 Jätekierrätykseen liittyvät tavoitteet 

Jätekierrätyksen seurantaan käytetään Lassila & Tikanoja Oyj:n tarjoamaa ympäris-

tönettiä, joka toimii tehokkaana työkaluna ympäristönhuollon seurannassa ja kehittämi-

sessä. Ympäristönetin avulla voidaan lähes reaaliaikaisesti seurata jätekierrätyksen tun-

nuslukuja, toteutuneita jätemääriä ja kustannuksia (kuva 9). Skanlog Oy:lla ollaan koko-

naisuudessaan erittäin hyvin tietoisia yrityksen jätekierrätyksen monipuolisuudesta ja ta-

sosta. Vuoden 2018 alussa on tehty myös jätekartoitus, jossa on päivitetty ja tarkennettu 

yrityksen toimintamallia jätekierrätyksen suhteen.  

 

Kuva 11. Jätejaeosuudet, kierrätysaste ja hyötykäyttöaste. 

Kehitystoimenpiteinä jatkossa kierrätysasteelle määritetään vuosikeskiarvo tavoite. 

Myös kierrätysasteen kehitystä voidaan helposti seurata Ympäristönetissä (kuva 10). Li-

säksi tehtiin päätös ottaa L & T:n ympäristönetin tarjoama informaatio osittain mukaan 
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kuukausittain pidettävän LIM-tulospalaverin yhteyteen, jolloin jätekierrätyksestä tiedotta-

minen sisäisesti paranee ja muun muassa poikkeamista voidaan keskustella tarvittaessa 

yhteisesti.  

 

Kuva 12. Kierrätysaste 2017-2018. 

3.4 Prosessikuvaukset 

Prosessikuvausten kehittäminen alkoi olemassa olevien prosessikuvausten analysoin-

nilla. Edellisen omistajan aikana henkilöstölle on kertynyt runsaasti kokemusta proses-

sikuvausten laatimisesta ja siten myös hyvin ajatuksia siitä, millainen malli olisi toimiva. 

JHS 152 taso 3:n uimarata –mallia, johon kaikki projektikuvaukset olivat tehtynä ennen 

tämän projektin kehitystoimenpiteitä, pidettiin yleisesti hieman sekavana ja epäkäytän-

nöllisenä. Uimarata –kaavio kertoo hyvin prosessin kulun työvaiheet, toiminnot ja toimijat 

pääpiirteittäin, mutta tehtävien tarkemmat kuvaukset on etsittävä muualta. JHS 152:n 

taso 4 kuvaa yksityiskohtaisemmin tehtäviä, mutta niitä ei ollut aiemmin tehtynä. 

Luotiin yhteinen näkemys siitä, että Skanlog Oy:n prosessikuvaukset tehdään kokonaan 

uudelleen ja samalla myös uudenlaiseen formaattiin. Päädyimme tavalliseen taulukko-

malliin, jossa sarakkeisiin määritellään prosessin eri vaiheet, vastuuhenkilöt sekä vai-

heeseen liittyvät menetelmät ja ohjeet. Lisäksi samaan dokumenttiin määritellään syöte 

(Input), joka käynnistää prosessin sekä tuotos (output), joka kuvaa mikä on prosessin 
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lopputuote. Input- ja output –sarakkeisiin sisällytetään myös mahdolliset prosessihierar-

kian mukaiset liitokset muihin prosesseihin. Uusi Skanlog Oy:lle luotu prosessikuvaus-

pohja esitetty kuvassa 13. 

 

 

Kuva 13. Prosessikuvauspohja. 

Prosessikuvaukset tehtiin osissa niin, että mukaan tekoprosessiin kutsuttiin prosessin 

omistaja ja muita parhaiten prosessin tuntevia henkilöitä. Projekti aloitettiin tammikuussa 

2018 SCM (Supply Chain Management) –prosessien kuvaamisella, jossa palaveriin 

osallistui suunnitteluosaston henkilöstö. Ensimmäisen palaverin jälkeen uusi prosessi-

kuvauspohja todettiin toimivaksi ja tehtiin päätös, että sitä käytetään myös muiden pro-

sessien määrittelyssä. Seuraavassa vaiheessa varattiin palaverit kalenteriin prosessiku-

vausten tekemiseksi kevään 2018 aikana. Tekovaiheessa hyödynnettiin mahdollisuuk-

sien mukaan aiemmin kuvattujen prosessien tietoja sekä luotiin kokonaan uusia kuvauk-

sia. Suurin osa ydinprosessien kuvauksista saatiin tehtyä toukokuuhun mennessä. Loput 

prosessikuvaukset, jotka pääosin liittyvät tukiprosesseihin, on suunniteltu tehtäväksi 
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syyskuussa pidettävään ISO-sertifioinnin 2. vaiheeseen mennessä. Projektin aikana teh-

tiin prosessikuvaukset alla mainituille prosesseille. Prosessikartan mukaisesti luettelossa 

on käytetty englanninkielisiä nimityksiä. 

 

Supply Chain Management 

Demand planning process, forecast handling process, out of stock process, purchase 

process, reclamation process, production planning process 

Customer Service 

Invoicing process, item change process, item phase in process, item phase out process, 

order handling process, recall process 

Warehousing 

Goodsreception process, picking process, delivery process, disposal process, value 

added packing process, warehousing and inventory process 

Uudet prosessikuvaukset tallennettiin Canon Therefore –dokumentinhallintajärjestel-

mään QSE-kategorian alle, josta kuvaukset ovat helposti löydettävissä ja hyödynnettä-

vissä arjen toiminnassa. Prosessikuvauksille tullaan määrittämään katselmointiväliksi 12 

kk eli jatkossa prosessinomistaja tarkastaa sekä tarvittaessa päivittää dokumentin vuo-

sittain. 

3.5 QSE-riskienhallinta 

Riskienhallinnan kehittäminen aloitettiin olemassa olevan dokumentaation analysoin-

nilla. Dokumentaation ollessa peräisin edellisen omistajan ajalta, voitiin helposti todeta, 

että riskiarvioinnit tulisi tehdä lähes kokonaan uudelleen laajan päivitystarpeen vuoksi. 

Prosessit ja käytännöt ovat muuttuneet merkittävästi, joten myös riskit ovat muuttuneet 

ja siten arvioitava uudelleen Skanlog Oy:n toiminnan mukaisesti.  
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3.5.1 QSE-riskiarviointimalli 

Olemassa olevaa riskienhallinnan dokumentaatiota jonkin verran hyödyntäen luotiin 

Skanlog Oy:lle oma dokumenttipohja riskiarviointeja varten. Seuraavaksi käytiin läpi do-

kumentin oleellisimpia osia sekä riskien kirjaamisessa huomioitavia asioita. 

 

Kuvasta 14 ilmenee riskiarviointi –dokumentin sarakkeet 1-5, joiden täyttöohjeet on seli-

tetty alla. 

1)  Riskiarviointiin osallistuneet (nimilyhenne). 

2)  Päivämäärä jolloin riskiarviointia on muokattu. 

3)  Arvioitavan ydin- tai tukiprosessin tarkemmat vaiheet allekkain, joille riskiarvioin-

tia tehdään. 

4)  Määritetään, onko kyse laatuun (Q), turvallisuuteen (S) vai ympäristöön (E) vai-

kuttavasta riskistä. 

5)  Selkeä kuvaus arvioitavasta riskistä. 

 

Kuva 14. Riskiarviointi -dokumentin sarakkeet 1-5. 

Kuvasta 15 ilmenee riskiarviointi –dokumentin sarakkeet 6-9, joiden täyttöohjeet on seli-

tetty alla. 
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6)  Vakavuuden suuruus, joka arvioidaan asteikolla 1-10. Vakavuuden suuruuden 

määrittämisen helpottamiseksi mukaan tuotiin euromääräinen skaala kuvaa-

maan rahallisen menetyksen arvoa eri riskin vakavuuden tasoilla. 

1= Ei riskiä (rahallinen menetys alle 5.000 €) 

4= Lievä riski (rahallinen menetys 5.000 - 10.000 €) 

7= Suuri riski, (rahallinen menetys 10.000 - 50.000 €) 

10= Erittäin suuri riski (rahallinen menetys yli 100.000 €) 

 

7)  Todennäköisyys. 

0 = Mikäli vakavuus on 1 

1= Esiintyy vuosittain tai harvemmin 

4= Esiintyy kuukausittain tai useammin kuin 1x vuodessa 

7= Esiintyy viikoittain tai useammin kuin 1x kuukaudessa 

10= Esiintyy päivittäin 

 

8)  Hallinnan tehokkuus 

1= Täysin hallinnassa (esim.  järjestelmän rajoitukset) 

4= Hyvin hallinnassa (lähes kaikki käytännöt ja resurssit tunnistettu sekä doku-
mentoitu) 

7= Heikosti hallinnassa 

10= Ei hallintakeinoja 
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Kuva 15. Riskiarviointi -dokumentin sarakkeet 6-9.  

9)  Laskennallinen riskitaso, jossa vaaran vakavuuden, todennäköisyyden ja hallin-

tatason perusteella on laskettu arvio riskin merkittävyydestä. 

Riskitaso 1<59 = Matala riskitaso (vihreä). Tarvittaessa seurantaa. 

Vakavuus 60<99 = Kohtalainen riskitaso (keltainen). Vaatii seurantaa. 

Vakavuus >100   = Merkittävä riskitaso (punainen). Toimenpiteet hallintakeinojen 
parantamiseksi on määritettävä. 

 

Kuvasta 16 ilmenee riskiarviointi –dokumentin sarakkeet 10-14, joiden täyttöohjeet on 

selitetty alla. 

10) Päätöksen peruste. Miten ollaan päädytty edellä kirjattuihin vakavuuden ja toden-

näköisyyden arvioihin. 

11) Tähän kirjataan tunnistetun ja olemassa olevan riskin tunnistetut hallintakeinot, 

joilla pienennetään riskin todennäköisyys hyväksyttävälle tasolle. 

12) Toimenpiteet riskin hallinnan parantamiseksi. Tämän kohdan täyttäminen on pa-

kollista, mikäli riskitaso on merkittävä (>100). 

13) Toimenpiteiden toteuttamisessa vastuussa olevat henkilöt. 

14)  Aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteuttamiselle. 

 

Kuva 16. Riskiarviointi -dokumentin sarakkeet 10-14. 
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3.5.2 QSE-riskiarviointien toteuttaminen 

Riskiarvioinnit päätettiin tehdä kaikille Skanlog Oy:n johtamisjärjestelmän pääsivun mu-

kaisille liiketoimintaprosesseille sisältäen sekä ydin- että tukiprosessien kokonaisuudet. 

Prosessinomistaja huolehtii riskiarvioinnin toteutumisesta aikataulun mukaisesti ja arvi-

oinnin valmistumisen jälkeen raportoi tuloksista heti seuraavan kuukausittaisen johdon 

katselmuksen yhteydessä.  

 

 

Kuva 17. QSE-riskiarviointien toteutusaikataulu. 

Tavoitteeksi asetettiin riskiarviointien valmistuminen ydinprosessien osalta syyskuuhun 

ja kaikkien prosessien osalta vuoden 2018 loppuun mennessä. Aikataulutuksesta tehtiin 

Gantt-kaavio projektin etenemisen seuraamisen helpottamiseksi (Kuva 17). 

3.6 Sisäisen auditoinnin suunnittelu 

Sisäisen auditoinnin merkitys organisaation laadukkaan työn ylläpitäjä ja kehittäjänä on 

ollut Skanlog Oy:lla hyvin tiedossa ja huomioitu, vaikkakin johdonmukaista sisäisen au-

ditoinnin käytäntöä ei yrityksessä ollut luotuna. Sisäiselle auditoinnille päätettiin luoda 

selkeä ja säännöllisesti toistettava toimintamalli. Esiauditoinnissa käytyjen keskustelujen 

perusteella syntyi ajatus liittää sisäinen auditointi suoritettavaksi QSE-riskiarviointien yh-

teydessä. Uudistuneen ISO 9001:2015 standardin vaatimusten painottaessa riskienhal-

linnan merkitystä laadukkaassa toiminnassa, sisäisen auditoinnin ja riskiarviointien yh-

distämisellä pystytään luomaan tehokasta seurantaa laadukkaan tekemisen varmista-

miseksi.  
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Luotiin ohje, jonka mukaan sisäinen auditointi tulee toteuttaa vuosittain kullekin ydin- ja 

tukiprosessin kokonaisuudelle. Auditoinnissa tulee olla mukana prosessinomistajan li-

säksi arvioimassa vähintään yksi oman prosessin ulkopuolinen henkilö. Prosessin omis-

taja huolehtii arvioinnin toteuttamisesta määräaikaan mennessä. Alla olevat kysymykset 

tehtiin avuksi sisäisen auditoinnin suorittamiseen. Kysymykset on tarkoitus käydä läpi 

auditoinnin yhteydessä ja samalla raportoida toimenpiteitä vaativat asiat (Kuva 18). Poik-

keamille kirjataan korjaavat toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulu toimenpiteiden suo-

rittamiseen. Sisäisessä auditoinnissa tulee huomioida laajasti laatu-, ympäristö- sekä 

turvallisuus- ja työterveysjärjestelmien toimintaa ja kehittymistä. Käydessään läpi audi-

tointiprosessia, prosessinomistaja ja auditoija vastuullisina pysyvät hyvin ajan tasalla toi-

minnan laadusta ja pystyvät tarvittaessa käynnistämään kehitystoimenpiteitä. Kun sisäi-

nen auditointi on saatettu loppuun, auditoija esittelee tulokset heti seuraavan kuukausit-

taisen johdon katselmuksen yhteydessä. Tuomalla sisäisen auditoinnin tulokset esiin 

johdon katselmuksessa pystytään tehokkaasti tiedottamaan ja käymään asioita läpi yh-

teisesti, jolloin koko toimihenkilöstö voi osallistua kehittämiseen ja saada paremman ko-

konaiskuvan yrityksen laatutoiminnasta ja laadullisesta kehityksestä. Lisäksi tietoisuu-

den ja oppimisen kannalta on tärkeää, että prosessinomistajat auditoivat ristiin toistensa 

prosesseja. 

Alla olevat kysymykset tehtiin avuksi johdattelemaan sisäisen auditoinnin kulkua. 

 Prosessit ja dokumentointi 

1) Menettelyohjeiden, prosessikuvausten, työohjeiden, viiteohjeiden taso? Mihin 

tallennettu? Onko ajan tasalla (katselmointi)? (Esim. laadinta, hyväksyminen, ja-

kelu, versioiden hallinta, muutoskohdista tiedottamisen, vanhojen ohjeiden hävit-

täminen) 

2) Prosessien perustiedot: kehitysvastuulliset, tarkoitus, asiakkaat, rajapinnat, asia-

kasvaatimukset, prosessin tavoitteet ja mittarit, keskeiset resurssit sekä proses-

sien jatkuvan parantamisen menettely? 

3) Onko pääsyoikeudet dokumentteihin määritelty? 

4) Onko ohjeet helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä? 

Mittaaminen ja poikkeamat 

5) Mitä poikkeamia kuluneen vuoden aikana on ilmennyt? Mitä toimenpiteitä tehty? 

6) Onko ollut tapaturmia kuluneen vuoden aikana? Mitä toimenpiteitä tehty tapatur-

mien ehkäisemiseksi? 
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7) Asiakastyytyväisyystiedon hankinta? 

8) Asiakasvalitusten kirjaaminen, analysointi ja hoitaminen? 

9) Tuote- ja palvelulaadun seuraaminen eri vaiheissa, tiedon analysointi ja toimen-

piteisiin ryhtyminen? 

10) Prosessimittareiden kehityksen analysointi ja toimenpiteet? 

11) Toimittajien laadukkuuden seuraaminen ja analysointi? 

12) Henkilöstötyytyväisyyden seuranta ja analysointi? Korjaavat toimet ja kehitys-

hankkeet? 

Johtaminen ja resurssit 

13) Miten asiakaslähtöinen jatkuva kehitys näkyy toiminnassa? Millaisena henkilö-

kohtaisena toimintana? 

14) Millainen on nykyinen toimintaympäristö ja millaisia kilpailullisia haasteita on lu-

vassa lähitulevaisuudessa? 

15) Miten asiakkaille ja muille keskeisille sidosryhmille kriittisen tärkeät palvelun ja 

toiminnan vaatimukset tunnetaan, niistä viestitään ja niiden mukaan toimitaan? 

16) Miten tunnetaan yksikön visio, strategiset päämäärät, kriittiset menestystekijät 

sekä omat toiminta-ajatukset ja periaatteet? 

17) Miten yksikön päällikkö on saanut palautetta toimintapolitiikasta, kehitystavoit-

teista sekä prosessien toimivuudesta ja toteutumisesta käytännössä? 

18) Mitä ovat yksikön mitattavat laatu-, kehitystavoitteet, miten tavoitteet jalkautetaan 

seuraavalle portaalle, miten tavoitteiden toteutumista seurataan ja miten negatii-

viseen kehitykseen reagoidaan? 

19) Miten sisäinen viestintä toimii? 

20) Miten selkeästi jokainen tietää vastuunsa, tehtävänsä ja valtuutensa yksikössä? 

Onko harmaita, epäselviä vastuualueita? 

21) Miten johdon katselmukseen valmistaudutaan? 

22) Miten henkilöresursseja suunnitellaan? 

23) Osaamistarpeet? Miltä lähitulevaisuus näyttää? 

24) Miten koulutusasiat toimivat ja miten niiden hyöty arvioidaan? Miten koulutusre-

kisteriä ylläpidetään? 

25) Miten yksikön johto turvaa sellaisen työympäristön, että henkilöstö turvallisesti ja 

motivoituneesti pystyy tehokkaasti täyttämään asiakasvaatimukset? 
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Kuva 18. Sisäisen auditoinnin raportointi -lomake. 

Auditointikäytäntöjen määrittelyä johdatteli ajatus siitä, että prosessista ei haluta tehdä 

liian laajaa ja kankeaa. Sisäisestä auditointiprosessista tehtiin sisällöltään kompakti, joh-

donmukainen ja helposti toistettava kokonaisuus. Skanlog Oy:n prosessit ovat hyvin 

määriteltynä, dokumentointia tehdään riittävästi, mittaaminen on kunnossa ja poik-

keamat kirjataan säännöllisesti sekä niihin myös puututaan toimenpiteillä. Asioiden sekä 

ihmisten johtaminen toimii ja voidaan sanoa, että yrityksen toiminta on siis jo nykyisellään 

laadukasta. Sisäisen auditoinnin kautta siihen kuitenkin voidaan tuoda jatkuvuutta ja si-

ten vakuuttua siitä, että toiminta pysyy jatkossakin laadukkuuden osalta asetetuissa ta-

voitteissa. Vuoden 2018 sisäiset auditoinnit toteutetaan samassa aikataulussa riskiarvi-

ointien kanssa (Kuva 17.)  

3.7 Johdon katselmuksen suunnittelu 

Skanlog Oy:lla on käytäntönä kuukausittain pidettävä seurantapalaveri, johon osallistuu 

yrityksen toimihenkilöt. Läpikäytävien tietojen pohjana toimii hallituksellekin lähettävä tie-

dote, jonka mukaan kokouksessa käydään kattavasti läpi yrityksen liiketoiminnan nyky-

tilannetta, edellisten kuukausien tulosta, KPI-mittareita, tulevien kuukausien ennustetta 

sekä tulevia ja käynnissä olevia projekteja. KPI-mittarit on valittu järkevästi ja loogisesti, 

jolloin niiden avulla voidaan helposti arvioida yrityksen toimintaa ja tavoitteiden toteutu-

mista. Osana johtamisjärjestelmän kehitysprojektia oli suunnitella Skanlogille sopiva 

malli johdon katselmuksen toteuttamiseen. Kuukausipalaverin ollessa jo nykyisellään 

paljon johdon katselmuksen kaltainen, lähdettiin ajatuksesta muokata kuukausipalaveria 

vielä jonkin verran ja tehdä siitä käytännössä toimiva kuukausittainen johdonkatselmus.  

Kuukausipalaverissa käydään läpi kattavasti Skanlog Oy:n prosesseihin, asiakkaisiin ja 

henkilöstöön liittyvä avaininformaatio. Kokoukseen tulisi kuitenkin lisätä laajemmin QSE-
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näkökulmaa. Johdonkatselmuksessa tulee arvioida laatupolitiikkaa, laatutavoitteita sekä 

mahdollisia muutostarpeita. Näitä asioita nousee esille myös sisäisissä auditoinneissa ja 

puolestaan sisäisten auditointien tulosten arviointi tulisi olla osana johdon katselmusta. 

Skanlog Oy:lla sisäiset auditoinnit on otettu käyttöön tämän projektin myötä, joten jat-

kossa auditointien tuloksia tulee käydä läpi kuukausipalaverin yhteydessä sitä mukaa, 

kun auditoinnin tulokset ovat käytettävissä. Kunkin prosessin auditoijan vastuuna on 

tuoda oman arviointinsa tulokset mukaan johdonkatselmukseen heti auditoinnin valmis-

tumista seuraavana kuukautena. Auditoinnin tuloksista on hyvä valmistella ennakkoon 

kompakti jäsennelty kokonaisuus, sillä huolellinen valmistautuminen tekee katselmuk-

sesta sujuvan ja tarkoituksenmukaisen.  

Johdonkatselmuksessa tärkeää on käydä läpi myös kriittiset riskit ja tehdä niistä koonti. 

Tämän kehitysprojektin myötä luotiin vuosittain toteutettava menetelmä riskiarvioinneille. 

Kukin prosessinomistaja esittelee riskiarvioinnin tulokset aina heti arvioinnin valmistu-

mista seuraavana kuukautena pidettävän johdon katselmuksen yhteydessä. 

Dokumentointi johdonkatselmuksen osalta on pääosin kunnossa, sillä kokousten yhtey-

dessä on tähän astikin käyty läpi melko yksityiskohtainen raportti sisältäen dokumentoin-

tia päätöksistä, toimenpiteistä, vastuista, aikatauluista, seurannasta, vaikutusten arvioin-

nista jne. Lisäksi esiauditoinnissa nousi esille vuosittaisen onnistumisen sekä tunnistet-

tavien logistiikka-alan trendien arvioinnin dokumentointitarve, jonka voisi myös liittää joh-

donkatselmuksen yhteyteen. 

Tavallisesti johdon katselmus pidetään kerran vuodessa, mutta uskon säännöllisesti 

kuukausittain pidettävän katselmuksen olevan tehokkaampi keino jatkuvan kehittämisen 

ylläpitämiseen. Kehitystoimenpiteitä arvioidaan ja muutostarpeita käsitellään useammin, 

jolloin ne voidaan viedä myös käytäntöön nopeammalla syklillä. Uudessa johdon katsel-

muksen mallissa yhdistyy QSE –asiat ja sen on tarkoitus ohjata koko Skanlog Oy:n joh-

tamisjärjestelmän toimintaa sekä sen tuomaa hyötyä organisaatiolle ja koko yrityksen 

liiketoiminnalle. 
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4 TULOKSET 

4.1 Yhteenveto tutkimuksen toteutuksesta 

Opinnäytetyöprojekti lähti kunnolla käyntiin marraskuussa 2017. Se toteutettiin toiminta-

tutkimuksen muodossa, jossa ensin kartoitettiin Skanlog Oy:n johtamisjärjestelmän ny-

kytilannetta ja selvitettiin tutkimukseen vaikuttavia näkökohtia. Kartoitusvaiheessa pidet-

tiin useampi kokous toimitusjohtajan ja päälliköiden kesken, jotta saatiin yhteinen näke-

mys siitä, kuinka projektin kanssa lähdetään etenemään. Alun kartoitusvaiheessa kerä-

sin yrityksen järjestelmistä laajasti johtamisjärjestelmään liittyvää dokumentointia, sa-

malla arvioiden sen käytettävyyttä ja soveltuvuutta nykytoimintaan. Samaan aikaan ver-

tasin löydettyä tietoa myös haettavien ISO sertifikaattien vaatimuksiin. Tässä vaiheessa 

voitiin todeta, että yrityksen historia osana Pernod Ricard Finlandia oli antanut vahvan 

pohjan myös Skanlog Oy:n johtamisjärjestelmän rakentamiselle, sillä vaatimusten mu-

kaisia käytäntöjä ja dokumentointia löytyi jo runsaasti. Työterveys- ja turvallisuusjärjes-

telmä todettiin toimivaksi jo melko alkuvaiheessa, joten sen osalta tähän opinnäytetyö-

hön liitettäviä parannustoimenpiteitä ei lopulta tarvittu. Eniten kehitettävää löytyi proses-

sikuvauksista, riskienhallinnasta, dokumentaationhallinnasta sekä sisäisen auditoinnin 

ja johdonkatselmuksen käytännöistä. 

Kartoituksen pohjalta saatiin siis selkeitä kehityskohteita. Varsinainen kehitystyö alkoi 

prosessikuvauksista. Prosessikuvauspohjan sisältöä mietittiin ensin yhteisvoimin, jonka 

jälkeen tein ehdotuksen jatkossa käytettävästä pohjasta. Pohja hyväksyttiin ja aloitin pro-

sessikuvausten työstämisen yhdessä päälliköiden kanssa. Kunkin osaston päällikön 

kanssa varasin 1-2 palaveria, jossa käytiin läpi kunkin osaston prosessit ja tehtiin pro-

sessikuvaukset uudelle pohjalle. Osassa hyödynnettiin tietoa vanhoista prosessikuvauk-

sista, mutta suurimmaksi osaksi kuvaukset jouduttiin tekemään kokonaan uudelleen. 

Tässä projektissa keskityttiin kuvaamaan pääasiassa vain Skanlog Oy:n ydinprosessit, 

eli vielä myöhempään ajankohtaan jäi tehtäväksi tukiprosessien kuvaukset. Viimeiset 

ydinprosessien kuvaukset saatiin valmiiksi helmikuussa 2018. 

Prosessikuvaustyön rinnalla aloitettiin dokumentinhallinnan kehittäminen. Kuten jo aikai-

semmin totesin, syntyi ajatus luoda Canon Therefore dokumentinhallintajärjestelmään 

kansiointi ja kategorisointi mahdollisimman hyvin prosessikartan mukaisesti. There-

foreen ei haluttu monimutkaista puumaista kansiorakennetta, mikä osoittautui lopulta 
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melko hankalaksi toteuttaa. Ensimmäinen ajatus oli liittää johtamisjärjestelmän doku-

mentointia suoraan kaiken muun tiedon oheen, mutta kategorisoinnin monimutkaisuu-

desta johtuen päädyttiin lopulta luomaan Thereforeen uusi kansio, joka nimeksi laitettiin 

QSE. Kyseiseen kansioon sijoitettaisiin työohjeita, prosessikuvauksia, riskienhallintado-

kumentaatiota ym. johtamisjärjestelmän kannalta oleellista dokumentaatiota. Dokumen-

tinhallinnan suunnitteluun käytettiin paljon aikaa kokousten muodossa, koska asialla on 

suuri merkitys koko projektin käytäntöön jalkauttamisen suhteen. Ennen tätä projektia 

oma kokemukseni Thereforen käytöstä oli hyvin rajallinen, joten sain Skanlogilla run-

saasti apua ja koulutusta järjestelmän käytössä, mikä mahdollisti kehitys projektin ete-

nemisen. 

Prosessikuvausten valmistuttua käytiin vähän vastaavanlainen prosessi läpi QSE-ris-

kiarviointien suhteen. Aluksi riskiarvioinnin pohjaa mietittiin yhteisesti, jonka jälkeen tein 

oman ehdotukseni. Uusi pohja testattiin suunnitteluprosessien riskiarvioinnilla, jossa 

läsnä oli koko suunnitteluosasto. Muutaman parannuksen jälkeen pohja todettiin toimi-

vaksi ja kaikkien riskiarviointien toteuttamiselle tehtiin aikataulu. Tämän projektin tiimoilta 

ehdin olla mukana vielä asiakaspalveluprosessien riskiarviointipalaverissa, mutta mui-

den prosessien osalta riskiarviointien toteuttaminen jäi määriteltyjen vastuuhenkilöiden 

toteutettavaksi. Asiakaspalvelun riskiarviointi toteutettiin toukokuussa 2018. 

Huhti-toukokuun aikana kehitystyöhön otettiin mukaan sisäisen auditoinnin ja johdon kat-

selmuksen suunnittelu. Sisäiselle auditoinnille ei käytäntöä ollut olemassa, joten sellai-

nen päätettiin luoda. Jälleen yhteisesti päälliköiden ja toimitusjohtajan kanssa luotiin kar-

keat linjaukset sille, mitä sisäisen auditoinnin tulisi ainakin sisältää. Maaliskuun esiaudi-

toinnissa oli jo syntynyt ajatus siitä, että sisäisen auditoinnin voisi liittää QSE-riskiarvi-

ointien yhteyteen. Kuhunkin riskiarviointitiedostoon tehtiin oma välilehti sisäiselle audi-

toinnille, joka sisälsi yksityiskohtaiset ohjeet auditoinnin suorittamiseksi. Ohjeeseen si-

sällytettiin ohjaavia kysymyksiä auditoinnin läpiviennin helpottamiseksi. Lisäksi samaan 

yhteyteen luotiin lomake sisäisen auditoinnin raportointia varten.  

Myös johdon katselmus oli vailla selkeää käytäntöä. Esiauditoinnissa keskusteltiin Skan-

log Oy:n käytössä olevasta kuukausipalaverista, jonka todettiin olevan jo hyvin saman-

kaltainen johdonkatselmuksen kanssa. Tutkimusten jälkeen todettiin siitä puuttuvan pää-

asiassa vain riskiarviointien ja sisäisten auditointien tulokset, jotka ovat nyt kehitettyjen 

käytäntöjen myötä tulevaisuudessa helpompi lisätä mukaan. Jo käytössä ollut kuukausi-

palaveri muutettiin siis kuukausittaiseksi johdon katselmukseksi. 
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Käytännöntoimenpiteitä johtamisjärjestelmän jalkauttamiseksi organisaatioon ovat olleet 

myös koulutustilanteet, joissa uudet käytännöt ovat otettu käyttöön hallitusti. Vastuuhen-

kilöiden kanssa on käyty läpi aikataulut ja ohjeet, joiden mukaan edetään tämän kehitys-

projektin päätyttyä. 

4.2 Tutkimuksen tulokset 

Projektin ensisijainen tavoite oli rakentaa Skanlog Oy:lle käytännössä toimiva ja arkea 

helpottava johtamisjärjestelmä perustuen ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 serti-

fikaatteihin. Aluksi kartoitettiin Skanlog Oy:n olemassa olevan johtamisjärjestelmän taso, 

etsittiin mahdollisia ongelmia ja kehityskohteita. Standardien vaatimukset antoivat suun-

taa siihen, mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota ja miten nykyistä järjestelmää tulisi 

kehittää. Verrattuna aikaisempiin standardeihin, viimeisimmät versiot painottavat enem-

män käytännön sovellutuksia ja toimintatapoja sekä riskienhallintaa. Nämä ominaisuudet 

ovat myös keskeinen osa toimivaa johtamisjärjestelmää. Parannustoimenpiteistä saatiin 

selkeä lista ja niitä lähdettiin työstämään järjestelmällisesti. Johtamisjärjestelmää pyrittiin 

siis alusta lähtien saattamaan lähemmäksi niin standardien mukaista, kuin käytännölli-

sestikin toimivampaa järjestelmää. 

Merkittävimpiä toimenpiteitä olivat prosessikuvausten, QSE-riskienhallinnan, sisäisen 

auditoinnin ja johdonkatselmuskäytännön kehittäminen.  

Prosessikuvausten osalta luotiin ja otettiin käyttöön toimiva ja selkeä pohja, josta on lu-

kijan helppo omaksua prosessin kulun eri vaiheet. Prosessikuvaukset ydin prosessien 

osalta saatiin tehtyä, mutta tukiprosessien osalta kuvaaminen jäi tämän projektin ulko-

puolelle. Tehdyt prosessikuvaukset otettiin käyttöön ja ne ovat helposti saatavilla There-

fore dokumentinhallintajärjestelmässä. 

QSE-riskienhallinnalle luotiin kokonaan uusi käytäntö ja dokumenttipohjat. Ensimmäiset 

arvioinnit uudella systeemillä tehtiin jo tämän projektin aikana ja palaute on ollut positii-

vista. Kehitetty menetelmä on toimiva eikä liian raskas toteuttaa. Sisäiselle auditoinnille 

tehtiin myös oma uusi käytäntönsä ja se liitettiin osaksi QSE-riskiarviointia. Myös sisäistä 

auditointia ehdittiin testata, mutta laajempi palaute ja käsitys toimivuudesta saadaan 

vasta kun auditointi on toteutettu kaikkien prosessien osalta vuoden 2018 loppuun men-

nessä. Johdon katselmuksesta saatiin toimiva kokonaisuus, jossa käsitellään myös ris-

kienhallinnan ja sisäisen auditoinnin kautta nousevat ongelmat ja parannuskohteet. 
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Edellä mainitut kokonaisuudet olivat vain osia perimmäisestä päämäärästä rakentaa 

käytännössä toimiva johtamisjärjestelmä. Toimiva johtamisjärjestelmä koostuu monista 

eri elementeistä, jotka yhdessä mahdollistavat organisaation johtamisen suunnitelmalli-

sesti. Näen että erityisesti uudet sisäisen auditoinnin ja johdonkatselmuksen käytännöt 

tuovat johtamisjärjestelmää lähemmäksi henkilöstöä ja paremmin osaksi arjen työsken-

telyä. Uudet käytännöt on rakennettu kevyiksi ylläpitää, joka oli myös yksi tärkeistä ta-

voitteista. Sisäinen auditointi ja johdonkatselmus ovat molemmat ytimekkäitä kokonai-

suuksia, jotka on helppo säännöllisesti toteuttaa. Projektin loppuvaiheilla käytäntöjen toi-

mivuus ehdittiin vielä testaamaan, kun suunnittelu- ja asiakaspalveluprosesseille tehtiin 

sisäinen auditointi. Auditoinnit etenivät sujuvasti ja odotetusti esille nousi konkreettisia 

kehityskohteita, kuten kommunikoinnin parantaminen osastojen välillä sekä tarve henki-

löstön Excel-koulutukselle. 

Uusien käytäntöjen johdosta poikkeamia nousee paremmin esiin, niihin puututaan ja 

niistä viestitään tehokkaammin organisaation sisällä. Tietoisuus johtamisjärjestelmän 

läsnäolosta, merkityksestä ja mahdollisuuksista kasvaa, mikä on merkittävä askel kohti 

Skanlog Oy:n omaa laatukulttuuria. Dokumentinhallinnan kehittäminen taas tuo johta-

misjärjestelmään liittyvää dokumentointia lähemmäs työntekijöitä ja niitä tilanteita, jossa 

sitä oikeasti tarvitaan. Dokumentit ovat projektin myötä paremmin ja ennen kaikkea hel-

pommin saatavilla sekä jaettavissa henkilöstön kesken. Henkilöstön itseohjautuvuus pa-

ranee ja yhdenmukaisilla menettelytavoilla pystytään yhä paremmin vastaamaan arjessa 

erilaisiin muuttuviin tilanteisiin.  

Varsinainen sertifiointiauditointi toteutettiin Inspectan toimesta 14.9.2018. Auditoinnin tu-

loksena todettiin, että Skanlog Oy:n johtamisjärjestelmä täyttää standardien vaatimuk-

set. Positiivista palautetta tuli erityisesti seuraavilla osa-alueilla: 

- Johtamisprosessi on määritelty hyvin ja kuukausittainen raportointi on kattavaa ja ana-
lyyttistä. 

- Viestintämenettelyt ovat toimivia. 

- Muutostilanteiden hallinnan menettelyt on hyvin määritelty. 

- Sopimusvelvoitteet listattu hyvin. 

- Riskien arvioinnit ovat kattavia. 

- Toiminnan laatutaso vaikuttaa erittäin hyvältä: poikkeamia ja toteutuneita riskejä on 
vähän. 
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Auditoinnissa ei havaittu poikkeamia, mutta muutamia kehityskohteita kirjattiin: 

- Miten johtajuus näkyy osastotasolla? Analyysi oman toiminnan vahvuuksista ja paran-
tamisalueista mukaan vuosittaiseen tavoitekeskusteluun. 

- Viestinnän parantaminen poikkeamatilanteissa. Viestien suunnittelu ja välittäminen or-
ganisaatioon. 

- Asiakaspalvelun suoritteiden kerääminen ja analysointi. 

- Asiakaspalvelun poikkeamatilanteiden määrittely. Poikkeamaraportoinnilla voitaisiin 

kerätä tietoa tietyn tyyppisistä tapahtumista toiminnan analysointia, kehittämistä ja vies-

tintää varten. 

Edellä mainittuihin kehityskohteisiin liittyen tullaan tekemään suunnitelma parannustoi-

menpiteistä ja aikataulu niiden toteuttamiseksi. 
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5 TULOSTEN ARVIOINTI JA PÄÄTELMÄT 

Johtamisjärjestelmän kehittäminen pk-yrityksessä on järkevää ja kannattavaa. Sertifioitu 

järjestelmä on yksi askel kohti yrityksen liiketoiminnan parantamista ja joissain tilanteissa 

se saattaa olla jopa ehdoton edellytys kaupankäynnille. Sertifioidun järjestelmän kautta 

voidaan saavuttaa selviä taloudellisia ja operatiivisia hyötyjä. Skanlog Oy:lla päätavoite 

ei kuitenkaan ollut vain sertifikaattien hankinta vaan johtamisjärjestelmän kehittäminen, 

jossa samalla valmiudet sertifiointiauditointia ajatellen paranevat. Kehitysprojektin myötä 

johtamisjärjestelmää saatiin kehitettyä ja vietyä lähemmäksi arjen työskentelyä. Se miten 

hyvin henkilöstö on sitoutunut ja miten tehokkaasti uudet menetelmät ja käytännöt on 

onnistuttu juurruttamaan organisaatioon, nähdään vasta lähitulevaisuudessa johtamis-

järjestelmän oltua käytössä jonkin aikaa. Kuitenkin jo nyt on nähtävissä, että henkilöstö 

on erittäin motivoitunutta ja tiedostaa laadukkaan toiminnan merkityksen sekä johtamis-

järjestelmän siihen tuomat edut. 

Kehitysprojektin aikana johtamisjärjestelmää vietiin isoin askelin toimivampaan suuntaa, 

mutta aina on mahdollista parantaa. Dokumentinhallintaa parannettiin projektin myötä, 

mutta edelleen sitä voisi kehittää käytännöllisempään suuntaan. Yhtenäistämällä kan-

siorakenteita Thereforessa ja luomalla ohjelmaan etusivulle oma Skanlogille räätälöity 

käyttöliittymä, voitaisiin vielä helpottaa jokapäiväistä käyttöä. Muita jatkossa tehtäviä 

käytännöntoimenpiteitä ovat ainakin prosessikuvausten ja riskiarviointien loppuun saat-

taminen tukiprosessien osalta, mutta tärkein tehtävä on pitää johtamisjärjestelmä aktiivi-

sessa käytössä ja hyödyntää sitä mahdollisimman monipuolisesti. Kokonaisuudessaan 

johtamisjärjestelmä palvelee jo nyt hyvin, mutta se vaatii jatkuvaa huoltoa ja ylläpitoa 

johon koko henkilöstö voi omalla panoksellaan osallistua. 

Miten hyvin sitten projektin myötä vastattiin aluksi asetettuihin tutkimuskysymyksiin? En-

simmäinen kysymys liittyi siihen, millainen Skanlog Oy:n olemassa oleva johtamisjärjes-

telmä oli ennen projektin toteuttamista. Projektin alkuvaiheessa johtamisjärjestelmän 

kartoittamista tehtiin huolellisesti kattavan kuvan saamiseksi silloisesta tilanteesta. Kar-

toituksen kautta löydettiin kehityskohteita, joita lähdettiin toteuttamaan käytännössä. Toi-

nen tutkimuskysymys koski standardeja ja mitä vaatimuksia ne asettavat johtamisjärjes-

telmälle. Projektin edetessä standardeja käytiin läpi, jotta kaikki toteutettavat kehitystoi-

menpiteet varmasti johtaisivat kaikki vaatimukset täyttävään lopputulokseen. Uusimmat 

laatustandardien versiot painottavat yhä vähemmän laajamittaista dokumentaatiota ja 
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keskittyvät olennaiseen eli organisaation laadukkaaseen toimintaan kokonaisvaltaisesti. 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä pohditaan, mitä muita vaatimuksia johtamisjärjes-

telmälle asetetaan standardien asettamien vaatimusten lisäksi. Johtamisjärjestelmän 

keskeinen tehtävä on johdattaa organisaation toimintaa järjestelmällisesti ja systemaat-

tisesti kohti tavoitteita. Standardien vaatimukset antavat tiettyjä rajoja, mutta kaikki tar-

vittavat vaatimukset eivät tule niiden kautta. Tässä projektissa haettiin juuri Skanlog Oy:n 

tyyppiselle logistiikka-alan yritykselle sopivia ratkaisuja toimivan johtamisjärjestelmän ra-

kentamiseksi. Uskon, että jokaisen organisaation on löydettävä myös niitä oman alan 

uniikkeja piirteitä johtamisjärjestelmäänsä parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. 

Viimeinen tutkimuskysymys liittyi siihen, miten Skanlogin johtamisjärjestelmä tämän pro-

jektin myötä saatetaan uusien vaatimusten mukaiseksi. Projektissa toteutettiin useampia 

erillisiä kokonaisuuksia, jotka kuitenkin palvelivat yhteistä tavoitetta eli laadukkaampaa 

ja tarvittavat vaatimukset täyttävää johtamisjärjestelmää. Kaikki tutkimuskysymykset oli-

vat oleellisia ja toimintatutkimuksen myötä niihin pystyttiin vastaamaan kattavasti. 
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