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LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 
PUHALLUSMUOVAUSTUOTANNOSSA 
Työ tehtiin Promens Oy:n Liedon tehtaalla, jossa valmistetaan muovipakkauksia elintarvike- ja 
kemianteollisuuden tarpeisiin.  

Toimeksiantajalla on ollut ongelmia laatuosaston ja tuotannon välisessä tiedonkulussa. Lisäksi 
toimeksiantajalla ei ole ollut prosessikuvausta poikkeamatilanteissa toimimiseen. Työn 
tarkoituksena on selkeyttää laadunhallinnan prosessia ja luoda kehitysehdotuksia prosesseihin.  

Opinnäytetyössä perehdyttiin puhallusmuovausprosessin teoriaan, SFS-EN ISO 9001 -
laadunhallintajärjestelmästandardin vaatimuksiin ja laadun käsitteisiin ja käytäntöihin yrityksen 
tuotannossa. 

Opinnäytetyössä kerättiin yhteen yrityksen tuotannossa tehtävät laatumittaukset, miten 
laatupoikkeamiin pitää reagoida ja yleisempiä ohjeita, miten laatupoikkeamien aiheuttajia 
korjataan. Työn aikana kehitettiin tuotelaatupoikkeamien hallintaan kaavake, jolla voitaisiin 
helpottaa laatuosaston ja tuotannon välistä viestintää. Lisäksi tehtiin kehitysehdotuksia 
mittauspöytäkirjojen kommentointiin ja sisäisten reklamaatioiden luomiseen.  

Työn aikana haastateltiin työntekijöitä ja toimihenkilöitä laatujärjestelmän kehittämisestä ja 
parannusehdotusten toteuttamisesta. Yrityksen laatukäsikirjaan ja tuotannon työvaiheiden 
työohjeisiin tutustuttiin sekä seurattiin työvaiheiden kulkua, kuten sisäisten reklamaatioiden 
käsittelyä ja tuotteiden visuaalista tarkastamista. 

Yritys jatkaa tämän opinnäytetyön jälkeen laadunhallintajärjestelmänsä kehittämistä. Työssä 
mainitut kehitysehdotukset lisätään osaksi yrityksen laadunhallintajärjestelmää. 
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DEVELOPMENT OF QUALITY CONTROL IN BLOW 
MOLDING PROCESS  
The practical work for this thesis was done in the facilities of Promens Oy in Lieto. Promens Oy 
manufactures rigid plastic packages for the needs of the food and the chemical industry. 

The company has had communication problems between the quality and the production 
department. In addition, there has been no written process scheme on how to work and act in a 
deviant product quality situation. The purpose of this thesis was to clarify the quality management 
process and to generate ideas to improve the quality processes. 

The thesis discusses the theory of the blowing molding process, followed by SFS-EN ISO 9001 
quality management system standard specifications. General quality definitions were also 
covered. 

The thesis covers quality control methods used in the production, how to respond to quality 
deviations, and instructions for remedying some common process problems. During the project, 
a form for controlling product quality deviations was developed. The purpose of this form is to 
enhance communication between the quality and production departments. Furthermore, 
development proposals were made concerning commenting on measuring logs and the internal 
product complaint process. 

The company will continue the development of its quality management system after this thesis. 
The development proposals mentioned herein will be added to the company’s quality 
management system. 
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1 JOHDANTO 

Promens Oy Turku on osa RPC Group Plc:tä, joka on johtava muovituotteiden suunnit-

telu- ja valmistusyritys pakkaustuotemarkkinoilla. Konserniin kuuluu 114 valmistusteh-

dasta 29 maassa ja 24 muuta toimipistettä. RPC Group on Euroopan suurin muovipak-

kausten valmistaja. Promens Oy:llä on pitkä historia puhallusmuovauksessa. Jo vuonna 

1967 tuotanto oli keskittynyt miltei täysin muovituotteiden valmistamiseen Pyrkijä Oy ni-

men alla. Liedossa muovituotteita on valmistettu vuodesta 1973. 

Muovipakkauksille on määritetty asiakkaiden kanssa laatukriteerit, joiden avulla voidaan 

todentaa tuotteiden laatu. Näiden laatukriteereiden toteutumisen varmistamiseksi tässä 

opinnäytetyössä selkeytetään laadunhallinnan prosessia ja parannetaan viestintää laa-

tuosaston ja tuotannon välillä. Lisäksi toimeksiantajalla ei ole ollut prosessikuvausta 

poikkeamatilanteissa toimimiseen. 

Opinnäytetyön aiheen käsittely alkaa puhallusmuovausprosessin eri osien esittelyllä. 

Teoriaosuudessa kerrotaan ekstruuderin toiminnasta, muottien ominaisuuksien vaiku-

tuksista, tuotteen puhalluksesta ja viimeistelystä. Raaka-aineella on myös iso merkitys 

hyvän laadun saavuttamiseksi. Opinnäytetyössä käsitellään laatua käsitteenä ja mitä se 

tarkoittaa muovituotteiden valmistuksessa. ISO 9001 -laatujärjestelmää ja standardissa 

määriteltyjä vaatimuksia käsitellään omassa kappaleessa. Opinnäytetyössä käsitellään 

myös tuotannon aikaiset mittaukset ja niiden dokumentointi. Kehitysehdotuksissa käsi-

tellään, miten laadunhallintaa voitaisiin parantaa yrityksessä. Työn lopussa tehdään joh-

topäätökset ja pohdinta tavoitteiden toteutumisesta.  
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2 PUHALLUSMUOVAUS 

Ekstruusiopuhallusmuovaus on yleisin onttojen pakkausten valmistusmenetelmä. Yleisin 

käytetty muovityyppi on PE-HD. Puhallusmuovausprosessi alkaa muoviraaka-aineen se-

koittamisella ja sulattamisella ekstruuderissa. Ekstruuderin ruuvi kuljettaa muovisulaa 

suutinta kohti (Error! Reference source not found.). Suuttimessa (Kuva 4) on paineil-

masuutin, joka tekee ulos tulevasta aihiosta onton. Letkuaihio liikkuu alaspäin, jolloin 

koneen muotti voi napata sen Kuva 1 mukaisesti. Muotti sulkeutuu aihion ympärille ja 

paineilmalla aihio muotoutuu muotin mukaiseksi. Valmiista tuotteesta poistetaan pur-

seet, jonka jälkeen tuote siirtyy kuljettimelle ja lavaajalle. (Virtanen, 1999) 

 

Kuva 1 Ekstruusiopuhallusmuovauksen prosessi (Silgan Plastics, 2019) 

2.1 Ekstruuderi 

Ekstruuderi koostuu sylinteristä, jonka sisällä pyörii sekoitusruuvi. Ruuvin tarkoituksena 

on siirtää raaka-ainetta syöttöyksiköstä kohti suutinta. Ekstruuderin ruuvi sulattaa ja se-

koittaa raaka-aineen ja mahdollisen väriaineen yhtenäiseksi massaksi eli muovisulaksi 

lämpötilan ja kitkan avulla. Ruuvin lämpötilaa voidaan säätää sylinterin ympärillä olevilla 

vastuksilla, ja kitkaa ruuvin kierrosnopeudella sekä erilaisilla ruuviprofiileilla eli -geo-

metrioilla. Ekstruuderin eri osat on havainnollistettu Kuva 2. 
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Kuva 2 Yksiruuviekstruuderi (Virtanen, 1999) 

Ruuviprofiileissa on erilaisia vyöhykkeitä, joita ovat esimerkiksi sekoitusvyöhyke, sula-

tusvyöhyke ja kuljetusvyöhyke (Kuva 3). Ruuvigeometriaa muuttamalla voidaan vaikut-

taa esimerkiksi kaasunpoistoon, muovisulan reologiaan ja ekstruuderin sylinterin painee-

seen. Eri muoveille on omat ruuvityypit, joilla niiden prosessointi onnistuu parhaiten.   

 

Kuva 3 Esimerkkejä erilaisista ruuviprofiileista (Omega Machinery, 2015) 

Yksiruuviekstruudereita on olemassa kahta päätyyppiä: pitkäruuviekstruuderit ja 

adiapaattiset ekstruuderit. Pitkäruuviekstruuderit ovat yleisimpiä. Niiden pituuden ja hal-

kaisijan välinen suhde vaihtelee välillä 20:1 – 35:1. Pitkäruuviekstruuderissa muovin su-

laminen tapahtuu pääasiassa lämpövastusten avulla ja kierrosluvut vaihtelevat välillä 

20–250 rpm. Sylinterin halkaisija on yleensä välillä 25–250 millimetriä. 
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Adiopaattisten ekstruudereiden muovin sulatus tapahtuu kokonaan ruuvista aiheutu-

vasta lämmöstä. Tämän avulla adiopaattiset ekstruuderit pystyvät toimimaan 100–1000 

rpm kierrosnopeudella. Näissä ekstruudereissa on lyhyet ruuvit ja niiden pituuden ja hal-

kaisijan suhde on välillä 10:1 – 15:1. (Virtanen, 1999) 

Puhallusmuovauskoneiden ekstruudereissa on käytössä Kuva 4 mukainen kulmasuutin, 

jonka avulla ekstruuderi muodostaa letkumaisen aihion. Suuttimen koko määrittää aihion 

halkaisijan ja seinämän paksuuden. Sisä- ja ulkosuuttimilla voidaan säätää letkuaihion 

suoruutta suhteessa muottiin sekä sitä, kuinka paksua aihiota suuttimesta tulee. Tuotan-

non aikana suuttimen toiminnassa on tärkeää, että suutin pysyy puhtaana. Likainen suu-

tin aiheuttaa visuaalisia laatupoikkeamia, kuten esimerkiksi raitoja. Valmistettava pak-

kaus ei muotoudu tasaisesti muotissa, jos suutin on likainen. Kulmasuuttimen keskellä 

on puhallustappi, joka puhaltaa aihion muottia vasten. (Advanced Elastomer Systems, 

ei pvm) 

 

Kuva 4 Ekstruuderin kulmasuutin (EngineersHandbook, 2006) 

2.2 Muotti ja tuotteen puhallus 

Puhallusmuovauskoneen muotti liukuu ekstruuderista tulevan letkuaihion ympärille ja te-

kee aihion molempiin päihin saumat. Veitset leikkaavat aihion poikki muotin päältä ja 

muotti siirtyy sivuun. Muotin sisälle johdetaan korkealla paineella ilmaa, joka pakottaa 

pehmeän ja kuuman aihion muotin muotoihin. Paineilma voidaan johtaa muottiin joko 
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alakautta tai yläkautta. Muotissa on tuotteen merkinnöille, kuten materiaalitunnukselle, 

eränumerolle, valmistajan logolle ja kuukausikellolle valmiit kohdat. (Virtanen, 1999) 

Muotin tehtävänä on jäähdyttää kappale oikeaan muotoon. Muottien sisällä kulkee usein 

vesikiertolinjat, joiden avulla muottia jäähdytetään. (Lee, 2006) Muottien liiallinen jääh-

dyttäminen voi kuitenkin aiheuttaa muotin hikoilua, joka voi näkyä valmistettavan tuot-

teen pinnassa. Muoteissa on kaasunpoistokanavia, joiden kautta esimerkiksi vesihöyry 

tai prosessissa syntyneet kaasut voi poistua muotista. Vesihöyry ja kuplat aiheuttavat 

visuaalisia laatupoikkeamia tuotteisiin. (Lee, 2006) 

Muoteilta vaaditaan todella tarkkoja ja tiukkoja toleransseja ja muotin heikko laatu hei-

jastuu heti tuotteiden laatuun. Tämän takia muotit muoviteollisuudessa ovat kalliita in-

vestointeja ja asiakas omistaa usein muotit omiin tuotteisiinsa, jolloin tuotteiden valmis-

taja on vain muotin käyttäjä. (Lee, 2006) 

Yhdessä muotissa voi olla useampi pesä eli muottionkalo. Muottipesä muodostuu niistä 

muotin pinnoista, joihin sula muovi tai aihio tulee ja jonka pintoja vasten aihio puhalle-

taan. Yhdessä muotissa voi olla useampi pesä. Jos valmistettava tuote on suhteellisen 

pieni, on edullista valmistaa tuotteita useampi kerrallaan. Monipesäisten muottien pesien 

tulee olla identtiset keskenään, tai muuten laadunhallinta on erittäin haastavaa, ellei jopa 

mahdotonta. (Lee, 2006) 

2.3 Viimeistely 

Kun aihio on puhallettu muotin mukaiseksi tuotteeksi, leikataan siitä ylä- ja alapurseet 

pois. Leikkaamisen aikana tuote on muotin yhteydessä olevassa tarttujassa, joka sul-

keutuu ja aukeaa samaan aikaan kuin muotti. Purseiden leikkauksen jälkeen tuotteeseen 

puhalletaan jäähdyttävää ilmaa, jonka jälkeen kone siirtää tuotteen kuljettimelle. Kuljet-

timella voi olla automaattisia laadunvarmistuspisteitä, kuten painon tarkistus ja tiiviystar-

kistus. Automaattisten laadun tarkistusten jälkeen tuotteet siirtyvät lavaajalle, josta val-

miit lavat voidaan siirtää käärintäkoneelle ja sitä kautta varastoon tai mahdollisesti suo-

raan kuljetukseen. 
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2.4 Tuotantoparametrien vaikutus tuotteen laatuun 

Puhallusmuovauskoneissa neljä tärkeintä muuttujaa ovat prosessin lämpötila, paine, vir-

tausnopeus ja tuotteen jäähtymisaika. (PaulsonTraining, 2016) Näitä neljää muuttujaa 

säätämällä voidaan hallita suurinta osaa valmistettavien tuotteiden ominaisuuksista. Ko-

nevalmistajien välillä on eroavaisuuksia ja jokainen kone on yksilö. Jokaiselle puhallus-

muovauskoneelle on asetettu omat tuotantoarvot, joilla voidaan valmistaa laadukkaita 

tuotteita. 

2.5 Raaka-aineen vaikutus tuotteen laatuun 

Raaka-aineen ominaisuuksilla on suuri vaikutus siihen, minkälaisia tuotteita koneilta val-

mistuu. Tuotannossa käytettävä raaka-aine on sekoite neitseellistä raaka-ainetta ja uu-

delleen rouhittua raaka-ainetta. Uudelleen rouhittu raaka-aine on kerran prosessoitua 

muovia, mutta edelleen yhtä puhdasta kuin neitseellinen granulaatti. Uudelleen rouhin-

taan menevät esimerkiksi tuotteen purseet ja mitattavaksi otetut tuotteet. Neitseellisen 

ja uudelleen jauhetun raaka-aineen seos suhteiden muutos vaikuttaa seoksen ominai-

suuksiin prosessissa esimerkiksi muovisulan juoksevuuteen eli viskositeettiin. Myös 

raaka-aineen valmistuserän sisällä voi olla vaihtelua laadussa. Vaikka neitseellisen 

raaka-aineen polymeeriketjun pituus ja tiheys olisi keskimäärin sitä, mitä raaka-aineen 

toimittaja on luvannut, voi granulaatissa silti olla vaihtelua ja eroavaisuutta. (Sandell, 

1999) 

Epäpuhtaudet raaka-aineessa aiheuttavat myös ongelmia prosessissa. Epäpuhtaudet 

voivat olla esimerkiksi palanutta muovia, muita muovilaatuja tai metallia. Nämä epäpuh-

taudet voivat kerääntyä esimerkiksi ekstruuderin seinämille ja kuluttaa ruuvia ennen ai-

kaisesti. Epäpuhtaudet voivat myös kulkeutua aihioon asti ja aiheuttaa esimerkiksi val-

miiden tuotteiden vuotamista tai vahinkoa muoteille. (Sandell, 1999) 

Raaka-aineen kosteus voi myös aiheuttaa ongelmia tuotannossa. Raaka-aineeseen 

imeytynyt kosteus haihtuu muovin sulaessa ekstruuderissa ja aiheuttaa aihioihin kuplia 

ja reikiä. (Sandell, 1999) 
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3 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ   

Standardi on sanan laajimmassa merkityksessä jonkin organisaation esittämä suositus 

siitä, miten jokin asia tulisi tehdä. Tässä yhteydessä asia tarkoittaa laajempaa kokonai-

suutta kuten miten pakkauksia tulisi valmistaa, miten yritystä johdetaan tai miten tuotteita 

testataan. (Korpela, 2007) 

Standardisointi on yhteisten toimintatapojen laatimista. Standardit on tarkoitettu helpot-

tamaan yritysten, julkisen sektorin ja kuluttajan elämää. Standardeilla lisätään tuotteiden 

yhteensopivuutta, yhdenmukaisuutta ja turvallisuutta niin kuluttajan kuin ympäristönkin 

kannalta. Standardit helpottavat myös kotimaista ja kansainvälistä kauppaa. Standardit 

julkaistaan asiakirjoina, joita kuka tahansa voi hankkia ja käyttää. Niiden käyttö ja hyö-

dyntäminen on maksutonta, mutta standardien hankkiminen on maksullista. (Suomen 

Standardisoimisliitto SFS ry, 2015) 

Toisin kuin esimerkiksi lainsäädäntö, standardien noudattaminen ja käyttäminen on va-

paaehtoista. Organisaatio tai asiakas voi silti edellyttää standardien noudattamista esi-

merkiksi tuotannossa.  

Yritykset hyödyntävät standardeja tarjouspyyntöjä laatiessaan kuvaamaan tuotteiden 

ominaisuuksia. Tuotteiden valmistajat käyttävät standardeja kuvaamaan tuotteitaan. 

Standardien mukaan tehdään testauksia, mittauksia ja laadunvarmistusta. 

Standardit ovat työkaluja, joita ilman yhteiskunta ei voisi toimia  tehokkaasti. Standar-

dointi tarjoaa yhteisen kielen kaikille osapuolille. Kansainvälisissä suhteissa kommuni-

kaation toimiminen ongelmitta on elinehto. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, 2017) 

SFS-EN ISO 9001:2015 laadunhallintastandardista on organisaatiolle monia strategisia 

hyötyjä, jotka voivat parantaa kokonaisvaltaista suorituskykyä. ISO 9001 -laadunhallin-

tajärjestelmä perustuu seitsemään laadunhallintaperiaatteeseen: 

 asiakaskeskeisyyteen 

 johtajuuteen 

 ihmisten täysipainoiseen osallistumiseen 

 prosessimaisiin toimintamalleihin 

 jatkuvaan parantamiseen 

 näyttöön perustuvaan päätöksen tekoon 
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 suhteiden hallintaan. 

Näiden periaatteiden avulla on tarkoitus auttaa yrityksiä ja organisaatioita saavutta-

maan pitkäaikaista menestystä. (International Organization for Standardization ISO, 

2015) 

3.1 Laadunhallintajärjestelmän toimintamalli 

Standardi edistää prosessimaisen toimintamallin omaksumista osaksi laadunhallinnan-

järjestelmää ja sen kehitystä. Prosessimaisen toimintamallin tarkoituksena on parantaa 

laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta ja tehostaa asiakasvaatimusten toteuttamista, 

jolloin myös asiakastyytyväisyys lisääntyy.  

Toisiinsa liittyvien prosessien vaikutuksen ymmärtäminen parantaa organisaation tehok-

kuutta ja auttaa organisaation johtoa saavuttamaan halutut tulokset. Tämän toimintamal-

lin avulla organisaatio voi ohjata eri prosessien välisiä suhteita, jolloin organisaatio voi 

tehostaa entisestään suorituskykyään. 

Prosessien kokonaisvaltainen hallinta voidaan saavuttaa Kuvio 1 mukaisella PDCA-mal-

lilla (Suunnittele, toteuta, arvioi, toimi) ja noudattamalla riskiperusteista ajattelua, jonka 

tavoitteena on hyödyntää mahdollisuuksia ja estää ei-toivottuja tuloksia. (International 

Organization for Standardization ISO, 2015) 

 

Kuvio 1 PDCA-malli (Roser, ei pvm) 
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PDCA-mallia voidaan kuvata seuraavanlaisesti: 

 Suunnittele: Aseta tavoitteet ja resurssit organisaatiolle ja sen prosesseille, joilla 

tulokset voidaan saavuttaa asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Tunnista ja kä-

sittele riskit ja mahdollisuudet. 

 Toteuta: Toteuta suunnitelmat. 

 Arvioi: Seuraa ja mittaa prosesseja ja niistä syntyviä tuotteita tai palveluita. Ver-

taa tuloksia tavoitteisiin ja vaatimuksiin sekä raportoi tulokset.  

 Toimi: Ryhdy tarvittaessa toimenpiteisiin, jolla parannetaan suorituskykyä. 

Organisaation pitää suunnitella ja kehittää toimenpiteet, joilla se käsittelee riskejä ja 

mahdollisuuksia, jotta se toimisi tämän standardin vaatimusten mukaisesti. Kun organi-

saatio käsittelee sekä riskejä että mahdollisuuksia, se parantaa laadunhallintajärjestel-

män vaikuttavuutta, parantaa tuloksia ja vähentää ei-toivottuja vaikutuksia. (International 

Organization for Standaridization ISO, 2015) 

3.2 Johtajuus 

Ylimmän johdon on osoitettava hyviä johtajuustaitoja ja sitoutumista laatujärjestelmän 

kehittämiseen ja ylläpitoon. Standardissa on lueteltu kohtia ja ominaisuuksia, joita ylim-

män johdon pitäisi noudattaa ja toteuttaa: 

 Kantaa vastuu laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuudesta. 

 Varmistaa, että laatupolitiikkaa laaditaan ja toteutetaan tavoitteiden mukaan. 

 Edistää prosessimaisen toimintamallin ja riskiperustaisen ajattelun käyttöä. 

 Varmistaa, että laatujärjestelmää varten on olemassa tarvittavat resurssit sen to-

teuttamiseen. 

 Viestiä organisaatiossa siitä, kuinka tärkeää liiketoiminnan kannalta on toimia 

laatujärjestelmän mukaan. 

 Varmistaa, että laatujärjestelmä saavuttaa halutut tulokset. 

 Ohjata ja tukea organisaation jäseniä parantamaan laatua sekä lisäämään sitä. 

Ylimmän johdon on huolehdittava myös, että asiakkaiden vaatimukset toteutuvat so-

vitulla tavalla. Ylimmän johdon pitää pyrkiä myös asiakastyytyväisyyden kasvuun.  

Ylimmän johdon tulee laatia laatupolitiikka ja ylläpidettävä sitä. Laatupolitiikassa so-

vittujen tavoitteiden tulee sopia organisaation strategiaan ja ympäristön vaatimuksiin. 
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Laatupolitiikka luo perustan laatutavoitteille ja sisältää sitoutumisen vaatimusten täyt-

tämiselle. Laatupolitiikkaa laatiessa organisaatio sitoutuu jatkuvaan parantamiseen 

laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. Laatupolitiikka kirjataan laatukäsikirjaan, jota 

ylläpidetään ja jonka on oltava tarvittaessa saatavilla. (International organization for 

standardization ISO, 2015) 

3.3 Laadunhallinnanjärjestelmän toimintaympäristö ja resurssit 

Organisaation on määriteltävä, järjestettävä ja ylläpidettävä toiminnalle edullinen toimin-

taympäristö, jossa prosessimainen toimintamalli toteutuu. Toiminnalle edullinen ympä-

ristö voi olla käytännössä esimerkiksi ergonomiset työpisteet ja -tavat, jossa turhat liik-

keet ja vaiheet minimoitu.  

Organisaation on järjestettävä resurssit, joilla voidaan varmistaa oikeat ja luotettavat mit-

taustulokset mitatuista tuotteista. Resursseja on ylläpidettävä ja varmistettava sovituin 

väliajoin, että varatut resurssit soveltuvat laadun mittaamiseen.  

Mittausten on oltava jäljitettävissä, jolloin voidaan varmistua mittaustulosten paikkaansa 

pitävyydestä. Mittausten jäljitettävyys edellyttää, että mittalaitteet ovat kalibroituja ja että 

niitä kalibroidaan määräajoin. Mittalaitteita pitää suojata vaurioilta ja heikentymiseltä, jot-

tei niiden tarkkuus kärsisi ja mitätöisi kalibrointia. 

Organisaation on varmistettava, että siihen kuuluvat henkilöt ovat tietoisia laatupolitii-

kasta, laatutavoitteista, siitä miten jokainen voi vaikuttaa laatujärjestelmän toimintaan ja 

seurauksista, joita seuraa vaatimusten noudattamatta jättämisestä.  

Organisaation on määritettävä laadunhallintajärjestelmänsä kannalta tärkeät sisäisen 

viestinnän ja ulkoisen viestinnän osa-alueet. Viesteissä pitää ilmetä aihe, aika, kenen 

kanssa ja millä tavoin. (International Organization for Standardization ISO, 2015) 

3.4 Suorituskyvyn arviointi ja jatkuva parantaminen 

Organisaation täytyy määrittää, mitä ominaisuuksia on tärkeä seurata ja mitata. Organi-

saatiossa pitää myös määrittää, millä analysointi- ja arviointimenetelmillä ja mittaus- ja 

seurantataajuuksilla mittaustuloksia analysoidaan. Organisaation täytyy määrittää myös 

dokumentointitapa ja kuinka kauan tuloksia säilytetään.  
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Organisaation on suunnitelluin aikavälein järjestettävä sisäisiä auditointeja, joissa voi-

daan arvioida, onko organisaation laatujärjestelmä sekä omien että kansainvälisen stan-

dardin vaatimusten mukainen. Auditoinnin avulla voidaan myös selvittää, onko laatujär-

jestelmää ylläpidetty suunnitellusti. Myös organisaation asiakkaat voivat tehdä esimer-

kiksi tuoteauditointeja, joilla on sama tarkoitus kuin sisäisillä auditoinneilla. (International 

Organization for Standardization ISO, 2015) 

Organisaation on pyrittävä jatkuvaan parantamiseen, jotta asiakasvaatimukset pystyttäi-

siin täyttämään vaaditulla tasolla ja asiakastyytyväisyys pysyisi korkeana. Laadunhallin-

tajärjestelmän parantaminen voi olla esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden parantamista, 

ei-toivottujen tapahtuminen, kuten laiterikkojen ennakointia, estämistä tai vähentämistä 

ja laadunhallinnan suorituskyvyn parantamista. (International Organization for 

Standardization ISO, 2015) 

  



18 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Lasse Laiho 

4 LAATU JA LAADUN MITTAAMINEN 

Laatu on yleisesti tunnettu ja käytetty käsite. Korkeaa laatua tavoitellaan palvelualalla ja 

teollisuudessa. Hyvä laatu yhdistetään yleensä erinomaisuuteen ja osaamiseen. Huono 

laatu taas yhdistetään usein huolimattomuuteen ja osaamattomuuteen. (Karjalainen, 

2006)  

Yleisesti laadulla ymmärretään asiakkaan tarpeiden täyttämistä yrityksen kannalta mah-

dollisimman tehokkaalla ja kannattavalla tavalla. Asiakastyytyväisyyteen ei kuitenkaan 

kannata pyrkiä keinoilla millä hyvänsä, koska tuotteita valmistavan yrityksen pitää pystyä 

toimimaan kannattavasti. 

Laatuun liittyy myös tarve sen jatkuvaan parantamiseen esimerkiksi markkinoiden tai kil-

pailijoiden mukana. Laatukäsite on myös sisältänyt sen, ettei virheitä saisi tapahtua. 

Asiat pitää tehdä oikein ensimmäisellä kerralla, joka kerta. Virheettömyyttä tärkeämpää 

on tehdä kokonaisuudessaan oikeita päätöksiä. Joskus voi käydä niin, että asiakkaan 

mielestä tuote on ylilaadukas ja asiakas ei olekaan valmis maksamaan laadusta. (Leclin, 

2006) 

4.1 Asiakasvaatimukset ja laatusopimukset 

Kun asiakas haluaa valmistajan valmistavan heille tuotteita, on hyvän käytännön mu-

kaista laatia laatusopimus. Näin asiakas voi olla varma siitä, että valmistajan toimittamat 

tuotteet ovat korkealaatuisia.  

Laatusopimuksessa määritetään tuotteet, joita valmistaja toimittaa, sekä tuotteiden tär-

keät ominaisuudet kuten raaka-aine ja väri, tuotteen tarkat mitat, miten tuotteiden laatu 

varmistetaan, millaisessa ympäristössä tuotteet valmistetaan, valmistustekniikka, kulje-

tuspakkauksen ominaisuudet, varastointi ja kuljetus. Laatusopimusten liitteinä tulee tar-

kat tuotepiirustukset, joista käyvät ilmi esimerkiksi seinämän paksuus, tuotteen koko, ja 

minkälaista suljinta tulee tuotteen kanssa käyttää. Laatusopimuksissa ei määritellä, 

kuinka usein tuotteen laatua tulee varmistaa, mutta asiakas voi vaatia, että jokaiselle 

tuotetulle erälle on tehty laadun varmistus.   
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Laatusopimuksessa usein määritellään myös sertifioinnit ja auditoinnit sekä se, miten 

virheellisten tuotteiden kanssa menetellään ja se, miten mahdollisia erimielisyyksien rat-

kaiseminen valmistajan ja asiakkaan kesken ratkaistaan. 

Asiakkaan kanssa tehdään laatusopimus, jos asiakas sitä vaatii. Laatusopimusten teke-

minen on harvinaisempaa, jos tuotetilaus on kertaluontoinen tai tuotetta tuotetaan vain 

vähän. Pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa laatusopimuksia tarkistetaan tietyin väliajoin. 

Sopimusten kriteerit vaihtelevat sen mukaan, minkälaisia tuotteita asiakkaat haluavat ja 

mihin käyttötarkoitukseen ne tulevat. (Promens Oy, 2019) 

4.2 Tuotteiden jäljitettävyys 

SFS-EN ISO 9001 laadunhallintajärjestelmässä määritetään, että organisaation on yksi-

löitävä valmistavansa tuotteet sopiviksi katsotuilla keinoilla, jotta niiden vaatimustenmu-

kaisuus pystytään varmistamaan. (International Organization fo Standardization ISO, 

2015) Tämä tarkoittaa sitä, että sekä valmistajan että asiakkaan tulee pystyä varmista-

maan milloin, missä, mistä ja miten tuote on valmistettu, ja onko se laatusopimuksen 

mukainen. 

Promens Oy:n tuotteiden valmistusajankohta merkitään lavalappuun, johon tulee seu-

raavat tiedot: 

 tuotenimike 

 päiväys 

 väri 

 työmääräimen numero / eränumero 

 lavan numero 

 kappalemäärä 

 valmistuskoneen numero 

 tuotenumero. 

Tuotteiden pohjaan voidaan merkitä esimerkiksi muotin pesän numero, tuotenumero, 

valmistajan logo, kierrätysmerkki ja valmistusajankohta. Ajossa olevan raaka-aineen tie-

dot, kuten eränumero ja nimi kirjataan tuotekohtaisiin mittauspöytäkirjoihin. (Promens 

Oy, 2019) 
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4.3 Mittausten jäljitettävyys ja dokumentointi 

SFS-EN ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmässä määrittää, että laadun mittausten pitää 

olla jäljitettäviä, jos halutaan mittatulosten olla luotettavia. tämän takia mittalaitteet pitää 

kalibroida tietyin väliajoin ja mittalaitteiden kalibrointi pitää dokumentoida. Mittalaitteita 

pitää suojata heikentymiseltä, joka voisi mitätöidä kalibroinnin. (International 

Organization for Standardization ISO, 2015) Mittausten tulee olla jäljitettäviä, jotta missä 

tuotannon vaiheessa tahansa voidaan tarkistaa, onko tuotteille tehty vaaditut mittaukset 

ja onko tuote ollut asiakasvaatimusten mukainen. 

Tuotannon aikana tehtävät mittaukset dokumentoidaan tuotekohtaisiin Excel-tiedostoi-

hin eli mittauspöytäkirjoihin. Tiedostot nimetään viikkonumeron ja vuoden mukaan esi-

merkiksi ”14_2019”. Mittauspöytäkirjasta on jokaiselle mitattavalle ominaisuudelle oma 

sarake ja mittarajat. Mittauspöytäkirjaan merkitään seuraavat asiat: 

 mittaajan nimikirjaimet 

 tuotenimi 

 käytettävän raaka-aineen erätiedot 

 viikko- ja vuosiluku 

 mittaustulos.  

Tuotannossa on käytössä myös paperiset seurantakaavakkeet, joilla seurataan visuaa-

lista laatua ja painoa. Seurantakaavakkeeseen pitää merkitä: 

 tuotenumero 

 viikko- ja vuosiluku 

 konenumero 

 tuotteen painon tarkastusajankohdat 

 tuotteen visuaalisen laadun tarkastusajankohdat 

 muut kommentit prosessin ongelmista tai muutoksista. (Promens Oy, 2019) 

4.4 Asiakasreklamaatiot 

Reklamaatio on ilmoitus tai valitus myyjälle viallisesta tuotteesta tai palvelusta. (Korpela, 

2016) Tässä tapauksessa muovipakkausten ostaja voi tehdä asiakasreklamaation, jos 

valmistettu tuote ei täytä laatusopimuksessa sovittuja kriteerejä tai ominaisuuksia.  
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Reklamaation vastaanottaa ja käsittelee laatupäällikkö. Hän selvittää missä, mistä, miten 

ja milloin reklamoidut tuotteet on valmistettu ja pyytää näytteet sekä tarvittaessa muita 

lisätietoja asiakkaalta. Reklamaation juurisyyn selvittäminen aloitetaan viallisen tuotteen 

tietojen jäljittämisellä. Tuotteessa ja tuotteen lavassa olevilla tiedolla pystytään jäljittä-

mään kyseisen ajankohdan mittaukset ja muut tuotteet ja yhdistämään ne reklamaati-

oon. Tuotevirheen juurisyytä ja korjaavia toimenpiteitä selvitetään yhteistyössä laadun, 

kunnossapidon ja työnjohtajien kanssa. Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi koneiden ja 

niiden työkalujen korjaukset ja huollot, prosessiparametrien muuttaminen, ohjeiden tar-

kentaminen ja laitehankinnat. Laatupäällikkö laatii ja lähettää reklamaatiovastauksen 

asiakkaalle. (Promens Oy, 2019) 

4.5 Toiminnan suorituskyvyn mittaaminen 

SFS-EN ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmässä organisaation on määritettävä, miten 

toiminnan suorituskykyä mitataan. Organisaation on määriteltävä: 

 Mitä täytyy seurata ja mitata. 

 Millä seuranta-, mittaus-, ja arviointimenetelmillä varmistetaan tulokset. 

 Milloin seuranta ja mittaus toteutetaan. 

 Milloin seurannan ja mittausten tulokset analysoidaan ja käsitellään. 

Organisaation on arvioitava laatujärjestelmän vaikuttavuutta sekä dokumentoida mittaa-

misen ja analyysien tulokset. (International Organization for Standardization ISO, 2015) 

Yrityksen laatukäsikirjassa on määritelty suorituskykymittarit, joilla mitataan organisaa-

tion kokonaisvaltaista toiminnan laatua. Mittarit mittaavat esimerkiksi työturvallisuutta, 

tuotannon tehokkuutta, asiakastyytyväisyyttä ja tuotelaatua. (Promens Oy, 2019) 
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5 TUOTANNONAIKAISET LAATUMITTAUKSET JA 

TOIMINTA POIKKEAMATILANTEISSA 

Yrityksen tuotannossa on käytössä erilaisia mittaustaajuuksia riippuen mittauksen kriitti-

syydestä ja asiakasvaatimuksista. Tuotannon operaattorit tarkkailevat tuotantolinjojen 

mittauslaitteiden toimintaa, tekevät tuotannonaikaiset laatumittaukset ja säätävät konei-

den asetuksia tarvittaessa. Laatuassistentti tekee tuotteille laajemmat testit asiakasvaa-

timusten mukaan sekä tarkkailee ja valvoo tuotteiden laatua tuotannon aikana. 

Kun puhallusmuovauskoneeseen asennetaan työkalu, pitää siitä tehdä asennuskortti. 

Asennuskortin täyttää koneen työkalun asentaja, joka tuo kortin sen jälkeen laatuassis-

tentille. Laatuassistentti tekee tuotteelle asennusmittaukset ja hyväksyy tuotteen, jos mi-

tat ja muut ominaisuudet täyttävät vaaditut kriteerit. Tämän jälkeen tuotanto voidaan 

aloittaa. 

Tuotannonaikaisten laatumittausten spesifikaatiot eri tuotteille löytyvät tuotekohtaisista 

mittapöytäkirjoista ja seurantakaavakkeista. 

5.1 Visuaalinen tarkastaminen 

Tuotannon operaattori tekee tuotteille visuaalisen tarkistuksen kahden tunnin välein. Vi-

suaalisen tarkistuksen kriteerit ja toleranssit on sovittu asiakkaan kanssa. Esimerkiksi 

asiakas X:n 4 litran kanisterista tarkistetaan kahden tunnin välein seuraavat asiat: 

 täysin muotoutunut tuote 

 ei värivirheitä ja oikea väri 

 ei vesijälkiä 

 purseet poistettu 

 pinta tasainen ja sileä 

 ei raaka-ainekasautumia suun sisäpuolella 

 kierre on täysin muotoutunut. (Promens Oy, 2019) 
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5.2 Tuotteen punnitseminen 

Operaattorit punnitsevat tuotteen tarkkuusvaa’alla kahden tunnin välein. Punnitustulos 

merkitään seurantakaavakkeeseen.  (Promens Oy, 2019) 

5.3 Tuotteen mitat 

Operaattorit mittaavat kerran vuorossa tuotteiden mitat työntömitalla ja mittajalalla. Asia-

kas X:n tuotteista pitää mitata seuraavat ominaisuudet: 

 suun sisämitta 

 suun ulkomitta 

 kaulan korkeus 

 suun soikeus 

 seinämän paksuus ja tasaisuus. 

Tuotteen suun kierteiden ulkomitta ja sinetin halkaisija mitataan mittatulkilla, josta näkee 

nopeasti, ovatko nämä mitat raja-arvojen sisällä. Laatuassistentti mittaa kerran viikossa 

tuotteiden pituuden, leveyden ja korkeuden. (Promens Oy, 2019) 

5.4 Pudotuskoe 

Pudotustestin suorittaa laatuassistentti ja se suoritetaan kerran viikossa. Tuotteen tulee 

olla suljettu sulkimella ja täytetty vedellä. Esimerkiksi asiakas X vaatii 4 litran kannulle 

pudotustestiä 1,5 metristä vedellä täytettynä pohjalle, sivulle ja kahvan päälle. (Promens 

Oy, 2019)  

5.5 Toiminta poikkeamatilanteissa 

Tässä kappaleessa kerrotaan, miten laadun poikkeamiin tulee reagoida tuotannossa. 

Kaikista laatupoikkeamista pitää ilmoittaa työnjohdolle ja laadunhallinnalle. Oheinen vuo-

kaavio kuvaa prosessia laatupoikkeaman hallinnasta. 
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Laatupoikkeama tuotteessa 

EI 

Ilmoita asentajalle 

ja/tai työnjohdolle  

Tarkista onko laatupoik-

keama korjaantunut 

OK? 
Ei 

Kyllä 

Tuotanto 

jatkuu 

Tuotanto 

Seis 

Ei 

Kyllä 

Tarkista kuinka pitkälle 

poikkeama jatkuu 

Siirrä huonoja tuotteita sisältä-

vät lavat karanteeniin ja mer-

kitse selvästi. 

Pyri korjaamaan poik-

keama itse 

Poikkeama korjataan  

OK? 

OK? 

Kyllä 

Kuvio 2 Laatupoikkeaman hallinnan prosessi 
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Jos poikkeavia tuotteita löytyy edellisistä lavoista, siirretään ne karanteenialueelle ja 

merkitään selkeästi. Lavoihin pitää kiinnittää seuraava lomake täytettynä: 

 

Kuva 5 Hylkäämislomake (Promens Oy, 2016) 

5.6 Sisäiset reklamaatiot 

Sisäinen reklamaatio tehdään, kun tuotteita asetetaan karanteeniin. Sisäiseen reklamaa-

tioon täytetään käsittelijän ja asiakkaan tiedot sekä tuotteen tiedot, kuten tuotenumero, 

lavan numero, valmistusajankohta, reklamoitava määrä kappaleina, kone, vuoro ja mah-

dolliset kuvat virheellisistä tuotteista. Sisäisessä reklamaatiossa pitää kuvata joko sanal-

lisesti tai kuvien avulla laatuongelma ja vian juurisyy. Lisäksi sisäisessä reklamaatiossa 

on osio korjaaville toimenpiteille, jonne määritetään vastuuhenkilö ja aikataulu. Lopuksi 

reklamaatioon kirjataan hyväksyttyjen ja hylättyjen tuotteiden määrä sekä reklamaation 

hyväksyjän allekirjoitus.  

Kun lomake on täytetty, lähetetään se sähköpostilla laatupäällikölle, tuotannonsuunnit-

telijalle ja tehtaanjohtajalle ja tulostetaan karanteenialueen infotaululle. (Hälinen, 2019) 
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6 LAATUPOIKKEAMIEN KORJAAMINEN 

Tässä kappaleessa käsitellään toimenpiteitä, joilla voidaan korjata laatupoikkeamien ai-

heuttajia. Kaikkiin poikkeamiin ei ole selvää ja suoraviivaista ratkaisua, vaan korjaustoi-

menpiteet koostuvat monesta osatekijästä.  

6.1 Suuttimen puhdistaminen 

Tuotteiden visuaaliset laatupoikkeamat kuten raidat, epätasaiset pinnat ja kontaminaa-

tiot johtuvat usein likaisesta suuttimesta. Likaisesta suuttimesta voi kulkeutua myös kars-

taa ja muita roskia tuotteisiin. 

 

 

Suuttimen puhdistus aloitetaan avaamalla sisäsuuttimen pultit ja irrottamalla sisäsuutin 

Kuva 6 mukaisesti.  

Kuva 6 sisäsuuttimen irrotus (Promens Oy, 2012) 



27 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Lasse Laiho 

 

Kuva 7 Suuttimen puhdistus (Promens Oy, 2012) 

Suutin puhdistetaan teräsharjalla ja kiillottamalla Coratex -puhdistusaineella, kuten Kuva 
7. 

 

Kuva 8 Ulkosuuttimen puhdistus (Promens Oy, 2012) 
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Kuva 8 Ulkosuuttimen puhdistukseen käytetään teräsharjaa ja Coratex puhdistusainetta. 

(Promens Oy, 2012) 

6.2 Perusraon säätäminen 

Liian kevyet tai liian painavat tuotteet aiheuttavat ongelmia asiakkaan omalla tuotanto-

linjalla. Siksi on tärkeää reagoida tuotteen painon raja-arvojen ylityksiin. Asiakas X:n 

tuotteita valmistavilla koneilla tuotteen painoa voidaan muuttaa perusraon koon muutta-

misella. Isompi perusrako päästää enemmän muovisulaa läpi ja pienempi vähemmän.  

 

Kuva 9 Päävalikko (Promens Oy, 2012) 

Kuva 9 mukaisesta päävalikosta pääsee Kuva 10 mukaiseen WDS-seinämän säätö -

valikkoon, josta voidaan säätää perusraon asetuksia.  
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Kuva 10 WDS-seinämän säätö -valikko (Promens Oy, 2012) 

Kuva 10 mukaisesta valikosta voidaan perusrakoa säätämällä saadaan tuotteen painoa 

ylös- tai alaspäin. Lopuksi painetaan Enter jolloin muutokset tulevat voimaan. (Promens 

Oy, 2012) 

6.3 Letkuaihion oikaisu 

Jos tuotteisiin tulee toispuoleinen seinämä, kaulat ja kierteet ovat vinoja tai näköraita on 

vinossa, pitää koneen letkuaihion asentoa muuttaa.  



30 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Lasse Laiho 

 

Kuva 11 Letkuaihion säätö (Promens Oy, 2018) 

Letkun asennon muuttamiseen käytetään kolmea pulttia, jotka on merkitty Kuva 11. Mo-

lemmille letkuille on omat pultit. Säätämistä varten koneen kyljessä on reikä, jotta säädöt 

voidaan tehdä tuotantoa pysäyttämättä.  

 Jos letkuaihio pitää saada vääntymään vasemmalle, pitää ensin löysätä pulttia 

nro 2 ja kiristää pulttia nro 1 

 Jos letkuaihio pitää saada vääntymään oikealle, pitää ensin löysätä pulttia nro1 

ja kiristää nro 2 

 Jos letkuaihio pitää saada vääntymään itsestä poispäin, pitää löysätä pultteja nro 

1 ja 2 sekä kiristää pulttia nro 3 

 Jos letkuaihio pitää saada vääntymään itseä kohti, pitää pultteja nro 1 ja 2 kiristää 

sekä löysätä pulttia nro 3 (Promens Oy, 2018) 
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7 HAVAINNOT JA KEHITYSEHDOTUKSET 

Laadunhallinnan prosessin selkeyttämiseksi ja tuotannon helpottamiseksi suoritettiin tie-

donkeruuta prosessien eri vaiheista. Selvitystyötä suoritettiin havainnoimalla ja haastat-

telemalla työnjohtajia, johtoa ja työntekijöitä. Suorituksen aikana tutustuttiin yrityksen 

laatukäsikirjaan ja eri työvaiheiden työohjeisiin. Eri työvaiheiden kulkua seurattiin, kuten 

sisäisten reklamaatioiden käsittelyä ja tuotteiden visuaalista tarkastamista. 

Työntekijöitä haastateltiin, jotta saataisiin kuva mittausten suorittamiseen liittyvistä aja-

tuksista, kuten kuinka tärkeinä he pitävät mittauksia ja kuinka työläitä mittaukset ovat. 

Haastateltavina oli myös työnjohtajat. Heiltä pyydettiin näkemystä uudistusten läpivien-

tiin ja miten laadunhallintaa voitaisiin kehittää.  

Seuraavanlaisia havaintoja tehtiin yrityksen toiminnasta: 

 Sisäisten reklamaatioiden käsittelyprosessi vaatii nykyistä parempia keinoja hal-

lita siihen kuuluvia toimenpiteitä, aikatauluja ja henkilöresursseja 

 Tiedonkulku laatuosaston ja tuotannon välillä on katkonaista 

 Mittauspöytäkirjoihin dokumentoidut tiedot, kuten ylä- ja alarajoilla olevat mittaus-

tulokset eivät anna tarpeeksi tietoa esimerkiksi poikkeaman suuruudesta tai teh-

dyistä toimenpiteistä dokumentteja jälkeenpäin lukevalle 

 Tuotannon poikkeamatilanteessa toimimiseen ei ole prosessikuvausta 

Tässä kappaleessa käsitellään myös kehitysehdotuksia, jotka ovat tehtyjen haastattelui-

den ja havaintojen tulosta. Kehitysehdotuksilla voidaan parantaa yrityksen laatujärjestel-

män dokumentointia ja vaikuttavuutta. 

7.1 Sisäisten reklamaatioiden siirtäminen InstaAudit -järjestelmään 

Tällä hetkellä sisäiset reklamaatiot tehdään Excel-pohjaan, johon kirjataan kappaleessa  

5.6 mainitut asiat ja joka lähetetään sähköpostilla eteenpäin johdolle. Promens Oy:llä on 

käytössä InstaAudit -HSEQ järjestelmä ja tähän järjestelmään olisi helppo lisätä sisäisille 

reklamaatioille oma pohja. InstaAuditin kautta olisi nykyistä helpompaa ja nopeampaa 

käsitellä sisäisiä reklamaatioita sekä hallita toimenpiteitä, vastuuhenkilöitä, aikatauluja ja 

seurata käsittelyn kulkua. 
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7.2 Tuotelaatupoikkeamakaavake 

Tuotelaatupoikkeamakaavakkeen avulla on tarkoitus parantaa tuotannon ja laatuosas-

ton välistä tiedonkulua tuotteiden laadusta. Esimerkiksi jos yövuorossa on havaittu poik-

keavia tuotteita ja lavat on merkattu tyhjällä hylätty-lapulla, on laatuosaston vaikea alkaa 

tutkimaan, mistä tai miksi kyseinen lava on karanteenissa.  

Toinen tilanne, jossa kaavakkeesta olisi hyötyä, on sisäisten reklamaatioiden ja asiakas-

reklamaatioiden juurisyiden selvittäminen. Kaavakkeen avulla voidaan rajata sisäisen 

reklamaation laajuutta ja helpottaa asiakasreklamaatioiden käsittelyä. 

Kun operaattori huomaa visuaalista tarkistusta tehdessään laatupoikkeaman tuotteessa 

ja on tehnyt toimenpiteitä sen hallitsemiseksi, pitää hänen täyttää tuotelaatupoikkeama-

kaavake (liite 1). Kaavakkeeseen kirjattaisiin seuraavat tiedot: 

 Koneen numero 

 Milloin poikkeama on havaittu klo 

 Poikkeaman kuvaus 

 Miten korjattu, klo 

 Lavoja karanteeniin, kpl 

 Ilmoituksen laatija/ päiväys 

Täytetty kaavake laitettaisiin näkyville poikkeamille tarkoitetulle valkotaululle. Päivävuo-

ron alussa laatupäällikkö tai vuorotyönjohtaja voi kerätä uudet poikkeamat mukaan, jol-

loin ne voidaan käsitellä aamupalaverissa. 

Tällä hetkellä kaavakepohja on tarkoitettu paperimuotoon, mutta tulevaisuudessa kaa-

vake voidaan siirtää yrityksen InstaAudit -ohjelmistoon. Tällöin johtoportaan olisi hel-

pompi käsitellä tuotepoikkeamia palavereissaan ja paperiset kaavakkeet eivät hukkuisi 

tai unohtuisi. Lisäksi kaavakkeeseen voisi lisätä helposti kuvia. 

7.3 Mittauspoikkeamien kommentointi 

Kommenttien lisääminen mittapöytäkirjaan helpottaisi dokumenttien lukemista jälkikä-

teen. Kommenteista voitaisiin lukea, kuinka paljon tuotteen mitat menevät yli tai ali raja-

arvon. Kommentissa olisi hyvä kertoa mittaustulos ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet 
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kuten Kuva 12. Kommenttien lisääminen helpottaisi esimerkiksi reklamaatioiden juurisyi-

den tutkimista ja selvittämistä. 

 

Kuva 12 Esimerkki mittauspöytäkirjaan kommentoinnista 

7.4 Työohje poikkeamatilanteessa 

Suorituksessa tehtyjen havaintojen perusteella luotiin tuotelaatupoikkeamatilanteesta 

vuokaavio, joka löytyy kappaleesta 5.5, kuvio 2. 
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8 YHTEENVETO 

Työn tarkoituksena on selkeyttää laadunhallinnan prosessia ja luoda kehitysehdotuksia 

prosesseihin. Toimeksiantajalla on ollut ongelmia laatuosaston ja tuotannon välisessä 

kommunikaatiossa. Lisäksi toimeksiantajalla ei ole ollut kirjallista ohjetta poikkeamatilan-

teissa toimimiseen. 

Opinnäytetyön tietopohja koostui valmistustekniikan teoriasta, SFS-EN ISO 9001 -laa-

dunhallintajärjestelmän läpikäynnistä ja sen kriteereihin tutustumisesta sekä yleisesti 

laadun teoriasta ja siitä, mitä se tarkoittaa valmistavassa teollisuudessa. Teoriaosuuden 

jälkeen työssä käydään läpi yrityksessä käytössä olevat laadun mittausmenetelmät ja 

yleisimpiä laatupoikkeamien korjausmenetelmiä tuotannon aikana. 

Opinnäytetyö suoritettiin yrityksessä sille laaditun aikataulun mukaisesti. Opinnäyte-

työssä päästiin tavoitteeseen. Työn suorituksessa tehtyjen havaintojen perusteella laa-

dittiin kehitysehdotuksia. Kehitysehdotuksilla pyritään selkeyttämään laadunhallinnan 

prosesseja. Vuokaavio laadittiin kirjalliseksi työohjeeksi tuotelaatupoikkeamatilanteissa 

toimintaan. 

Kehityskohteiksi muotoutui viestinnän parantaminen laatuosaston ja tuotannon välillä ja 

joidenkin prosessien nykyaikaistaminen. Kehityskohteiden läpiviemistä varten yrityksen 

pitää varata resursseja, kuten johdon sekä työntekijöiden työaikaa. Tämä tarkoittaa käy-

tännössä henkilöstön koulutuspäiviä, joka tarkoittaa menetettyä tuotantoaikaa. Työnte-

kijöiden kouluttamiseen kuitenkin kannattaa panostaa. Tuotteiden laadun tulisi olla en-

simmäinen prioriteetti, ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat kustannustehokkaampia 

kuin vahinkojen korjaaminen. Opinnäytetyön jälkeen toimeksiantajan vastuulle jää kehi-

tysehdotusten käytäntöönpano. 

Opinnäytetyö opetti, miten muovipakkausten valmistajan organisaatio ja laatujärjestelmä 

toimii. Oli mielenkiintoista oppia, miten tuotteiden laatua valvotaan ja miten kaikki osa-

alueet aina lähtevät standardien määritelmistä. 
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Tuotelaatupoikkeama 
 

 Koneen nro: _______ Havaittu klo: ___________ 
 Tuotepoikkeaman kuvaus:  

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 Miten korjattu, klo:  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

Lavoja karanteeniin, kpl: _____    Jauhettu koneella, kpl: ______ 

 Ilmoituksen laatija /päiväys:  

 

____________________________________________ 
 

 


