
 

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU 
Liiketalouden koulutusohjelma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helena Pussinen 
 
LAATUKÄSIKIRJAN VISUALISOINTI ASIAKASNÄKÖKULMASTA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Opinnäytetyö 
Helmikuu 2020 
 



 

 

 

 

OPINNÄYTETYÖ 
Helmikuu 2020 
Liiketalouden koulutusohjelma 
 
Karjalankatu 3 
80200 JOENSUU 
+358 13 260 600 (vaihde) 

Tekijä(t) 
Helena Pussinen 

Nimeke 
Laatukäsikirjan visualisointi asiakasnäkökulmasta 
 
Toimeksiantaja  
Valukumpu Oy 

Tiivistelmä 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan laatukäsikirjan päivittämistä ja tiedon visualisointia 
asiakasnäkökulmasta. Opinnäyte esittelee laadunhallinnan, visualisoinnin ja sidosryh-
mien kannalta merkitykselliset käsitteet. 
 
Opinnäyte on laadittu toimeksiannon pohjalta toiminnallisena opinnäytetyönä. Prosessin 
tavoitteena on ollut tiivistää laatukäsikirjaa ja muodostaa siitä käyttäjiä ja sidosryhmiä pa-
remmin palveleva kokonaisuus. Opinnäytteessä käsitellään laatukäsikirjan merkitystä niin 
ulkoisten kuin sisäistenkin asiakkaiden näkökulmista. Kyseessä on työelämälähtöinen ke-
hitysprojekti. 
 
Opinnäytetyössä esitellään produktin osia ja työprosessia, mutta laatukäsikirjaa ei ole ko-
konaisuudessaan liitetty osaksi opinnäytettä, koska laatukäsikirja ei ole julkinen doku-
mentti. Työselvityksessä esitellään erityisesti visualisointiin käytettyjä keinoja, muun mu-
assa tiedon hierarkiaa ja typogragiaa, jotka tukevat laadunhallintatyökalun esittämistä ja 
käyttöä. Lisäksi työssä käsitellään valitun toteutustavan arviointia ja viestinnän merkitystä 
muutosprosessissa. Lopputuloksena on valmis, sähköiseen muotoon päivitetty laatukäsi-
kirja organisaation käyttöön. 
 
Laadunhallintaa ei ole pohdittu aiemmin asiakasviestinnän merkityksellisyyden kannalta 
aihepiirin opinnäytteissä. Jatkokehitys ja -tutkimusmahdollisuuksia olisivat esimerkiksi 
laatukäsitteen tutkiminen yrityksen johtoportaan ja työntekijöiden näkökulmista tai visuaa-
lisuuden merkityksen tarkastelu laadunhallinnan ymmärtämisen kannalta. 
 

Kieli 

suomi 

Sivuja 35  

Asiasanat 

laatu, laatukäsikirja, visualisointi, asiakasnäkökulma 

 

 



 

 

 

THESIS  
February 2020 
Degree programme in Business  
Economics 
 
Karjalankatu 3 
80200 JOENSUU 
FINLAND 
+ 358 13 260 600 (switchboard) 

Author (s) 
Helena Pussinen 

Title  
Quality Handbook Visualization from Customer Perspective 
 
Commissioned by 
Valukumpu Pc 

Abstract  

This thesis looks into upgrading a quality handbook and visualization of information from 
customer perspective. The theoretical section of the thesis explores concepts of quality 
control, visualization and interest groups. 
 
This thesis is a functional thesis based on an assignment made by a company. The aim 
of the process was summarizing the quality handbook and to formulate it to serve users 
and interest groups better. The thesis explores the meaning of a quality handbook for both 
company workers and customers perspectives. This project was made for business de-
velopment. 
 
Parts of the product and work process are presented in the thesis, but the quality hand-
book is not part of the appendices because it is not a public document. The work report 
part of the thesis focuses especially on visualization methods such as hierarchy of 
knowledge and typography which support the use and presentation of the quality hand-
book as a quality control tool. In addition, selected implementation and meaning of com-
munication in reformation process are presented. The result is a complete, web-based 
updated quality handbook for the company. 
 
There have not been earlier thesis which explore quality control in terms of relevance. 
Further developments or follow-up researches could be, for example exploring the term 
of quality from the perspective of the management or workers. Also, further development 
could be a research from the importance of visuality part of understanding the quality 
control. 

Language 

Finnish 

Pages 35  

Keywords 

quality, quality handbook, visualization, customer perspective 



 

Sisältö 
 

 

1 Johdanto ........................................................................................................ 6 

2 Lähtökohdat ja tavoitteet ................................................................................ 6 

2.1 Keskeiset käsitteet ............................................................................... 6 

2.2 Aiheen rajaus ....................................................................................... 7 

2.3 Aiheen ainutlaatuisuus ja merkityksellisyys ......................................... 8 

2.4 Tutkimusongelma ja -kysymykset ........................................................ 9 

2.5 Organisaatio ........................................................................................ 9 

2.6 Tavoitteet ............................................................................................. 9 

3 Laatu osana toimintakulttuuria ..................................................................... 10 

3.1 Laatu .................................................................................................. 10 

3.2 Hyvä laatukäsikirja ............................................................................. 11 

3.3 Laadunhallinta ja jatkuva parantaminen ............................................ 11 

3.3.1 ISO 9001:2015-standardi ................................................................... 12 

3.3.2 ISO 14001:2015-standardi ................................................................. 12 

3.3.3 ISO 13485:2016-standardi ................................................................. 13 

4 Viestinnän visuaalisuus ................................................................................ 14 

4.1 Visuaalinen vaikuttaminen ................................................................. 14 

4.2 Tiedon hierarkia ................................................................................. 15 

4.3 Typografia .......................................................................................... 16 

5 Asiakasnäkökulma – hyötyä sisäisille ja ulkoisille asiakkaille ...................... 16 

5.1 Sisäiset asiakkaat .............................................................................. 16 

5.2 Viestintä ulkoisille asiakkaille ............................................................. 17 

5.3 Arvon tuottaminen ulkoisille asiakkaille .............................................. 18 

5.4 Eettisyyden merkitys .......................................................................... 19 

5.5 Laatukäsikirjan vaikutus asiakasviestinnässä .................................... 19 

6 Toiminnallinen opinnäytetyö ........................................................................ 20 

6.1 Kehitystyö työelämälähtöisesti ........................................................... 20 

6.2 Työskentelytavat ................................................................................ 21 

6.3 Luotettavuus ja eettisyys ................................................................... 22 

7 Laatukäsikirjan kehitysprosessi ................................................................... 23 



 

7.1 Laatukäsikirjan hierarkia .................................................................... 23 

7.2 Visualisointi ........................................................................................ 26 

7.2.1 Anfangi .............................................................................................. 26 

7.2.2 Kuva visuaalisena elementtinä .......................................................... 27 

7.2.3 Otsikot ............................................................................................... 29 

7.3 Haasteet ............................................................................................ 31 

8 Johtopäätökset ............................................................................................ 32 

8.1 SharePointin merkitys valittuna alustana toteutukselle ...................... 32 

8.2 Viestinnän merkitys muutosprosessissa ............................................ 33 

8.3 Visuaalisuuden vaikutus tehokkaaseen viestintään ........................... 36 

9 Pohdinta ....................................................................................................... 38 

Lähteet .............................................................................................................. 41 



6 

 

1 Johdanto 
 

 

Opinnäytetyön otsikko on ”Laatukäsikirjan visualisointi asiakasnäkökulmasta”. 

Kyseessä on työelämälähtöinen toimeksianto, jonka tavoitteena on uudistaa or-

ganisaatiolla jo olemassa oleva laatukäsikirja. Tällä hetkellä toimeksiantajalla on 

käytössä lähes 90 sivua pitkä (mainittu sivumäärä ei sisällä prosessikaavioita, 

toimintaohjeita tai muita liitteitä) laatukäsikirja. Opinnäytetyön aihe on valittu toi-

meksiantajayrityksen laatiman toimeksiannon perusteella. Opinnäytteessäni ku-

vaan lähtökohdat ja tavoitteet, tietoperustaa ja valittua menetelmää sekä arvioin 

kriittisesti valitun aiheen merkityksellisyyttä.  Lisäksi varsinainen laatukäsikirja 

esitellään työselvityksenä osana opinnäytetyötä. 

 

Opinnäytetyömenetelmäksi valikoitui toiminnallinen opinnäytetyö, koska opin-

näytteen lisäksi kohdeyrityksen laatukäsikirja päivitetään samalla vastaamaan 

yrityksen nykyisiä tarpeita. Opinnäytteen lopputuloksena on siis produkti, joka jää 

käyttöön yritykselle. Toimeksianto ja lopputulos ovat merkityksellisiä yrityksen toi-

minnan, sidosryhmien sekä auditoinnin vuoksi.  Varsinaista laatukäsikirjaa ei lii-

tetä osaksi opinnäytetyötä luottamuksellisuuden ja yrityssalaisuuksien säilyttä-

miseksi. 

 

 

2 Lähtökohdat ja tavoitteet 
 

 

2.1 Keskeiset käsitteet 
 

Keskeisiä käsitteitä ovat laatukäsikirja, visualisointi ja asiakasnäkökulma. Nämä 

pääkäsitteet on määritelty lyhyesti alla. 

 

Laatukäsikirja on yrityksen laadunhallinnan työkalu, jota edellytetään esimerkiksi 

teollisuuden eri aloilla suoritettavissa sertifioinneissa, muun muassa ISO 9001 ja 

ISO 13485 laatujärjestelmän sertifikaateissa. Laatukäsikirjan kannalta oleellinen 

käsite on laatu sekä yrityksellä käytössä olevat standardit, joita on käsitelty tar-

kemmin luvussa kolme.  
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Näköaisti on ihmiskehon voimakkain aisti. Visualisoinnilla pyritään havainnollis-

tamaan tietoa näköaistille suunnatuin keinoin. (Koponen & Hildén 2019, 19-21.) 

Tässä opinnäytetyössä visualisoinnilla tarkoitetaan tekstin tuottamista helposti ja 

miellyttävästi esitettävään muotoon, jotta se palvelisi paremmin sidosryhmiä ja 

asiakkaita, yrityksen sisäisten käyttötarkoitusten lisäksi. Pääpainona produktissa 

on tärkeimpien tietojen ja tekstiosuuksien visuaalistaminen. 

 

Laatukäsikirja on perinteisesti ollut yrityksissä johdon työkalu, jota suurin osa yri-

tyksen työntekijöistä saatikka asiakkaista ei tunne. Olen valinnut näkökulmaksi 

opinnäytteeseeni asiakasnäkökulman, koska produktin tavoitteena on jatkossa 

toimia käyttökelpoisena esityksenä myös asiakkaiden kannalta. Myös jäljempänä 

esiteltävissä standardeissa edellytetään ylimmän johdon osoittavan sitoutumista 

asiakaskeskeisyyteen ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseen (ISO EN 

9001:2015). 

 

 

2.2 Aiheen rajaus 
 

Lähtökohtana opinnäytteelle on yrityksen antama toimeksianto laatukäsikirjan 

päivittämisestä. Yrityksen toiveena on, että laatukäsikirja olisi jatkossa sähköi-

sessä, helposti esitettävässä muodossa. Tavoitteena on, että laatukäsikirjaa olisi 

helpompi esittää myös eri sidosryhmille, koska siihen on koottu yrityksen tärkeim-

mät lähtökohdat ja tavoitteet. Sidosryhmillä tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä 

pääasiallisesti ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita. Mielekkäänä pidetään, että laatukä-

sikirja olisi jatkossa myös helposti työntekijöiden saavutettavissa, eikä ainoas-

taan työnjohdon ja johtoryhmän käytössä. Laatukäsikirjassa on kuitenkin pääasi-

assa työntekijöitä koskevaa ja heihin vaikuttavaa tietoa. Myös Laamanen (2003) 

painottaa lähtöoletusta siitä, että organisaatiossa olevat ihmiset toimivat laatujär-

jestelmän mukaisesti.  Nykyisellään laatukäsikirja ei palvele yrityksen tarkoitus-

periä niin hyvin, kuin se voisi palvella.  
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Opinnäytteen näkökulma rajattiin asiakasnäkökulmaan. Työtä olisi voitu tarkas-

tella myös työntekijöiden tai yritysjohdon näkökulmasta, mutta näen asiakasnä-

kökulman mielekkäämpänä markkinoinnin kannalta. Toisaalta kokonaisuutena 

laatukäsikirjan päivittäminen aiempaa visuaalisempaan ja muitakin, kuin vain yri-

tyksen johtoa palvelevaan muotoon, liittyy olennaisesti tällä hetkellä pinnalla ole-

vaan johdon avoimeen viestintään. Kaija Pohjala (2019) on määritellyt avoimen 

ja läpinäkyvän johdon viestinnän yhdeksi vuoden 2019 viestintätrendiksi. Myös 

Siina Repo on listannut Markkinointi ja mainonta -lehden vierasblogissa avoimen 

johdon viestinnän yhdeksi vuoden merkittävimmistä teemoista. Revon mukaan 

”Viestintä lähenee edelleen liiketoiminnan ydintä ja viestinnästä tulee liiketoimin-

tastrategian paras kaveri.” Myös ISO 9001-standardissa edellytetään laatupolitii-

kasta viestimistä niin, että laatupolitiikka on koko organisaation sekä tarvittavien 

sidosryhmien saatavilla ylläpidettynä ja dokumentoituna tietona (SFS EN 

9001:2015). Viestinnän avoimuuden trendi ei väisty myöskään vuonna 2020. 

Viesti ry määrittelee viestinnän osaksi toimintakulttuuria, ei vain yrityksen johdon 

kulttuuriksi (Repo 2020). 

 

 

2.3 Aiheen ainutlaatuisuus ja merkityksellisyys 
 

Toimeksiantajayritykselle on tehty joitakin opinnäytetöitä aiemmin, mutta ne ovat 

liittyneet tuotteiden kehitykseen. Toimeksiantajalle aihe on ajankohtainen meneil-

lään olevan ilmeen uudistamisen myötä ja lisäksi auditoinnissa edellytettyjen 

muutosten vuoksi. Aiheen merkityksellisyys toimeksiantajayritykselle on suuri, 

koska laatu ja sen hallinta on koko organisaation menestyksen ja tuloksellisuu-

den perusta.  

 

Liiketalouden, hallinnon ja markkinoinnin aloilta hakusanoilla ”laatukäsikirjan päi-

vittäminen” löytyy muutamia kymmeniä opinnäytetöitä (huomioitu ainoastaan 

AMK-tasoiset työt) Theseuksesta. Näistä vain muutamat ovat laatukäsikirjan päi-

vittämistä tai laadunhallintajärjestelmän kehitystä suoraan käsitteleviä. Asia-

sanana visualisointi ja lisäasiasanana laatu tuottavat ainoastaan yhden hakutu-

loksen, joka on vuodelta 2019: Mila Yhtiö, Laatukäsikirjan laatiminen Kuortaneen 
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Urheiluopistosäätiön palvelukeskukselle. Näiden tietojen valossa voitaneen to-

deta, että tämän opinnäytteen aihe on uniikki. 

 

 

2.4 Tutkimusongelma ja -kysymykset 
 

Koska opinnäytetyöni on toiminnallinen ja lopputuotteena on produkti, en tee var-

sinaista tutkimusta osana opinnäytetyötäni. Oman työskentelyni helpottamiseksi 

ja työn sisällön selkeyttämiseksi olen kuitenkin laatinut kysymyksiä, joihin haluan 

työssäni tarkemmin pureutua: 

 

1. Millainen on hyvä laatukäsikirja? 

2. Miten laatukäsikirja toimii johdon työkaluna? 

3. Mitä on hyvä asiakasviestintä? 

4. Miten esittää asiat visuaalisesti miellyttävästi ja tehokkaasti? 

5. Mikä vaikutus on visuaalisesti tehokkaalla asiakasviestinnällä? 

 

 

2.5 Organisaatio 
 

Valukumpu Oy (myöhemmin Valukumpu) on perustettu 1979 ja yritys on alallaan 

Suomen johtavia muovialan sopimusvalmistajia. Valukumpu on ollut osa Ouneva 

Groupia 2011 alkaen.  Yritys on erikoistunut tarkkuusruiskuvaluun sekä meistoon 

eli metallituotteiden pintakäsittelyyn. (Valukumpu 2019.) 

 

Valukumpu tekee alihankintana komponentteja sekä kokoonpantuja tuotteita te-

ollisuuden eri aloille. Yrityksen asiakkaita ovat niin telekommunikaatio-, elektro-

niikka-, lääke-, ajoneuvo- kuin rakennusteollisuus. Yrityksen tuotantotilat sijaitse-

vat Joensuussa. (Valukumpu 2019.) 

 

 

2.6 Tavoitteet 
 

Opinnäytetyön tavoitteena on päivittää laatukäsikirja vastaamaan nykyistä vaati-

mustasoa, niin että se on helppo esitellä myös asiakkaille ja muille sidosryhmille. 
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Tarvittavat liitteet tulevat jatkossakin löytymään viittauksina osana laatukäsikir-

jaa, mutta niin, että ne ovat helpommin hyödynnettävissä, sekä niin, että laatukä-

sikirjaa voidaan esittää sidosryhmille yrityssalaisuuksia paljastamatta. Laatukäsi-

kirja ei nykyisellään palvele yrityksen tarpeita riittävällä tavalla. Osana 

opinnäytetyöprosessia laatukäsikirja tullaan päivittämään sähköiseen muotoon. 

Laatukäsikirjan tulisi olla myös tulevaisuudessa helposti päivitettävä, jotta tieto 

säilyy ajantasaisena. 

 

Osana projektia haluan kehittyä visuaalisessa suunnittelussa sekä projektinhal-

linnassa. Tavoitteenani on saada kokonaisvaltainen kuva laatukäsikirjasta yrityk-

sen laadunhallinnan työkaluna. Ottamalla asiakasnäkökulman huomioon uskon, 

että opinnäytetyön jälkeen olen kehittynyt ammatillisesti niin asiakasviestinnän 

kuin laadun asiantuntijana. 

 

 

3 Laatu osana toimintakulttuuria 
 

 

3.1 Laatu 
 

Laadun käsite on olennainen koko opinnäytetyön kannalta, koska laatukäsikirja 

pohjautuu tähän käsitteeseen. Käsitteenä laadulla on useita tulkintoja riippuen 

tarkastelukulmasta. Laadulla usein tarkoitetaan asiakkaiden tarpeiden täyttä-

mistä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Myös jatkuva kehitys ja virheettö-

myys liitetään laatuun.  (Lecklin 2019, 18-19.) Laadunvarmistus perustuukin tyy-

pillisesti vaatimustenmukaisuuteen (Laamanen 2003, 111). 

 

Laatukäsitys on subjektiivinen. Laadun merkitystä on jaoteltu muun muassa seu-

raavasti: tuote-, tuotanto- ja arvoperusteiset sekä heuristiset ja myyttiset määri-

telmät. Arvoperusteisiin kuuluvat niin rahalliset kuin reaalitaloudelliset määritel-

mät. Tuoteperusteisessa määrittelyssä laatu käsitetään tuotteen mitattavien 

ominaisuuksien kautta. Tuotantoperusteisen määritelmän mukaan laadulla tar-

koitetaan vaatimusten täyttämistä. Rahallisen arvon perusteella laatu on tuotteen 

käyttöarvo, kun taas reaalitaloudellisen määritelmän mukaan laatu on tuotteen 
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hyötyarvo. Heuristisen määritelmän mukaan laatu on erinomaisuutta ja hyvyyttä. 

(Anttila 2016.) Laatukäsikirjaa tarkasteltaessa olennaisimmaksi määritelmäksi 

nousee erityisesti tuotantoperusteinen sekä tuoteperusteinen määrittely. 

 

 

3.2 Hyvä laatukäsikirja 
 

Laatukäsikirja voi olla joko paperisessa tai sähköisessä muodossa. Hyvä laatu-

käsikirja auttaa ymmärtämään organisaation toimintaa ja lisää luottamusta orga-

nisaation toimintaa kohtaan. Hyvässä laatukäsikirjassa kuvataan olennaiset asiat 

lyhyesti, ytimekkäästi ja selkeästi. Tarkat työ- ja menettelyohjeet sekä jatkuvasti 

muuttuvat asiat eivät ole osa hyvää laatukäsikirjaa. (Laatukäsikirja 2019.) 

 

Organisaation erinomaiseen johtamiseen ja toimintaan liittyy kaksi periaatetta: 

arvon luominen asiakkaalle sekä jatkuva parantaminen. Usein toimintaa kuva-

taan organisaatiossa prosesseina, mutta niihin liittyvää kehityspotentiaalia ei hyö-

dynnetä. Prosessien avulla on kuitenkin mahdollista luoda jatkuvan parantamisen 

infrastruktuuri. (Laamanen 2003, 3-4.) Jatkuvan parantamisen, eli yrityksen toi-

minnan jatkuvan kehittymisen, tulisikin olla olennaisinta, kun laatua mitataan 

(Lahtinen & Isoviita 1998, 35). Jatkuvan kehittymisen periaatetta noudatettaessa 

kehityksen tulisi olla aktiivista ja lähteä ongelmien ratkomisesta (Lillrank 1998, 

137). 

 

 

3.3 Laadunhallinta ja jatkuva parantaminen 
 

Laadunhallinnalla pyritään ensisijaisesti täyttämään ja ylittämään asiakkaiden 

odotukset. Laadunhallinta on siis asiakaskeskeistä toimintaa. Laadunhallintajär-

jestelmä puolestaan koostuu toisiinsa linkittyvistä prosesseista ollen prosessikes-

keinen toimintamalli. Jatkuva parantaminen puolestaan ylläpitää yrityksen suori-

tuskykyä.  Jatkuvalla parantamisella pyritään reagoimaan muuttuvaan 

toimintaympäristöön. (Suomen standardisoimisliitto SFS ry 2020.) 
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Seuraavaksi esittelen lyhyesti laadunhallinnan standardit, jotka ovat käytössä 

kohdeyrityksessä. Standardit ovat merkityksellisiä työn kannalta, koska laatukä-

sikirjaa arvioidaan laadunhallinnan työkaluna standardeihin pohjautuen ulkoi-

sissa auditoinneissa. 

 

 

3.3.1 ISO 9001:2015-standardi 
 

ISO 9001-standardi on laadunhallintajärjestelmän normi, jonka tavoitteena ei ole 

asettaa tarkkoja rajoja laadunhallintajärjestelmälle, vaan auttaa yritystä osoitta-

maan määriteltyjen laadunhallintajärjestelmiä koskevien vaatimusten täyttymi-

nen. Tätä kautta yritys voi esimerkiksi lisätä asiakastyytyväisyyttä ja kykyä tuottaa 

johdonmukaisesti tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät asiakkaiden vaatimukset. 

(SFS EN 9001:2015.)  

 

Uusin ISO 9001-standardi ei sisällä yhtäkään nimettyä menettelyohjetta, eikä se 

enää vaadi sertifioituja organisaatioita pitämään ajantasaista laatukäsikirjaa. 

Standardissa edellytetään kuitenkin myös uudistettujen vaatimuksien dokumen-

tointia ja laatukäsikirja on tähän yksi vaihtoehto. (Laatukäsikirja 2019.) Kohdeyri-

tyksellä on jo olemassa oleva laatukäsikirja, joten sen poistamista kokonaan ja 

korvaamista uudella dokumentointijärjestelmällä ei pidetä järkevänä tai kustan-

nustehokkaana.  

 

 

3.3.2 ISO 14001:2015-standardi 
 

ISO 14001 on ympäristöasioiden hallinnan päästrandardi. Standardin tarkoituk-

sena on, että yritykset ottavat huomioon ympäristön kaikessa toiminnassaan, 

sekä selvittävät ympäristövaikutukset ja niiden lähtökohdat. Standardi on kan-

sainvälinen ja perustuu PDCA-menettelyyn, joka tarkoittaa suomeksi suunnittele-

toteuta-arvioi-toimi. Standardi ei sisällä ehdottomia ympäristönsuojelua koskevia 

vaatimuksia. (SFS EN 14001:2016.) 
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PDCA-menettelyä voidaan toteuttaa esimerkiksi Demingin ympyrän (kuva 1) 

avulla. Demingin ympyrästä käytetään myös vaihtoehtoisia nimityksiä Demingin 

laatuympyrä ja jatkuvan parantamisen kehä. (Logistiikan maailma 2020.) 

 

Kuva 1. Demingin ympyrä (mukaillen Lecklin 2006, 49). 

 

 

3.3.3 ISO 13485:2016-standardi 
 

ISO 13485 on maailmanlaajuisesti laajimmin käytetty standardi lääkinnällisten 

tarvikkeiden ja laitteiden laadunhallintaan, englanniksi medical devices quality 

management system. (Kiwa 2019; DNV GL  2019). Standardi on laadittu Euroo-

pan komission ja Euroopan vapaakauppaliiton CEN:n suostumuksen perusteella 

ja standardi tukee direktiiveissä esitettyjä vaatimuksia. (SFS EN 13485:2016). 

 

ISO 13485-standardi pohjautuu ISO 9001:een. Se osoittaa yrityksen luotettavuu-

den lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden valmistuksessa. Standardi auttaa ris-

kien hallinnassa ja niiden välttämisessä. (Kiwa 2019.) 
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4 Viestinnän visuaalisuus 
 

 

4.1 Visuaalinen vaikuttaminen 
 

Ihminen on luonut visuaalisia dokumentteja jo pitkään ennen kirjoitustaidon oppi-

mista. Visuaalisesti esitetyt asiat on helpompi käsittää. Usein visualisointi on 

myös kaikkein tehokkain keino kommunikoida. Esitystavan valintaa ja tietojen 

asettamista, visuaalisuuden ja sen rajoitukset huomioiden, kutsutaan informaa-

tiomuotoiluksi. Visuaalinen data on ihmisaivoille noin kahdeksan kertaa tehok-

kaampaa kuin muiden aistien tuottama data. (Koponen & Hildén 2019, 19-21.) 

Koska visualisoinnilla voidaan tuottaa tehokkaampaa ja ymmärrettävämpää tie-

toa, on järkevää ottaa tämä huomioon myös organisaatioissa. Tämän vuoksi laa-

tukäsikirjan tietojen esittäminen visuaalisesti on paitsi järkevää, myös tehokasta. 

 

Jotta voidaan ymmärtää visuaalisuutta, on ymmärrettävä, miten ihminen käsitte-

lee tietoa, koska laatukäsikirja sisältää yritykselle sekä ennen kaikkea sidosryh-

mille olennaista tietoa. McCandless (2014) korostaakin, että tiedon ymmärtämi-

nen on kaiken keskiössä. Kun ihminen ymmärtää jotain, niin hän voi silloin 

hahmottaa myös asian yhteyksiä ja suhteita muihin merkityksiin. Kun tieto on oi-

keassa kontekstissa, niin sitä on helpompi ymmärtää ja tällöin tieto tuntuu merki-

tykselliseltä. Informaatio käsittelee aiheita tämän hetken näkökulmasta ja kysyy 

usein miten, sen sijaan tiedon käsittelyn näkökulma on ennemminkin kuinka ja 

miksi. (McCandless. 2014.) Huomioonotettavaa pohdittaessa tietoa ja sen tulkin-

taa on myös ihmisen tapa tulkita tietoa usein nopeasti, tällöin riskinä ovat väärät 

tulkinnat. Kaikki tieto ei ole myöskään oleellista etenkään visualisoinnin kannalta, 

joten tuleekin ottaa huomioon vain se tieto, joka on vastaanottajalle hyödyllistä ja 

pyrkiä esittämään se niin, ettei väärinymmärryksiä tai vääriä johtopäätöksiä ja 

tulkintoja synny. Tiedon tulisikin säilyä siis muuttumattomana myös visuaalisessa 

esityksessä. (XAMK 2020.) Päivi Antinkosken mukaan, vaikka sisältö onkin tär-

keä, tulisi aina huomioida ja pohtia myös visuaalisuutta, jotta sisältö näyttää visu-

aalisesti miellyttävältä (Procom 2019). 
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Esityksessä niin visuaalisessa kuin muussakin muodossa olevassa, on hyvä huo-

mioida niin kohderyhmä kuin selkeyskin. Ulkoisille sidosryhmille annetaan eri-

laista tietoa eri tarkkuudella kuin sisäisille sidosryhmille. Esitys saa olla havain-

nollinen ja ymmärrettävä, eikä ole mitään syytä välttää konkretiaa. Visuaalisen 

esityksen tehokkuutta voidaankin mitata esimerkiksi silmän liikkeitä mittaamalla, 

mitä vähemmän silmien tarvitsee liikkua sanoman hahmottamista varten, sen pa-

rempi. (Lammi 2019, 166, 176; XAMK dataopas-visualisointi 2020.) Selkeys voi-

taisiinkin määritellä myös yksinkertaisuudeksi (Reynolds 2009, 103-104). Laatu-

käsikirjaa on mielestäni hyvä tarkastella myös esityksen näkökulmasta; millainen 

esitystapa palvelee tässä tapauksessa parhaiten asiakkaita. Ottaen huomioon 

myös sen, että laatukäsikirjaa hyödyntävät sekä sisäiset että ulkoiset asiakkaat. 

Tätä näkökulmaeroa on käsitelty tarkemmin luvussa 5. 

 

 

4.2 Tiedon hierarkia 
 

Tiedon visuaalistamiseen käytettävät yleisesti hyväksi havaitut keinot on pääosin 

johdettu tieteellisestä tutkimuksesta. Taustalla vaikuttavat saksalaisten Wolfgang 

Kohlerin, Max Wertheimin ja Kurt Koffkan kehittämä teoria hahmo- ja havainto-

psykologiasta (gestalt psychology) (Vrountas 2020). Suunnitteluun vaikuttavat 

hahmolait (gestalt laws), joita ovat esimerkiksi alue (area), läheisyys (proximity) 

ja symmetrisyys (symmetry). Näin siis esimerkiksi värien ja tilan käytöllä voidaan 

vaikuttaa siihen, miten visuaalistettu viesti ymmärretään. (Anttila 2017.) 

 

Visuaalisella hierarkialla tarkoitetaan sitä järjestystä, jonka mukaisesti käyttäjät 

prosessoivat tietoa. Tätä taas pyritään ohjaamaan suunnittelulla, jotta tiedon ym-

märtäminen olisi helppoa. (Interaction Design Foundation 2020.) Hierarkiaa ko-

rostamaan voidaan käyttää eri keinoja, joita ovat muun muassa koko, värit, kont-

rasti ja toisto. Hyvä visuaalinen hierarkia syntyy tiedon organisoinnista 

käyttökelpoiseksi ja loogiseksi kokonaisuudeksi. (Brandon 2019.) Sivuston hie-

rarkiassa ensimmäisen sivun on annettava kuva siitä, mitä tarjottavaa sivulla on. 

Ensimmäisen sivun tulee esitellä niin sisältö kuin toiminnotkin, eli sen on kyettävä 

vastaamaan käyttäjän kysymyksiin: mitä voin löytää täältä ja mitä voin tehdä 

täällä. Tämän vuoksi navigointivälineet ovat tärkeitä. (Krug 2006, 95.) 
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Sivuston suunnittelussa on tärkeää huomioida myös, se miten käyttäjät toimivat 

alitajuisesti. Ihmisen silmät seuraavat sivustolla joko F tai Z -kirjaimen muodossa. 

Lähtien siis vasemmalta ylhäältä kohti oikeaa yläkulmaa ja siitä taas vasenta reu-

naa alas. Näin luodaan yleissilmäys sivustoon. Tämän vuoksi tärkeimmät tiedot 

sivustolla, kuten valikot ja hakukentät tulisi sijoittaa, niin, että ne löytyvät tällä en-

simmäisellä silmäilyllä. (Vrountas 2020.) 

 

 

4.3 Typografia 
 

Typografialla tarkoitettiin alun perin tekstin saattamista painokuntoon. Korpela 

määrittelee typografian tarkoitukseksi tekstin esittämisen kiinnostavalla, helppo-

lukuisella ja lukijaa miellyttävällä tavalla. Kiinnostavuus on otsikoiden ja korostet-

tujen tekstien tärkein ominaisuus, helppolukuisuus puolestaan viittaa pääasiassa 

leipätekstiin. Helppolukuisuus ei saa kuitenkaan tarkoittaa tylsää, koska tylsä 

teksti ei miellytä lukijaa, vaan saattaa aiheuttaa päin vastaisen reaktion. Lukijaa 

miellyttävällä tavalla tarkoitetaan sitä, että ulkoasu ei saa ärsyttää lukijaa, eikä 

aiheuttaa negatiivista tuntemusta lukijassa. (Korpela 2010, 10-12.) 

 

Yritykselle on määritelty jo valmiiksi typografinen ilme graafisessa ohjeistuk-

sessa. Kuten aiemmin on jo mainittu, yritykselle ollaan luomassa uutta graafista 

ohjeistoa ja tähän liittyen uudistetaan myös ulkoiset web-sivut. Valitettavasti yri-

tyksen uusi graafinen ohjeisto ei ehtinyt valmistua opinnäyteprojektin aikana, jo-

ten uudistettu laatukäsikirja on tehty vastaamaan vanhaa ohjeistoa. 

 

 

5 Asiakasnäkökulma – hyötyä sisäisille ja ulkoisille asiak-
kaille 

 

 

5.1 Sisäiset asiakkaat 
 

Sisäisellä markkinoinnilla tarkoitetaan johtamistyyliä, jossa tavoitellaan motivoi-

tuneita työntekijöitä, jotka sitoutuvat yrityksen tavoitteisiin (Lahtinen & Isoviita 
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1998, 264). Laadun kannalta sisäiset asiakkaat, eli yrityksen työntekijät ovat olen-

naisessa asemassa. Laatua ei synny ainoastaan hyvällä johtamisella ja toimivilla 

prosesseilla, vaan laadun takana ovat aina sen tekijät. Tekijät tekevät välillä myös 

inhimillisiä virheitä, mutta parhaan takuun laadulle antavat motivoituneet ja 

työnsä osaavat tekijät. Laatu tarkoittaa myös virheistä oppimista, joten virheitä ei 

tule pelätä. (Lecklin 2006, 213-215.) Esimiehen tehtävänä onkin huolehtia siitä, 

että tuotantoon osallistuvilla henkilöillä on valmiudet sekä mahdollisuus varmis-

taa laadun osa-alueiden toteutuminen omalta osaltaan (Lämsä & Uusitalo 2002, 

61). 

 

Tavoitteena olisi, että jatkossa entistä suurempi osa yrityksen työntekijöistä pys-

tyisi hyödyntämään laatukäsikirjaa ja löytämään sieltä vaivattomasti ne asiakirjat 

ja ohjeistukset, joita kukin työssään tarvitsee. Koska kohdeyrityksessä jokainen 

työntekijä vastaa oman työnsä laadusta, tulee heidän olla myös tietoisia niistä 

laatuvaatimuksista, jotka koskevat heidän työtään. Tuotteiden laaduntarkastus 

on olennaisessa osassa työntekijöiden toimenkuvaa etenkin tuotannon työnteki-

jöillä. Tämän vuoksi laatukäsikirjan saavutettavuuden helpottaminen hyödyttää 

myös sisäisiä asiakkaita eli työntekijöitä. 

 

 

5.2 Viestintä ulkoisille asiakkaille 
 

Ulkoisella asiakkaalla tarkoitetaan markkinoinnissa asiakasta, joka on yrityksen 

ulkopuolinen henkilö tai organisaatio, joko välitön tai välillinen asiakas. Välittö-

mällä asiakkaalla tarkoitetaan tuotteen tilaajaa ja välillisellä tuotteen käyttäjää, 

joka ei ole suorassa yhteydessä yrityksen kanssa. Lecklinin mukaan laatuajatte-

lussa asiakaskäsite on laaja, ja siinä nähdään asiakassuhde aina, kun asiak-

kaalla on jonkinlainen kontakti yritykseen. Esimerkkinä Lecklin käyttää asiak-

kaalle lähetettyä mainosta, jo tämä luo asiakassuhteen. (Lecklin 2006, 79-82.)  

 

Laatukäsikirjaa hyödynnetään kohdeyrityksessä ulkoisten asiakkaiden omissa 

auditoinneissa. Käytännössä tämänkaltaisissa auditoinneissa asiakkaat valvovat 

laatua, jotta se täyttää heidän kriteerinsä. Auditoinneissa voidaan myös käsitellä 
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prosesseja, jotka liittyvät tuotteen valmistukseen ja tässä laatukäsikirjan proses-

sikuvaukset ovat erinomainen väline. Vaikka laatukäsikirja toimiikin auditoin-

neissa pääasiallisesti laadunhallinnan ja esittelyn välineenä, sitä voitaisiin hyö-

dyntää myös tehokkaasti markkinoinnissa. Ulkoiset auditoinnin voidaan myös 

osaltaan nähdä asiakasviestintänä ulkoisille asiakkaille.  

 

 

5.3 Arvon tuottaminen ulkoisille asiakkaille 
 

Jo aiemmin mainituista periaatteista Laamasen (2003) toinen periaate, arvon 

tuottamisen asiakkaalle tunnustaa myös Storbacka, Blomqvist, Dahl, Haeger ja 

Tillman (2003) ja Lecklin (2006): arvon luomisessa asiakkaalle täytyy tuntea asi-

akkaan prosessi arvon tuottamiseen. Tavoitteena on kasvattaa asiakkaiden ar-

vontuotannon mahdollisuuksia. Arvoa voidaan tuottaa esimerkiksi tarjoamalla li-

sähyötyjä tai auttamalla asiakasta kustannusten alentamisessa (Kotler 1999, 

186). Hyvin toteutettu ja sidosryhmien tarpeita palveleva laatukäsikirja voidaan 

mielestäni ehdottomasti nähdä tällaisena lisähyödyn antajana organisaation ul-

koisille asiakkaille.  

 

Markkinoinnilla tarkoitetaan markkinoiden hallintaa tuomalla markkinoille tuotteita 

siinä tarkoituksessa, että niillä luodaan arvoa sekä tyydytetään tarpeita ja haluja. 

Markkinoinnin johtaminen puolestaan ei tarkoita ainoastaan analysointia, suun-

nittelua ynnä muita toimenpiteitä, vaan myös asiakassuhteiden johtamista (ma-

naging demand tai managing customers). (Kotler, Armstrong, Saunders & Wong 

2001, 11-12.)  

 

Yritysten välisessä kaupankäynnissä, eli B2B-markkinoinnissa, markkinointi tar-

koittaa yleensä sitä, että ostajia on vähemmän, mutta ne ovat myös suurempia 

(Kotler ym 2001, 235). B2B-kaupassa ostoprosessit ovat myös usein pitkiä ja 

taustatutkimusta tehdään huomattavasti enemmän kuin B2C-kaupassa. Prosessi 

voi sisältää useita palavereja ja kontakteja ennen ostopäätöstä. Ostojen määrä 

riippuu myös lopputuotteen kysynnästä. B2B-kaupassa rationaalisuus on avain-

sana ja viestinnällä on helpompi erottua kuin kuluttajakaupassa. (Isohookana 
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2011, 82.) B2B-markkinoilla usein merkityksellistä onkin selkeä arvolupaus. 

(Seppä 2014).  

 

 

5.4 Eettisyyden merkitys 
 

Eettisyys on ollut yksi markkinoinnin kehityssuunnista koko 2000-luvun. Yrityk-

siltä odotetaan entistä vastuullisempaa ja eettisempää toimintaa, ja vastuullisen 

yrityksen ajatellaan saavan myös kilpailuetua toiminnallaan (Lämsä & Uusitalo 

2002, 38). Laura Browne Differolta on nostanut vastuullisuuden ja ekologisuuden 

yhdeksi tärkeimmistä trendeistä myös vuonna 2019. Hän korostaakin, että vaikka 

vastuullisuutta on B2B kaupassa esille tuotu jo vuosia, niin se on ajankohtainen 

entistä voimakkaammin niin sosiaalisen median kuin perinteidenkin markkinoin-

tiviestinnän sisällöissä, siitä on tullut salonkikelpoista. (Kurio 2019, 4.)  

 

Eettisyyden kehityssuunta ja entistä korostetumpi asema on otettu huomioon 

myös uudistetussa laatukäsikirjassa. Laatukäsikirjaan on lisätty uutena muun 

muassa eettiset säännöt yritykselle, jotka tullaan jalkauttamaan tiedottamisella 

henkilöstölle, sekä entistä kattavampi kuvaus ympäristö- ja turvallisuuspolitii-

kasta. Ympäristö- ja turvallisuusnäkökulmat on pyritty huomioimaan läpi laatukä-

sikirjan osana yrityksen laatupolitiikkaa. Ympäristöohjelma on myös tärkeä osa 

jatkuvan parantamisen periaatetta, jota yrityksessä noudatetaan.  

 

 

5.5 Laatukäsikirjan vaikutus asiakasviestinnässä 
 

Markkinointiviestintä on pitkäjänteistä ostopäätöksen tekijöihin kohdistuvaa toi-

mintaa, jonka tarkoituksena on kertoa tuotteesta, sen laadusta ja ominaisuuksista 

sekä aikaansaada myönteisiä mielikuvia yrityksestä (Siukonsaari 1999, 17). Laa-

tukäsikirjan avulla voidaan luoda näitä myönteisiä mielikuvia ja kertoa tuotteen 

laadusta. 

 

Sisäisille asiakkaille laatukäsikirjan merkitys näkyy viestinnän parantamisena ja 

johdon ja työntekijöiden viestinnän lisäämisenä. Vuorovaikutuksella ja yrityksen 
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sisäisellä vuoropuhelulla voidaan saavuttaa luottamusta ja parantaa sisäistä mo-

tivaatiota. 

 

Ulkoisille asiakkaille puolestaan laatukäsikirjalla voidaan tuottaa lisäarvoa ja 

muodostaa selkeitä arvolupauksia. Laatukäsikirjan uudistuksessa olenkin pyrki-

nyt korostamaan pääviestiä, niin että se olisi helpommin mieleenpainuva asia-

kastapaamisissa. 

 

 

6 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 

 

6.1 Kehitystyö työelämälähtöisesti 
 

Toiminnallinen opinnäytetyö vastaa sekä käytännöllisiin, tässä tapauksessa toi-

meksiantajan tarpeisiin, että teoreettisiin tarpeisiin. Toiminnallisella opinnäyte-

työllä tavoitellaan esimerkiksi käytännön tehtävien ohjeistamista tai järkeistä-

mistä. Toiminnallisessa opinnäytteessä lopputuloksena on produkti, joka voi olla 

esimerkiksi kirja tai portfolio. Myös toiminnallinen opinnäyte perustuu tutkimus-

menetelmiin, vaikka tutkimusta sinänsä ei tehtäisikään. (Vilkka & Airaksinen 

2004, 8-9.) 

 

Tässä tapauksessa toiminnallinen opinnäytetyö oli ainoa vaihtoehto toteutuk-

selle, koska kyseessä on projektityö opinnäytteenä. Esimerkiksi vaihtoehtoisena 

päiväkirjamuotoinen opinnäyte ei olisi palvellut sitä tavoitetta, johon opinnäyt-

teellä pyrin. Tavoitteena ei siis ole kehittää täysin uutta konseptia, vaan nimen-

omaan kehittää jo olemassa olevaa laatukäsikirjaa.  Opinnäytteeni on siis puh-

taasti työelämälähtöinen projekti. Projekti on tavoitteellinen, tietyn ajan kestävä 

prosessi (Vilkka & Airaksinen 2004, 48). Projektin alussa on laadittu toiminta-

suunnitelma ja seurantaa toteutetaan säännöllisesti sekä organisaation yhteys-

henkilöiden että opinnäyteohjaajan kanssa.  
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On myös huomattava, että kyseessä on siinä mielessä poikkeuksellinen toimin-

nallinen opinnäytetyö, että syntynyttä produktia eli laatukäsikirjaa ei liitetä koko-

naisuudessaan osaksi opinnäytetyötä, jolloin sitä ei sellaisenaan myöskään arvi-

oida. Opinnäytteen produktiosio onkin työselvitys, johon koostan osioita 

laatukäsikirjasta. Pyrin kuitenkin antamaan työselvityksessäni kuvauksen riittä-

vällä tarkkuudella niin lopullisen laatukäsikirjan kuin prosessinkin osalta. Tavoit-

teenani on myös luoda prosessista mahdollisimman läpinäkyvä, ja tämän vuoksi 

tulen käyttämään esimerkkeinä kuvankaappauksia ja otteita laatukäsikirjasta. 

 

 

6.2 Työskentelytavat 
 

Varsinaisen työn produkti on sähköisenä toimeksiantajan SharePointissa. Teksti 

tuotettiin jo olemassa olevan laatukäsikirjan pohjalta tiiviissä yhteistyössä toimek-

siantajan yhteyshenkilöiden kanssa. Jokainen yhteyshenkilö vastasi tietystä 

osuudesta toimenkuvansa mukaan.  

 

Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden sisältäessä tekstejä tulee tekstien ilmaisu 

muotoilla tavoitetta, vastaanottajaa, viestintätilannetta ja tekstilajia palveleviksi 

(Vilkka & Airaksinen 2004, 51).  Laatukäsikirjan päivittämisen osana olen tehnyt 

kaikille laatukäsikirjaan sisällytetyille teksteille oikoluvun sekä ymmärrettävyyden 

varmistamisen sekä visualisoinnin tarvittavilta osin. Tässä tapauksessa vastaan-

ottajana ovat sekä sisäiset että ulkoiset asiakkaat, joilla on erilliset tarpeet, ja näi-

hin tarpeisiin pyrin laatukäsikirjassa vastaamaan. Edistymistä ja muutostarpeita 

arvioitiin säännöllisesti yhdessä toimeksiantajan kanssa prosessin eri vaiheissa.  

 

Lisäksi tuotin laatukäsikirjaan muutettavat osiot, eli esimerkiksi työohjeita ja lo-

makkeita. Koska prosessin yksi tarkoitus oli vähentää sivumäärää varsinaisessa 

laatukäsikirjassa ja keskittyä olennaisiin osioihin, kuitenkaan hävittämättä orga-

nisaation toiminnan kannalta tarpeellista tietoa, siirrettiin tietoa sopivampaan 

muotoon liitteiksi, eli esimerkiksi työohjeiksi. 
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6.3 Luotettavuus ja eettisyys 
 

Opinnäytetyössäni olen pyrkinyt siihen, että sisäinen validiteetti eli teoreettinen ja 

käsitteellinen määrittely on asianmukaista ja riittävää arvioinnin kannalta. Otin 

huomioon myös ulkoisen validiteetin eli johtopäätösten ja tulkintojen suhteen ai-

neistoon. Aineiston laatu on tärkeämpää kuin määrä (Vilkka & Airaksinen 2004, 

64). Käytännön näkökulmasta luotettavuus mitataan toiminnan kehittämisen nä-

kökulmasta eli tässä tapauksessa voidaan esittää kysymys, onko laatukäsikirjan 

kehitys ollut riittävää ja oikeansuuntaista (Huttunen 2013).  

 

Olen pyrkinyt tarkastelemaan lähteitä kriittisesti ja etsimään toisiaan tukevia läh-

teitä, niin että tiedot olisi todettu useammassa kuin yhdessä lähteessä oikeelli-

siksi. Olen hyödyntänyt opinnäytetyössä laajalti lähteitä, niin perinteisemmistä 

markkinoinnin teorioista kuin uudemmistakin tutkimuksista. Olen myös pyrkinyt 

hyödyntämään asiantuntijalausuntoja. Kaikki opinnäytetyössä käytetyt lähteet on 

merkitty asianmukaisesti ja lähdeluettelo löytyy työn lopusta. 

 

Opinnäytetyö on tehty yrityksen tietoturva ja liikesalaisuudet huomioon ottaen. 

Toimeksiantajan kanssa on tehty tarvittavat sopimukset ja asiakirjat projektin 

suorittamiseksi luotettavasti. Opinnäytetyössä ei esitetä yrityssalaisuuksien 

alaista tietoa ja osaamisen näyttöön vaadittavat otteet produktista on sovittu yh-

dessä toimeksiantajan kanssa. Työselvitykseen sisällytettävät kuvakaappaukset 

mahdollistavat kuitenkin työn arvioinnin riittävällä tasolla työn luonteeseen näh-

den. Toimeksiantajan edustajan kanssa on tarkistettu opinnäytetyössä esitellyt 

kuvakaappaukset ja tekstiosiot, joissa käsitellään toimeksiantajaa ja näiden esit-

tämiseen on saatu hyväksyntä. 

  

Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti opinnäytetyön tekijä pidättäytyy kaikista 

sellaisista toimista opinnäytteessään, joihin hän olisi esteellinen. Esteellisyys tar-

koittaa sitä, että henkilö on sellaisessa suhteessa käsiteltävään asiaan tai asian-

osaisiin, joka saattaa vaarantaa hänen puolueettomuutensa. (Arene 2020.) Olen 

toteuttanut opinnäytetyön organisaation ulkopuolisena, eli tarkastelin käsiteltävää 

aihetta eri näkökulmasta kuin prosessiin osallistuvat työntekijät. Näin ollen mi-

nulla oli mahdollisuus tuoda huomioita uusista näkökulmista, eikä sidonnaisuus 
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organisaatioon vaikuttanut lopputulokseen. En myöskään ole ollut esteellinen to-

teuttamaan tätä opinnäytetyötä.  

 

Opinnäytteessäni ei ole käsitelty henkilötietoja, eikä opinnäytteestä voida tunnis-

taa esimerkiksi yksittäisiä työntekijöitä. Organisaatioon liittyviä tietoja, joiden jul-

kaisemista voitaisiin pitää kilpailukykyä haittaavana, esimerkiksi niin, että kilpaili-

jat saisivat tietoonsa seikkoja yrityksestä, ei ole esitelty tässä opinnäytetyössä. 

Kaikki sellaiset tiedot, jotka opinnäytetyön toimeksiantaja on pyytänyt peitettä-

viksi, on ylikirjoitettu tai sensuroitu produktin työnäyteosiosta.  

 

 

7 Laatukäsikirjan kehitysprosessi 
 

 

7.1 Laatukäsikirjan hierarkia 
 

Laatukäsikirjan uudistuksessa pyrin huomioimaan hyvän laatukäsikirjan periaat-

teet: tarkoituksenmukaisen tiedon lyhentämisen käyttäjiä palvelevaan muotoon 

sekä alati muuttuvien toimintaohjeiden karsiminen pois laatukäsikirjasta ja niiden 

muuttamisen helposti selattaviksi ja päivitettäviksi liitteiksi. 

 

Laatukäsikirjan ensimmäinen sivu (kuva 2) on ikään kuin sisällysluettelo, josta 

löytyy suorat linkit kaikkiin otsikoihin laatukäsikirjassa. Lisäksi ensimmäiselle si-

vulle on laitettu siirtymät myös liittyvien sisältöjen sivuille ja ohjesivulle, johon on 

koostettu ohjeet laatukäsikirjan päivittäjälle ja SharePointin käyttäjälle. 
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Kuva 2. Etusivu. 

 

Laatukäsikirja jakautuu viiteen pääotsikkoon:  

 

1. Valukummun johtamisjärjestelmä 

2. Johtaminen 

3. Laatu 

4. Toiminta 

5. Jatkuva parantaminen. 

 

Osassa yksi on kuvattu yleisesti sidosryhmille tärkeimmät tiedot, esimerkiksi visio 

ja strategia, laatupolitiikka, eettiset säännöt sekä järjestelmän rajaukset ja ra-

kenne. Osaan kaksi on koottu yrityksen johtamisen tärkeimmät osa-alueet, ja se 

palvelee etenkin yrityksen johtoryhmää sekä sisäisiä sidosryhmiä. Johtamisen 

alle on koottu tarkemmat tiedot esimerkiksi lakisääteisistä vaatimuksista sekä pä-

tevyys- ja koulutusvaatimuksista. Liitteiksi on laitettu muun muassa pelastus- ja 

perehdytyssuunnitelmat ja -oppaat. Osa kolme, eli laatu, on laatukäsikirjan laajin 

osio ja kattaa koko prosessin laadun suunnittelusta aina dokumentointiin asti. 

Toiminta-osioon on koottu tarkemmin yrityksen pääprosessit ja tukitoiminnot. Ja 

viimeisimpänä laatukäsikirjassa käsitellään jatkuva parantaminen, jossa on pe-

rehdytty tarkemmin suorituskyvyn arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen, eli epä-

kohtien ja kehityskohteiden havainnointiin ja esilletuomiseen. 

 

Näiden pääotsikoiden lisäksi laatukäsikirjaan on koostettu omat sivut liittyvistä 

sisällöistä, joihin jokainen laatukäsikirjan viittaus on koottu yhteen listaukseen. 
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Esimerkiksi kaikki lakisääteiset vaatimukset löytyvät omalta sivultaan ja kaikki 

työohjeet omaltaan. Näin ei ole tarpeellista selata koko laatukäsikirjaa, jos etsii 

vain yhtä työohjetta ja toisaalta taas saa suoraan käsityksen siitä, mikä laatukä-

sikirjan osio liittyy tarkemmin tiettyyn työohjeeseen, koska kaikki liittyvät sisällöt 

on numeroitu. 

 

Jokaisen pääotsikon sivu on järjestetty samoin (kuva 3). Vasemmalla laidassa 

sisällysluettelo, jossa näkyvät on pääotsikot ja liittyvien sisältöjen sivut. Näitä klik-

kaamalla pääsee suoraan oikeaan osioon. Keskelle on sijoitettu leipäteksti, joka 

on jaoteltu otsikoin, ja oikealla näkyy tämän hetkisen sivun tarkka sisällysluettelo 

sekä kaikki aiheeseen liittyvät lisäsisällöt listattuna ja luokiteltuna. Liittyvät sisällöt 

on lisäksi asetettu järjestykseen: lakisääteiset vaatimukset, työohjeet, lomakkeet 

ja prosessikuvaukset. Jokaisella sivulla ei välttämättä ole kaikkia kategorioita, 

vain ainoastaan tarvittavat. Lisäksi ylhäällä ovat yrityksen logo ja linkki Share-

Pointin yrityskohtaiselle pääsivulle sekä koko Groupin SharePointin pääsivulle. 

Näiden alapuolella on vielä osion pääotsikko. Oikeasta laidasta ylhäältä löytyy 

hakupalkki.  

 

 

Kuva 3. Yleiskuva sivustosta. 

 

Laatukäsikirjan suunnittelussa olen pyrkinyt huomioimaan myös helpon selailta-

vuuden, koska on selvää, ettei jokaisella lukukerralla voi syventyä koko aihee-

seen työn lomassa, vaan tarvittava tieto pitää löytyä helposti. Tämän vuoksi si-

vuston rakenne huomioi silmän selailevan liikkeen, joka pyrkii yleensä F- tai Z-
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muotoon (kuva 4). Tällä pyrin vähentämään tarpeetonta silmänliikettä, jotta si-

vusto olisi mahdollisimman tehokas käyttää. 

 

 

Kuva 4. Silmän liikkeen suuntaus. 

 

 

7.2 Visualisointi 
 

Laatukäsikirjassa olennaisinta on luonnollisesti se, että kaikki tarvittava ja vaa-

dittu tieto on sisällytetty siihen. Visuaalistamisella tavoitellaan kuitenkin selkeäm-

pää esitysasua, jotta olennaiset asiat jäisivät helpommin mieleen. 

 

 

7.2.1 Anfangi 
 

Ensimmäisenä visuaalisena elementtinä halusin käyttää anfangia eli suuriko-

koista alkukirjainta1. Anfangia käytetään tyypillisesti leipätekstin alussa, mutta 

muuallakin tekstissä anfangia voidaan hyödyntää, mikäli väliotsikoita ei ole (Itko-

nen 2007, 104). Tyylillisistä syistä anfangina on käytetty ainoastaan V-kirjainta ja 

lauseet on aloitettu aina yrityksen virallisella nimellä.  

 

 

1 Tieteen termipankki. 
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Anfangin asettelussa tulee ottaa huomioon, että viimeistelty anfangi sijoittuu sa-

malle peruslinjalle jonkin leipätekstin rivin kanssa. Lisäksi anfangin tulee ulottua 

ylimmän tekstirivin versaalilinjaan saakka. Versaalilinjaan saakka ulottuvaa an-

fangia kutsutaan upotetuksi anfanginksi ja versaalilinjan ylimenevää nousevaksi 

anfangiksi. Produktissa anfangi on upotettu, ei nouseva.  V-kirjaimessa tulee ot-

taa huomioon, että se tulee sijoittaa hieman ulos palstasta, kuten A ja T: kin, muut 

kirjaimet sijoitetaan optisesti linjaan leipätekstin kanssa (Itkonen 2007, 104). Ku-

vissa 5 ja 6 on esitelty anfangin käyttöä. Anfangia on käytetty ainoastaan koros-

tamaan tiettyä ydinviestiä ja/tai asiakaslupausta. Otsikoissa anfangia ei käytetty. 

 

 

Kuva 5. Anfangi. 

 

 

Kuva 6. Turvallisuuspolitiikka. 

 

 

7.2.2  Kuva visuaalisena elementtinä 
 

Toisena elementtinä käytin kuvaa. Tekstin yhteydessä oleva valokuva herättää 

huomion ja kertoo visuaalisesti jostain asiasta. Usein valokuvan merkityksenä pi-

detään sitä, että valokuva todistaa tekstin sisällön. Kuva viestii niin sisällön, som-

mittelun kuin elementtienkin avulla. (Huovila 2006, 10.) Laatukäsikirjassa hyö-

dynsin yrityksellä valmiina olevaa kuvapankkia, jotta kuvilla saadaan kerrottua 

yrityksen toiminnasta yhtenäisesti. Kuvista on tarkoituksella valittu ne, joissa ei 

esiinny ihmisiä, vaan kuvat ovat suoraan yrityksen tuotannosta. Kuvilla on tarkoi-

tus herättää huomiota, ei viestiä suoraan tekstin sisältöä. 
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Kuva 7. Laatupolitiikka. 

 

Kuvien yhteyteen on tiivistetty asiakaslupaus (kuva 7) ja/tai ydinviesti (kuva 8). 

Myös näissä tekstin visualisoinnissa on hyödynnetty anfangia ja graafisen ohjeis-

ton mukaista värimaailmaa ja typografiaa. 

 

 

Kuva 8. Eettiset säännöt. 

 

Tein visiosta ja strategiasta yhden kuvan, johon molemmat on tiivistetty (kuva 9). 

Visio ja strategia ovat erityisesti yrityksen johdon työkaluja, mutta niitä esitetään 

usein myös sidosryhmille. Visio kertoo, mikä on yrityksen tavoite ja strategia aset-

taa ikään kuin reunaehdot tälle tavoitteelle. Tämän vuoksi visio ja strategia halut-

tiin esittää mahdollisimman selkeästi.  
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Kuva 9. Visio ja Strategia. 

 

Kuvassa 9 ylhäällä näkyy yrityksen visio ja alas on koottu strategia. Ruohonjuuri-

tasolla on toiminnan perusta: laatu, ympäristö, turvallisuus ja eettisyys. Seuraa-

vana on strategian kulmakivet eli Ouneva Group, osaaminen, henkilöstö, jatkuva 

kehittyminen ja kannattavuus. Päällimmäisiin kiviin on koottu strategian tavoit-

teet. Kiinnitin lisäksi huomioita esimerkiksi päällimmäisten kivien sanoman sijoit-

teluun, muun muassa strategian tavoitteet kohdassa oleva ”Henkilöstön kehittä-

minen” on aseteltu Osaamisen ja Henkilöstön kulmakivien päälle. Lisäksi 

kuvassa on symboliikkaa, kun katse suuntautuu kivien välistä horisonttiin eli tule-

vaisuuteen. Värit ovat kirkkaita ja sopivat yrityksen imagoon. 

 

 

7.2.3  Otsikot 
 

Kolmantena visuaalisena keinona halusin korostaa otsikoita. Tekstin tehokei-

noina voidaan käyttää esimerkiksi laatikoita, kehyksiä, linjoja ja palkkeja sekä vä-

rillisiä pohjia. Tehokeinot kutakin tarkoitusta varten on määriteltävä. Yleisesti te-

hokeinoilla pyritään luomaan mielenkiintoa. (Huovila 2006, 115.)  
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Alun perin ajatukseni oli muotoilla tuotekuva tekstin taakse (kuva 10), eli luoda 

värillinen laatikko tekstiin, mutta päädyin lopulta yksinkertaisempaan ratkaisuun, 

koska kuva - teksti yhdistelmä ei palvellut sitä ilmettä, jonka halusin saavuttaa. 

Ajatuksenani oli, että otsikot muodostaisivat yhtenäisen kuvan, jonka taustana 

olisi yrityksen tuotekuva.  Testasin myös eri värivariaatioita sekä kuvia ensimmäi-

sen otsikointityylin kohdalla (kuvat 10 ja 11). Luovuin tästä otsikointityylistä, koska 

se ei sopinut sävymaailmaltaan visuaaliseen esitykseen Visiosta ja Strategiasta 

ja lisäksi palkki oli raskas tekstin ohella. Tekstin lisäämisen jälkeen myöskään 

ajatus kokonaisesta kuvasta otsikoiden muodostamana ei toteutunut. Kuvasuh-

teen muokkaaminen SharePoint ympäristössä oli haastavaa, joten kuvan saami-

nen sopivaan ja yhtäläiseen mittaan aiheutti myös ongelmia.  

 

 

Kuva 10. Sinisävyinen otsikkopalkki. 

 

Kuva 11. Kultasävyinen otsikkopalkki. 

 

Otsikoissa loin tyylin lopulta samankaltaisesi kuin tarkentavissa visuaalisissa ku-

vauksissa (kuvat 6,7 ja 8). Hyödynsin otsikoissa myös yrityksen Ouneva Groupin 

logoa (kuva 12). Tämä tyyli mahdollisti raikkaamman visuaalisen ilmeen ja sopi 

yhteen myös muiden elementtien kanssa. Lisäksi sinisävy on graafisen ohjeis-

tuksen mukainen. Myös typografia on vaihdettu vastaamaan ohjeistusta. Lopulli-

seen versioon lisättiin vielä numerointi (kuva 13). 

 

 

Kuva 12. Yksinkertaistettu otsikko. 

 

Kuva 13. Lopullinen otsikkomuoto. 
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Otsikoihin ja tekstikorostuksiin lisäsin myös vaakasuuntaiset viivat. Vaakasuun-

tainen viivan muotokieli viestii rauhallisuutta ja tasapainoa (Huovila 2006, 38). 

Tarkoituksena on erottaa tärkeimmät elementit sivulla, niin että ne löytyvät nope-

allakin vilkaisulla. Usein verkkojulkaisuissa hyödynnetään myös erilaisia laati-

koita ja kehyksiä, joita käytetään nimenomaan korostamaan jonkin tekstiosan ar-

voa (Huovila 2006, 115). Laatukäsikirjassa on myös asettelun kannalta muutamia 

oleellisia laatikoita ja palkkeja, jotka muodostavat sivun palstat. Nämä elementit 

eivät ole katsojalle näkyviä, muutoin kuin tekstin asettelussa.  

 

 

7.3 Haasteet 
 

Laatukäsikirjan uudistamisen yhteydessä huomasin, että yrityksellä käytössä 

oleva SharePoint-järjestelmä ei ole kaikista käyttökelpoisin tämänkaltaisen tuo-

toksen tekemiseen. Etenkin visuaalisen esityksen kanssa on ollut haasteita. Sha-

rePoint-järjestelmän toimivuutta voisikin kuvata niin, että se on tasoltaan jotakuin-

kin Word Online-järjestelmän kaltainen. Kuvien asettelu ja muokkaus on hyvin 

alkeellista, joten käytinkin produktiin tarvittavien visuaalisten elementtien muok-

kauksessa muita työkaluja, esimerkiksi Adobe Photoshopia, jotka tukivat parem-

min tavoittelemaani visuaalista ilmettä. Jonkin verran haasteita onnistuin myös 

kiertämään ja toteuttamaan visioni hieman eri tavalla, kuin olin aluksi ajatellut.  

 

Laatukäsikirjassa olennaista on, että se toimii päivittäisessä käytössä helposti ja 

ongelmitta. Koska pohdin laatukäsikirjaa myös visuaalisesta näkökulmasta käy-

tännöllisyyden lisäksi, huomasin että toiminnallisen ja visuaalisen puolen yhdis-

täminen ei ole helppoa eikä ongelmatonta.  

 

Toiminnallisuuden ja laatukäsikirjan käyttämisen kannalta halusin linkittää otsikot 

suoraan sivun ylälaitaan, niin että otsikkoa klikkaamalla pääsee helposti luke-

maan oikeaa kohtaa tekstistä. Tekstiotsikolla tämä onnistui helposti. Visuaaliseen 

esitykseen minulla oli ajatus luoda kuvallinen otsikko, jonka esittelin jo aiemmin, 

jossa hyödyntäisin valmiita tuotekuvia tekstin taustalla. SharePoint-ohjelmiston 

käyttöliittymä ei kuitenkaan taipunut siihen, että tekstin alle olisi saanut sijoitettua 
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kuvan. Testasinkin, onko kuvaa mahdollista teknisesti linkittää samalla ajatuk-

sella, kuin pelkkää tekstiä ja tämä onnistui, joten pystyin kiertämään ongelman ja 

saattamaan laatukäsikirjaan visioni mukaisen otsikointityylin. Tulevaisuudessa 

tämä on päivittämisen kannalta hieman haastavampi tapa toteuttaa kuin pelkäs-

tään tekstimuotoinen otsikko, koska mikäli otsikoita muutetaan, pitää ne ensin 

muokata erikseen ja sen jälkeen liittää kuvatiedostona laatukäsikirjaan. Tämän 

vuoksi olen tehnyt yrityksen käyttöön valmiin pohjan, johon mahdolliset uudet tai 

muokatut otsikot voi tehdä ja sen jälkeen tallentaa ne kuvatiedostona.  

 

Kuvien liittämisessä JPEG-muotoisena huomattavissa oli värien muuttumista al-

kuperäisestä värityksestä, kun kuvan toi sivustolle (kuva 14). Tutkin ongelmaa ja 

testasin kuvien lisäämistä PNG-tiedostona (kuva 15), jolloin kuvien väritys toistui 

alkuperäisen veroisena. JPEG-tiedostomuoto myös vääristi osaa kuvista, tehden 

niistä epätarkkoja tai osin pikselöityneitä. Tästä olen tehnyt myös maininnan laa-

tukäsikirjan päivittäjän ohjeisiin, jotta kuvatiedostojen lisääminen jatkossa olisi 

mahdollisimman helppoa. 

 

Kuva 14. JPEG-tiedosto        Kuva 15. PNG-tiedosto 

 

 

8 Johtopäätökset 
 

 

8.1 SharePointin merkitys valittuna alustana toteutukselle 
 

Intranet toimii sekä tietokantana että sisäisen viestinnän kanavana ja nämä ovat-

kin sen päätehtävät. Intranetin toimintojen tavoitteena on muun muassa tukea 

johtoa ja esimiehiä, mahdollistaa sisäinen vuorovaikutus, helpottaa arjen työtä ja 
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mahdollistaa osaamisen jakaminen. Toimivalla intranetillä on mahdollisuus ra-

kentaa yrityskulttuuria ja yrityksen identiteettiä. Laatukäsikirjan muuttaminen säh-

köiseen muotoon täyttää molemmat intranetin (tässä tapauksessa SharePointin) 

päätehtävät: laatukäsikirja toimii jatkossa tietokantana sekä sisäisen viestinnän 

kanavana. Intranet voi toimia myös tehokkaana apuna perehdyttämisessä ja 

myös tämä on otettu huomioon laatukäsikirjassa. Intranetin vahvuuksia ovat esi-

merkiksi avoin, yhteinen ympäristö, joka on kaikkien työntekijöiden käytettävissä, 

ajantasaisen tiedon jakamisen mahdollistaminen sekä ohjeiden ja dokumenttien 

tuomisen helposti saavutettaville. Heikkouksia voivat olla muun muassa koulu-

tuksen ja motivoinnin puute, kehittämisen ja päivittämisen unohtaminen sekä 

henkilökunnan jakautuminen intranetin osaajiin ja ei-osaajiin. Tämän vuoksi laa-

tukäsikirjan uudistuttua tulisikin muutos jalkauttaa koko henkilöstölle, jotta kaikki 

pääsevät jouhevasti käyttämään uutta laatukäsikirjaa. Sieltä löytyvät ajantasaiset 

ohjeet ja dokumentit koskien vaikkapa työohjeita, joita tarvitaan päivittäisessä 

työssä.  

 

Olen pyrkinyt myös huomioimaan jo ennakkoon alustan heikkouksia, muun mu-

assa tekemällä ohjeistuksiin maininnat omista huomioistani ohjelman käytössä ja 

päivityksessä. Etenkin halusin mainita ne asiat, jotka tuottivat päänvaivaa, jotta 

jatkossa niiden, jotka laatukäsikirjaa päivittävät, ei tarvitse pohtia samoja asioita 

uudelleen, joihin olen jo mahdollisesti löytänyt ratkaisun. Lisäsin ohjeistukseen 

myös havainnollistavia kuvakaappauksia, esimerkiksi linkkien luomisesta ja ku-

vatiedoston korvaamisesta toisella kuvalla. Näin pyrin vähentämään muun mu-

assa motivaation puutetta laatukäsikirjan jatkuvaan kehittämiseen, koska uudis-

tuksen jälkeenkin laatukäsikirjaa tulee päivittää säännöllisesti, jotta se sisältää 

oikean ja ajantasaisen tiedon. 

 

 

8.2 Viestinnän merkitys muutosprosessissa 
 

Jotta koko henkilöstö oppii käyttämään uutta laatukäsikirjaa tehokkaasti, tarvi-

taan systemaattista ja sitoutunutta koulutusta ja perehdyttämistä. Huonoimmassa 

tapauksessa uusi laatukäsikirja jää edelleen palvelemaan muutamia henkilöitä 

yrityksessä sekä ulkoisia auditointeja. Tällöin varsinainen uudistus ei tuota sitä 



34 

 

täyttä hyötyä, jota sillä on tavoiteltu. Hyöty jää tällöin ainoastaan tiedon päivittä-

misen tasolle, mutta varsinaista muutosta laatukäsikirjan käytössä ei tapahdu. 

(Isohookana 2011, 278-280.) 

 

Muutosprosessi: 

 

1. nykytilan analyysi 

2. muutostarpeiden kartoittaminen ja analyysi 

3. muutostarpeiden suunnittelu 

4. muutosprosessin toteuttaminen 

5. seuranta 

6. arviointi. (Isohookana 2007, 233.) 

 

Laatukäsikirjan muutosprosessissa osana opinnäytettäni olen ollut toteuttamassa 

kohtia 1-4, mutta kohdan 4 toteuttaminen jatkuu myös varsinaisen uudistuksen 

jälkeen jalkauttamisen ja perehdyttämisen muodossa. Lisäksi kohdat 5 ja 6 jäävät 

yrityksen johdon vastuulle. Muutostani ei voida mielestäni pitää täysin onnistu-

neena, mikäli yrityksessä unohdetaan tai laiminlyödään seurannan ja arvioinnin 

toteuttaminen, näitä puolestaan ei voida tehdä ilman muutoksen perehdyttämistä 

ja viestintää henkilöstölle. 

 

Muutostilanteessa viestintä voi olla joko hidastava tai muutosta eteenpäin vievä 

voima (Isohookana 2011, 231). Laatukäsikirjan jalkauttamisessa olisi hyvä hyö-

dyntää niin esimiehiä kuin laatuosastoakin. Laatuosasto työskentelee päivittäin 

yhdessä työntekijöiden kanssa kuten esimiehetkin. Muutosta on myös helpompi 

luoda tiimeihin, kun esimiehet on koulutettu asiaan hyvin ja muutos on perusteltu 

asianmukaisesti. Näin viestinnästä saadaan muutosta tukevaa ja eteenpäin vie-

vää, koska muutoksen tarkoituksena on kuitenkin ollut työnteon helpottaminen ja 

informaation selkiyttäminen. 

 

Muutoksen perustelu hyödyttää myös asian jalkauttamista, koska terve muutos-

vastarinta on hyvästä. Tällöin organisaatiossa toteutuu avoimuus ja keskustelu-

kulttuuri. Mikäli muutosvastarintaa ei esiinny muutosten yhteydessä, muutokset 

toteutettaisiin automaatiolla, ilman kehittävää keskustelua ja uusia näkökulmia. 
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(Isohookana 2011, 233-234.) Muutoskriittisyyttä näkyi myös laatukäsikirjan uu-

distamisen valmisteluvaiheessa työryhmässämme ja pääsinkin perustelemaan 

muutostarvetta tämän myötä. Mielestäni kriittisyys oli hyvästä, koska tällöin pys-

tyimme pureutumaan palavereissa muutoksen tarpeellisuuteen ja mahdollisiin 

kompastuskiviin. Lisäksi käsittelimme muun muassa valittua alustaa eli Share-

Pointia ja sen toimivuutta verrattuna nykyiseen PDF-muotoiseen laatukäsikirjaan. 

Keskustelujen myötä pääsimme yhteisymmärrykseen ja saimme muodostettua 

yhteisen kuvan muutoksesta. Usein erityisesti alkuvaiheessa onkin tyypillistä, 

että muutosvastarintaa esiintyy. Todennäköistä on, että myös uusi laatukäsikirja 

saa kritiikkiä ja vastustusta aluksi esiteltäessä henkilöstölle. Loppujen lopuksi ko-

vinkaan moni käytännön ohjeistuksista ei ole kuitenkaan radikaalisti muuttunut, 

vaan tarkastettu ja päivitetty, joten muutos koskee lähinnä tiedon löydettävyyttä. 

Sitä on pyritty helpottamaan, ja toivottavasti tämä osataan myös viestiä organi-

saatiossa niin, että epäilijätkin saadaan hyödyntämään uutta laatukäsikirjaa.  

 

Kun otetaan huomioon muutoksen vaikutus sisäisiin asiakkaisiin, viestinnän mer-

kitys korostuu vielä enemmän, kuin ulkoisten asiakkaiden kanssa. Esimiehillä tu-

leekin olla valmius keskustella neutraalisti ja puolueettomasti muutoksen tuo-

mista vaikutuksista. Mikäli muutosta ei viestitä oikein, on vaarana, että liikkeelle 

lähtee disinformaatiota puskaradion kautta. Yleisesti ottaen, myös muulloin kuin 

muutostilanteessa, johdon tulisikin olla kiinnostuneita siitä, mitä käytävillä ja kah-

vihuoneissa puhutaan. Vain tällöin väärä tieto voidaan korjata oikeaksi. (Isohoo-

kana 2011, 235.) 

 

Ulkoisille asiakkaille uusi laatukäsikirja ja sen parempi käytettävyys on hyvä vies-

tiä auditoinneissa, joita asiakkaat pitävät. Todellinen testi laatukäsikirjalle sekä 

sen käyttäjille onkin ensimmäinen ulkoinen auditointi. Tällöin palautetta uudesta 

formaatista saadaan asiantuntijoilta, joilla on todennäköisesti kokemusta useiden 

organisaatioiden tavoista toteuttaa laadun seurantaa.  

 

Sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden kanssa korostuu laatukäsikirjan merki-

tys johdon työkaluna, kun esimiehillä on valmius saattaa laatukäsikirja henkilös-
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tön käyttöön, saadaan jatkossa parempia tuloksia laadun suhteen. Tällöin yrityk-

sen johtoryhmä saa oikeampaa ja käyttökelpoisempaa dataa päätösten tekemi-

seen. Toissijaisesti laatukäsikirja toimii johdon apuna auditoinneissa. 

 

 

8.3 Visuaalisuuden vaikutus tehokkaaseen viestintään 
 

Tiedon visualisoinnista puhutaan usein silloin, kun tarkoituksena on visualisoida 

numeraalista dataa. Laatukäsikirjassa ei kuitenkaan ole tarkkoja lukuja, vaan ta-

voitteena on visualisoida tekstiä. Merkityksellistä onkin se, mitä visualisoinnilla 

haluttiin saavuttaa. Tietoa visualisoitaessa hyviä käyttökohteita ovat esimerkiksi: 

poikkeamien korostaminen, trendien kuvaaminen, eri aikajaksojen vertaaminen, 

suuren tietomäärän kiteyttäminen tai tärkeän tiedon alleviivaaminen (Pengon 

2018.) Laatukäsikirjan visualisoinnissa keskityin nimenomaan suuren tietomää-

rän kiteyttämiseen ja tärkeän tiedon alleviivaamiseen. Tärkeitä tietoja on koros-

tettu tekstissä eri menetelmin, jotka esittelin aiemmin työselvityksessä. Lisäksi 

suurta tietomäärää on rajattu sekä pohtimalla tiedon merkityksellisyyttä, että hyö-

dyntämällä jo olemassa olevia kaavioita. Projektin aikana päivitin esimerkiksi pro-

sessikaavioita, joissa prosessit kuvattiin yksinkertaisesti ja helposti ymmärrettä-

västi kaavion avulla, tekstimäärän sijaan. Valitettavasti opinnäytteeseen 

käytettävä aika ei riittänyt kaikkien prosessikaavioiden päivittämiseen. Suositel-

tavaa olisi, että kehitystä jatkettaisiin yrityksessä ja kaikki ohjeistuksen ja proses-

sikaaviot päivitettäisiin yhdenmukaiseen ulkoasuun ja esitysmuotoon. Tein työ-

ohjeistuksille pohjan, joka mukaili yrityksen graafisessa ohjeistossa olevaa 

kirjepohjaa. Näin uudistettuun ulkoilmeeseen saatiin nykyinen logo ja tarvittavat 

tarkastustiedot näkyviin. 

 

Visuaalisesti miellyttävään esitystapaan kuuluvat selkeys ja tiedon looginen jär-

jestäminen. Laatukäsikirjaa uudistettaessa kiinnitin huomiota etenkin esitystavan 

selkeyteen ja tekstin oikeellisuuteen. Esitystapaa selkeyttäviä elementtejä ovat 

tiedon hierarkkinen asettelu, joka muodostaa pohjan koko laatukäsikirjalle sekä 

visuaaliset elementit, jotka jakavat tekstiä loogisiin osioihin. Uusi rakenne ja tie-

don järjestäminen vaikuttivat prosessin aikana siten, että huomattiin vanhassa 
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laatukäsikirjassa olevan samaa tietoa useassa eri kohdassa. Nämä tiedot yhdis-

tettiin ja tarpeen mukaan tiivistettiin, jotta saman aihepiirin tiedot löytyisivät loogi-

sena kokonaisuutena yhden otsikon alta. Tällainen järjestelmällinen esitystapa 

helpottaa jatkossa myös laatukäsikirjan käyttöä ulkoisissa – ja asiakasauditoin-

neissa, kun kaikki käsiteltävään aiheeseen liittyvä tieto on yhdessä paikassa. Sa-

malla osana prosessia tietoa myös päivitettiin ja vanhentuneet osiot poistettiin.  
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9 Pohdinta 
 

 

Laatukäsikirjan uudistaminen on prosessina hyvin laaja. On todennäköistä, että 

laatukäsikirja on yrityksessä muutamien henkilöiden ylläpitämä oman työnsä 

ohella. Tällöin laatukäsikirja voi jäädä tahattomastikin etäiseksi henkilöstölle, 

etenkin, jos sitä hyödynnetään vain ulkoisissa auditoinneissa. Henkilöstölle laa-

tukäsikirjasta olisi kuitenkin suurin hyöty työssään. Laatu syntyy tekijöiden kä-

sissä, ei vain johtoportaan palavereissa ja auditoinneissa. Hyvää laatukäsikirjaa 

ei ole kuitenkaan luotu auditoijaa varten, vaan käyttöön helpoksi työkaluksi, joka 

kokoaa yrityksen laadun ja siihen liittyvän ohjeistuksen ”yksiin kansiin” tai tässä 

tapauksessa yhdelle sivustolle. Uudistettu laatukäsikirja onkin tehty palvelemaan 

koko organisaatiota, ei vain osaa siitä, ulkoisia sidosryhmiä unohtamatta. 

 

Ennen prosessin aloittamista käsitykseni laadusta oli heikko. Käytännössä kat-

soin asiaa usein asiakkaan näkökulmasta, eli siitä, josta minulla oli eniten koke-

musta. Vaikka olen ollut useamman vuoden töissä myös asiakaspalvelussa, ei 

siellä useinkaan puhuttu suoraan laadun käsitteestä, vaikka sitähän hyvä asia-

kaspalvelu on; laadukkaan asiakaskokemuksen luontia. Saatikka sitten, että mi-

nulla olisi ollut minkäänlaista käsitystä, miten tuotantoyrityksen laatu toimii. Koen, 

että kun laatukäsitteeseen ja laadunhallintaan on kerran perehtynyt, ei sitä voi 

enää sen jälkeen sivuuttaa. Laatu on kokonaisvaltaista, sen tulisi olla yrityskult-

tuurissa kuin köysi, joka kulkee yrityksen läpi jokaisen työntekijän pitäessä kiinni 

yhteisestä köydestä. Laatua ei tulisi ajatella abstraktina käsitteenä, joka kootaan 

laatukäsikirjaan, koska ”niin nyt vain kuuluu tehdä”. Vaan laadun tulisi olla konk-

reettista ja ymmärrettävää, niin että jokainen työntekijä ymmärtää oman merki-

tyksensä laadun luomisen prosessissa. Laatua voisikin kuvata myös puun muo-

dossa, latvassa on turha puhua laadusta, jos juuret ovat huonokuntoiset. 

 

Prosessina laatukäsikirjan uudistaminen oli paljon odottamaani laajempi. Käsi-

tykseni visualisoinnista muuttui myös projektin myötä. Ajattelin visualisointia 

aiemmin nimenomaan kaavioiden ja kuvioiden luontina ja pohdinkin aluksi, miten 

onnistun visualisoimaan massiivista tekstimäärää. Yhdenmukaisen ulkoasun luo-

minen oli mielenkiintoinen ja haastava tehtävä, jossa sain käyttää luovuuttani ja 
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toimeksiantaja luotti visiooni. Tekstin visualisointia on tehtävä harkiten, koska 

kaikkea tekstiä ei voida vain muuttaa kaavioiksi ja kuviksi. Mielestäni lopputulos 

on onnistunut ja visuaalisia elementtejä on käytetty harkiten, nimenomaan koros-

tamaan tärkeimpiä kohtia. Toimeksiantaja totesi, että nyt asiakkailla on mahdolli-

suus muistaa laatukäsikirjasta merkityksellisiä osioita. Lisäksi vision ja strategian 

esittäminen kuvana on selkeä ja mieleenpainuva tapa, joka palvelee sekä yrityk-

sen työntekijöitä että asiakkaita.  

 

Aikataulua luodessani oli jo alun perin puhetta toimeksiantajan kanssa, että aika-

taulutus on melko optimistinen. Toisaalta halusin tarkoituksella luoda tiukan aika-

taulun, jossa on tarpeen mukaan varaa joustaa, eikä niin, että kaikki käytettävissä 

oleva aika olisi jo valmiiksi laitettu projektiin, ja mahdollisten muutosten ilmaantu-

essa olisi jouduttu pohtimaan, kyetäänkö projekti toteuttamaan. Lisäksi myös ai-

kataulussa tuli ottaa huomioon toimeksiantajan tilanne ja käytettävissä oleva 

aika, koska koko projekti vaati panostusta myös toimeksiantajan puolelta. Ilok-

seni yhteistyö on kuitenkin sujunut hyvin ja projekti saatiin toteutettua suunnitel-

lusti niin, että toimeksiantaja pystyy hyödyntämään uutta laatukäsikirjaa jo ke-

vään 2020 auditoinneissa.  

 

Oman ammatillisen kehitykseni kannalta onnistuin saavuttamaan asettamiani ta-

voitteita hyvin. Opin visuaalisesta viestinnästä ja projektinhallinnasta prosessin 

aikana. Myös omat viestintätaitoni kehittyivät ja sain kehittää myös muutoksen 

viestintää organisaatiossa. Opin paljon myös muutosprosessin kulusta ja ajan-

käytön haasteista. 

 

Laatukäsikirjaa voisi jatkokehittää vielä yhdenmukaistamalla työohjeet ja lomak-

keet, jotta kaikkien visuaalinen ilme toistuisi graafisen ohjeistuksen mukaisena. 

Tällainen läpikäynti voisi vielä helpottaa yritystä karsimaan epäolennaista tietoa 

ja päivittämään ohjeita ja prosessikaavioita säännöllisesti, jotta tieto pysyy ajan-

tasaisena. 

 

On huomattavaa, ettei laadunhallintatyökalua ole pohdittu juurikaan asiakasvies-

tinnän merkityksellisyyden kannalta aihepiirin aiemmissa opinnäytteissä. Myös-

kään vastaavaa visualisointia ei ole aiemmin suoritettu. Aiheen tutkimista voisi 
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jatkaa esimerkiksi tutkimalla laatukäsitettä yrityksen johtoportaan ja työntekijöi-

den ymmärryserojen kautta sekä tutkimalla visuaalisen esityksen vaikutusta näi-

den ryhmien ymmärryksen kehittämisessä. Näillä jatkotutkimuksilla voitaisiin saa-

vuttaa myös työelämän kannalta merkittävää tietoutta, ottaen huomioon, että 

muun muassa kansainväliset ISO standardit edellyttävät, että laadun käsite ja 

edellytykset ovat koko organisaation tiedossa. 

 

Hyvä laatukäsikirja -käsitettä sinällään voisi myös tutkia ja laatia yrityksille konk-

reettisen oppaan hyvästä laatukäsikirjasta. Näkökulmaa voisi rajata yrityksen si-

säisen käytön tai sidosryhmien tarpeen mukaan. Laatukäsikirjan käsitettä voisi 

myös vertailla yrityksen alan mukaan, tuotantoyrityksellä laatukäsikirjan sisältö 

on erilainen verrattuna esimerkiksi palveluyritykseen. 

 

Oleellista laadun kannalta lienee se, ettei laatua tehdä vain tekemisen vuoksi, 

eikä laatukäsikirjaa vain sen itsensä vuoksi. Hyvä laatukäsikirja palvelee koko 

yritystä, ei estä sitä toimimasta, eikä ole olemassa turhanpanttina:  

Tilanne on kuin tarinan tuhatjalkaisella, joka mennä köpitti iloisesti eteen-
päin, kunnes joku kysyi: -Miten sinä oikeastaan saat kaikki jalkasi koor-
dinoitua? Tuhatjalkainen ryhtyi miettimään asiaa – teki ehkä kävelemi-
selle laatujärjestelmän – eikä sen jälkeen päässyt enää mihinkään.  
(Lillrank 1998, 134.) 
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