Sähkönjakeluverkon KVR-hankkeen
projektikäsikirja
Antero Kotka

Opinnäytetyö
Maaliskuu 2021
Tekniikan ala
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
Sähkötekniikka

Kuvailulehti
Tekijä(t)

Julkaisun laji

Päivämäärä

Kotka, Antero

Opinnäytetyö, AMK

Maaliskuu 2021

Sivumäärä

Julkaisun kieli

57

Suomi
Verkkojulkaisulupa
myönnetty: x

Työn nimi

Sähkönjakeluverkon KVR-hankkeen projektikäsikirja
Tutkinto-ohjelma

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
Työn ohjaaja(t)

Veli-Matti Häkkinen, Vesa Hytönen
Toimeksiantaja(t)

Enerke Oy
Tiivistelmä

Enerke Oy:llä oli tarve kehittää KVR-muotoisten sähkönjakeluverkko hankkeiden työn laatua. Toimeksiantajan oli tarpeen löytää ne toimenpiteet sekä kehityskohdat, joilla voidaan
havainnoida mahdolliset laatupoikkeamat hankkeiden aikana ja näin varmistua laadullisesta työstä. Laadullisten poikkeamien minimointiin toimeksiantaja toivoi käytettäväksi sisäisiä auditointeja. Sisäisillä auditoinneilla voidaan kattavasti havainnoida hankkeiden laadulliset asiat.
Laadullisen työn lähtötilanteen tarkastelu ja KVR-muotoisten hankkeiden tyypillisimmät kehittämiskohteet koostettiin aiempien hankkeiden pohjalta haastatteluin, sekä tilaajien laatumittareiden avulla. Näiden lisäksi toimeksiantajan nykyiset yleiset toimintatavat sekä tulevaisuuden visio huomioiden, voitiin kehittämistehtävässä laatia toimintaohjeet laadullisen työn kehittämiseen ja jatkumiseen.
Lähtötilanteen koontien perusteella kehitettiin hankkeissa käytettäviä projektidokumentteja sekä laadittiin niiden hallinnointiin tarkempi ohjeistus. Työssä kehitettiin myös toimeksiantajan sisäisten auditointien kysymyksiä lähtötilanteen pohjalta sekä suoritettiin Kiteen
toimipisteeseen sisäinen auditointi projektinhallintaan / laadunhallintajärjestelmään.
KVR-muotoisten hankkeiden projektidokumenttien laadinta ja niiden merkitys selventyi
tarkemman ohjeistuksen johdosta. Lisäksi keskeneräisten hankkeiden laadun varmistus
prosessi helpottui sisäisten auditointien pohjalta. Opinnäytetyössä muodostettujen ohjeistuksien ja toimintatapojen johdosta, toimeksiantajan on mahdollista kehittää omaa laadullista työtä.

Avainsanat (asiasanat)

KVR-hanke, laadunhallinta, sisäinen auditointi, kehittäminen, sähkönjakeluverkko
Muut tiedot (salassa pidettävät liitteet)
Liitteet 2 ovat salassa pidettäviä, ja ne on poistettu julkisesta työstä. Salassapidon perusteena on viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n kohta 17: yrityksen liike- tai ammattisalaisuus. Salassapitoaika on viisi (5)
vuotta. Salassapito päättyy 8.4.2026.

Description
Author(s)

Type of publication

Date

Kotka, Antero

Bachelor’s thesis

March 2021
Language of publication:

Finnish
Number of pages

57

Permission for web publication: x

Title of publication

A project handbook for design-build electrical grid projects
Degree programme

Electrical and Automation Engineering
Supervisor(s)

Häkkinen, Veli-Matti and Hytönen, Vesa
Assigned by

Enerke Oy (Ltd.)
Abstract

Enerke Ltd. has a need to develop the quality of the work of design-build at electrical grid
projects. It was necessary for the client to find the measures and development points that
could be used to observe possible quality deviations during the projects and thus ensure
quality work. To minimize qualitative deviations, the customer hoped that internal audits
would be used to ensure projects quality. Internal audits can comprehensively observe the
qualitative aspects of projects.
Examination of the initial situation of quality work and the most typical development targets for design-build projects were compiled on the basis of previous projects through interviews, as well as with the help of customer quality indicators. In addition to these, taking notice into the client's current general operating methods and visions for the future, it
was possible to draw up guidelines for the development and continuation of quality work
in the thesis.
On the basis of the summary, the project documents used in the projects were developed
and more detailed instructions for their management were made. The thesis also developed the customer's internal audit questions based on the initial situation and performed
an internal audit for the Kitee´s office project management / quality management system.
By developing project documents for design-build projects, the whole process came
clearer and more purposeful. In addition, the quality assurance process were developed
for unfinished projects by the basis of internal audits. Due to the guidelines and operating
methods formed in the thesis, it is possible for the client to develop its qualitative work.

Keywords/tags (subjects)

design-build, quality management, internal audit, develop, electrical grid
Miscellaneous (Confidential information)
Annex 2 is confidential and has been removed from the public thesis. The basis for secrecy is the Publicity law
621/1999 24§, section 17, commercial or trade secret of the company. Period of the secrecy is five (5) years,
secrecy ends 8.4.2026

1

Sisältö
1

Johdanto ........................................................................................................ 3

2

Opinnäytetyön lähtökohdat ............................................................................ 5

3

4

5

6

2.1

Enerke Oy:n esittely .................................................................................... 5

2.2

Opinnäytetyön tavoitteet ............................................................................ 6

2.3

Kehittämismenetelmät ja aineisto .............................................................. 8

Sähkönjakeluverkon kokonaisvastuurakentaminen ......................................... 9
3.1

KVR-hankkeen vastuut ................................................................................ 9

3.2

KVR-hankkeen onnistuminen .................................................................... 11

ISO 9000 -standardisarja ............................................................................... 15
4.1

Laadunhallintajärjestelmä ......................................................................... 16

4.2

Laadunhallintajärjestelmän hyödyt ........................................................... 18

Sisäinen auditointi ........................................................................................ 19
5.1

Auditoinnin kohteet .................................................................................. 20

5.2

Auditoinnin osapuolet sekä hyödyt osapuolille ........................................ 21

5.3

Auditointiprosessi ja -tekniikat.................................................................. 22

Kehittämistehtävän toteutus ........................................................................ 25
6.1

Laadunhallintajärjestelmän nykytilanne ................................................... 26

6.2

Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen ................................................ 28

6.3

Dokumenttipohjien kehittäminen ............................................................. 28

6.4

Sisäinen auditointi ..................................................................................... 39

6.5

KVR-hankkeiden toimitusprosessin kehittäminen .................................... 40

7

Kehittämistehtävän tulokset ......................................................................... 40

8

Johtopäätökset ja pohdinta .......................................................................... 42

Lähteet ................................................................................................................ 43
Liitteet ................................................................................................................. 45
Liite 1. Projektidokumenttien ohjeistus / ohjaus ................................................. 45

2
Liite 2. Liiketoimintaprosessin vaiheet (poistettu salassapitosopimuksen
mukaisesti) ............................................................................................................ 49
Liite 3. Sisäisen auditoinnin raportt ...................................................................... 50
Liite 4. Sisäisen auditoinnin kysymykset ............................................................... 52

Kuviot

Kuvio 1. Elenia Oy:n KVR-hankkeen vastuunjako ................................................. 10
Kuvio 2. Hankkeen onnistumisen määrittely ........................................................ 11
Kuvio 3. Onnistumisen aikajana suunnittelu-rakennus hankkeissa ..................... 12
Kuvio 4. Hankkeiden onnistumiskriteerit tutkimusten mukaan ........................... 14
Kuvio 5. ISO 9000, -9001 ja -9004 perustuva laajennettu
laadunhallintajärjestelmä ..................................................................................... 17
Kuvio 6. Laadunhallintajärjestelmän periaatteet ................................................. 18
Kuvio 7. Auditointitilanteen erityistaidot ............................................................. 21
Kuvio 8. Esimerkki auditointiprosessista .............................................................. 23
Kuvio 9. Mape-valokuva kaapelijatkosta .............................................................. 27
Kuvio 10. Hankkeen pääkansio verkkolevyllä ....................................................... 38
Kuvio 11. Alikansiot verkkolevyllä ........................................................................ 38

3

1 Johdanto
Sähköverkkoyhtiöt maakaapeloivat sähkönjakeluverkkojaan maan alle, jotta
sähkönjakelun toimintavarmuus paranisi. Sähkönjakeluverkkojen toimintavarmuus
on koetuksella johtuen esimerkiksi syysmyrskyistä, kun puut kaatuvat sähkölinjoille.
Maakaapelointihankkeiden ja kokonaisvastuurakentamismuotoisten (KVR) urakoiden
yleistyessä sekä kilpailutilanteiden kasvaessa – laadullisen työn merkitys kasvaa
samassa suhteessa.

Sähkömarkkinalain uudistuessa vuonna 2013 astui voimaan uudet säännökset
sähkönjakeluverkkojen toimintavarmuudelle. Uudistunut sähkömarkkinalaki asettaa
aikavaatimuksen, jolloin jakeluverkonhaltijan on täytettävä 51§:n 1 momentin 2 ja 3
kohdassa säädetyt vaatimukset tulee olla tehtynä. Aikavaatimukselle voidaan tosin
hakea jatkoa painavien syiden johdosta. (Sähkömarkkinalaki 588/2013, 119§)

51 §
Jakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset
Jakeluverkko on suunniteltava ja rakennettava, ja sitä on ylläpidettävä siten,
että:
1) verkko täyttää järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan asettamat verkon
käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset;
2) jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta
asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun
keskeytystä;
3) jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta
muulla kuin 2 kohdassa tarkoitetulla alueella verkon käyttäjälle yli 36 tuntia
kestävää sähkönjakelun keskeytystä.
Jakeluverkonhaltija voi määrittää käyttöpaikkaan sovellettavan tavoitetason 1
momentin 3 kohdasta poiketen paikallisten olosuhteiden mukaisesti, jos:
1) käyttöpaikka sijaitsee saaressa, johon ei ole siltaa tai vastaavaa muuta
kiinteää yhteyttä taikka säännöllisesti liikennöitävää maantielauttayhteyttä; tai
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2) käyttöpaikan vuotuinen sähkönkulutus on ollut kolmen edellisen
kalenterivuoden aikana enintään 2 500 kilowattituntia ja 1 momentin 3 kohdan
vaatimuksen täyttämisen edellyttämien investointien kustannukset olisivat
käyttöpaikan osalta poikkeuksellisen suuret sen muista käyttöpaikoista etäisen
sijainnin vuoksi.
(Sähkömarkkinalaki 588/2013, 51§).

Opinnäytetyö on tarpeellinen kilpailutilanteiden ja laadullisten toimitusprosessien
kysynnän kasvaessa. Alalla turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasiat sekä
asiakastyytyväisyys ovat suuressa merkityksessä. Näiden osa-aluiden jatkuva
kehittäminen ja optimointi kehityksen mukana on haasteellista. KVRtoteutusmuotoiset hankkeet voivat olla ajallisesti hyvinkin pitkiä. Varsinkin tällöin
jokaisen osaprosessin toteutus korostuu, jotta voidaan tehdä laadullista, taloudellista
ja tehokasta työtä.

Tähän erityiseen haasteeseen tarvitaan selkeä, yhtenäinen ja konkreettinen
toimintamalli, jolla KVR-hankkeet saadaan valmistumaan entistä taloudellisemmin ja
laadukkaamin niin tilaajan, asiakkaan kuin oman henkilöstönkin näkökulmasta. Ilman
tällaista toimintamallia hankkeiden laatu ja kannattavuus on heikompaa, koska
yhdenkin osaprosessin epäonnistuminen tai huomiotta jättäminen voi johtaa
kaikkien osapuolten kannalta huonoon lopputulokseen.

Opinnäytetyössä tehtiin projektikäsikirja Enerke Oy:lle KVR-hankkeisiin
sopimusvaiheesta ylläpitovaiheeseen. Tämän liitteeksi tulivat KVR-projekteissa
tarvittavat dokumenttipohjat sekä sisäisen auditoinnin kysymykset. Projektikäsikirjaa
voidaan kehittää yrityksen sisällä, kunhan saadaan konkreettista näyttöä käsikirjan
ohjeistuksista ja kysymysten hyödyllisyyksistä käytännön työssä. Tulokset nähdään
todennäköisesti vasta opinnäytetyön jälkeen, koska monet KVR-hankkeet voivat olla
jopa yli vuoden mittaisia.
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2 Opinnäytetyön lähtökohdat
Työn tilaajan eli sähköverkkoyhtiön näkökulmasta laadukas työ on erittäin tärkeää.
Sähköverkkoyhtiöt investoivat vuosittain suuria summia jakeluverkkojensa
toimintavarmuuteen, tällöin he myös vaativat laadukasta ja kestävää työtä. Tilaajien
erilaiset laatumittarit kertovat kattavasti hankkeiden kokonaisonnistumisista ja
urakoitsijoiden laadullisesta suoriutumiskyvystä. Kustannustehokkaat investoinnit
KVR-hankkeisiin, luottamus urakoitsijan työnlaatuun sekä asiakastyytyväisyys ovat
isossa merkityksessä ja niillä on painoarvoa kilpailutilanteissa, kun verrataan eri
urakoitsijoita keskenään.

Urakoitsijan näkökulmasta KVR-muotoisten hankkeiden laajamittaisuuden ja
monivaiheisuuden takia laadullisen ja kustannustehokkaan työn tuottaminen on
haasteellista. Urakoitsija voi tehdä monen eri tilaajan hankkeita, jolloin haastetta
lisää tilaajakohtaiset toimintatavat.

Eri tilaajien laatumittareiden ymmärrys tuo laajemman kokonaisprosessin
ymmärryksen. Tällöin voidaan tehostaa urakoitsijan työprosessien osa-alueita ja
yhtenäistää toimintatavat, jolloin voidaan tuottaa laadullista ja kustannustehokasta
työtä.

2.1 Enerke Oy:n esittely
Toimeksiantajana on Enerke Oy, joka toimii muun muassa sähköasemien-, teollisuuskiinteistöiden- ja sähkönjakeluverkkojen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Toimeksiantajan suurimpia asiakkaita ovat teollisuusyritykset, sähköyhtiöt,
vesivoimayhtiöt, kiinteistöyhtiöt, liikelaitokset ja julkisyhteisöt. (Enerke Oy n.d.)

Enerke Oy on perustettu vuonna 2002 ja sen liikevaihto oli 37,9 miljoonaa euroa
vuonna 2019. Samana vuonna materiaaliostoja oli tehty 15 miljoonalla eurolla.
Vuonna 2019 työntekijöitä yrityksessä työskenteli 225 henkilöä. Toimipaikkoja on 15
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kappaletta, joista päätoimipaikka sijaitsee Joensuun ja Kontionlahden rajalla Lehmossa. Yritys on osa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n konsernia. (Enerke Oy n.d.) Enerke
Oy:ssä kannustetaan ja tuetaan työntekijöiden kouluttautumista ja panostetaan
työssä viihtyvyyteen, tarjoamalla uralla etenemismahdollisuuksia ja huomioimalla
työntekijöiden henkilökohtaiset tarpeet sekä tavoitteet kattavasti.

Jyväskylän toimipisteessä, jossa opinnäytetyö tehtiin, oli sinä aikana töissä 1 tiimipäällikkö, 2 verkostosuunnittelijaa ja 8 verkostoasentajaa. Työmaat sijaitsivat pääsääntöisesti Keski-Suomen alueella, Elenia Oy:n ja Järvi-Suomen Energia Oy:n verkkoalueilla. Elenia Oy ja Järvi-Suomen Energia Oy olivat kirjoitushetkellä Jyväskylän toimipisteen suurimmat työllistäjät. (Penttinen 2021.).

2.2 Opinnäytetyön tavoitteet
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Enerke Oy:lle KVR-toteutusmuodolla
toteutettavien hankkeiden läpiviemistä helpottava projektikäsikirja. Lähtökohdat ja
pääpainopisteet projektikäsikirjalle saatiin kartoittamalla nykyiset toimintatavat ja
toimeksiantajan tuleva visio. Projektikäsikirja sisältää ohjeistuksen hankkeissa
käytettävien projektidokumenttien ylläpitoon, sopimusvaiheesta aina
ylläpitovaiheeseen. Lisäksi projektikäsikirjaan määriteltiin sisäisen auditoinnin
kysymykset laadullisen työn tueksi ja varmistukseksi laadusta sekä suoritettiin Kiteen
toimipisteen sisäinen auditointi.

Enerke Oy:n toimintamallit pohjautuvat auditoituun / auditoitavaan laatu- ja
ympäristöjärjestelmään, joten opinnäytetyössä keskityttiin myös sen asettamiin
vaatimuksiin. Näiden edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi määriteltiin
kehittämiskysymykset, joihin opinnäytetyössä oli tarkoitus saada vastaukset sekä
saada syvempi ymmärrys näiden syy-seuraussuhteista.

Kysymys 1: Miten onnistua KVR-muotoisissa hankkeissa laadullisesta- ja
kustannustehokkaasta näkökulmasta?
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Kysymys 2: Kuinka yhtenäistää ja ylläpitää yrityksen toimintatapoja hankkeiden koko
elinkaaren ajaksi?

Kysymys 3: Kuinka varmistutaan laadullisesta työstä ja kuinka tunnistetaan
mahdolliset laatupoikkeamat jo hankkeiden aikana?

KVR-hankkeet ovat todella laajoja ja yleensä pitkä kestoisia kokonaisuuksia. Tämän
takia opinnäytetyö päädyttiin yhdessä toimeksiantajan kanssa rajaamaan
sopimusvaiheesta ylläpitovaiheeseen ja tähän kuuluvien prosessien kehittämiseen
sekä ongelmakohtien tunnistamiseen. Työssä keskitytään pääasiassa
projektipäällikön vastuu alueisiin, kuitenkin koko toimitusketju huomioiden.

Näiden asetettujen tavoitteiden pohjalta kehitettiin toimeksiantajan avulla
toimintatapa, jonka avulla muun muassa projektipäälliköt voivat varmistua
laadullisesta työstä ja siitä, että kaikki oleelliset työvaiheet ovat tehtynä.
Projektipäälliköt voivat dokumentoida oman työn tarkastuksensa toimeksiantajan
sisäisiin järjestelmiin. Tämä tarkastus olisi myös muiden toimeksiantajan
työntekijöiden saatavilla, jolloin esimerkiksi loma-ajan sijainen tietää helposti missä
vaiheessa hanketta mennään.

Asetetun tavoitteen toteuttaminen tuli aloittaa suorittamalla haastatteluita sekä
analysointeja menneiden tai käynnissä olevien hankkeiden osalta. Näissä käytiin
lävitse hankkeiden onnistumiset tai epäonnistumiset laadullisesta- sekä
kustannustehokkaasta näkökulmasta. Haastatteluiden tueksi toimeksiantaja valitsi
sisäisen auditoinnin Kiteen toimipisteeseen.

Laadullisen työn määrittelyssä tuli tunnistaa mahdolliset toistuvat vaikeudet tai
laatupoikkeamat ja käydä niiden syy-seuraussuhteet tarkoin lävitse sekä ehdottaa tai
suorittaa niille korjaavat toimenpiteet. Kustannustehokkaan työn määrittelyssä
analysoitiin esimerkiksi työresurssien tehokasta käyttöä ja mahdolliset työvaiheet,
jotka tilapäisesti kuormittavat työresursseja.
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2.3 Kehittämismenetelmät ja aineisto
Opinnäytetyö luonnehditaan tutkimusasetelmaltaan kehittämistutkimukseksi, koska
tavoitteena oli aikaan saada konkreettinen ja käytännönläheinen muutos toimintatapoihin. Enerke Oy:n KVR-hankkeiden laatu, nykytila ja kustannustehokkuus oli kehittämistutkimuksen kohteena. Kehitystyössä tehdyssä kehittämistutkimuksessa on yhdistelmä määrällistä eli kvantitatiivista ja laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkitaan kohteen ilmiöitä sekä kerätään aineistoa objektiivisella lähtökohdalla. Opinnäytetyössä kvalitatiivinen tutkimusote näkyy aineiston hankkimisena toimeksiantajan työntekijöiden haastatteluilla ja sisäisen auditoinnin tuloksilla. (Kananen 2015, 67.). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käsitellään ja tulkitaan tilastoja sekä numeroita. Opinnäytetyössä kvantitatiivinen tutkimusote ilmenee laadullisen- ja kustannustehokkaan työn alkutilanteiden mittauksin, haastattelujen ja sisäisten auditoinnin tulosten analysoinnilla sekä ohjeistuksien ja toimintatapojen tutkimuksella ja kehittämisellä. (Kananen 2015, 67.)

Opinnäytetyön tietoperustan pääasiallisena tarkoituksena on luoda tuki kehittämistutkimukselle, jossa yhtenäistetään ja kehitetään laadullista työtä KVR-muotoisille
projekteille. Kehittämistutkimus on tehty Enerke Oy:ssä tehtävien KVR-muotoisten
projektien toimintaan ja sen nimenomaisille toimintamalleille. Näin ollen tätä kehittämistutkimusta ei välttämättä voida hyödyntää muissa yhtiöissä, muun muassa yhtiökohtaisten toimintatapojen vuoksi.

Tietoperustassa tarkastellaan ISO-laatujärjestelmän asettamia vaatimuksia sekä KVRhankkeiden teoreettista taustaa suhteessa toimeksiantajan toimintatapoihin. Opinnäytetyössä oli tarkoituksena ISO-laatujärjestelmään ja KVR-muotoisiin hankkeisiin
perustuen kehittää toimeksiantajan toimintatapoja, kohti laadukkaampaa ja yhteneväistä toimintaa.
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Haastatteluosuus, sisäinen auditointi ja projektidokumentit rajattiin käsittämään vain
KVR-muotoisia hankkeita, jottei työn laajuus leviäisi käsittämään myös muun tyyppisiä hankkeita, joita toimeksiantaja harjoittaa. Kehittämistyön rajauksella varmistuttiin
perusteellisemmasta kehittämistyöstä toimeksiantajan näkökulmasta.

Kehittämistutkimuksia liittyen toimintatapojen yhtenäistämiseen ja laatuun on tehty
aiemminkin. Tässä opinnäytetyössä kehittämistutkimus perustuu kuitenkin Enerke
Oy:n omiin ja osittain ISO-laatujärjestelmän asettamiin lähtökohtaisiin vaatimuksiin.
Tämä osiltaan poistaa linkin tämän työn ja muiden töiden väliltä. Kehittämistöihin,
jotka kehittävät olemassa olevaa toimintamallia, tulee suhtautua lähdekriittisesti niiden vaihtelevan soveltuvuuden takia.

3 Sähkönjakeluverkon kokonaisvastuurakentaminen
Kokonaisvastuurakentaminen eli KVR-hanke tarkoittaa tässä kehittämistyön tapauksessa sähkönjakeluverkon rakentamishankkeita, jotka pitävät sisällään hankkeiden kokonaisvaltaisen läpiviennin suunnittelusta työn luovutukseen, eli alusta loppuun periaatteella. Sähköverkkoyhtiö kuten Elenia Oy kilpailuttaa sähkönjakeluverkkojen KVR-hankkeen ja valitsee sille yhden pääurakoitsijan, jolla on vastuu huolehtia
hankkeen kokonaistoteutumisesta. (Urakkamuodot n.d.). Sähkönjakelupuolella KVRmuotoiset hankkeet ovat kasvavassa määrin yleisin urakkamuoto.

3.1 KVR-hankkeen vastuut
KVR-hankkeiden vastuunjako on yleensä selkeä, pääosallisina toimii tilaaja sekä pääurakoitsija. Pääurakoitsijalla on vastuu laadullisesta työstä ja että hanke toteutetaan
tilaajan määrittämien ohjeistuksien sekä voimassa olevien standardien- ja
lainsäädäntöjen mukaisesti. KVR-hankkeissa korostuu erityisesti urakoitsijoiden
vastuu, laatu ja sisäisten prosessien ymmärrys sekä niiden optimointi. Pääurakoitsijan on myös mahdollista ostaa jokin osa-alue alihankintana, esimerkiksi suunnittelu.

10
Tällöin pääurakoitsija on kuitenkin edelleen kokonaisvaltaisessa vastuussa suunnittelusta. (Aho 2014, 45.)

Esimerkiksi Elenia Oy:ltä eli työn tilaajalta saatujen KVR-muotoisten
sähkönjakeluverkkojen saneeraushankkeiden vastuunjako on yleensä seuraavanlainen. Tilaaja on laatinut keskijänniteverkon yleissuunnitelman, josta selviää
kaapeloitavan sähkönjakeluverkon lähtö- ja loppupiste. Tilaaja laatii alustavan yksikköluettelon sekä hankkeessa käytettävät ohjeistukset ja toimittaa ne pääurakoitsijalle. Pääurakoitsija laatii pienjänniteverkon sähköteknisenmitoituksen aiemmin
määritellylle alueelle, hyväksyttää sen tilaajalla ja toteuttaa hankkeen maastosuunnittelun, rakentamistyöt, sähköasennukset ja loppudokumentoinnin tilaajan
sähköiseen järjestelmään (kuvio 1).

Kuvio 1. Elenia Oy:n KVR-hankkeen vastuunjako
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3.2 KVR-hankkeen onnistuminen
KVR-hankkeissa on yleensä useampi osapuoli ja jokaisella heillä on omat näkemyksensä hankkeiden onnistumisen suhteen sekä tietyt omat kriteerit, joilla he
määrittelevät onnistumisen. Tämän vuoksi on yksiselitteisesti vaikeaa määritellä
hankkeen onnistumista. (Aho, 2014, 46.) (Edmond & Chan 2007.). Suunnittelu-rakennus (design-build) hankkeiden onnistumisia ja niiden kriteereitä ovat tutkineet
muun muassa Chan et al. (2007). (Aho, 2014, 47.).

Kyseinen toteutusmuoto on hyvin samankaltainen kuin KVR-muotoiset hankkeet, eli
niissä yhdistyy hankkeen suunnittelu ja rakentaminen, eikä vain esimerkiksi rakentaminen. Tästä syystä voidaan Chan et al. (2007) tutkimustuloksia tarkastella osittain
samoin kriteerein.

Hankkeiden onnistumista määriteltäessä on tarpeen mitata, miten hyvin asetetut
tavoitteet on saavutettu. Mittaamalla tavoitteiden onnistumista, saadaan melko objektiivinen tulos (Aho, 2014, 47-48.) Kuviossa 2 esitetään hankkeen onnistumisen
määrittely mukaillen Chan et al:n määritelmää.

Kuvio 2. Hankkeen onnistumisen määrittely (mukaillen Chan et al. 2002)

Chan et al. (2002) tutkimusten mukaan tavoitteita ja kriteereitä on kahden tyyppisiä,
subjektiivisia ja objektiivisia. Subjektiiviset tavoitteet tässä yhteydessä kuvastavat
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hankkeen osapuolten yksittäisiä näkökulmia onnistumisesta ja ovat vaikeammin mitattavissa. Objektiiviset tavoitteet kuvastavat kaikista osapuolista riippumatonta
näkökulmaa eli eivät pohjaudu kenenkään omiin näkemyksiin ja ovat näin ollen
helpommin mitattavissa. (Aho, 2014, 48.) Tutkimuksista ilmenee, että koko hankkeen
elinkaaren ajan tulisi edellä mainittuja tavoitteita mitata ja tarkastella (kuvio 3). (Edmond & Chan 2007.)

Kuvio 3. Onnistumisen aikajana suunnittelu-rakennus hankkeissa (mukaillen Chan et
al. 2002)

Subjektiivisiin tavoitteisiin ja kriteereihin Chan et al. (2007) mukaan lukeutuvat aika,
kustannus sekä turvallisuus. Ajan suhteen tavoitteellisena kriteerinä on määritellyissä
aikatauluissa pysyminen. Aikatauluissa pysymisen mittarina toimii mittaustapa, jolla
määritellään hankkeen valmiusastetta suhteessa suunniteltuun kestoon. Aikatauluissa pysymisen mittarina voisi esimerkiksi olla tilaajan määrittämä päivämäärä, jolloin
työmaan tulisi olla valmis. Mikäli työmaa on saatu valmiiksi ennen määriteltyä
päivämäärää ollaan aikataulussa pysytty. (Edmond & Chan 2007.)

Kustannuksien tavoitteellinen kriteeri on pysyä kustannustavoitteissa, tätä voidaan
mitata vertaamalla hankkeen valmiusastetta suhteessa suunniteltuun/arvioituun
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budjettiin. Esimerkinomaisesti tämä mitattava kriteeri voisi olla työmaan kokonaisbudjetti suhteessa toteutuneeseen budjettiin. (Edmond & Chan 2007.)

Turvallisuus toimii myös tavoitteellisena kriteerinä, sen onnistumista voidaan esimerkiksi mitata vertaamalla hankkeessa tapahtuneita tapaturmia suhteessa
hankkeen valmiusasteeseen. Mikäli hanke on vasta alkutekijöissä ja todettuja
tapaturmia on jo sattunut paljon, voidaan siitä melko varmasti päätellä turvallisuudessa olevan puutteita. (Edmond & Chan 2007.)

Objektiivisiin tavoitteisiin ja kriteereihin lukeutuvat laatu, tuottavuus, tyytyväisyys ja
kestävä kehitys. Laadun kriteereinä on asiakkaan tyytyväisyys ja odotusten täyttyminen yhdenmukaisesti, mittaustapana toimii esimerkiksi vertaus työn laatuun suhteessa asetettuihin laatutavoitteisiin. Työn tilaaja voi olla etukäteen määritellyt
laadulliset tavoitteet, joita hankkeelta odottaa. Niihin tutustuminen ja niiden toteutumisen tavoitteellisuus on laadullisen työn tärkeimpiä vaiheita. (Edmond & Chan
2007.)

Tuottavuuden kriteeriä voidaan soveltaa moneen eri tehtävään ja tätä voidaan mitata esimerkiksi resurssitarpeen selvityksellä kuhunkin tehtävään. Yksinkertaistettuna
tällä voidaan varmistua, että resursseja on riittävästi tuottavuus kriteereiden täyttymiseen. (Edmond & Chan 2007.)

Tyytyväisyys pitää sisällään niin sisäiset kuin sidosryhmien, loppukäyttäjien ja asiakkaidenkin tyytyväisyyden, tätä voidaan mitata muun muassa selvittämällä osapuolten
tyytyväisyystilan hankkeeseen. (Edmond & Chan 2007.)

Kestävä kehitys on laadullisen ja “ajassa mukana” olemisen kriteeri, tätä voidaan mitata esimerkiksi havainnoimalla hankkeen vaikutukset ympäristöön. (Edmond & Chan
2007.)

Suunnittelu-rakennus hankkeita ja niiden onnistumista tutkineet Chan (2000), Ndekugri ja Turner (1994) sekä Songer ja Molenaar (1996, 1997) ovat yhtä mieltä, että
hankkeen onnistumisen kannalta tärkeimmät kriteerit ovat aika, kustannukset ja
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laatu. (Chan et al. 2002). Aikataulussa ja kustannuksissa pysyminen sekä laadulliset
vaatimukset täyttämällä on todennäköistä, että tilaaja arvostaa näiden tavoitteiden
onnistumista suunnittelu-rakennus hankkeissa. (Aho 2014, 49.) Näiden tavoitteiden
onnistuttua hankkeen kokonaisonnistumisen mahdollisuus on hyvällä tasolla, myös
aiempien tutkimusten valossa.

Ndekugri ja Turner (1994) sekä Songer ja Molenaar (1996, 1997) tutkimusten mukaan
tyytyväisyys sidosryhmien välillä on myös yksi onnistumisen kriteereistä ja tarjoaa
näin hyvät mahdollisuudet hankkeen onnistumiselle ja hyvälle yhteistyölle. Kuviossa
4 nähdään mukaillen Chan et al. (2002) laatiman taulukon tutkimustulokset.

Kuvio 4. Hankkeiden onnistumiskriteerit tutkimusten mukaan (mukaillen Chan et al.
2002)

KVR-hankkeen onnistuminen sähkönjakeluverkon työmailla

KVR-muotoisten sähkönjakeluverkon työmaiden onnistuminen yleispätevästi on
haastavaa määritellä. Luvussa 3.2 esitettyjen tutkimustulosten ja onnistumiskriteereiden täyttyminen myös sähkönjakeluverkon työmailla on toimeksiantajan
työntekijöitä haastattelemalla koettu yhtenä onnistumisen merkeistä.

Toimeksiantajalla on olemassa omat järjestelmänsä, joilla onnistumiskriteereitä voidaan jo seurata. Lisäksi tilaajien ja pääurakoitsijoiden kesken pidetään tasaisin välein
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työmaakokouksia, joissa myös näitä Chan et al. 2002 määrittelemiä onnistumiskriteereitä käydään lävitse ja dokumentoidaan pöytäkirjoihin.

Edellisessä luvussa olevien onnistumiskriteereiden täyttymistä on tärkeää myös
seurata ja tarkastella hankkeiden valmistumisen jälkeenkin. Sähkönjakeluverkko
työmaat, kun voivat olla hyvinkin pitkiä ja työmaan luovutuksen jälkeen on pääurakoitsijalla vielä ennalta sovittu takuuaika työlle. Tällöin esimerkiksi jälkireklamaatioita
saattaa tulla lumien sulettua ja pääurakoitsijan on vastuullinen hoitamaan ne.

Sähkönjakeluverkko työmaiden onnistumisen määrittäminen nähdään viime kädessä
työmaan valmistumisen jälkeen, kun taloudelliset luvut on saatu selville.
Taloudellisista luvuista käydään lävitse mitä pääurakoitsijalle jää työmaasta “viivan
alle”, eli lasketaan yhteen työmaahan liittyvät menot ja tulot. Yhtenä tärkeänä onnistumisen kriteerinä on myös työmaan aikana tulleet palautteet ja reklamaatiot sekä
työntilaajan tekemä loppuyhteenveto “risuista ja ruusuista”. (Penttinen 2021.)

Mikäli palautteista ja reklamaatioista syntyy ennalta arvaamattomia kustannuksia,
ovat ne kaikki pois työmaan katteesta. Lisäksi työntilaajan antama palaute kertoo ennakko odotuksista sekä niiden toteutumisesta ja tämä on osaltaan yhteydessä
asiakastyytyväisyyteen ja työmaan onnistumiseen.

4 ISO 9000 -standardisarja
ISO (International Organization for Standardization) -standardeilla tarkoitetaan kansainvälistä standardisoimisjärjestöjen liiton hyväksymää standardia. ISO 9000-standardisarjassa käsitellään muun muassa laadunhallintajärjestelmiä ja sen keskeisin tarkoitus on auttaa käyttäjää ymmärtämään laadunhallinnan keskeisimmät periaatteet,
sanasto ja käsitteet. Tällä tavoin standardin käyttäjä pystyy käyttöönottamaan
laadunhallintajärjestelmän tehokkaasti ja hyödyllisesti. (SFS-EN ISO 9000. 2015, 4-5).
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Standardisarjaa pystytään soveltamaan kaikissa organisaatioissa ja yrityksissä,
liiketomintamallista ja koosta riippumatta. Standardien tavoitteena on parantaa yrityksen toimintatapoja, lisätä sidosryhmien tyytyväisyyttä ja odotusten täyttymistä ja
näin ollen tuoda paremmat lähtökohdat muun muassa tarjouskilpailuihin (SFS-EN ISO
9000. 2015, 4-5).

ISO 9000 -standardisarjaan lukeutuu kolme erillistä standardi julkaisua. Näitä apuna
käyttäen voidaan yrityksessä tai organisaatiossa rakentaa ja kehittää laadunhallintajärjestelmä:
•

ISO 9000:2015 – Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto.

•

ISO 9001:2015 – Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset.

•

ISO 9004:2018 – Laadunhallinta. Organisaation laatu. Ohjeita jatkuvan menestyksen
saavuttamiseen (SFS-EN ISO 9004:2018).

Tarkemmin laadunhallintaan, vaatimuksiin ja sen rakentamiseen sekä kehittämiseen
kertoo standardi ISO 9001, joka asettaa vähimmäisvaatimukset yrityksen tai organisaation laadunhallintajärjestelmälle. ISO 9001 standardin käyttäjiltä saadun tiedon
mukaan, se auttaa kehittämään koko organisaatiota ja sen toimintaa (ISO 9001 Laadunhallinta. N.d.).

4.1 Laadunhallintajärjestelmä
Laadunhallintajärjestelmällä tarkoitetaan kaikkia toimia, joilla yritys määrittelee tavoitteensa ja joilla yritys määrittää osaprosessit, joiden avulla määriteltyihin tuloksiin
päästäisiin. Laadunhallintajärjestelmällä hallinnoidaan, ohjataan ja koordinoidaan eri
prosesseja sekä resursseja, jotta voidaan tuottaa sidosryhmille laadukasta tulosta ja
täyttää heidän vaatimuksensa. (SFS-EN ISO 9000. 2015, 7).

ISO 9001 Laadunhallinta standardin avulla ja sen tarjoamalla viitekehyksellä voidaan
rakentaa yritykselle tai organisaatiolle liiketoiminnan ja toimintaympäristön huomi-
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oiva laadunhallintajärjestelmä. Laadunhallintajärjestelmää kehitettäessä on tarkasteltava toimintaympäristöä, jotta asetetut laatutavoitteet voidaan saavuttaa (ISO
9001 Laadunhallinta. N.d.).

Kuviossa 5 esitetään laajennettu laadunhallintajärjestelmän malli, jossa on yhdistettynä ISO 9004 - ja ISO 9001 -standardien keskeisimmät aiheet ja prosessit. Laajennettu laadunhallintajärjestelmä perustuu ISO 9000n perusteisiin ja sanastoihin.

Kuvio 5. ISO 9000, -9001 ja -9004 perustuva laajennettu laadunhallintajärjestelmä
(SFS-EN ISO 9004:2009)

Kuviossa 6 on esitettynä laadunhallintajärjestelmän periaatteet ja sidonnaisuudet eri
yritystoiminnan ja organisaation osa-alueisiin. Kuvasta nähdään kuinka eri osa-alueet
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ovat sidoksissa laadunhallintajärjestelmään ja sen periaatteisiin (QMS Principles.
N.d.).

Kuvio 6. Laadunhallintajärjestelmän periaatteet (mukaillen QMS Principles. N.d.)

4.2 Laadunhallintajärjestelmän hyödyt
Dokumentoidulla laadunhallintajärjestelmällä saadaan useita hyötyjä liittyen liiketoimintaan. Täyttämällä asiakkaiden vaatimukset laadukkaasti, saadaan lisää arvokasta
luottamusta työn suorittamiseen, joka puolestaan lisää yrityksen myyntiä ja antaa kilpailutilanteissa hyötyä muihin kilpailijoihin nähden. Yrityksen määriteltyjen vaatimusten / tavoitteiden saavuttaminen varmistaa kustannus- ja resurssitehokkaan työn.
Näin ollen yritykselle muodostuu paremmat lähtökohdat laajentumiselle, kasvulle ja
voitolle.
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Edellä mainittujen hyötyjen lisäksi ja seurauksena prosessien määrittely, kehittäminen ja hallinta mahdollistaa ympäristöystävällisempään, turvallisempaan, henkilöstön sitouttavampaan ja kustannuksia vähentävään työhön (QMS Benefits. N.d.).

Laadunhallintajärjestelmän yhtenä osana on dokumentit. Dokumenttien tallentaminen ja yhteneväinen täyttäminen on erittäin tärkeää muun muassa laadullisesta
näkökulmasta. Näin voidaan tarvittaessa palata hankkeisiin, jotta voidaan kehittää
yleisvaltaisesti kaikkia toimintatapoja, kuten tarjouslaskentavaihetta ja hankkeiden
toteuttamisvaiheita tai osa vaiheita. Hankkeita on monenlaisia ja monelle eri
tilaajalle, joten täysin identtisten ja kaikkiin dokumentteihin sopivaa ohjeistusta ei
pystytä laatimaan.

5 Sisäinen auditointi
Auditointi on riippumaton, dokumentoitu sekä järjestelmällinen prosessi, jolla hankitaan luotettavaa näyttöä, jota myös arvioidaan luotettavan näytön perusteella. Näin
pystytään määrittelemään, että kuinka sovitut auditointikriteerit täyttyvät (SFS-EN
ISO 9000. 2015, 35).

Yksittäisen auditoinnin tarkoitus on todentaa käytettävät toimintatavat, ohjeet ja sovitut asiat. Auditoinnilla nähdään käytännössä, kuinka asiat tehdään, voidaan selvittää epäselviksi jääneet asiat ja voidaan antaa hyödyllistä palautetta auditointikohteelle. Auditoinnilla haastatellaan henkilöstöä, löydetään yhdessä kohteen
kanssa mahdolliset kehityskohteet, vahvuudet ja positiiviset havainnot (Armentum
Osk. 2020).

Auditoinneilla voidaan kehittää organisaation toimintaa tai hakea esimerkiksi ISO
9001 -sertifikaattia. Sertifikaatteja voi myöntää vain sertifiointialan yritykset, jotka on
todettu päteviksi, kutsutaan myös sertifiointielimiksi. FINAS (Finnish Accreditation
Service) on ainoa, joka toteaa päteviksi sertifiointialan yritykset Suomessa (ISO 9000
Laadunhallinnan standardisarja n.d.).
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Sisäisellä auditoinnilla tarkoitetaan auditointi tilannetta, joka tapahtuu organisaation
sisällä. Niitä käytetään organisaation sisäisiin tarkoituksiin ja ne voivat todentaa organisaation toiminnan vaatimustenmukaisiksi. Sisäisien auditointien riippumattomuus voidaan osoittaa siten, että auditoinnin suorittava henkilö ei ole itse osallisena
auditoitavaan toimintaan tai vastuussa siitä (SFS-EN ISO 9000. 2015, 35).

5.1 Auditoinnin kohteet
Auditoinnin kohteina voi olla erilaiset liiketoimintaan kuuluvat prosessit tai
toimintatavat, kuten tuotteen/palvelun auditointi, prosessiauditointi, liiketoiminnan
auditointi ja järjestelmäauditointi. Auditoinnin kohteen ollessa tuote/palvelu, valitaan niiden tuottamiseen liittyvä toimintatapa, kuten esimerkiksi henkilöstön
osaaminen, laitteet, pakkaus, varastointi tai toimitus. Tuote-/palvelun auditoinnissa
voidaan todeta vaatimusten mukaisuus, kuten viranomaisvaatimuksen.

Auditoidessa liiketoimintaa on auditoinnin taustalla usein ISO 9004 -standardi, joka
käsittää mm. organisaation laatua ja ohjeita liiketoiminnan jatkuvan menestyksen
saavuttamiseksi (ISO 9000 Laadunhallinnan standardisarja n.d.). Liiketoiminnassa auditoitavina kohteina voi olla esimerkiksi johtamiskäytännöt, toimintojen ennakointi,
liiketoimintaprosessit tai henkilöstön kehittäminen. Tällä auditoinnilla voidaan todeta
liiketoiminnan toimivuus esimerkiksi ISO 9004 -standardin viitekehyksen mukaisesti.

Järjestelmäauditoinnin perusteena ja viitekehyksenä on usein ISO 9001 laadunhallinta -, ISO 14001 ympäristöjärjestelmä - tai ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen standardi. Opinnäytetyössä ja sen luonteen vuoksi, keskitymme järjestelmäauditointiin ja vielä tarkemmin määriteltynä laadunhallintajärjestelmään. Järjestelmäauditointi tukee vahvasti sertifiointivalmiuden saavuttamista.

Toimeksiantaja on hakemassa myöhemmin ISO 9001 laadunhallinnan sertifikaattia.
Kun valmistaudutaan sertifiointiin, voidaan järjestelmäauditoinnilla varmistua järjestelmän vaatimustenmukaisuudesta ja tunnistaa parannustarpeet (Armentum Osk.
2020).
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5.2 Auditoinnin osapuolet sekä hyödyt osapuolille
Standardin ISO 9000 mukaiseen auditointiin kuuluu eri osapuolia, joilla jokaisella on
omat tehtävänsä. Jotta auditoinnista saataisiin mahdollisimman suuri hyöty kullekin
osapuolelle ja itse auditointiprosessille, on hyvä määritellä ja selvittää osapuolten erityistaidot osapuolia ja henkilöitä valitessa.

Erityistaitoihin lukeutuu muun muassa tekniset-, älylliset- ja emotionaaliset taidot.
Teknisiin taitoihin kuuluvat esimerkiksi jäljittämistaidot, syy-seuraussuhteiden selvitystaidot ja näytteenottotaidot. Älyllisiin taitoihin kuuluu muun muassa organisointitaidot, suunnittelutaidot ja prosessin hahmottamistaidot. Emotionaalisiin taitoihin kuuluu muun muassa henkilösuhdetaidot, ryhmätaidot, empaattisuus ja kärsivällisyys (kuvio 7). (Armentum Osk. 2020).

Kuvio 7. Auditointitilanteen erityistaidot (mukaillen Armentum Osk. 2020.)
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Auditoitava taho on auditoinnin kohteena oleva organisaatio tai muu vastaava. Auditoinnista saadaan hyötyä organisaation toimintoihin, tapoihin tai muuhun vastaavaan. Auditoitavan on valmistauduttava esittämään tarvittavat näytöt, mikäli auditoija niitä kysyy. (Armentum Osk. 2020)

Auditoija on henkilö, joka suorittaa varsinaisen auditoinnin. Hän tutustuu eri osaalueiden toimintoihin, jolloin koko organisaation toiminnan ymmärrys kasvaa. Syyseuraussuhteiden havainnointi lisää myös oman sekä oman ryhmän toiminnan
vaikutusten tuntemista. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös Auditointiryhmää,
jossa on yksi tai useampi henkilö, jotka suorittavat auditoinnin. Heitä voi tarvittaessa
avustaa tekniset asiantuntijat. Auditointiryhmästä on yksi nimettävä pääauditoijaksi.
Mahdollisimman onnistuneen auditoinnin kannalta on hyvä, että auditoija omaa
hyvät emotionaaliset-, älylliset- ja tekniset taidot. (Armentum Osk. 2020)

Tekninen asiantuntija on henkilö, joka tuo erityistietoa tai asiantuntemusta auditointiryhmään. Jos auditoinnin kohteena on esimerkiksi tietyn alan tekninen prosessi, voi
olla syytä saada avuksi tekninen asiantuntija prosessin ymmärtämiseksi. Tekninen
asiantuntija ei toimi auditoijana auditointiryhmässä. (Armentum Osk. 2020)

Tarkkailija on henkilö, joka ei toimi auditoijana, mutta on auditointiryhmän mukana,
kuten auditoitavan tahon jäsen, viranomainen tai auditiointia todistava sidosryhmän
edustaja (SFS-EN ISO 9000. 2015, 37).

5.3 Auditointiprosessi ja -tekniikat
Auditointiprosessi käynnistyy usein organisaation tahdosta kehittää toimintatapojaan. Auditointiprosessit voivat olla hyvinkin erilaisia, johtuen muun muassa organisaatioiden koosta ja auditoitavasta kohteesta. Tässä kehittämistyössä kuitenkin
keskitymme järjestelmäauditointiin. Itse auditointiprosessi pyörii hyvin paljon auditoijan ympärillä. Auditoija määrittelee kysymykset, joita kysyy auditointitilanteessa.
Vastausten ja tulosten pohjalta prosessi pyörii eri osapuolien välillä.
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Kuviossa 8 on havainnollistettu visuaalisesti millainen voisi olla järjestelmäauditoinnin prosessi ja mitä vaiheita sekä dokumentteja prosessiin kuuluu. Punaiset nuolet
kuvastavat prosessin seuraavia vaiheita ja mustat nuolet puolestaan kussakin osaprosessin vaiheessa tehtäviä dokumentteja. Aikajananuolen alkupää kuvastaa auditointi tilanteen aloitusta ja nuolenkärki osoittaa auditointi tilanteen lopetusta. (Armentum Osk. 2020)

Kuvio 8. Esimerkki auditointiprosessista (mukaillen Armentum Osk. 2020)

Auditointi päätöksen jälkeen tulisi laatia auditoinnin vuosisuunnitelma, jonka tarkoituksena on esimerkiksi kertoa, kuinka usein sisäisiä auditointeja tehdään ja ketkä
ovat niistä vastuussa. Tämä helpottaa kokonaisprosessin hahmottamista ja siihen
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vaadittavan ajankäytön suunnittelua. Auditoinnin vuosisuunnitelman laatii usein organisaatiossa laatu- tai kehitysvastaava ja hyväksyttää sen organisaation johtoryhmällä. (Armentum Osk. 2020)

Auditoinnin vuosisuunnitelman hyväksynnän jälkeen pääauditoija saa auditoinnista
toimeksiannon ja laatii tarkemman auditointi suunnitelman. Auditointisuunnitelman
pohjalta auditointiryhmä ja pääauditoija valmistautuu – ja toteuttaa auditoinnin,
laatii siitä auditointiraportin, -yhteenvedon, poikkeamaraportit ja järjestää loppukokouksen. (Armentum Osk. 2020) Loppukokouksessa käydään lävitse kaikkien osapuolien kanssa auditoinnin tulokset, laaditaan suunnitelma ja ehdotetaan toimenpiteet mahdollisten poikkeamien korjaamiseksi.

Toiminnosta tai prosessista vastaava toteuttaa korjaavat toimenpiteet, jonka jälkeen
pääauditoija tarkastaa ja hyväksyy korjaukset. Tämän jälkeen laatu- tai kehitysvastaava laatii yhteenvedon johtoryhmän katselmukseen, jolloin johtoryhmä käsittelee, tekee johtopäätökset ja lisäksi laatii siitä pöytäkirjan. (Armentum Osk. 2020).
Auditoidessa laadunhallintajärjestelmää on tärkeää perehtyä organisaation
toimintatapoihin, -politiikkaan ja periaatteisiin. Näiden lisäksi tulisi käyttää dokumentoituja tietolähteitä, kuten asiakassopimuksia, alan lakeja ja viranomaismääräyksiä
sekä muita objektiivisia tietolähteitä (Armentum Osk. 2020).

Auditoijan määriteltäessä kysyttäviä kysymyksiä on tärkeää käyttää niin kutsuttuja
avoimia kysymyksiä. Avoimet kysymykset aktivoivat haastateltavia vastaamaan kysymyksiin omien ajatuksien pohjalta ja tarjoaa näin ollen uusia näkökulmia. Avoimia
kysymyksiä ovat esimerkiksi “Miten huomioit tilaajan vaatimukset työssäsi?” tai
“Mistä saat tiedon tähän ongelmaan?”. Suljettuja kysymyksiä sen sijaan tulisi välttää
niiden johdattelevuuden takia. Suljettuja kysymyksiä ovat esimerkiksi “Menetkö ruokatauolle autolla, kävellen vai pyörällä?” tai “Onko työsi helppoa?”. (Armentum
Osk. 2020)

Kysymyksiä määriteltäessä, tulisi käyttää myös luovia-, selventäviä- ja työntekoa
edistäviä kysymyksiä. Luovia kysymyksiä ovat “Entä jos…?” tai “Mitä muita tekijöitä
tulisi huomioida?”. Selventävä kysymys olisi esimerkiksi “Ymmärsinkö oikein, että…?”
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ja työntekoa edistäviä kysymyksiä “Miten vältymme…?” tai “Mitä tulisi tehdä,
jotta…?”. (Armentum Osk. 2020)

Auditoijan on haastattelu tilanteessa hyvä käyttää lyhyitä sekä selviä kysymyksiä ja
tulisi välttää kaupittelemasta omia ajatuksia tai ajaa läpi jotakin tiettyä
toimintatapaa. Katsekontaktin säilyttäminen on tärkeää ja muutenkin asiallinen käyttäytyminen. Työntekijää haastateltaessa olisi suotavaa, ettei haastateltavan esimies
olisi läsnä. (Armentum Osk. 2020). Tämä voi johtaa virheellisiin tai kaunisteltuihin
vastauksiin. Haastateltaessa olisi hyvä päästä oireiden tai seurausten takana oleviin
juurisyihin sekä ongelmien aiheuttajiin.

Haastattelujen aikana sekä ylipäätään auditoinnin aikana, olisi syytä varmistaa
havainnot. Auditoijan ei tule liikaa luottaa yhden ihmisen vahvoihin mielipiteisiin,
vaan tulisi vahvistaa havainto esimerkiksi pyytämällä dokumenttia nähtäväksi tai
varmistua asiasta kysymällä asiaa eri henkilöltä. Objektiivisessa tarkastelussa voidaan
tarkastaa ja verrata havaintoja asiaan liittyviin lupaehtoihin, määräyksiin, standardeihin yms. (Armentum Osk. 2020).

6 Kehittämistehtävän toteutus
Kehittämistehtävä toteutettiin kartoittamalla toimeksiantajan laadunhallintajärjestelmän nykyinen tilanne haastatteluin sekä analysoimalla dokumentoitua tietoa.
Näiden lisäksi kehitettiin projekteissa käytettäviä dokumenttipohjia. Haastatteluin ja
analysoiden kartoitettiin myös aiempien KVR-muotoisten hankkeiden onnistumiset ja
mahdolliset epäonnistumiset. Tämän jälkeen yhtenäistettiin laadunhallintajärjestelmän dokumentit ja niiden dokumentointi sekä laadittiin sisäisen auditoinnin kysymykset, joilla voitiin todeta laadullisen työn onnistuminen ja näin helposti
havainnoida mahdolliset laatupoikkeamat. Toteutukseen kuului lisäksi sisäisen auditoinnin suoritus Kiteen toimipisteeseen.
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6.1 Laadunhallintajärjestelmän nykytilanne
Toimeksiantaja on laatinut ja määritellyt hankkeiden sopimusvaiheesta aina
hankkeen luovutukseen asti täydennettävät dokumenttipohjat, joita tulee käyttää
jokaisissa toimeksiantajan hankkeissa. Näillä varmistutaan hankkeen aikaisesta
laadullisesta työstä ja luodaan muun muassa uusille työntekijöille helpommat
lähtökohdat asettua hankkeista vastaaviksi.

Dokumenttipohjat esitäytetyillä tiedoilla saadaan toimeksiantajan sisäisistä järjestelmistä. Dokumenttien täydentämisohjeissa on parannettavaa, kuten mitä tietoja
täytetään, milloin ja minne. Lisäksi on katsottu tarpeen yhtenäistää dokumenttien
sisältöä vastaamaan monien eri tilaajien vaatimuksiin, jolloin ne soveltuvat vähäisin
muutoksin eri hankkeisiin ja tilaajille.

Dokumenttien lisäksi toimeksiantajalla on oma tietokoneilla ja puhelimilla käytettävä
ohjelma/sovellus nimeltään Mape, se on osa toimeksiantajan laadunhallintajärjestelmää. Mapella voidaan dokumentoida mm. hankkeen aikaisia työvaiheita valokuvin
sijaintitietoineen, täydentää työmaan päiväkirjoja ja kirjata havaintoja sekä
poikkeamia työmailta.

Mape-sovellusta kehitetään toimeksiantajan toimesta jatkuvasti, joten sen kehittämistä ei oteta kehittämistyössä työn alle. Kuviossa 9 on kuvakaappaus Mapeohjelmaan tallennetusta sähkömaakaapelin jatkosta.
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Kuvio 9. Mape-valokuva kaapelijatkosta (Valokuva kaapelijatkosta MAPEsovelluksessa)

Sisäiset auditoinnit ovat kuuluneet toimeksiantajan laadunhallintaan jo pitkän aikaa
ja niitä on pidetty hyvin kattavasti. Sisäiset auditoinnit ovat dokumentoitu hyvin tarkasti toimeksiantajan omiin järjestelmiin, josta niitä voi kaikki työntekijät tarkastella.
Toimeksiantajalla ei ollut määriteltynä valmiiksi sisäisen auditoinnin kysymyksiä, joilla
voidaan varmistua laadullisesta työskentelystä. Valmiit kysymykset voisivat tuottaa
hiukan ongelmia, koska toimeksiantajan tilaajakunta on erittäin laaja ja heillä omat
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toimintatapansa. Näin ollen yleispäteviä kysymyksiä olisi erittäin haastavaa määritellä.

Tällä hetkellä toimeksiantajan hankkeiden vastuuhenkilöt toimivat ja valvovat
laadullista työtä pääsääntöisesti kokemusperusteisesti (Penttinen 2021.). Toimeksiantajan tavoite on yhtenäistää myös laadullisen työnvalvontaprosesseja mm.
sisäisillä auditoinneilla, projektidokumenteilla sekä yrityksen sisäisillä koulutuksilla.

6.2 Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen
Kehittämistehtävässä kehitettiin toimeksiantajan ennalta laatimia dokumenttipohjia
hankkeen erivaiheiden dokumentointiin. Täsmennettiin dokumentteihin toimeksiantajan vaatimuksia, tehtiin dokumenttien täydentämiseen ohje, jossa kerrotaan mihin
dokumenttia käytetään, miten se täytetään, milloin ja minne se tallennetaan.

Laadunhallintajärjestelmän kehittämisellä aikaan saatiin yhteneväinen toimintamalli
KVR-muotoisten sähkönjakeluverkon työmaille, liittyen hankkeen aikaisiin dokumentteihin, oman työn tarkistukseen ja laadulliseen seurantaan. Tulokset nähdään todennäköisesti vasta kehittämistyön jälkeen koska hankkeet, joissa tämä kehitystyö tuli
toimeen voivat valmistua jopa vuoden päästä opinnäytetyön valmistumisesta.

6.3 Dokumenttipohjien kehittäminen
Dokumentit, joita kehittämistyössä kehitettiin liittyvät liiketoimintaprosessin ja nimenomaan projektin ohjauksen päävaiheisiin sopimusvaiheesta aina arviointivaiheeseen asti. Kehittämistyössä ei käyty lävitse tarjouslaskentavaihetta, eikä sitä
aiempia vaiheita.

Toimeksiantaja oli määritellyt valmiiksi dokumenttipohjat (alempana), jotka tulisi
täydentää ja tallentaa toimeksiantajan sisäiselle verkkolevylle. Verkkolevyllä dokumentit ovat vain sisäisessä käytössä ja sinne on pääsy vain omilla työntekijöillä.
Täydennettävien dokumenttien tulisi sijaita verkkolevyllä, jolloin niitä pääsee tar-
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kastelemaan yrityksen sisällä muutkin. Tällöin uusien työntekijöiden tai loma-ajan tuuraajien on helppo käydä tarkastamassa hankkeen dokumentit ja perehtyä
hankkeeseen.

Dokumenttien juokseva numerointi on toimeksiantajan sisäisiin järjestelmiin liittyvä
tunniste. Dokumenttien nimet on määritelty kuvastamaan yksiselitteisesti dokumenttien sisältöä ja ovat listattuna aikajärjestyksessä, kun tarkastelemme
sähkönjakeluverkon työmaan elinkaarta aloituksesta lopetukseen.

010 Sisäinen aloituspöytäkirja

Kun hanke saadaan siitä seuraa sopimusvaihe, jossa tilaajan edustajan kanssa allekirjoitetaan hankkeeseen liittyvät sopimusasiakirjat. Allekirjoituksien jälkeen on
tärkeää käydä sisäisesti lävitse mm. kyseessä olevan hankkeen luonne, alustava toteutus, tiedostetut riskit, ansaintalogiikka ja erityishuomiot mahdollisimman pian,
kuitenkin viimeistään ennen tilaajan kanssa käytävää työn aloituspalaveria.

Sisäisessä aloituspalaverissa tulisi olla mukana vähintään hankkeen tarjouslaskennasta vastaava henkilö ja itse hankkeesta vastaava henkilö. Dokumentin jakelu on
vain sisäiseen käyttöön ja hankkeesta vastaava tai tarjouslaskija kutsuu tarvittavat
henkilöt koolle.

020 Aloituskokouspöytäkirja

Tämä on tilaajan ja päätoteuttajan välinen aloituskokous, jossa käydään lävitse ja kirjataan hankkeen ominaisuuksia ja määritelmiä, kuten aikatauluja, vastuuhenkilöt,
urakkaohjelma, työturvallisuus ja ympäristö asiat ja mahdolliset määritellyt
välitavoitteet.

Aloituskokouksessa tulisi olla mukana vähintään tilaajan edustaja ja hankkeesta
vastaava. Dokumentin jakelu on sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön (tilaajalle). Tilaajan
edustaja tai hankkeesta vastaava kutsuu koolle.
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030 Toteutussuunnitelma

Toteutussuunnitelmaan jäsennellään hankkeen toteuttamiseen liittyvät asiat, kuten
hankkeen suunnittelija ja suunnittelun ajankohta, osaprosessien vastuuhenkilöt, rakentamisen järjestys ja aikataulutus, materiaali hankintojen aikatauluttaminen,
sähkönjakeluverkon purkutöiden ja -dokumentoinnin aikataulutus.

Toteutussuunnitelman tarkoitus on, että hankkeesta vastaavalla olisi selkeä suunnitelma kunkin osaprosessin suorittamisesta ja että kaikki osaprosessit tulee huomioitua ja resursoitua. Osana toteutussuunnitelmaa täydennetään aikataulusuunnitelma
Excel-tiedosto.

Toteutussuunnitelman laadinnassa tulisi mukana olla vähintään hankkeesta vastaava
ja hankkeen osaprosesseista vastaavat, kuten suunnittelija ja dokumentoija. Toteutussuunnitelman jakelu olisi vain sisäiseen käyttöön. Hankkeesta vastaava laatii ja
kutsuu koolle.

035 Enerken yleinen työmaa- ja turvallisuussuunnitelma

Työmaakohtainen yleinen turvallisuussuunnitelma, joka tulee käydä lävitse jokaisen
työhön osallistuvan kanssa, esimerkiksi perehdytyksen yhteydessä ja työmaan aloituspalaverissa, jolloin tarkistetaan, että olosuhteet rakentamisen aloitukselle suunnitelman mukaan ovat olemassa. Enerken yleinen työmaa- ja turvallisuussuunnitelma
on VNa 205/2009 mukainen turvallisuussuunnitelma sekä työmaasuunnitelma.

Työmaasuunnitelman tarkoituksena on kuvastaa ja ohjeistaa työmaan rakentamiseen
ja käyttöönottoon liittyviä vaiheita, huomioiden laatu, turvallisuus ja ympäristöasiat.
Dokumentin tarkoitus on myös varmistaa, että jokaisella hankkeeseen osallistuvalla
osapuolella on yhteinen käsitys työn tavoitteista ja sisällöstä.

Turvallisuussuunnitelmalla kuvastetaan Enerke Oy:n yleinen työturvallisuusympäristö
kaikkien toimintojen osalta ja se ottaa kantaa tärkeimpiin työsuojelukysymyksiin,
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jotta työt pystyttäisiin toteuttamaan mahdollisimman turvallisesti ja riskit hallinnoivalla tavalla.

Turvallisuussuunnitelma ei ole yksityiskohtainen jokaisen kohteeseen, vaan suunnitelman avulla pyritään varmistamaan, että työmaatoiminnoissa kaikki työturvallisuuteen liittyvät osapuolet tuntevat vastuunsa, tunnistavat työmaan mahdolliset
vaaratekijät sekä tunnistavat Enerke Oy:ssä käytössä olevan turvallisuusorganisaation
sekä -ohjeistuksen (Työmaa- ja turvallisuussuunnitelma. 2020, 4).

040 Työmaan turvallisuussuunnitelma

Työmaakohtainen tarkempi turvallisuussuunnitelma, joka täydentyy ja päivittyy
työmaan elinkaaren ajan. Suunnittelija voi esimerkiksi kirjata huomion, että työmaa
sijaitsee koulun läheisyydessä tai että alueella on vesistöjä. Projektipäällikkö voi
työnsuunnittelun ja -toteutuksen aikana kirjata esimerkiksi aggregaatin sijoitteluun
liittyviä asioita tai muita, jotka eivät olleet vielä suunnitteluvaiheessa selvillä.

Dokumentin tarkoitus on tuoda kaikkea työmaan turvallisuuteen liittyvää tietoa jo
hankkeen ensi metreiltä alkaen kaikkien tietoon. Dokumentti on sisäiseen – ja
ulkoiseen käyttöön sekä osa työmaan perehdytys materiaalia.

041 Projektikohtainen ympäristösuunnitelma 14001

Usein työn tilaajat vaativat pääurakoitsijalta projektikohtaisen ympäristösuunnitelman, jotta tilaajakin näkee pääurakoitsijan toimintatavat ja että tärkeät
ympäristöasiat ovat huomioitu.

Projektikohtaisessa ympäristösuunnitelmassa kuvataan kyseessä olevalla projektilla
ominaiset ympäristöasiat sekä muutenkin laaja-alaisesti toimeksiantajan
toimintatavat ympäristöasioihin liittyen. Ympäristösuunnitelmaa päivitetään projektin aikana ja siinä huomioidaan tilaajalta saadut tiedot urakoitavasta kohteesta,
kuten uusiokäytettävät materiaalit, sähköverkonrakenne ja vaaralliset aineet.
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Projektin suunnitteluvaiheessa tunnistetaan ja kirjataan hankkeen erityispiirteet
ympäristösuunnitelmaan. Suunnitteluvaiheen huomioitavia erityispiirteitä voisi olla
mm. työkoneiden kulkureittien huomioiminen sekä johtojen ja rakenteiden sijoittelussa huomioitaisiin ja minimoitaisiin ympäristöön kohdistuvat rasitukset.

Ympäristösuunnitelmaa on mahdollista täydentää myös esimerkiksi erilaisilla
liitetiedostoilla, jotka ko. hankkeessa ovat ominaisia. Täydentäviä liitetiedostoja voisi
olla esimerkiksi luonnonsuojelualueen läheisyydessä toimimiseen liittyvä ohjeistus.

Työn toteutuksen suunnittelussa pyritään löytämään sellaiset työmenetelmät, jotka
ovat ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita. Projektikohtainen ympäristösuunnitelma on käytävä perehdytystilanteessa lävitse kaikkien projektiin osallistuvien kesken, eli perehdytettävä (Ympäristösuunnitelma. 2020, 3). Dokumentti on sisäiseen ja
ulkoiseen käyttöön.

042 Projektin turvallisuus- ja ympäristöperehdytys

Projektin turvallisuus- ja ympäristöperehdytys dokumentti on osa projektin perehdytyksessä käytettävää materiaalia ja näin ollen tullaan käymään lävitse kaikkien
työhön osallistuvien kesken. Tähän kirjataan muun muassa projektikohtaisessa
ympäristösuunnitelmassa esille nousseet huomioitavat asiat sekä kirjataan projektikohtaiset suurimmat tunnistetut riskit ja niille ehkäisevät toimenpiteet.

Dokumentissa otetaan myös kantaa käytettävään työvarustukseen, materiaalivarastoihin, lajitteluun, yleisiin toimintatapoihin ja käytettäviin kemikaaleihin yms.
Dokumentti on sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön osana perehdytystä.

080 Aikataulusuunnitelma

Aikataulusuunnitelma, joka on osa toteutussuunnitelmaa, täydentyy toteutussuunnittelussa esimerkiksi hankkeesta vastaavan toimesta. Dokumentti laaditaan heti projektin alkumetreillä, jotta pystytään hahmottamaan ja organisoimaan resurssien
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käyttö. Tähän jäsennellään ja kirjataan projektin eri osa vaiheiden suunniteltua aloitusta ja toteutumista aikajanalla.

Aikataulusuunnitelma on excel-tiedosto, jossa näkyy kalenteri vaakarivillä ja projektin
eri osa vaiheet pystyrivillä. Projektin osa vaiheita ovat muun muassa aloituspalaveri,
sähkötekninen suunnittelu, sijainti- ja rakennesuunnittelu, maastomerkinnät, materiaalitoimitukset, konetyöt, asennus, purkaminen ja dokumentointi. Näin saadaan laadittua projektin toteutuksen tueksi visuaalinen aikajana, josta ilmenee selkeästi projektin vaiheet suhteessa vuosikalenteriin.

Toimeksiantajan organisaatiossa aikataulusuunnitelma on koettu erittäin hyödylliseksi muun muassa projektin johtamisen ja - seuraamisen tueksi. Uusille henkilöille,
jotka vastaavat projekteista on tästä myös apua projektin kokonaishahmottamiseen.
Aikataulusuunnitelmaa laadittaessa joudutaan perehtymään projektin kuhunkin osa
vaiheeseen ja määrittelemään niille kesto. Tällöin väkisinkin tulee laadittua “runko”
projektille, jossa on projektin avainvaiheet mietittynä. Dokumentti on sisäiseen käyttöön, muun muassa projektin avainhenkilöiden projektikohtaiseen perehdytykseen /
tiedottamiseen.

120 Laadunhallintasuunnitelma

Laadunhallintasuunnitelman tarkoitus on kuvastaa, kuinka työmaan laadulliset asiat
toteutetaan. Tämän pohjalta voidaan myös esimerkiksi työn aikana varmistua
laadullisesta työstä pistokokein tai auditoinnein. Tästä dokumentista löytyy toimeksiantajan vaatimukset perehdytyksiin ja pätevyyksiin niin omille työntekijöille kuin
aliurakoitsijoillekin, kuten tarvittavat korttikoulutukset.

Suunnitelmassa kerrotaan, kuinka laadun toteutumista valvotaan ja kuinka se dokumentoidaan. Laadun tarkastus ja dokumentointi tapoja on monia, mutta esimerkiksi
suunnitelmien tarkastus, työmaakäynnit ja oman työntarkastus sekä näiden dokumentointi ovat tehokkaita tapoja varmistua laadullisesta työstä.
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Laadunhallintasuunnitelmassa otetaan kantaa ja ohjeistetaan toimintatavat moniin
asioihin ja työvaiheisiin, kuten toiminnalliseen laatuun, turvallisuuteen, ilmoitusmenettelyihin, työkoneentarkastuspöytäkirjoihin ja raportointiin. Laadunhallintasuunnitelmaan tehtiin tarkennus, että mitä asioita tarkalleen ottaen on tarpeen
tarkastaa oman työn tarkastuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi:
•

Tarkastetaan, että kaaviot verkkotietojärjestelmässä vastaavat maastossa olevaa
tietoa

•

Kaapelipylväsnousujen kiinnitykset asennusohjeiden mukaisiksi

•

Jakokaappien ulko- ja sisätäytöt ovat ohjeiden mukaisesti tehty

•

yms.

Tarkasteltaessa KVR-muotoisten sähkönjakeluverkko hankkeiden laadullista näkökulmaa on laadunhallintasuunnitelma yksi keskeisimmistä dokumenteistä, jotta hanke
onnistuu määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimimalla laadunhallintasuunnitelman mukaisesti voidaan parantaa huomattavasti mahdollisuuksia, että projekti toteutuu määritettyjen tavoitteiden mukaisesti ja että työn tilaajien sekä sidosryhmien
tyytyväisyys paranee, unohtamatta taloudellista näkökulmaa.

Laadunhallintasuunnitelma on pääsääntöisesti sisäiseen käyttöön, mutta työn tilaajat
voivat pyytää sitä esitettäväksi. Tämän dokumentin laatii esimerkiksi projektista
vastaava ja joka käy myös suunnitelman sisällön läpi työntekijöiden ja mahdollisesti
aliurakoitsijoiden kanssa esimerkiksi työmaan perehdytyksessä.

170 Työmaaperehdytys

Työmaaperehdytys dokumentin tarkoitus on kuvastaa, että mitä asioita perehdytyksessä on perehdytetty, kenelle perehdytys on pidetty ja milloin se on pidetty.
Työmaan perehdytys tulee olla tehtynä ennen töiden aloittamista. Usein työn
tilaajatkin vaativat, että perehdytykset on pidetty. Tämä on myös toimeksiantajan
ehdoton vaatimus. Työmaa perehdytyksellä varmistetaan, että projektille ominaiset
erityispiirteet sekä ominaisuudet ovat kaikkien tiedossa ja että tiedetään, miten
työmaalla toimitaan turvallisesti, laadullisesti, kustannustehokkaasti ja
ympäristöasiat huomioiden.
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Dokumenttiin kirjataan työmaan numero tai – nimi, perehdytettävien henkilöiden
nimet sekä listaus perehdytettävistä asioista, kuten työmaan yleisesittely, aikataulut,
turvallisuus- ja ympäristö asiat, jaettu materiaali ja toteutusorganisaatio. Dokumentin täyttämisen ja perehdyttämisen jälkeen, dokumentti allekirjoitetaan perehdyttäjän ja perehdytettävien toimesta.

Yleensä perehdytyksen vastuu on hankkeesta vastaavalla, joka laatii ja kutsuu koolle
perehdytettävät. Erikseen voidaan myös sopia, että esimerkiksi hankkeesta vastaava
perehdyttää aliurakoitsijan kärkimiehen ja hän sitten perehdyttää aliurakoitsijan henkilöstön jaetun perehdytyspaketin mukaisesti sekä toimittaa pyydettäessä pääurakoitsijalle allekirjoitetut työmaan perehdytys dokumentit. Työmaaperehdytys dokumentti tallennetaan toimeksiantajan sisäisiin järjestelmiin. Dokumentti on sisäiseen
ja ulkoiseen käyttöön.

280 Luovutustarkastussuunnitelma

Luovutustarkastussuunnitelma on suunnitelma tehtävistä toimista ja läpikäytävistä
asioista, ennen kuin työmaa luovutetaan tilaajalle. Tällä dokumentilla saavutetaan se,
että käydään lävitse ja varmistutaan kaiken olevan kunnossa. Dokumentin sisältö voi
poiketa riippuen hankkeen luonteesta. Alla on kuvattuna ko. dokumentin prosessin
vaiheet ja esimerkki eräästä luovutustarkastussuunnitelmasta.

Luovutustarkastussuunnitelmaan tulee kirjata työmaan nimi / -numero, jota dokumentti käsittää. Dokumenttiin kirjataan lyhyt kuvaus tarkastuksen suorittamisesta
kuten, että luovutustarkastuksessa käydään lävitse työmaan rakentamisen laatua
oman työn tarkastusten sekä maastossa suoritettavien tarkastusten perusteella.
Näiden lisäksi tarkastetaan dokumentoidut tiedot, kuten Mape kuvien analysointi,
käyttöönottopöytäkirjojen tarkastus, raportoinnit ja ilmoitukset, tuotannonohjausjärjestelmät ja verkkotietojärjestelmän dokumentointi.

Työn tilaaja voi vaatia luovutustarkastussuunnitelmaa esitettäväksi, tällä
varmistutaan, että hankkeen toteuttava osapuoli varmistuu ja varmistaa työnsä
laadun ennen hankkeen luovuttamista tilaajalle. Dokumentti voi olla sisäiseen ja
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ulkoiseen käyttöön. Luovutustarkastussuunnitelman voi laatia hankkeesta vastaava
yksin tai yhdessä tilaajan tai muun hankkeessa avainasemassa olevan henkilön
kanssa.

281 Luovutustarkastuksen tarkastuslista

Luovutustarkastussuunnitelman pohjalta laaditaan tarkastuslista, johon määritellään
tarkastettavat kohteen tarkemmin. Tällaisia ovat tekninen laatu, johon sisältyy
maakaapeli- ja ilmajohtorakentaminen sekä dokumentointi johon sisältyy tarkastuspöytäkirjat, Mape kuvat ja verkkotietojärjestelmät sekä raportointi johon
lukeutuu muun muassa poikkeamat, reklamaatiot ja vaaratilanteet.

Teknistä laatua tarkasteltaessa voidaan ottaa muutama esimerkki tarkastelun
kohteeksi kuten, kaapeliojien syvyys ja kaivuujäljet sekä puistomuuntamoiden perustus ja ympärystäyttö. Hankkeen raportoinnista voidaan tarkastaa esimerkiksi kirjatut reklamaatiot ja poikkeamat sekä varmistutaan, että asiat ovat hoidettu
asianmukaisesti.

Luovutustarkastuksen tarkastuslistan laatii esimerkiksi hankkeesta vastaava ja lista
toimii luovutustarkastuksen tukena. Dokumentti on sisäiseen käyttöön ja tarvittaessa
voidaan se esittää työn tilaajalle.

290 Luovutustarkastusraportti

Luovutustarkastusraportti on osa työmaan luovutusprosessia. Dokumentin tarkoitus
on koostaa työmaan erityispiirteet ja laatupoikkeamat sisäisistä tarkastuksista sekä
hyväksyttää ne työn tilaajalla. Näin työn tilaajan kanssa olisi sama käsitys asioista ja
nähdään, että asioihin on otettu kantaa ja omaa työtä tarkastettu.

Dokumenttiin on hyvä kirjata suunnitellusti kesken olevia asioita, joita voisi olla esimerkiksi eräiden pylväiden purkutyöt, jos työmaan luovutus olisi kesällä ja suolla
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olevat pylväät voitaisiin purkaa vasta talvella. Sisäisissä tarkastuksissa voitaisiin esimerkiksi kirjata jakokaapin sisällä olevissa lähdönsuunta merkinnöissä olevat virheet
ja mitä niille tehdään.

Dokumenttiin kirjataan kuhunkin tarkasteltavaan kohteeseen vähintään aika, jolloin
tarkastus on tehty, tarkastuspaikka ja henkilöt, jotka olivat osallisena tarkastuksessa.
On tärkeää kirjata myös ylös mahdolliset sovitusti keskeneräiset tai puutteelliset
asiat.

Dokumentin voi laatia esimerkiksi hankkeesta vastaava ja jakaa sen sisäiseen sekä
tarpeen tullen ulkoiseen käyttöön. Sisäisessä käytössä dokumentti voisi toimia esimerkiksi työmaan kärkimiehellä tehtävälistana.

310 Luovutuspalaveri

Luovutuspalaverissa on kyse hankkeen valmistumisen jälkeisestä arvioinnista ja yhteenvedosta. Dokumentti on sisäiseen käyttöön ja sen laatii esimerkiksi hankkeesta
vastaava ja kutsuu tarvittaessa koolle hankkeen muut avainhenkilöt.

Luovutuspalaverissa käydään lävitse hankkeen onnistumiset, poikkeamat, reklamaatiot, kehityskohteet ja taloudellinen onnistuminen. Dokumentin on tarkoitus
koostaa “risut ja ruusut” hankkeesta, jotta jatkuva toiminnan kehittäminen olisi mahdollista.

Dokumenttienhallinnan yhtenäistäminen

Kehittämistyössä laadittiin Enerke Oy:lle ohjeistus dokumenttien käyttöön. Näin
saatiin yhtenäistettyä toimeksiantajan KVR-muotoisten sähkönjakeluverkko hankkeiden dokumenttienhallintaa, jolla osaltaan vahvistetaan laadullista -, turvallista -,
ympäristön huomioon ottavaa ja kustannustehokasta työtä.
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Liitteessä 1 on kehittämistyössä aikaansaatu ohjeistus dokumenttien käyttöön.
Ohjeessa on esitettynä hankkeen elinkaari sopimusvaiheesta aina arviointivaiheeseen saakka sekä mitä dokumentteja täytetään ja milloin. Osa dokumenteistä
ovat sellaisia, että ne täydentyvät ja päivittyvät hankkeen elinkaaren eri osavaiheissa.
Ohje tallennetaan toimeksiantajan verkkolevylle, jossa myös sijaitsevat dokumenttipohjat. Dokumenttipohjissa on valmiit esimerkinomaisesti täytetyt dokumentit, joista ilmenee tarkemmin täyttötapa, tiedot ja osapuolet. Kuviossa 10 on
esitettynä hankekohtainen pääkansio yrityksen verkkolevyllä. Pääkansio nimetään
aina hankekohtaisilla tiedoilla.

Kuvio 10. Hankkeen pääkansio verkkolevyllä
Pääkansion sisällä on alikansioita, joihin tulee tallentaa täydennetyt dokumentit
hankkeeseen liittyen. Alikansiot ovat esitettynä kuviossa 11.

Kuvio 11. Alikansiot verkkolevyllä
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6.4 Sisäinen auditointi
Kehittämistehtävässä oli tarkoitus selvittää, että kuinka voidaan varmistua laadullisesta työstä sähkönjakeluverkon työmaalla. Tehokkaan ja jatkuvan kehittämisen näkökulmasta sisäisillä auditoinneilla saavutetaan melko todenmukainen kuva työn laadusta. Työssä laadittiin sisäiseen auditointiin kysymykset projektinhallintaan / laadunhallintajärjestelmään, joita voidaan hyödyntää tulevissa sisäisissä auditoinneissa
(Liite 4). Kysymykset on laadittu kullekin tärkeäksi katsotulle aiheelle ja aiheen alaotsikolle.

Osana kehittämistehtävää suoritettiin Kiteen toimipisteelle sisäinen auditointi. Tämä
osaltaan kehittää toimeksiantajan valmiuksia viralliseen auditointiin, jossa auditoidaan laadunhallintajärjestelmä. Sisäisessä auditoinnissa käytettiin yrityksen laatimaa
sisäisen auditoinnin raporttia. Raporttiin kirjattiin auditointitilanteessa esille nousseet poikkeamat ja kehityskohteet. Näiden lisäksi raporttiin kirjattiin ehdotukset korjaaviksi toimenpiteiksi. Liitteessä 3 on ote sisäisen auditoinnin raportista (Sisäisen auditoinnin raportti. 2021).

Toimeksiantaja on tehnyt sisäisiä auditointeja aiemminkin, joten auditoinnit ovat yrityksessä tuttuja. Sisäiset auditoinnit tulevat valmistamaan yritystä viralliseen auditointitilaisuuteen ja sertifikaatin hankintaan, joka yrityksessä on tavoitteena tulevaisuudessa.

Laadullisen työn varmistaminen hankkeen aikana tehdään pääsääntöisesti pistokokein. Hankkeen alussa on erityisen tärkeää varmistua, että työmaa etenee ja rakentuu suunnitelmien ja rakennusohjeiden mukaisesti. Näin pystytään puuttumaan
mahdollisiin virheisiin ja ohjaamaan työntekoa oikeaan suuntaa, jotta hanke toteutuisi mahdollisimman laadukkaasti. (Penttinen 2021.)

Laadullisesta työstä voidaan myös varmistua sisäisillä auditoinneilla, joita olisi hyvä
tehdä tasaisin välein eri prosesseihin, kuten projektinhallintaan. Näin voitaisiin
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varmistua esimerkiksi, että projektin aikataulut pitää, kaikki tekemättä olevat työt
tulevat tehtyä ja että resursseja on riittävästä hankkeen onnistuneeseen läpivientiin.

6.5 KVR-hankkeiden toimitusprosessin kehittäminen
Toimeksiantaja oli valmiiksi määritellyt KVR-hankkeiden toimitusprosessin vaiheet ja
tarkemmat tehtävien kuvaukset liitteessä 2. Liiketoimintaprosessin vaiheet (poistettu
salassapitosopimuksen mukaisesti).

Yleisellä tasolla toimitusprosessi koostuu seuraavista vaiheista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sopimusvaihe
Tuotannonsuunnittelu
Projektin ohjaus
Tekninen suunnittelu
Työnsuunnittelu
Toteutuksen suunnittelu
Toteutus
Dokumentointi
Toimitus
Arviointi
(Liiketoimintaprosessin vaiheidenkuvaus pääpiirteittäin. 2020.)

Projektidokumenttien ohjeistus / ohjaus (liite 1.) kehitettiin toimeksiantajan aiemmin
määrittelemien dokumenttipohjien pohjalta. Ohjeistuksen tarkoitus on selkeyttää
projektidokumenttien tarkoitusta ja varmistua, että kaikki tarvittavat dokumentit tulee tehtyä hankkeen aikana.

7 Kehittämistehtävän tulokset
Aiemmin laadittuja dokumenttipohjien sisältöjä ja hankkeen eri vaiheen prosesseja
kehitettiin vastaamaan eri tilaajien vaatimuksia. Vaatimuksia ja aiempia kokemuksia
havainnoitiin muun muassa haastattelemalla toimeksiantajan työntekijöitä, sisäisellä
auditoinnilla ja käymällä lävitse työn tilaajien ohjeistuksia. Dokumentteihin lisättiin
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eräiltä tilaajilta erilaisia vaateita sekä yhdistettiin dokumentit niin, että ne palvelisivat
mahdollisimman laaja-alaisesti toimeksiantajan eri tarpeissa eri puolella Suomea
vastaavanlaisissa hankkeissa.

Lisäksi dokumenttipohjien täydentämiseen ja hallinnointiin laadittiin ohjeistus (liite
1), joka jalkautettiin toimeksiantajan sisällä. Dokumenteista ei ehditty saamaan
laajempaa käyttökokemusta tätä kirjoittaessa, koska hankkeet ovat laajamittaisia.
Dokumenttien kehittäminen ja ohjeistuksien laadinta kuitenkin todettiin eri osapuolien kesken toimivaksi ja sellaiseksi, jota toimeksiantaja tarvitsee, jotta voi kehittää omaa toimintaansa. Täydentämällä projektin eri vaiheissa projektidokumentteja,
voidaan sillä osaltaan varmistua laadullisesta työstä ja näin ollen helpottaa projektien
seurantaa. Opinnäytetyön viimeistely vaiheessa selvisi, että toimeksiantajalle on
myönnetty sertifikaatit ISO 9001, 45001- ja 14001-standardeihin.

Kehittämistehtävässä laadittiin sisäisen auditoinnin kysymykset (liite 4) projektinhallintaan sekä laadunhallintajärjestelmään ja lisäksi suoritettiin myös sisäinen auditointi (liite 3), josta saatiin arvokasta tietoa Enerke Oy:n Kiteen toimipisteen projektienhallinnasta sekä laadunhallintajärjestelmästä. Sisäisellä auditoinnilla havaittiin
joitakin poikkeamia sekä kehityskohteita. Auditoinnissa havaittiin myös positiivisia
havaintoja, joissa on auditoijan mielestä onnistuttu hyvin. Poikkeamille ja kehitysehdotuksille ehdotettiin korjaavia toimenpiteitä, mutta niiden tuloksia ei ehditty saamaan tähän kirjoitushetkeen.

Kehittämistehtävän tuloksien pohjalta laadittiin toimeksiantajalle todellinen projektikäsikirja, johon kasattiin opinnäytetyössä esille nousseet toimintamenetelmät sekä
hankkeiden onnistumisen kriteerit. Käsikirjaa käytetään apuna uusien henkilöiden
perehdyttämisessä KVR-hankkeisiin sekä niiden johtamiseen ja lisäksi sisäisten auditointien suorittamiseen.
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8 Johtopäätökset ja pohdinta
Päätavoitteena opinnäytetyössä oli laatia toimeksiantajalle KVR-toteutusmuodolla
toteutettavien hankkeiden läpiviemistä helpottava “projektikäsikirja”. Projektikäsikirja käy lävitse KVR-muotoisten hankkeiden laadulliset näkökohdat ja ehdottaa
toimintatavat, joilla voidaan kehittää laadullista työtä. Opinnäytetyöstä saatiin kaksi
menettelytapaa, joilla voidaan varmistua laadullisesta työstä – sisäisen auditoinnin
raportti / sisäisen auditoinnin kysymykset sekä projektidokumenttien hallintaohjeet.

Käsikirjaan määriteltiin sisäisen auditoinnin kysymykset laadullisen työn tueksi eli
suoritettiin sisäinen auditointi, jolla varmistutaan laadullisesta työstä. Näiden edellä
mainittujen tavoitteiden lisäksi opinnäytetyössä määriteltiin kehittämiskysymykset,
joihin työssä saatiin vastaukset sisäisellä auditoinnilla ja projektidokumenttien
laadinta ohjeistuksella.

Projektikäsikirjan luotettavuus ja toimivuus selviää myöhemmin käytännön työstä
saaduilla kokemuksilla. Toimivuuden ja luotettavuuden kompastuskivenä voi olla
vakiintuneet käytänteet eri prosesseissa ja niiden vaiheissa. Mikäli töitä tehdään
vakiintuneiden käytänteiden mukaisesti, eikä viitsitä opetella tai kokeilla uusia
käytänteitä eli kehittää omaa työtä, voidaan helposti ajautua aiemmin totuttuun
toimintamalliin eikä näin ollen kehitystä tapahdu.

Toinen uhkatekijä uusien toimintatapojen omaksumiseksi voi olla kiire. Uuden
toimintatavan äärelle kiireessä voidaan helposti ajautua toimimaan vakiintuneilla
toimintatavoilla, joka myöskään ei johda toiminnan kehittämiseen.

Opinnäytetyön kaltainen kehittämistehtävä on luonteeltaan sellainen, että sen
kehittämistä voidaan jatkaa vielä paljon - prosesseista on yleensä tapana löytyä uusia
kehittämisen kohteita. Ohjeistuksien, standardien ja lakien muuttuessa on tarpeen
tarkastella kulloistakin toimintamallia ja sen soveltuvuutta uusiin normeihin.
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