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Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Cooltrade Oy:lle laatukäsikirja. Cooltrade Oy markkinoi

ja myy lämmönsiirtimiä kaupan ja teollisuuden tarpeisiin suomessa ja kansainvälisesti.

Laatukäsikirjan tarkoituksena oli auttaa yrityksen toimintaa asiakkaiden ja muiden

sidosryhmien kanssa, koska laatuasiakirjoja ja sertifikaatteja oli isommissa projekteissa alettu

vaatia.

Opinnäytetyö oli kehitystyötyyppinen työ, joka koostuu opinnäytetyöraportista ja

laatukäsikirjasta. Opinnäytetyön teoriapohjana ja viitekehyksenä toimii laadun

ymmärtäminen ja sen käyttäminen, sekä ISO 9001- laatustandardi ja sen tuomat tavoitteet ja

vaatimukset. Laatukäsikirjan luomiseen tarvittavat tiedot hankittiin haastattelemalla

toimeksiantajaa, joka toimii yrityksen toimitusjohtajana. Muuta tietoa hankittiin

perehtymällä jo olemassa oleviin dokumentteihin ja lisäkysymyksillä. Laatukäsikirja auttaa

yritystä etenemään suurempiin kansainvälisiin projekteihin, sekä toimii yrityksen

laadunseurannan kulmakivenä, jonka avulla voidaan kouluttaa uusia työntekijöitä.
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The purpose for this bachelor’s thesis was to create a quality manual for Cooltrade Ltd.

Cooltrade does marketing and selling for heat exchangers for store use and industrial needs in

Finland and abroad. The purpose of the quality manual was to further the organizations

operations with customers and stakeholders, because quality manuals and certificates were

mandatory for entering large scale projects.

This thesis was a development type project which consists of the thesis and the quality

manual. The context and the basis of the theory used in this thesis is the understanding of

quality and its usage as well as the ISO 9001 quality standard and the goals and demands it

sets. The info needed for creating the quality manual was gathered by interviewing the

client, which was the CEO for the company. Other info was gathered by familiarization of

existing documents and further questioning. The quality manual helps the company to move

forward to bigger international projects and also works as a keystone for the company’s

quality management to help train new employees.
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1 Johdanto

Organisaatioiden saadessa uusia asiakkaita niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin, voi

puheenaiheeksi tulla laatu. Laadun merkitys on yrityksen ohella äärimmäisen tärkeä myös

asiakkaiden kannalta. Laatujärjestelmän varmistus ja hallinta ovat oivia välineitä asiakkaiden

vakuuttamiseen yrityksen toiminnasta ja arvoista. Kansainvälisten laatustandardien avulla

laadunhallinta helpottuu huomattavasti. Laadunhallinnassa hyvänä työkaluna toimii

laatukäsikirja. Laatukäsikirjaan voidaan kasata organisaation laatuun kuuluvat asiat ja

sertifikaatit.

1.1 Tausta

Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda laatukäsikirja Cooltrade Oy:lle. Cooltrade Oy on

suomalainen jäähdyttimiin erikoistunut yritys. He toimivat yhteistyössä

jäähdytysjärjestelmien rakentajien, suunnittelijoiden ja ostajien kuten teollisuuden ja

kaupan alan liikkeiden kanssa. Yritys pyrkii toimimaan asiakaslähtöisesti ja joustavasti sekä on

myös sitoutunut laatuun. Yritys on alkanut olla mukana isommissa sekä myös kansainvälisissä

projekteissa, joissa edellytetään laatusertifikaatteja. Edesauttaakseen kasvuaan yrityksenä

Cooltrade Oy on päättänyt hankkia laatukäsikirjan. Yritys haluaa käsikirjan, josta käy ilmi

yrityksen palveluprosessien kuvaukset sekä kumppanien laatukuvaukset ja sertifikaatit.

Organisaatiolle on myös tärkeää, että laatukäsikirjaa on helppo muokata ja päivittää.

Laatukäsikirjan tulisi olla myös suhteellisen kevyt ja maanläheinen, eli helposti

ymmärrettävä. Laatukäsikirjaa ei siis olla ainakaan heti sertifioimassa, mutta jos

tulevaisuudessa aiotaan, olisi hyvä, että laatukäsikirja pohja olisi kuitenkin suurin piirtein

standardien mukaan luotu, jotta päivittämisellä se olisi mahdollista saada sertifioitua.

  Projektiin minut ohjattiin koulun kautta udellessani opinnäytetyöaiheiden perään. Aihe

vaikutti mielenkiintoiselta, joten otin sen vastaan, vaikka ei alla ollutkaan suurta tietopohjaa

laatukäsikirjoista. Cooltrade Oy:n puolelta yhteyshenkilönä toimii Pauliina Lindfors, joka

toimii yrityksen toimitusjohtajana. 
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2 Laatu

Laatu voidaan yleisesti ymmärtää asiakkaan tarpeiden täyttämisenä siten, että se tapahtuu

yritykselle kannattavalla ja tehokkaalla tavalla. Laatuun kuuluu myös, että virheitä ei tehdä

ja asiat tehdään oikein joka kerta. Suoritustason jatkuva kehittäminen on organisaatiolle

kriittistä, kun sisäisten ja ulkopuolisten muutosten kautta yleiset laatu vaatimukset kasvavat.

(Lecklin 2006, 18)

Laadulla voi olla monia eri merkityksiä riippuen eri yhteyksistä tai eri ihmisistä. Yksi

yleisimmistä laadun merkityksistä on kuitenkin toiminnan erinomaisuus. Erinomaisuuskin

tarkoittaa kuitenkin eri asioita erilaisissa organisaatioissa. Tietyssä organisaatiossa laatu voi

tarkoittaa esimerkiksi teknisiä elementtejä kuten tuotteen sopivuutta sen käyttötarkoitukseen

ja kustannustehokkuutta. (Lecklin & Laine 2009 16-17)

Nykyajan liiketoiminta ympäristö on dynaaminen ja on tulossa dynaamisemmaksi koko ajan.

Tässä ympäristössä menestyäkseen yritysten täytyy määrittää laatu paljon laajemmin, kuin

pelkkien virheiden ja variaation vähentämisenä. Laatu täytyy määrittää asiakkaan tarpeiden

mukaan, vaikka he eivät osaisi tarpeitaan osoittaa. Laatujohtamista ei pysty kopioida muilta

markkinoita johtavilta yrityksiltä, koska jokainen yritys on omanlaisensa. Heiltä kannattaa

kuitenkin yrittää oppia ja soveltaa opittua omaan toimintaan. Johtavilta yrityksiltä voidaan

esimerkiksi oppia kuinka hyödyntää asteittaista kehitystä, mutta olla silti valmiina seuraavaan

isoon muutokseen, jotta siinä voi olla etulinjassa. (Sower & Fair 2012, luku 3)

Laatujohtamista voidaan toteuttaa kattavien mallien avulla. Näitä voivat olla esimerkiksi

Total quality management (TQM), ISO ja muut laatustandardit, sekä laatupalkintokriteeristöt.

Monia sertifikaatteja on mahdollista saada vaikka vain ystäviä avuksi käyttäen, koska kuka

tahansa voi teoriassa myöntää sertifikaatteja, joten jos halutaan että sertifikaatilla saadaan

haluttua uskottavuutta, tulee sen perustua kokonaisvaltaiseen malliin ja sen myöntäjän olla

osaava organisaatio, jolla on oikeus myöntää tunnustettuja sertifikaatteja. (Virtanen 2006, 8)

Laatujärjestelmä voidaan määrittää kokonaisuutena liiketoiminta prosesseja, joiden

tarkoituksena on kohdata asiakkaan tarpeet säännönmukaisella aikataululla.

Laatujärjestelmän tarkoitus on varmistaa, että joka ikinen kerta, kun jokin toiminto

suoritetaan, niin sen suorittamiseen käytetään samoja tietoja, työtapoja ja taitoja

johdonmukaisesti. (Pavlović 2019)

Laadunvalvonta ja laadunvarmistus ovat termejä, joita käytetään usein, kun puhutaan

laatujohtamisesta. Yleisesti Laadunvarmistus kattaa melkein koko laatujärjestelmän
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toiminnan, kun taas laadunhallinta on vain osa laadunvarmistusta. Laadunvarmistus on aina

proaktiivista ja sen avulla pyritään varmistamaan, että laadun edellytykset tulevat

täyttymään. Laadunvarmistuksesta saatu luottamus auttaa niin yrityksen sisällä kuin

ulkopuolellakin. Laadunvalvonnan avulla täytetään laadun edellytykset. Kun laadunvarmistus

keskittyy siihen, kuinka prosessi suoritetaan, niin laadunvalvonta keskittyy enemmin sen

seuraamiseen, jotta se tehdään oikein. (Asq 2021)

Kuvio 1 Laadunvalvonta ja -varmistus (Asq 2021)

3 Iso sarja

  ISO 9000- sarja on kansainvälisen Standardoimisjärjestön ISOn luoma mainetta saanut

laatustandardi. Sarjaa on käytetty maailmanlaajuisesti perustana

laadunhallintajärjestelmille. Kansainvälisiä standardeja käytetään etenevässä määrin, kun

useampi yritys toimii nykyään kotimaan markkinoiden ulkopuolella. Standardien merkitys on

myös tärkeä pelkästään kotimaassa toimiville yrityksille. Kaikista keskeisin sarjan

standardeista on 9001. (SFS, 2021)

  ISO 14001 auttaa yrityksiä luomaan kehyksen ympäristölliselle johtamiselle. Sen avulla

voidaan selvittää ja hallita organisaation ympäristöllisiä ongelmia. Standardi painottaa

organisaation järjestelmien jatkuvaa parantamista sekä asennetta ympäristöllisiä huolia

kohtaan. ISO 9001 standardin kanssa samoin etuina ovat asiakkaiden luottamus ja
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organisaation saama maine standardien kautta. Näiden lisäksi ISO 14001 tarjoaa myös

taloudellista ja kilpailullista hyötyä tehokkuuden parantamisella sekä kustannusten

laskemisella. Esimerkkinä tästä on energian ja veden kulutuksen vähentäminen. (ISO 14001

Key benefits, 2015)

   ISO 9001 on ainoa 9000-sarjan standardi, jonka voi sertifioida, mikä ei kuitenkaan ole

pakollista. Standardia voidaan käyttää organisaation alasta tai koosta riippumatta. Standardi

asettaa kriteerit hyvälle laadunjohtamisjärjestelmälle. Se esittää 7 laadunjohtamisen

periaatetta, joiden pohjalta laadunjohtamisjärjestelmää on hyvä alkaa rakentaa. ISO 9001

tarjoaa jokaista periaatetta varten apua niiden tärkeyden ymmärtämiseen ja esimerkkejä

niistä saatavista hyödyistä sekä toiminnasta.  (ISO, 2021)

Kuvio 2 Laadunjohtamisen periaatteet (Asq, 2021)
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3.1 Asiakaskeskeisyys

Tunnistettua asiakkaan on seuraavaksi ymmärrettävä asiakkaan tarpeet, sillä asiakas

hankintojen tekeminen lähtee tarpeiden tyydyttämisestä. Asiakkaan tehdessä päätöksiä hänen

valintaansa vaikuttavat myös vaatimukset, kokemukset, ja arvot. Näitä kaikkia pohtien

asiakas tekee päätöksen saako hän tuotteesta tarpeeksi hyötyä rahaansa vasten. Arvo voi

asiakkaan mukaan muodostua monista asioista. Käyttöarvoon voi vaikuttaa vaikka

negatiivisesti se, että sen käyttöönotto on monimutkainen prosessi. (Lecklin 2006, 84-85) 

Asiakkaiden palvelussa tulee aina kumminkin myös virheitä. Tuotteissa voi olla vika, joka

pääsee tarkastuksista läpi tai laskutuksessa voi mennä jotain pieleen. Näissä tilanteissa on

mahdollista saada uskollinen asiakas, jos tilanne hoidetaan hyvällä asiakaspalvelulla.

Anteeksipyyntö, korjaavat toimenpiteet tai jopa ylimääräinen tuote tai palvelu antavat hyvän

kuvan, jonka asiakas muistaa. Sen takia laadun kannalta kannattaa myös ajatella, kuinka

asiakaspalvelu ongelmat hoidetaan tällä hetkellä ja kuinka ne voitaisiin hoitaa paremmin.

(Kemp 2005, luku 4)

Asiakastyytyväisyys on yksi laadunhallinnan tärkeimpiä alueita. Laadun arvioi kuitenkin

lopulta asiakas. Asiakkaiden tulisi olla yrityksen pääkohde, koska yrityksen toiminnan

jatkuminen on kiinni siitä, että yrityksen tuotteista ollaan valmiita maksamaan riittävästi.

Asiakastyytyväisyys pitkälti yhteydessä siihen kuinka hyvin yritys ymmärtää asiakkaan arvoja.

Asiakastyytyväisyyttä voidaan tutkia hyvin esimerkiksi kyselyillä, joiden avulla saadaan

lisätietoa asiakkaiden arvo-odotuksista. (Lecklin 2006, 105-107) 

Yritysasiakkaille myyminen on jonkin verran suoraviivaisempaa kuin kuluttajille myyminen,

koska yrityksille tärkein arvo on taloudellisen tuloksen parantaminen. Ensimmäinen askel on

miettiä miten tuote tai palvelu auttaa yritystä taloudellisesti. Tulee myös ymmärtää, jos on

muita kilpailijoita, että mikä vaikuttaa siinä tapauksessa kuluttajien valintaan tuotteessa ja

onko jotain, mitä voisi tehdä, että olisi parempi kuin kilpailijat. Vaikka kilpailijoita ei

olisikaan on hyvä kumminkin pystyä osoittamaan asiakkaille arvo, joka pystytään tuottamaan.

Sen jälkeen voidaan löytää oikeat ihmiset, joille markkinoida tuotetta ja palautteen mukaan

kehittää tai parantaa tuotetta. (Kemp, luku 4)
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3.2 Johtaminen

Johtamisen tehtävänä on luoda yhtenäisyyttä, motivoida ja näyttää suunta yrityksessä, johon

ollaan matkalla ja johtaa muita sinne, vaikka suunta vaikuttaisi epävarmalta. Johtamisen

tärkeimpiä tehtäviä on luoda suunta yritykselle laatupolitiikan kautta ja kommunikoitava se

kaikille työntekijöille. Tulee myös seurata laatupolitiikan kautta asetettuja tavoitteita ja

kuinka hyvin niihin päästään ja yrittää päästä aina vielä pidemmälle. Muita johtamiseen

kuuluvia vastuita on arvioida yrityksen kokonaista suoriutumista ja hoitaa alemman johdon

arviointeja, sekä tarjota resursseja, jotta haluttuihin tuloksii päästään. Johdon rooli onkin siis

elintärkeä laatujohtamisessa, sillä johto on se osa yritystä, joka on tulossuuntautunut ja

haluaa saavuttaa haluttuja tavoitteita yrityksessä. (Lecklin 2006, 40-41)

Laatujärjestelmän luominen on aina iso haaste, minkä kehittämisessä menee vuosia.

Laatujohtaminen ulottuu organisaation kaikkeen toimintaan ja kehittämisen on oltava

jatkuvaa. Organisaatiossa parannettavia kohteita löytyy aina ja vaikka prosessi tuntuisi jo

toimivalta on sitä aina mahdollisuus parantaa ja kuuluukin parantaa. Laatujohtamisen

keskeisenä tarkoituksena on jatkuva kilpailukyvyn parantaminen sekä erinomaisuuteen

pyrkiminen. Laatujohtamisen avulla ei ole kuitenkaan mahdollista korjata virheellistä

liiketoimintastrategiaa tai visiota, joten yrityksen pohjan tulee olla kunnossa muutenkin.

(Virtanen 2006, 8)

Johdon ensimmäinen tehtävä, kun aletaan luoda laatua, on työntekijöiden

voimaannuttaminen. Kun työntekijät tuntevat itsensä valtuutetuiksi, he ovat ylpeitä työstään

ja se vaikuttaa positiivisesti laaduntasoon, jolla he työskentelevät. Työntekijöiden

valtuuttaminen ei poista johdon roolia, vaan tekee siitä ehkä haastavamman. Sen sijaan että

johto vahtisi vain tilastoja työpaikan tuottavuudesta, on kannustettava ja koitettava

toteuttaa työntekijöiden tekemiä ehdotuksia tehokkuuden parantamisessa. Jotta

työntekijöiden voimaannuttaminen onnistuisi, on vähennettävä valvonnan määrää, jotta

saadaan parannettua hyötysuhdetta ja kommunikaatiota johdon ja työntekijöiden välillä.

(Shiramizu & Singh 2007, 131)
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3.3 Työntekijöiden sitouttaminen

Yksi laadun kulmakivistä on työnsä osaava, motivoitunut ja harjaantunut henkilöstö. Johdon

kuuluukin ajatella henkilöstö voimavarana ja ottaa henkilöstöä ja henkilöstön mielipiteitä

mukaan, kun suunnitellaan muutoksia. Henkilöstö suunnittelu voi olla tärkeä osa strategiaa

yritykselle, jotta saadaan luotua ympäristö henkilöstölle, jossa he kokevat olevansa oikeasti

kiinnostuneita yrityksen menestyksestä ja olevansa osa sitä. Tähän voidaan vaikuttaa

parantamalla työntekijöiden henkilökohtaista laatua sekä toiminnan laatua. Työntekijän

mukaan tärkeitä osa-alueita voivat olla esimerkiksi työolosuhteet, eteneminen uralla,

työilmapiiri, motivointi ja niin edelleen. (Lecklin 2006, 213-216)

Monesti johtajat saattavat ajatella että, työntekijöillä ei ole paljon annettavaa

laadunhallinnan suhteen, mikä on väärin, sillä työntekijät tulisi ottaa mukaan, kun

laadunhallintajärjestelmää aletaan rakentamaan. Työntekijät tietävät prosessit ulkoa, koska

tekevät niitä joka päivä ja tietävät missä on vika, jos jokin menee väärin. He ovat saattaneet

olla yrityksessä töissä vuosia ennen vanhempaa johtoryhmää ja tietävät kaiken muista

työntekijöistä, kuten esimerkiksi keneltä saattaa puuttua koulutusta tai kokemusta tai kenellä

on hommat hallinnassa ja osaavat ratkaista ongelmia. Silti johtajat

laadunhallintajärjestelmää rakentaessa tuntuvat ohjaavan kysymyksensä muille johtajille ja

jättävät työntekijöidensä tiedot ja kokemukset hyödyntämättä. Hyvä tapa aloittaa

työtekijöiden sitouttaminen on alkaa puhua heille joka päivä vähän, sen sijaan, että pari

kertaa vuodessa kysyy muutaman kysymyksen tarkastuksen yhteydessä. (Thornton 2021)

Sitoumuksen taso määritellään sen mukaan kuinka halukas ja päättäväinen henkilö on

saavuttamaan odotukset ja menemään vielä pidemmälle tilanteesta riippumatta ja

positiivisella asenteella. Sitoutunut työntekijä tulee töihin ajoissa, tekee työnsä tehokkaasti

ja tekee ehdotuksia ja rakentaa positiiviasia suhteita. Sitoumuksen myötä ongelmia tulee

vähemmän ja työntekijät saavuttavat uudet tasot suorituskyvyssä, koska ovat oikeasti

kiinnostuneita ja mukana yrityksessä. Johtajat, jotka osaavat sitouttaa, ymmärtävät ihmisten

luonnetta ja osaavat kommunikoida siten, että inspiroivat ihmisiä. Tehokas johtaja

ymmärtää, että hänen täytyy ohjata ja johtaa itseään ensin ja ennen kaikkea näyttää

esimerkkiä muille. (Pogue 2019)
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3.4 Prosessikeskeisyys

Prosessi muodostuu eri askelista, joilla synnytetään tietty lopputulos, joka yleensä tuo

kaupallista hyötyä. Prosesseilla on yleensä yrityksessä sisäinen tai ulkonen asiakas, jolle

tuotetaan lisäarvoa. Se voidaankin määritellä toimintoketjuksi, jolla yritys muuttaa saamansa

resurssit tuotoksi asiakkaalle. Prosessi eroaa projektista siten, että projekti on

ainutkertainen, kun taas prosessit kuvaavat niitä toimintoja, joilla projektikin voidaan

suorittaa. Esimerkiksi silta rakennetaan vain kerran, mutta sen rakennuksessa hyödynnetään

prosesseja, joita käytetään muidenkin siltojen rakennuksessa. Prosesseja voidaan mitata ja

määritellä ja ohjata niin, että sen tulokset vastaavat tiettyjä laatuvaatimuksia.

Liiketoimintaprosessi toimii niin, että yritys saa yrityksen ulkoiselta tai sisäiseltä toimittajalta

lähtötietoja, materiaaleja tai syötteitä, joiden lopputuloksena asiakas saa suoritteensa, jonka

halusi. (Lecklin 2006, 123-124)

Kuvio 3 Prosessi (the9000store 2021)

Prosessikeskeisyys liiketoiminnassa tarkoittaa sitä, että liiketoimintaa parannetaan

hallitsemalla ja kehittämällä tiettyjä prosesseja, jotka vaikuttavat suoraan kykyyn palvella

asiakasta. Yrityksen liiketoimintaprosessit ovat siis periaatteessa, miten yritys tekee asioita,

ja näitä kehittämällä pystytään paremmin vastaamaan asiakkaiden odotuksia. Prosessit voivat

olla minkäkokoisia vaan. Prosessi voi olla niinkin pieni kuin numeron syöttäminen koneeseen

tai iso kuin markkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus. Oli prosessi minkäkokoinen
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tahansa, sitä voi aina kehitellä paremmaksi. Keskeisimpien prosessien parantamisesta

hyödytään heti, kuin myös tulevaisuudessa. (Dawson 2020)

3.5 Kehittyminen

Organisaatiolla tulisi olla menetelmiä, joiden avulla voidaan kerätä uusia ideoita, kirjata

niitä, arvioida ja analysoida, jotta niitä voitaisiin lopulta hyödyntää päivittäisessä työssä.

Prosessien omistajien kontolle kuuluvat yllä mainitut toimenpiteet, jonka jälkeen

johtoryhmän tulee varmistaa, että uudet menetelmät toimivat muiden prosessien osalta.

(Lecklin & Laine, 2009, 206)

Hyvänä kehitysmenetelmänä voi toimia itsearviointi. Itsearviointi on apuvälineenä toimiva

parantamiskohteiden löytämisessä, valinnassa ja arvioinnissa. Itsearviointi prosessissa

ensimmäisenä vaiheena on itsearvioinnin suunnitteleminen ja valmistautuminen, jonka

jälkeen tunnistetaan sitä kautta omia vahvuuksia ja heikkouksia eli parantamisalueita. Tämän

jälkeen valitaan parantamisalueista ne, joita halutaan parantaa ja suunnitellaan niitä varten

projektit. Projektit suoritetaan ja tulokset arvioidaan ja näin itsearviointia parannetaan.

Itsearviointi voidaan suorittaa tämän jälkeen uudestaan, jotta löydetään taas suurimmat

parannusalueet ja näin kehittyä jatkuvasti organisaationa. Itsearviointi voidaan suorittaa

monessa eri mittakaavassa, joten on tärkeää aloittaessa suunniteltava toteutustapa ja

laajuus. Kyvyin tapa on pika-analyysi, jossa johto ottaa kantaa ennalta määrättyihin

kysymyksiin, joiden pohjalta itsearviointi suoritetaan. (Lecklin, 2006, 296-297)

Kuvio 4 Prosessien kehittäminen prosessikeskeisyydessä (Dawson 2020)
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Vaikka prosessien suunnitteluun ja käyttöönottoon käytetään paljon vaivaa, niin se ei ole

tekosyy jättää niiden parantamista sikseen sillä aina tulee kehitettävää. Tämä korostuu vielä

teknisillä aloilla. Kun uusia ideoita syntyy ja niiden pohjalta uusia tapoja toimia, on

organisaatioiden pakko mukautua niihin tai jäädä jälkeen. On mahdotonta olla parantamatta

prosesseja ja vain luottaa projektijohtajien pystyvän toimivan odotetuilla tehokkuuden

tasoilla, jos prosessit eivät kehity ja pysy tehokkaina. (Wysocki 2004, luku 1)

Prosessimittareille asetettaan tavoitteita, joihin yritetään päästä, ja niitä voidaan mitata

myöhemmin löytääkseen kehityskohteita. Prosessianalyysissä arvioidaan prosessimittareista

saatuja tuloksia ja koitetaan löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja tulosten parantamiseksi.

Analysoinnissa voidaan käyttää monia erilaisia laatutekniikoita sekä ongelman

ratkaisumenetelmiä ja benchmarkingia. Kehittyminen ja muutos voi olla suuri muutos, jos

esimerkiksi tekniikka uudistuu ja laitteita uusitaan, mutta se on aina yhtä lailla suuri muutos

henkisesti. Tämän takia henkilöstölle pitäisi saada asenne, että prosesseja voi aina parantaa,

jotta muutokseen oltaisiin valmiita ja edellytykset jatkuvaan parantamiseen olisivat taattu.

(Lecklin & Laine 2009, 43-44)

3.6 Päätösten teko todisteiden pohjalta

Päätöksiä voidaan tehdä mistä tahansa käytännöstä, toiminnasta tai ohjelmasta. Päätösten

teossa konteksti perustuu yleensä kolmeen päätodistusaineistoon: Parhaat saatavilla olevat

tutkimukset, kokemukset ja asiayhteyteen liittyvät todisteet. Näiden pohjalta voidaan alkaa

päätöksen teko prosessiin, jossa aluksi kerätään nämä kaikki tiedot ja varmistetaan, että

kaikki todisteet ovat luotettavia, uskottavia, toistettavissa ja tarkkailtavissa. Sen jälkeen

aineistoa tulee tulkita ja soveltaa omassa organisaatossa, miten parhaiten nähdään.

(Understanding evidence: evidence based desicion-making summary 2021)
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Kuvio 5 Konteksti päätösten teossa todisteiden pohjalta (Researchgate 2014)

Yrityksessä on pidettävä huoli, että analyyseja ja vertailutietoja hyödynnetään, ja ollaan

valmiita saatujen tulosten perusteella muuttamaan esimerkiksi yrityksen strategioita ja

tavoitteita. Organisaation toimintaa ja johtamisjärjestelmää tulee arvioida jatkuvasti. Tietoa

voidaan kerätä sidosryhmiltä ja myös itsearvioinnein ja auditoiden. Tietoa voidaan sen

jälkeen analysoida usealla eri tavalla tilanteen mukaan. Kun tieto on analysoitu, siitä

paikallistetaan usein suuri määrä erilaisia parannuskohteita. Kaikkia parannuskohteita ei

kuitenkaan kannata alkaa työstämään samaan aikaan, vaan tulosten pohjalta valita

tärkeimmät kohteet. Kohteiden valinnassa voidaan käyttää eri näkökulmia, joiden perusteella

saadaan valittua oikeat kohteet. Voidaan analyysien perusteella katsella missä

parannuskohteessa on suurin kehityspotentiaali, mutta pitää myös arvioida kehitysprojektien

toteutumismahdollisuuksia. Näin vaikka kohteella olisi paljon parannettavaa, sen toteutus voi

olla tällä hetkellä mahdotonta muun muassa resurssien kannalta. (Lecklin &Laine 2009,

200-204)

3.7 Suhdehallinta

Suhdehallinnan tarkoituksena on luoda toimittajien ja jälleenmyyjien välille suhde, joka on

molemminpuolisesti hyödyllinen. Eri suhteet voivat vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn eri

tavalla. Organisaation tulisi hallita toimitusketjua hyvin ja yrittää edistää suhteitaan

toimittajien kanssa, jotta he vaikuttaisivat mahdollisimman positiivisesti suorituskykyyn. Kun
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organisaatio hallitsee suhteitaan sidosryhmien kanssa hyvin, niin on todennäköisempää

saavuttaa jatkuva liiketoiminnan yhteistyö ja menestys. (CFI 2021)

Avainasiakkaiden suhteiden hallitsemiseksi organisaation tulisi nimetä omat yhteyshenkilöt.

Yhteyshenkilöiden tehtävien ei pitäisi rajoittua pelkästään myyntiin, vaan asiakassuhteen

kehittymiseen ja asiakkaan hyvinvointiin myös. Toimialasta ja toiminnan laajuudesta riippuen

voi organisaatio nimittää useampiakin yhteyshenkilöitä eri tehtäviä varten. Useampien

yhteyshenkilöiden tarkoituksena on syventää asiakassuhdetta organisaation eri tasoilla.

Tapaamiset asiakkaiden ja vastuuhenkilöiden välillä helpottavat yhteydenpitoa, mutta johdon

on suotavaa myös osallistua tapaamisiin, sillä se viestii asiakkaille, että heitä pidetään

tärkeänä ja arvostetaan. Asiakaspalvelun avulla suhteita saadaan myös hallittua. Palvelun

kehitykseen tulee panostaa jo alkaen henkilöstön valitsemisesta ja koulutuksesta, jossa

käydään läpi erilaisia yhteydenottomuotoja. Tarkoituksena olisi palvelun helppous ja sujuvuus

asiakkaan näkökulmasta, kun ottaa yhteyttä avun tai neuvojen tarpeessa. Asiakaspalautteen

keräämisen mahdollisuus on myös hyödynnettävä ja tehtävä sujuvaksi. Asiakassuhteiden

hallitsemiseksi on oleellista tuntea asiakkaansa ja tallentaa tiedot. On hyödyllistä luoda

tietokanta, johon asiakkaiden oleelliset tiedot on kirjattu ja uudet asiakas tiedot voidaan

rekisteröidä helposti. Toimiakseen tietokannan kuuluu olla helppokäyttöinen ja helppo

ylläpitää. Sen sisällön pitää olla vain olennaisimmat asiat suhteen hoitamisen kannalta, jottei

tietokanta paisu liian laajaksi. (Lecklin 2006, 99-101)

4 Laatukäsikirja

Laatukäsikirja on yritykselle laadunhallinnan peruspilari. Laatukäsikirjan tarkoituksena on olla

selkeä dokumentti, josta käy ilmi yksinkertaisesti organisaation toiminta, vastuut/tehtävät

sekä laatupolitiikka ja kuinka sitä valvotaan ja sen toteutuminen varmistetaan sekä

ylläpidetään.  Laatukäsikirjan avulla asiakkaat voivat tutustua yrityksen toimintaan ja laadun

toteutumiseen ja sitä kautta lisätä asiakkaiden luottamusta yritystä kohtaan. Sen avulla myös

omat työntekijät voidaan kouluttaa ja se toimii apuvälineenä myös kokeneemmille

työntekijöille tiukempien tapausten selvittelyssä. (Laatukäsikirja 2021)

Hyvä laatukäsikirja on jaoteltu hyvin ja tehty selkeästi. Se kuvaa asiat ytimekkäästi ja

lyhyesti, eikä ole liian monimutkainen. Jos laatukäsikirja sisältää liikaa yksityiskohtia tulee

sen ymmärtämisestä huomattavasti haastavampaa ja turhauttavaa, siksi yksityiskohtiin ei pidä

sen suuremmin kiinnittää huomiota. Laatukäsikirjaa ei ole tarkoitus päivittää usein, sen takia

usein muuttuvia ohjeita ja rutiineja ei kuvata suuremmin. Sen avulla on tarkoitus ymmärtää

organisaation toimintaa, sekä siihen liittyvää oppimista. (Lecklin 2006, 32-33) 
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Laatukäsikirjan tulisi ainakin sisältää seuraavat asiat:

● Yhtiön käytännöt, jotka antavat suunnan ja vision organisaatiolle

● Laadunhallintajärjestelmän laajuus, jotta selviää mitä sillä halutaan kuvata tai ei

haluta

● Yrityksen tärkeimpien prosessien tarkoitukset ja niiden tarkat kuvaukset, kuinka ne

tehdään

● Hallinon velvollisuudet ja heidän osallistumisensa laadunjohtamisessa

Yleisesti laatukäsikirja rakennettaan sen standardin ympärille, johon se perustuu ja sen

mukaan suunnitella sisältö. Laatukäsikirjan ei kuitenkaan kuulu olla vain standardin

määräämiä vaatimuksia kopioituna, koska se ei tuo laatukäsikirjalle juuri mitään arvoa. Hyvän

laatukäsikirjan tulee esittää, kuinka organisaatio aikoo saavuttaa kyseiset vaatimukset ja

selittää siitä. (Parry 2018)

5 Tutkimus

Opinnäytetyön kehittämistyönä toimi laatukäsikirja. Työ oli kuvaileva, sillä laatukäsikirjan

kannalta tarvittavat tiedot olivat jo olemassa, joten ne täytyi vain kerätä ja laatukäsikirja

oleellisimpien tietojen pohjalta. Laatukäsikirjan kasaamisessa tein tiivisti yhteistyötä

työelämän yhteyshenkilön kanssa, sillä hänellä yrityksen toimitusjohtajan oli kaikki

tarvittavat tiedot yrityksestä. Laatukäsikirjaa yritettiin luoda yrityksen tarpeiden mukaiseksi

ja sisällysluettelokin suunniteltiin yhdessä kuvaamaan sitä mitä laatukäsikirjalta haluttiin.

Tietoa hankittiin haastattelemalla toimitusjohtajaa ja käsikirjaa luodessa lähettämällä

sähköpostilla tarkentavia kysymyksiä haastattelussa ilmenneihin asioihin, jotta

laatukäsikirjassa kuvatut prosessit vastaisivat mahdollisimman tarkasti oikeita prosesseja.

Tietoa saatiin myös tutustumalla jo olemassa oleviin dokumentaatioihin ja kuvauksiin, jotka

olivat yrityksen nettisivuilla ja liittyivät tuotteisiin tai ympäristöpolitiikkaan.

Tutkimusmetodi oli teemahaastattelu, joka on periaatteessa kuin keskustelu, joka tapahtuu

haastattelijan aloitteesta ja haastattelijan ehdoin. Vaikka teemahaastattelu onkin kuin

keskustelu, on haastattelijan tärkeää ohjata keskustelua, jotta pysytään valitussa teemassa ja

saadaan haastateltavasta irti haastattelijaa kiinnostavat asiat, jotka liittyvät tutkimuksen

aihepiiriin. Haastateltavan tulisi olla myös motivoitunut haastatteluun, jotta haastattelu olisi

onnistunut. Teemahaastattelussa ei ole valmiiksi muotoiltuja kysymyksiä, vaan aihepiirit, eli

teemat on valmiiksi määritelty. Haastattelijan tulee olla valmiiksi itse tietoinen aiheista ja

voi pitää omaa tukilistaa, jonka avulla auttaa keskustelua eteenpäin, mutta ei silti valmiita
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kysymyksiä. haastattelija pitää huolen, että kaikki etukäteen määritetyt aiheet käydään läpi.

(Valli & Aaltola 2015,27-29)

Tämän haastattelun teemana toimikin siis laatu ja se sen aihepiireinä toimi laatujohtamisen

7 periaatetta ISO 9001 standardin pohjalta.  Kaikkia aiheita käytiin läpi, mutta keskityttiin

niihin aiheisiin, jotka vaikuttivat meidän kohdallamme tärkeimmiltä. Keskustelu eteni

luonnollisesti ja tuli ilmi hyödyllisiä asioita, joita ei ollut ajateltu edes ennen haastattelu

tilannetta. Haastattelu nauhoitettiin ja siitä tuli noin 70 minuuttia pitkä. Haastattelun

jälkeen kuuntelin nauhoitetta useaan otteeseen ja tein muistiinpanoja tärkeimmistä

pointeista ja kohdista, joista mielestäni voisi vielä kertoa tarkemmin. Näistä kohdista lähetin

toimitusjohtajalle tarkentavia kysymyksiä, jotta laatukäsikirjasta saisimme mahdollisimman

tarkan, mutta kuitenkin kevyen ja yksikertaisen, niin kuin olimme sopineet. Tästä lähdin

suunnittelemaan käsikirjaa yrittäen noudattaa ISO 9001 standardin mukaisia

sisältövaatimuksia. Käsikirjaa kasatessa tietoa käytettiin nauhoitteesta ja yrityksen

nettisivuilla löytyneistä tiedoista ja muutamasta dokumentista, jotka toimitusjohtaja lähetti

minulle. Yritykselle oli tärkeää asiakkaiden vakuuttamisen kannalta toimittajat ja heidän

pätevyytensä, joten yhteistyökumppaneiden nettisivuilta otettiin julkisena tietona olevat

laatusertifikaattien linkit tai laatulupaukset, jotta tuotteiden laatu voidaan todistaa.

5.1 Oppiminen ja yhteenveto

Ennen opinnäytetyön tekemistä, jos minulta olisi kysytty, mitä laatu tarkoittaa olisi päähäni

tullut vain yksi vastaus. Olisin kokenut laadulla tarkoitettavan jonkun tuotteen kestävyyttä tai

että tuote ei mene rikki ja sillä on pitkä elinaika. Ehkä hetken mietittyä olisin saattanut

tajuta, että laadulla ei aina tarkoiteta vain tuotetta. Opinnäytettä tehdessä ja aiheeseen

perehtyessä yllätyin todella, kuinka monella eri tavalla laadun voi nähdä tai kokea ja kuinka

laaja merkitys sillä on. Opinnäytetyön aihe olikin suhteellisen hankala aluksi, kun koko laatu

piti käsittää eri merkityksillä kuin on tottunut. Mutta mitä enemmän asiaa opiskeli, se

muuttui mielenkiintoisemmaksi. Myös työelämän yhteyshenkilön kanssa oli todella helppo

toimia ja sain aina laajat vastaukset kysymyksiini nopeasti.

Lopputuloksena syntyi tiivis ja helppolukuinen käsikirja, joka auttaa Cooltraden toimintaa

markkinoilla asiakkaiden vakuuttamisessa, jotta he pääsevät isompiin projekteihin.

Laatukäsikirja on myös keskeinen oman toiminnan seuraamisessa ja kehittämisessä sekä

Cooltraden työntekijöiden kouluttamisessa.
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1. Johdanto

Tämä dokumentti toimii Cooltrade Oy:n laatukäsikirjana. Dokumentissa käydään läpi

laatupolitiikka ja kuinka se toteutuu joka askeleella ja sen seuranta.

1.1 Cooltrade Oy

Cooltrade Oy on suomalainen yksityisomistuksessa oleva yritys, joka myy ja markkinoi

lämmönsiirtimiä kaupan ja teollisuuden tarpeisiin. Laitevalikoimasta löytyy tuotteita moniin

tarkoituksiin kuten pienen pakastevaraston viilentämisestä aina voimalaitoksen prosessien

jäähdyttämiseen.

Perustettu 1994

Työntekijöiden nykyinen määrä: 2

Toimitusjohtaja Pauliina Lindfors ja yksi myyjä

Liikevaihto: noin 2 miljoonaa

1.2 CoolLine

Cooltrade on kehittänyt yhdessä johtavien eurooppalaisten laitevalmistajien kanssa

markkinoille CoolLine-tuoteperheen, johon kuuluu mm. nestejäähdyttimiä, lauhduttimia,

höyrystimiä ja ilmanjäähdyttimiä lisävarusteineen. Tuotteet valmistavat eurooppalaiset ja
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suomalaiset johtavat lamellilämmönsiirrinvalmistajat, mikä takaa korkean laadun,

toimitusvarmuuden ja ympäristöystävällisyyden. Näin on kehitetty CoolLine-tuoteperhe, joka

edustaa uuden sukupolven lämmönsiirtimiä.

1.3 Laatupolitiikka

Cooltrade tuottaa arvoa ja laatua tarjoamalla asiakkailleen yksilöityjä ja räätälöityjä

tuotevalintoja tunnetuilta ja laadukkailta tuotevalmistajilta. Pidämme ympäristöä ja

ekologisuutta todella tärkeänä ja se heijastuu myös tuotteisiin energiatehokkaiden ja

ympäristöystävällisten laitteiden muodossa.

1.4 Ympäristöpolitiikka

Cooltrade on sitoutunut suojelemaan ympäristöä. Minimoidaksemme mahdolliset

ympäristöhaitat koskien tuotteitamme ja palvelujamme:

-Noudatamme käytettävissä olevia lakivaatimuksia ja muita vaatimuksia, jotka vaikuttavat

toimintaamme ympäristön suhteen.

-Estämme saastumista, vähennämme jätettä ja minimoimme resurssien käyttämisen.

-Koulutamme ja motivoimme työntekijät suorittamaan tehtävänsä ympäristölle ystävällisellä

tavalla.

-Kannustamme toimittajia ja aliurakoitsijoita ympäristön suojelemiseen.

Cooltrade on sitoutunut ympäristönsuojelun kestävään kehitykseen. Nämä käytännöt

tiedotetaan henkilökunnalle, toimittajille, urakoitsijoille ja on julkisesti saatavilla.
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2. Toimintaympäristö

Cooltrade Oy:n toiminnan kannalta asiakkaiden lisäksi tärkeimmät sidosryhmät ovat

laitevalmistajat ja kuljetusliikkeet. Sidosryhmien tarpeina asiakkaat tarvitsevat tuotteita ja

laitevalmistajat myyntiä, missä Cooltrade toimii myyjänä ja välittäjänä. Kommunikaatio on

tärkeässä osassa, kun toimitaan asiakkaan sekä laitevalmistajien suuntaan. Asiakkaalta

odotetaan kommentteja tarjoukseen, joiden perusteella tarjousta tarkennetaan, hylätään tai

tilaus toimitetaan tehtaalle. Jotta toimitus saadaan tarjouksessa olleeseen päivämäärään

mennessä asiakkaalle, on tärkeää seurata, että tilaus valmistuu ajoissa ja noutokalusto on

noutamassa tuotteita tehtaalta ajallaan.

2.1 Laitevalmistajat

Laitevalmistajat ovat valikoituneet yhteistyökumppaneiksi kokemuksien kautta. Valmistajien

kanssa on sovittu tapaamisia kansainvälisillä messuilla, jossa on voitu pyytää tarjouksia ja

tehdä ehkä tilauksiakin. Näin on voitu kerätä kokemuksia heidän asiakaspalvelustaan ja

toimintatavoistaan. Tärkeimmät kriteerit laitevalmistajien valinnalle ovat olleet

yhteyshenkilön aktiivisuus ja palvelualttius, tuotteen laatu ja sovittujen aikataulujen

toteutuminen.

-Thermofin GmbH on saksalainen vuonna 2002 perustettu lämmönsiirtimien valmistaja.

Thermofin on erikoistunut teollisuudessa käytettäviin isompiin tuotteisiin.

-Güntner GmbH on vuonna 1931 perustettu saksalainen yritys. Yksi suurimpia

lämmönsiirtimien valmistajia maailmassa. Tehtaita on Saksassa, Unkarissa, Romaniassa,

Indonesiassa, Brasiliassa sekä Meksikossa.
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-Refteco srl on italialainen lämmönsiirtimien valmistaja, jolta tilataan vähän kevyempään

tarkoitukseen tulevia jäähdyttimiä.

-Leelcoils on tsekkiläinen yritys, joka valmistaa teollisuuden ja ilmastoinnin lämmitys- ja

jäähdytyslamellipattereita.

2.2 Kuljetusliikkeet.

Kuljetusyrityksinä toimivat Lagologistics ja Scortexpress. Lagologistics hoitaa

maantiekuljetukset Saksasta Suomeen, kun taas Scortexpress Italiasta. Molemmat yritykset

ovat suomalaisia.

3. infrastruktuuri

Cooltrade Oy:n toimisto sijaitsee osoitteessa Vantaan Kuussillantie 27 Vantaa 01230.

Toimistotiloissa on tilaa 4 työntekijälle. Työntekijöille on tietokoneet ja yhteiskäyttöön

monitoimitulostin. Kaikilla tietokoneilla on laajat virustorjuntaohjelmat ja ne on yhdistetty

palvelimeen, josta otetaan varmuuskopiot joka päivä. Osoitteesta löytyy myös pieni varasto

lyhytaikaista säilytystä varten.
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4. Johtaminen

Yrityksen pienestä työntekijämäärästä huolimatta johtaminen on silti tärkeää, ja

työntekijöille pitää näyttää suuntaa ja mallia. Johtamisauktoriteettia käytetään melkein

enemmän sidosryhmien kanssa, kun yritetään kysellä ja valvoa, että laitteet ovat oikeita,

valmistuvat ajallaan ja ovat aikataulussa perillä.

4.1 Asiakaskeskeisyys

Toiminta on todella asiakaskeskeistä. Asiakasta palvellaan parhaan mukaan ja tuote

räätälöidään vastaamaan asiakkaan tarpeita. Tämän mahdollistaa useat kumppanina toimivat

laitevalmistajat. Asiakkaalle löydetään aina kustannustehokkain ja laadukkain tuote,

selvittämällä asiakkaalta tarkat olosuhteet mihin ja mitä varten laite tulee.

4.2 Työntekijöiden sitouttaminen

Työntekijät koulutetaan alusta asti käyttämään kaikkia järjestelmiä ja käydään läpi

tehtaanedustajien kanssa mitoitusohjelmia. Mitoitusohjelmia koulutetaan aina uudestaan

päivitysten myötä. Työntekijät viedään vuosittain muutaman kerran messuille sekä kylmäalan

koulutuspäiville, joko kuuntelemaan tai ihan esittelemään. Näin työntekijät kokevat itsensä

tärkeäksi osaksi toimintaa ja saavat myös kasvot kumppaneille, joka saattaa helpottaa

toimintaa. Myös kannustumia kuten bonuksia eläkekassaan voidaan käyttää.

4.3 Riskien hoito
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Olemme vuosien kuluessa oppineet tunnistamaan riskejä ja varautumaan niihin ja

pienentääksemme riskejä olemme koko prosessin ajanyhteydessä sidosryhmiin ja tiedotamme

eri vaiheista.  Jos toimitiloillemme kävisi jotain, on yhteistyökumppaninamme toimiva

IT-yritys sitoutunut hoitamaan uudet tietokoneet ja asennukset vuorokaudessa. Päivittäisten

varmuuskopioiden avulla pääsemme siis päivässä takasisin töihin toimitiloista riippumatta.

Käytössä on Passelin taloushallintojärjestelmä, johon kaikilla työntekijöillä on pääsy. Sieltä

löytyvät kaikki tekemämme tarjoukset, ostotilaukset ja laskutukset. Näin ollen työntekijän

ollessa poissa on muilla mahdollisuus jatkaa hänen töitään, kun tiedot eivät ole ainoastaan

hänen koneellaan. Työntekijöillä on myös Mandatumin lisävakuutukset tapaturmien ja

sairauksien varalta. Terveyssopimus Suomen terveystalon kanssa, jonka kanssa teemme

työterveyshuollon toimintasuunnitelmat. Työterveyshuoltaja fysioterapeutti käy myös

tarkistamassa työpisteidemme ergonomian. Vakuutuksia on myös esimerkiksi kuljetusten

varalle ja jos meidän toimittama kohteessa oleva laite aiheuttaa vahingon kolmannelle

osapuolelle.

5. toiminta

5.1 Asiakaskontakti ja palvelu

Kun asiakkaalta tulee yhteydenotto tai tiedustelu niin siihen vastataan vuorokauden kuluessa.

Asiakkaan ei tule turhaan odotella tai miettiä onko viesti tullut perille. Tämän jälkeen

selvitetään, minkälainen laite tarvitaan ja mitoitetaan asiakkaan olosuhteisiin sopiva laite sen

toimittajan ohjelmalla, jonka tarjonta vastaa parhaiten asiakkaan tarpeita. Mitoituksessa

selvitettävät arvot ovat muun muassa tulevan ja lähtevän ilman lämpötila, käytettävä

jäähdytysaine ja laitteen materiaali sekä yli 10 muuta arvoa. Mitoitukset syötetään

ohjelmaan, joka ehdottaa tarpeisiin sopivia laitteita, joista myyjän tulee valita tuote, joka

vastaa parhaiten asiakkaan tarpeita. Asiakkaan tarpeita yleisesti ovat laitteenkoko,

toimitusaika ja hinta. Joskus ohjelma ei suoraan löydä asiakkaan tarpeisiin sopivaa laitetta,

jolloin täytyy olla yhteydessä valmistajan edustajaan, jolla on laajempi ohjelmisto. Ohjelman

antamat arvot tarkistetaan ja lähetetään asiakkaalle hinnan kera tarkistettavaksi, jotta

asiakas voi vielä varmistaa arvojen pitävyyden ja jos muutoksia on tapahtunut ja jotain arvoa

tahdotaan vielä muuttaa.
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5.2 Laiteen tilaus

Asiakkaan hyväksyttyä laite, lähetetään tilaus tehtaalle. Tehtaalta tulee tilausvahvistus, josta

näkyy lopullinen hinta, mitat sekä toimitusaika. Tässä kohtaa tarkistetaan taas, että numerot

täsmäävät, koska tehtailla numerot joudutaan syöttämään uudelleen järjestelmään ja

mahdollisuus virheille. Mitoitukset saattavat liikkua parikin kertaa edestakaisin, kun arvot

joudutaan tarkastamaan aina korjauksen jälkeenkin uudestaan.

5.3 Kuljetus ja vastaanotto

Kun laite saadaan tilaukseen ja toimitusajat varmistettua, voidaan hankkia kuljettaja

toimittajasta riippuen. Laite toimitetaan suoraan tehtaalta tilauskohteeseen. Paikan päällä

vastaanottaja tarkistaa, että laite on oikea, päällisin puolin ehjä ja pakkaukset kunnossa.

Vastaanottaja on velvollinen ilmoittamaan ongelmista välittömästi, että ne voidaan kirjata ja

ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Muuten jos vastaanottajalta ei kuulu mitään, oletetaan

että kuljetus on saapunut onnistuneesti perille. Tämän jälkeen asiakas voi vielä reklamoida,

mikäli käyttöönotossa tai asennuksessa ilmenee jotain vikaa. Reklamaatiot pyydetään aina

kirjallisina.

6. Parantaminen

Cooltrade on sitoutunut ja valmis parantamaan aina toimintaansa tilanteen niin vaatiessa.

Asiakkailta kysytään tyytyväisyyttä palveluprosessista ja sen pohjalta voidaan löytää

parannuskohteita. Myös omien havaintojen kautta tehdään ratkaisuja mm

yhteistyökumppanien vaihtamisesta, mikäli ongelmia ilmenee jatkuvasti.
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7. Laatutodisteita

Tavarantoimittajia valittaessa on ollut tärkeää, että yritys on sitoutunut tiettyyn

vähimmäislaatutasoon, joka on osoitettu sertifikaatein tai muilla todistuksilla. Samoin meille

on tärkeää, että yritykseltä löytyy todistus, että se ottaa toiminnassaan huomioon ympäristö

näkökohdat sekä ihmisoikeudet ja on sitoutunut noudattamaan niitä.

Thermofin GmbH

Certificate according to DIN EN ISO 9001:2015

Certificate according to DIN EN ISO 3834-3

Certificate according to AD 2000-instructions HP0

Certificate according to module A2-Directive 2014/68/EU

Güentner GmbH

Certificate according to module A2-Directive 2014/68/EU

DIN ISO 9001 14001 Guentner Tata EN

ISO 45001:2018 Güntner Tata (EN)

DIN ISO 9001 Certificate Güntner FFB (EN)

DIN ISO 9001 Certificate Güntner IQNet (EN)

https://www.thermofin.de/en/download.php?download=Zertifizierungsurkunde+ISO+9001+109893Q5_en
https://www.thermofin.de/en/download.php?download=T%C3%9CV+Zertifikat+DIN+EN+ISO+3834-3
https://www.thermofin.de/en/download.php?download=T%C3%9CV+Zertifikat+AD2000+HP0
https://www.thermofin.de/en/download.php?download=T%C3%9CV+Zertifikat+Modul+A2+nach+DGRL+2014_68_EU
https://www.thermofin.de/en/download.php?download=T%C3%9CV+Zertifikat+Modul+A2+nach+DGRL+2014_68_EU
https://www.guentner.eu/fileadmin/sites/de/knowhow/zertifikate/DIN_ISO_9001_14001_G%C3%BCntner_Tata_EN.pdf
https://www.guentner.eu/fileadmin/sites/shared/knowhow/certificates/ISO_45001_2018_G%C3%BCntner_Tata_Eng.pdf
https://www.guentner.eu/fileadmin/sites/shared/knowhow/certificates/31600806_QM15_2020-09-17_englisch.pdf
https://www.guentner.eu/fileadmin/sites/shared/knowhow/certificates/31600806_QM15_2020-09-17_IQNet.pdf
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Refteco SRL

”We ensure the quality of our products, selecting only parts and materials of certified

reliability and following with the maximum attention to every stage of the production cycle

and to the design, construction and testing off all the main product parts.”

Kelvion GmbH

”We, the Management Board of Kelvion, are committed to Quality, Health, Safety and

Environmental excellence ”

LEEL COILS EUROPE s.r.o.

Iso 9001 Laatusertifikaatti

Iso 14001 Ympäristösertifikaatti

Ohsas 18001 Työterveys ja turvallisuus sertifikaatti


