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TIIVISTELMÄ 

 

Tämä tutkintotyö tehtiin Etteplan Technical Information Oy:lle keväällä 2007. 

Työn tarkoituksena oli tehdä kattava laatukäsikirja Sandvik Mining and 

Construction Oy:n kallionporauslaitteiden varaosadokumentointiin. Työssä 

perehdyttiin prosessiin asiakkaan laitetilauksesta valmiiseen varaosakirjaan. Lisäksi 

tutustuttiin standardeihin ISO 9000, ISO 9001:2000 sekä ISO 9004:2000. 

Laatukäsikirjan ei ollut tarkoitus täyttää mitään standardeja. 

 

Tutkintotyö sisältää kahden eri prosessin kuvaukset, koska varaosadokumenttien 

tuotannossa oltiin siirtymävaiheessa. Uuden prosessin sisäänajo oli kuitenkin siinä 

vaiheessa, että katsottiin tarpeelliseksi tehdä prosessikuvaus myös vanhalle 

mallille. Työn tarkoituksena oli, että laatukäsikirjaa voitaisiin käyttää erilaisissa 

ongelmatilanteissa sekä uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. 

 

Työ suoritettiin haastattelemalla henkilöitä, jotka tunsivat työhön liittyviä 

prosesseja. Saadut tiedot koottiin yhteen ja esitettiin haastatellulle henkilölle. 

Palautteen perusteella tietoja muutettiin, kunnes laatukäsikirja oli valmis. 
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ABSTRACT 

 

This final thesis was done for Etteplan Technical Information Oy in the spring of 

2007. The reason for doing this thesis was to produce a quality manual for the 

production of spare parts manuals for Sandvik Mining and Construction Oy’s 

hydraulic rock drills. The quality manual will be used in different problem 

situations and for training new employees. This thesis will give an accurate 

description of the overall process from the client’s appliance order to the spare 

parts manual. 

 

The thesis includes the description of two different processes, because spare parts 

documenting was going through a transition period. The new process was however 

at a point where it was still necessary to also have a process description for the 

older model.  

 

This work was performed by interviewing staff that are acquainted with the 

processes described in this work. The information that was collected was then 

presented to the interviewed staff. Based on the feedback, the information was 

perfected until the manual was ready. 
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esittää erityiskiitokseni. Työn aikana esimieheni vaihtui, mutta tämä ei vaikuttanut 
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SANASTO JA LYHENTEET 
 

ETI Oy 

Etteplan Technical Information Oy. 

 

Index-lista 

Listalta löytyvät kaikki varaosakirjassa olevat osat ja niiden sijainti. Lista 

valmistuu kirjan teon yhteydessä. 

 

Interleaf 

Julkaisuohjelma, jota käytetään sisällysluetteloiden ja varaosasivujen tekemiseen. 

 

Konekortti 

Laitteen konekortista löytyvät alihankkijoiden kokoonpanojen koodit sekä 

keskeisimpien rakenteiden koodit ja sarjanumerot. 

 

Lean System (Lean) 

Toiminnanohjausjärjestelmä, josta saadaan laitteiden tilausvahvistukset ja 

tuoterakenteet. 

 

SMC Oy (Sandvik Mining and Construction Oy) 

Kallionporauslaitteiden tuottaja, jonka laitteisiin varaosadokumentit tehdään. 

 

SPairport2 

Julkaisuohjelma, jota tullaan käyttämään varaosakirjojen ja -dokumenttien 

tuottamiseen. 

 

Vokirja-ohjelma 

Ohjelma, joka tekee varaosakirjan sisällysluettelon tietojen pohjalta. 

 

Windchill 

Sandvik Mining and Construction Oy:n tuotetiedon hallintajärjestelmä, josta 

löytyvät varaosasivujen keskeisimmät tiedot. 
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1 JOHDANTO 
 

Tutkintotyö on tehty suurimmaksi osaksi haastatteluiden pohjalta, sillä suurin osa 

työhön liittyvästä tiedosta oli kerääntynyt työntekijöiden omaan muistiin tai 

epämääräisille muistilapuille. Tällainen tietojen hallinta on erittäin riskialtista, sillä 

sairastapauksissa sekä työnantajan vaihtuessa tiedot häviävät. Muistilapuilla on 

myös taipumusta kadota. Tämän takia Etteplan Technical Information Oy (ETI Oy) 

pyysi minua tekemään sille Sandvik Mining and Construction Oy:n (SMC Oy) 

kallionporauslaitteiden varaosadokumenttien tuottamiseen liittyvän laatukäsikirjan.  

 

”Laatukäsikirja varaosadokumenttien tuottamiseen” ei nojaudu mihinkään 

olemassa olevaan standardiin, vaan se on tarkoitettu ohjeeksi yrityksen sisälle. 

Laatukäsikirjan tarkoituksena on yhtenäistää varaosadokumenttien tuotantoa, auttaa 

varaosadokumentoijia ymmärtämään koko prosessia, toimia oppaana 

ongelmatilanteissa ja auttaa uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Yrityksessä 

olevan siirtymävaiheen vuoksi työ sisältää prosessikuvaukset SMC Oy:n Surface- 

ja Underground-laitteiden varaosatuotannosta Interleaf- sekä SPairport2-

menetelmillä. SPairport2 on tulossa Interleafin tilalle, mutta siirtymän hitauden 

takia työhön otetaan mukaan myös vanha menetelmä. 

 

Työ suoritetaan haastattelemalla henkilöitä, jotka osallistuvat SMC Oy:n 

varaosakirjatuotantoon. Haastatteluiden pohjalta tehdään dokumentti, jonka 

haastatellut henkilöt tarkistavat. Tämän jälkeen dokumenttia korjataan, mikäli 

tarpeellista, jotta se olisi mahdollisimman ymmärrettävä sekä käyttäjäystävällinen. 

Lopuksi dokumentit kootaan yhdeksi teokseksi, joka toimii ”Laatukäsikirjana 

varaosadokumenttien tuottamiseen” ETI Oy:ssä. 
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2 ETTEPLAN TECHNICAL INFORMATION OY /6; 7/ 
 

ETI Oy on teknisen viestinnän tuotteisiin ja palveluihin erikoistunut asiantuntija-

yritys, jonka toiminta alkoi tammikuussa 1999. Yritys on kasvanut nopeasti ja 

kannattavasti ja lokakuussa 2005 se liittyi kansainväliseen Etteplan-konserniin. 

Tämän seurauksena yrityksen vanha nimi ”DokuMentori Oy” siirtyi historiaan 

1.4.2007. Yrityksellä on toimipiste Tampereella, Turussa, Hyvinkäällä sekä 

Valkeakoskella. Henkilöstöä on yhteensä 119, joista Tampereella on 87, 

Hyvinkäällä 14, Turussa 12 ja Valkeakoskella 6. Yrityksen liikevaihto vuonna 

2006 oli 6,0 milj. euroa (kuva 1). 

 

Liikevaihdon kehitys
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Kuva 1 Liikevaihdon kehitys Etteplan Technical Information Oy:ssä /2/ 

 

Yritys tarjoaa kone- ja laitevalmistajille tekniseen informaatioon liittyviä ratkai-

suja. Yrityksen tyypillisiä tuotteita ovat käyttö-, huolto- ja korjausohjeet sekä 

varaosakirjat. 2D- ja 3D-animoidut koulutusmateriaalit, tekniset tiedotteet sekä 

markkinoinnin tukimateriaalit ovat myös oleellinen osa tuotevalikoimaa. 

Lopputuotteet toimitetaan asiakkaan valitsemassa muodossa paperiversioina, Cd-

rom-levyinä tai verkkosovelluksina. 

 

Yritys tuottaa ja kehittää ohjelmistoja teknisen informaation tuottamisympäristöön. 

Tuotteet kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Niiden tarkoitus on helpottaa 

asiakkaiden tuotetiedon hallintaa ja julkaisua eri medioihin. Monikanavajulkaisu-
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ohjelmistot auttavat yrityksiä säästämään kustannuksissa, lisäämään tuottavuutta 

sekä parantamaan laatua. 

 

 

3 NYKYTILANNE 
 

ETI Oy:llä ei ole minkäänlaista koottua teosta varaosadokumenttien tuotantoon 

liittyvästä prosessista ja vaatimuksista. Tämän takia työntekijöiden tieto työhönsä 

liittyvistä asioista on puutteellista. He oppivat työnsä työtä tehdessään ja saavat 

lisätietoa asioista vain kysymällä. Tämä on haasteellista etenkin uusien 

työntekijöiden kohdalla, sillä he eivät välttämättä tiedä mitä kysyä ja keneltä. /4/ 

 

 

3.1 Prosessit 

 

Tuotannon prosesseja ei ole kuvattuna millään tavalla. Tämän seurauksena 

varaosadokumenttien tuotannon koko prosessi jää työntekijöiltä hämärän peittoon, 

mikä vaikeuttaa asioiden ymmärtämistä sekä ongelmien ratkaisemista. /4/ 

 

 

3.2 Laitteisto 

 

Varaosadokumenttien tuottamiseen tarvittavat tietokoneet ovat hyvässä kunnossa ja 

ajan tasalla, mutta niihin liittyvät vaatimukset sekä asetukset ovat täysin 

kehitysinsinöörien omilla muistilistoilla. Tämän takia ETI Oy on täysin 

riippuvainen heidän paikalla olostaan. Kesä-, talvi- tai sairaslomien aikana 

tietokoneen hajoaminen voi tulla yritykselle huomattavan kalliiksi menetettyinä 

työtunteina, koska uuden koneen asentamiseen ilman mitään muistilistaa voi kulua 

hyvinkin pitkä aika. /5/ 
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3.3 Vastuualueet 

 

Vastuualueiden määrittäminen ETI Oy:ssä on saatu hyvään alkuun. Yrityksessä on 

porakonespesialisti, joka huolehtii asiakkaan laitteiden porakoneiden 

varaosadokumenttien tuotannosta sekä ylläpidosta. Lisäksi erillisten komponenttien 

varaosadokumenttien tuotantoon on nimetty työntekijä. Uudelle 

varaosadokumenttien tuotantoon tarkoitetulle sisällönhallintaohjelmisto 

Spairport2:lle on nimetty järjestelmäasiantuntija, joka siirtymävaiheen aikana 

kehittää ja testaa ohjelmaa. Muissa tapauksissa ei voida puhua vastuualueiden 

rajaamisesta, sillä esimerkiksi ”Varaosadokumentoija, surface” kattaa hyvin laajan 

alueen. /4/ 

 

 

3.4 Varaosadokumenttien tuottamisen ohje 

 

Varaosadokumenttien tuottamiseen ei ole mitään painettua ohjetta. Kaikki tiedot 

ovat dokumentoijien päässä tai satunnaisilla muistilapuilla. Tämä vaikeuttaa uusien 

työntekijöiden perehdyttämistä sekä ongelmien selvittämistä, koska ratkaisuja ei 

voida tehdä suoraan perustuen johonkin painettuun sanaan. Tämän takia 

dokumenttien laatu riippuu täysin dokumentin tekijästä. 

 

 

3.5 Aineiston toimitusohje 

 

ETI Oy:llä ei ole mitään valmista paikkaa laatukäsikirjan sijoittamista ajatellen. 

Verkossa on tilaa, mutta verkko on kasvanut niin suureksi, että aineiston 

löytyminen voi olla hankalaa. Yhtenä mahdollisuutena on ETI Oy:n portaali. 

 

 

3.6 ETI Oy:n toiveet laatukäsikirjalle /4/ 

 

Laatukäsikirjan tarkoituksena on toimia ohjeena ongelmatilanteissa, laajentaa 

varaosadokumenttien tuottajien näkemystä koko prosessista sekä toimia uusien 
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dokumentoijien oppaana. Laatukäsikirjasta halutaan kattava kokonaisuus 

kuvaamaan varaosadokumenttien tuotannon koko prosessi ja siihen liittyvät 

vaatimukset. Tämä kokonaisuus tehdään Interleaf- sekä tulevaa Spairport2-

julkaisuohjelmia varten.  

 

Kirjassa tulee olla tiivistetty prosessikuvaus, jossa kerrotaan lyhyesti 

varaosadokumenttien tuotantoon liittyvä prosessi aina asiakkaan prosesseista 

valmiiden dokumenttien arkistointiin asti. Tämän lisäksi tietokoneisiin ja 

ohjelmistoihin liittyvien vaatimusten sekä asetusten tulisi olla selkeästi 

ymmärrettävissä. Dokumentoijien vastuualueiden tulee olla selkeitä ja loogisia. 

Varaosadokumenttien tuottamiseen tehdään riittävä ohje, jonka avulla 

dokumenttien tuotanto on yksiselitteistä.  

 

Aineisto tallennetaan ETI Oy:n paikalliselle verkkolevylle, josta sitä pystyy 

lukemaan halutessaan. Verkko-osoite ilmoitetaan varaosadokumentoijille sekä 

projektipäälliköille sähköpostilla. 

 

 

3.7 Kehityskohteet /4/ 

 

Laatukäsikirjan avulla pyritään parantamaan 

 

• varaosadokumenttien laatua 

• prosessien ymmärtämistä 

• ongelmatilanteiden ratkaisemista 

• uusien työntekijöiden perehdyttämistä. 

 

 

4 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 
 

Suomen standardoimisliitto määrittelee laadunhallintajärjestelmän (kuva 2) 

toimintajärjestelmänä, jossa ”olevat ja organisaatioon liittyvät toiminnot 
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vaikuttavat tuotteiden ja palvelujen laatuun” /8/. Laadunhallintajärjestelmä on hyvä 

tapa toteuttaa yrityksen vaatimukset laadusta. 

 

Laadunhallintajärjestelmän tavoitteena on oltava asiakkaiden vaatimusten parempi 

täyttäminen sekä organisaation tehokkuuden parantaminen /8/. 

 

 
Kuva 2 Laadunhallintajärjestelmän prosessimalli /2/ 

 

Standardi ISO 9000 määrittelee laadunhallintajärjestelmän perusteet ja sanaston, 

standardi ISO 9001 määrittelee laadunhallintajärjestelmän vaatimukset ja standardi 

ISO 9004 määrittelee suuntaviivat suorituskyvyn parantamiselle. ISO 9004:n avulla 

laajennetaan saavutettuja etuja kaikkiin osapuoliin, joita liiketoiminta kiinnostaa tai 

joihin se vaikuttaa. Suurin hyöty saavutetaan, kun kaikkia näitä standardeja 

käytetään yhdessä. /8/ 

 

”Laatukäsikirja varaosadokumenttien tuottamiseen” toimii hyvänä pohjana, mikäli 

ETI Oy haluaa sertifioida varaosadokumenttien tuotannon. 
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4.1 ISO 9000 /9/ 

 

Standardit ISO 9000 ja ISO 9004 määrittelevät kahdeksan laadunhallinnan 

periaatetta, joita yritys voi hyödyntää suorituskyvyn parantamisessa. Niiden on 

tarkoitus auttaa käyttäjiä saavuttamaan yrityksen jatkuva menestys. Periaatteiden 

sisältämät käsitteet toimivat perustana ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmä-

standardille. Laadunhallinnan periaatteiden soveltamisen tavat määräytyvät 

organisaation luonteen ja sen kohtaamien haasteiden mukaan. 

 

 

Periaate 1 - Asiakaskeskeisyys 

 

Asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden ymmärtäminen on tärkeää 

organisaatioille, sillä ne ovat riippuvaisia asiakkaistaan. Tämän vuoksi niiden tulisi 

täyttää asiakkaiden vaatimukset sekä ylittää heidän odotuksensa. Näiden 

seurauksena saadut tärkeimmät hyödyt ovat: 

 

• Tuotot ja markkinaosuudet kasvavat nopean ja joustavan reagoinnin 

ansiosta. 

• Asiakastyytyväisyyden myötä resurssien käyttö tehostuu. 

• Asiakasuskollisuus paranee. 

 

 

Asiakaskeskeisyyden noudattamisesta saadaan seuraavia tuloksia: 

 

• Asiakkaiden tarpeet ja odotukset tulkitaan oikein ja niitä ymmärretään. 

• Varmistetaan organisaation tavoitteiden yhteneväisyys asiakkaiden 

tarpeisiin ja odotuksiin. 

• Koko organisaatio tietää asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet. 

• Mitataan asiakastyytyväisyyttä ja reagoidaan siitä saatuun tulokseen. 

• Asiakassuhteet pysyvät hallinnassa. 

• Asiakkaiden ja sidosryhmien välinen toiminta on tasapainoista. 
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Periaate 2 - Johtajuus 

 

Organisaation tarkoituksen ja suunnan määrittävät johtajat. Heidän tulisi luoda 

sellainen työilmapiiri, jossa henkilöstö voi osallistua organisaation tavoitteiden 

saavuttamiseen. Mikäli johtaminen on kunnossa, saavutetaan seuraavat hyödyt: 

 

• Työntekijät ymmärtävät organisaation tavoitteet ja pyrkivät 

noudattamaan niitä. 

• Arvioidaan, linjataan ja toteutetaan toimintoja yhdenmukaisesti. 

• Organisaation eri tasojen väliset väärinkäsitykset minimoidaan. 

 

Johtamisen periaatteen noudattamisen tuloksena 

 

• kaikkien sidosryhmien tarpeet otetaan huomioon 

• organisaation tulevaisuudesta on selvä näkymä 

• asetetaan haastavia tavoitteita 

• ylläpidetään arvoja, oikeudenmukaisuutta ja eettisiä malleja 

• rakennetaan luottamusta ja poistetaan pelkoja 

• henkilöstö saa käyttöönsä tarvittavat resurssit, koulutusta ja vapautta 

• rohkaistaan ja kannustetaan työntekijöitä. 

 

 

Periaate 3 - Henkilöstön osallistuminen 

 

Organisaation olennainen osa on henkilöstö, jonka täysipainoinen osallistuminen 

mahdollistaa kykyjen hyödyntämisen. Henkilöstön osallistumisesta saadut 

tärkeimmät hyödyt ovat: 

 

• Henkilöstö on motivoitunutta ja sitoutunutta organisaation toimintaan. 

• Henkilöstö on luovaa ja innovatiivista. 

• Otetaan vastuu omista suorituksista. 

• Kaikki pyrkivät jatkuvaan parantamiseen. 
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Henkilöstön osallistumisen periaatteen noudattamisen tuloksena 

 

• ymmärretään osallistumisen tärkeys ja oma rooli organisaatiossa 

• tunnistetaan omat rajat 

• otetaan vastuu ongelmista ja niiden ratkaisemisesta 

• arvioidaan omaa suoritusta 

• etsitään tapoja parantaa omia kykyjä, tietoja ja kokemuksia 

• jaetaan tietoja ja kokemuksia 

• keskustellaan avoimesti. 

 

 

Periaate 4 - Prosessimainen toimintamalli 

 

Halutun tuloksen saavuttamiseksi toimintoja ja niihin liittyviä resursseja tulee 

johtaa prosesseina. Prosessimaisuuden tärkeimmät hyödyt ovat: 

 

• Kustannukset alentuvat ja suoritusajat lyhenevät. 

• Tulokset ovat paremmat, johdonmukaiset ja ennustettavat. 

• Kehitysmahdollisuudet ovat loppuun asti mietittyjä. 

 

Prosessimaisen toimintamallin noudattamisen tuloksena 

 

• käytetään oikeita menetelmiä määrittelemään toiminnat, joilla päästään 

haluttuun tulokseen 

• luodaan vastuut ja velvollisuudet tärkeiden toimintojen johtamiseen 

• tunnistetaan tärkeiden toimintojen rajapinnat organisaatiossa 

• keskitytään tärkeitä toimintoja parantaviin tekijöihin 

• toimintojen riskit, seuraukset ja vaikutukset arvioidaan. 
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Periaate 5 - Järjestelmällinen johtamistapa 

 

Prosessien muodostaman järjestelmän tunnistaminen, ymmärtäminen ja johtaminen 

auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa, parantaa vaikuttavuutta ja lisää 

tehokkuutta. Tästä saadut tärkeimmät hyödyt ovat: 

 

• Kehitetään sellaisia prosesseja, joilla saavutetaan parhaat halutut tulokset. 

• Kyetään keskittymään merkittäviin prosesseihin. 

• Luodaan luottamus organisaation sidosryhmiin. 

 

Periaatteen noudattamisen tuloksena: 

 

• järjestelmä muodostuu siten, että tavoitteet saavutetaan tehokkaimmalla 

tavalla 

• ymmärretään järjestelmän prosessien väliset riippuvuudet 

• saadaan lähestymistavat, jotka harmonisoivat ja integroivat prosessit 

• ymmärretään paremmin roolit ja vastuut 

• ymmärretään organisaation mahdollisuudet ja määritellään resurssien 

rajoitukset 

• määritellään järjestelmän sisäisten toimintojen toiminta 

• parannetaan järjestelmää jatkuvasti. 

 

 

Periaate 6 - Jatkuva parantaminen 

 

Jatkuvan parantamisen tulisi olla organisaation pysyvänä tavoitteena. Tällä 

saavutetaan 

 

• etuja organisaation suorituskykyyn 

• tehokkaampi parantamistoimien linjaus organisaation strategisiin 

tavoitteisiin nähden 

• joustavuus tarttua nopeasti tilaisuuksiin. 
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Jatkuvan parantamisen tuloksena 

 

• saadaan johdonmukainen ja laaja lähestymistapa parantamiseen 

• tarjotaan työkaluja ja menetelmiä koskevaa koulutusta 

• asetetaan henkilöstön tavoitteeksi jatkuva parantaminen 

• asetetaan tavoitteet ohjaamaan jatkuvaa parantamista ja luodaan 

menetelmät sen seuraamiseksi 

• tunnistetaan ja tunnustetaan parannukset. 

 

 

Periaate 7 - Tosiasioihin perustuva päätöksenteko 

 

Tietoja ja informaatiota analysoimalla tehdään vaikuttavia päätöksiä. Tästä saatavat 

tärkeimmät hyödyt ovat: 

 

• Päätökset perustuvat tietoihin. 

• Pystytään paremmin osoittamaan aikaisempien päätöksien tehokkuus 

viittaamalla aikaisempiin tositapahtumiin. 

• Saadaan paremmat mahdollisuudet katselmointeihin sekä mielipiteiden ja 

päätösten kyseenalaistamiseksi ja muuttamiseksi. 

 

Periaatteen 7 noudattamisen tulokset ovat: 

 

• Varmistettu tieto siitä, että aineisto ja tiedot ovat riittävän luotettavia. 

• Aineistoa tarvitsevat henkilöt saavat aineiston. 

• Tiedon ja aineiston analysointi suoritetaan pätevillä menetelmillä. 

• Päätökset ja toimenpiteet tehdään tosiasioihin perustuvan analysoinnin 

perusteella. 
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Periaate 8 - Molempia osapuolia hyödyttävät suhteet toimituksissa 

 

Organisaatio ja sen toimittajat ovat riippuvaisia toisistaan. Tämän vuoksi molempia 

osapuolia hyödyttävät suhteet lisäävät kykyä tuottaa lisäarvoa. Tästä saadut 

tärkeimmät hyödyt ovat: 

 

• Lisäarvon tuottamiselle saadaan paremmat mahdollisuudet. 

• Joustavuus ja nopeus yhdessä reagoimiseen parantuvat. 

• Kulut ja resurssit optimoidaan. 

 

Tuloksena tästä saadaan 

 

• luotua suhteita, joista saadaan hyötyä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä 

• yhdistettyä asiantuntemus ja resurssit tärkeimpien osapuolien kanssa 

• tunnistettua ja valittua tärkeimmät toimittajat 

• selkeät ja avoimet kommunikaatioyhteydet 

• jaettua tieto ja tulevaisuuden suunnitelmat 

• yhteiset kehittämis - ja parantamistoimenpiteet. 

 

 

4.2 ISO 9001:2000 

 

Standardi on luotu käyttäjäystävälliseen muotoon ja helposti tunnistettavissa olevin 

termein. 

Standardi ISO 9001:2000 määrittelee laadunhallintajärjestelmien 
vaatimukset mille tahansa organisaatiolle, jolle on tarpeen osoittaa 
organisaation kyky toimittaa jatkuvasti asiakasvaatimukset ja 
lakisääteiset vaatimukset täyttävä tuote, ja jonka tavoitteena on 
parantaa asiakastyytyväisyyttä /8/. 

 

Laadunhallintajärjestelmien tunnustamista hakevat organisaatiot käyttävät 

standardia esimerkiksi sertifiointia, rekisteröintiä ja sopimuksia varten. Standardit 

ISO 9001 ja ISO 9004 on laadittu yhtenäiseksi standardipariksi, jotta niiden käyttö 

olisi helpompaa. Mikäli niitä käytetään tällä tavalla, mahdollistaa se niiden 
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suhteuttamisen muihin johtamisjärjestelmiin ja moniin erityisvaatimuksiin. Lisäksi 

tämä käyttötapa auttaa saavuttamaan kansallisia laatupalkintoja. /8/ 

 

 

Standardin käyttö /8/ 

 

Standardia käytetään rakennettaessa johtamisjärjestelmää, joka antaa luottamusta 

tuotteen vaatimustenmukaisuudesta.  

 

 

Standardin sisältö /8/ 

 

Standardi koostuu viidestä toimintoja määrittävästä osasta, joita on tarpeen 

tarkastella järjestelmää sovellettaessa. Osat ovat: 

 

• laadunhallintajärjestelmät 

• tuotteen toteuttaminen 

• johdon vastuu 

• resurssienhallinta 

• mittaaminen, analysointi ja parantaminen. 

 

Osat määrittävät, mitä tulee tehdä, jotta tuote täyttäisi asiakas- ja lakisääteiset 

vaatimukset. Lisäksi pyritään asiakastyytyväisyyden lisäämiseen parantamalla 

laadunhallintajärjestelmää. Kaikki viisi osaa soveltuvat kaikkiin organisaatioihin. 

Tehtävänä on esittää organisaation laatukäsikirjassa tai muussa dokumentaatiossa 

niiden soveltaminen. 

 

 

4.3 Laatukäsikirja 

 

Laatukäsikirja on asiakirja, joka määrittelee organisaation 

laadunhallintajärjestelmän. Standardin ISO 9000:2000 kohdassa 4.2.2 määritellään 

laatukäsikirjan vähimmäissisältö. Käsikirjan muodon ja rakenteen saa organisaatio 
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itse päättää ja ne riippuvat organisaation koosta, toimintatavoista ja 

monimuotoisuudesta. Laatukäsikirjaa voidaan käyttää myös muihinkin 

tarkoituksiin kuin vain laadunhallintajärjestelmän dokumentointiin. /10/ 

 

 

Hyvä laatukäsikirja /1/ 

 

Hyvä laatukäsikirja voi edistää ihmisten kykyä ja halua käyttää laatujärjestelmää. 

Hyvällä laatukäsikirjalla on seuraavia ominaisuuksia: 

 

• mielenkiintoinen ja houkutteleva 

• työn toteuttajan apuväline, ei pakote tai uhka 

• riittävän suppea, jotta sen jaksaa lukea 

• hierarkkinen ja hyvin jäsennelty 

• konkreettinen ja käytännönläheinen 

• helposti ylläpidettävä ja jaeltava 

• aina ajan tasalla. 

 

Laatukäsikirja tulee tehdä käyttäjilleen ja heidän ehdoillaan, ja sen tekemiseen on 

panostettava riittävästi aikaa ja energiaa. Laatukäsikirja ei korvaa koulutusta, vaan 

täydentää sitä. 

 

 

Tarkoitus /2/ 

 

Laatukäsikirjan tarkoituksena on antaa informaatiota laadunhallintajärjestelmästä. 

Käsikirjan tulisi olla tunnistettavissa kaikkien laadunhallintajärjestelmään liittyvien 

asiakirjojen mukaan. 
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Tyypilliset panokset /2/ 

 

Tyypillisiä panoksia voivat olla 

 

• perustelut mahdollisesta standardin ISO 9001:2000 vaatimusten 

ulkopuolelle rajaamisesta 

• dokumentoituja menettelyjä koskeva informaatio 

• tiedot siitä, miten laadunhallintajärjestelmän prosessit liittyvät yhteen, 

erityisesti mitä niiden kunkin panoksiin ja tuotoksiin tulee. 

 

 

Toimenpiteet /2/ 

 

Organisaation tulee tehdä laadunhallintajärjestelmän sisällöstä dokumentoitu 

yleiskatsaus. Tietojen tulee olla riittäviä, jotta organisaatio tai ulkopuoliset 

osapuolet voivat käyttää niitä tarkastaessaan 

 

• prosessien olemassaoloa 

• prosessien toimintakykyä 

• prosessien sopivuutta tarkoitukseensa. 

 

Laatukäsikirjan tulisi pitää sisällään yksityiskohtia laadunhallintajärjestelmän 

dokumentoiduista menettelyistä ja kuvauksen sen prosessien välisestä 

vuorovaikutuksesta. Prosessien välinen vuorovaikutus voidaan esittää käyttämällä 

algoritmeja, vuokaavioita, prosessikartoitusta tai kuvauksia. 

 

Organisaation tulee dokumentoida jokainen rajaus, jonka se tekee standardin 

vaatimuksiin nähden. Laatukäsikirjassa pitää olla perustelu vaatimusten 

ulkopuolelle rajaamiselle. 
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4.4 ISO 9004:2000 /11/ 

 

Tämä standardi ulottuu laajemmalle kuin standardi ISO 9001. Tarkoituksena on 

organisaation suorituskyvyn parantamismahdollisuuksien tarkastelu. 

Asiakastyytyväisyyden ja tuotteen laadun tavoitteiden lisäksi huomioidaan 

sidosryhmien tyytyväisyys ja organisaation suorituskyky. Tätä kansainvälistä 

standardia voidaan soveltaa prosesseihin, ja siten laadunhallinnan periaatteita 

voidaan toteuttaa kaikkialla organisaatiossa. Standardi keskittyy jatkuvan 

parantamisen saavuttamiseen, jota mitataan asiakastyytyväisyydellä. Standardi 

sisältää ohjeita ja suosituksia. Sitä ei ole tarkoitettu sertifiointiin, 

lainsäädännölliseen käyttöön tai sopimuksiin. Se ei myöskään opasta standardin 

ISO 9001 käyttöön. 

 

 

5 NYKYINEN PROSESSI 
 

ETI Oy:n varaosakirjojen tuotanto SMC Oy:lle käsittää useita eri toimintoja, jotka 

kootaan yhteen Interleaf-julkaisuohjelmalla. ETI Oy on siirtymässä käyttämään 

Spaiport2-julkaisuohjelmaa, mutta sen käyttöönotto vie oman aikansa. 

 

 

5.1 Varaosasivujen ylläpito 

 

Varaosakirja koostuu useista yksittäisistä varaosasivuista. Varaosasivujen tulee olla 

ajan tasalla, joten uusia sivuja tehdään paljon ja vanhoja päivitetään. Varaosasivun 

osaluettelo tuodaan Windchill-järjestelmästä, minkä jälkeen sitä muokataan 

Interleaf-julkaisuohjelmalla. Osaluettelosta poistetaan tarpeettomat tiedot ja 

tarkistetaan kieliasu. Varaosakuva tuodaan niin ikään Windchill-järjestelmästä ja se 

muokataan tarpeen mukaiseksi Adobe Illustrator -ohjelmalla. Valmis kuva liitetään 

muokattuun osaluetteloon, minkä jälkeen siitä tehdään pdf-tiedosto. Tämän jälkeen 

varaosasivu tallennetaan paikalliselle palvelimelle sekä Windchill-järjestelmään. 

Prosessi esitetään kuvassa 3. 
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Kuva 3 Varaosasivun tekeminen 

 

 

5.2 Varaosakirjatuotanto 

 

Varaosakirjan tekijä valitsee tehtävän varaosakirjan SMC Oy:n toimittamien 

laitteiden perusteella. Laitteet listataan työlistalle tallentamalla toimitustiedot 

suoraan SMC Oy:n Lean-toiminnanohjausjärjestelmästä. Samasta järjestelmästä 

tulostetaan laitteen tilausvahvistus ja tuoterakenne. Tilausvahvistuksesta 

varaosakirjan tekijä näkee varaosakirjojen toimitusmäärän ja -tavan. Näitä tietoja 

tarvitaan kirjojen pakkaamisessa. Tuoterakenteessa on kaikki laitteeseen tulevat 

kokoonpanot. Alihankkijoiden tekemien kokoonpanojen koodit löytyvät 

konekortista. SMC Oy tekee konekortin laitteen valmistuttua ja tallentaa sen 

Windchill-järjestelmään. 

 

 

Sisällysluettelo 

 

Varaosakirjan tekeminen aloitetaan sisällysluettelosta. Sisällysluettelo tehdään 

tuoterakenteen mukaan (kuva 4). Kokoonpanot, joista tulee erillinen varaosasivu, 

laitetaan sisällysluetteloon oikeisiin väleihin eli kappaleisiin. Tämä helpottaa 

varaosakirjan lukemista. Välejä ovat esimerkiksi puomi-, alusta- ja optioväli. 

Tuoterakenteessa saattaa olla uusia tai muuttuneita kokoonpanoja, jolloin 

Windchill Interleaf 

Adobe Illustrator 

Kuvan 

tuonti 

Osaluettelon 

tuonti 

Kuvan 

muokkaus Kuvan tuonti 

Osaluettelon 

muokkaus 

Lopputuotteen 

teko 
PDF
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varaosasivut pitää tehdä tai päivittää. Kun sisällysluettelo on tuoterakenteen 

mukainen, voidaan tehdä varaosakirja. 

 
Pääkokoonpano 1

Nimike Osa Ei tehdä varaosasivua
Nimike Kokoonpano 1 Tehdään varaosasivu
Nimike Kokoonpano 2 Ei tehdä varaosasivua
Nimike Osa Ei tehdä varaosasivua
Nimike Kokoonpano 3 Tehdään varaosasivu

Kokoonpano 1

Nimike Osa Ei tehdä varaosasivua
Nimike Alakokoonpano 1 Ei tehdä varaosasivua
Nimike Alakokoonpano 2 Tehdään varaosasivu
Nimike Osa Ei tehdä varaosasivua

Alakokoonpano 2

Nimike Osa Ei tehdä varaosasivua
Nimike Osa Ei tehdä varaosasivua
Nimike Osa Ei tehdä varaosasivua

Kokoonpano 3

Sisällysluettelo näyttää seuraavalta:

Pääkokoonpano 1
Kokoonpano 1
Alakokoonpano 2
Kokoonpano 3
jne.  

Kuva 4 Varaosakirjan sisällysluettelon kokoaminen /3/ 

 

 

Varaosakirja 

 

Sisällysluettelo ja kaikki sitä tehdessä tehdyt uudet ja päivitetyt varaosasivut 

tallennetaan paikalliselle palvelimelle ennen varaosakirjan tekoa. Varaosakirja 

tehdään vokirja-nimisellä ohjelmalla, joka hakee sisällysluettelossa olevien 

kokoonpanojen varaosasivut paikalliselta palvelimelta. Tämän jälkeen se tulostaa 

niistä pdf-muotoisen kirjan. Lisäksi ohjelma tekee erillisen Index-listan kaikista 

kirjassa olevista osista. Kirjan ulkoasu pitää tarkistaa ja tarvittaessa sitä pitää 

muokata. 
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Kaaviotilaus 

 

Varaosakirjan teon yhteydessä tehdään hydrauliikka-, pneumatiikka- ja sähkö-

kaavioista erillinen kaaviotilaus, koska kaaviot ovat A3-kokoisia tai isompia. 

Tämän takia niistä tarvitaan isommat tulosteet. Kaaviotilaukselle on erillinen 

kaavake, joka täytetään tilauksen yhteydessä. Kaaviot saadaan suoraan Windchill-

järjestelmästä. Tulosteet liitetään laitteen ohjekirjoihin. 

 

 

Sisällysluettelon lisääminen 

 

Sisällysluettelo tulostetaan pdf-muotoon ja liitetään varaosakirjaan sisällysluettelon 

osoittamalle paikalle. 

 

 

Konekortin lisääminen 

 

Ennen kirjan tulostamista siihen pitää liittää konekortti. Konekortti haetaan 

Windchill-järjestelmästä ja tulostetaan pdf-muotoon. Tämän jälkeen se liitetään 

varaosakirjaan sisällysluettelon osoittamalle paikalle. 

 

 

Index-listan lisääminen 

 

Index-lista pitää käydä läpi, jotta sen ulkoasu olisi luettava. Tämän jälkeen se 

tulostetaan pdf-muotoon ja liitetään varaosakirjaan sisällysluettelon osoittamalle 

paikalle. 

 

 

Sähkökaavioiden lisääminen 

 

Sähkökaaviot pitää lisätä varaosakirjaan manuaalisesti. Sähkökaaviot haetaan 

Windchill-järjestelmästä, tulostetaan pdf-muotoon ja liitetään varaosakirjaan 

sisällysluettelon osoittamalle paikalle. 
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5.3 Varaosakirjan tulostus 

 

Varaosakirjan tulostusta varten tehdään saate. Saatteen tiedot saadaan 

tilausvahvistuksesta. Saatteeseen merkitään tiedot laitteesta, kopioiden määrä, 

toimitustapa ja omat yhteystiedot. Kun varaosakirja ja saate ovat kunnossa, voidaan 

varaosakirja lähettää tulostettavaksi alihankkijalle. Laitteen toimitustiedot 

toimitetaan alihankkijalle varaosakirjojen lähtöpäivänä. 

 

 

5.4 Dokumenttien arkistointi 

 

Kaikki varaosakirjat tallennetaan paikalliselle verkkolevylle, mistä sähköisten 

varaosakirjojen tekijät saavat tarvittavat tiedot. Varaosasivut ja sisällysluettelot 

tallennetaan paikalliselle palvelimelle sekä Windchill-järjestelmään. 

 

 

6 SURFACE- JA UNDERGROUND-TUOTELINJOJEN EROT 
 

SMC Oy:n kallionporauslaitteet on jaettu kahteen ryhmään, surface- ja 

underground-laitteet. Nimien perusteella ymmärtää, että surface-laitteet toimivat 

maan päällä ja underground-laitteet maan alla. Laitteiden rakenteissa on eroja, jotka 

heijastuvat varaosakirjojen tuotantoon. 

 

Surface-laitteita tehdään huomattavasti enemmän kuin underground-laitteita. 

Tammikuussa 2007 surface-puolella tehtiin kolme kertaa enemmän varaosakirjoja 

kuin underground-puolella. Surface-laitteet ovat kuitenkin melko samanlaisia 

keskenään, mikä nopeuttaa niiden suunnittelua, kokoonpanoa ja 

varaosakirjatuotantoa. Underground-laitteet ovat lähes aina yksilöllisiä. Harvoja 

kokoonpanoja käytetään useissa laitteissa. Tämä hidastaa varaosakirjatuotantoa 

huomattavasti, sillä jokaisesta uudesta kokoonpanosta pitää tehdä varaosasivu. 
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6.1 Varaosasivut 

 

Underground-puolella tehdään paljon uusia ja päivitetään vanhoja varaosasivuja. 

Uudet varaosasivut tehdään aina varaosakirjan teon yhteydessä. Lisäksi kirjojen 

valmistuksen yhteydessä päivitetään paljon sivuja. Varaosasivuja päivitetään myös 

muutostoimenpiteinä. Tämä johtuu laitteiden yksilöllisyydestä ja kokoonpanojen 

muuttumisesta. Surface-puolella uusia varaosasivuja tehdään harvoin ja vanhoja 

sivuja päivitetään satunnaisesti. Uudet sivut tehdään varaosakirjan teon yhteydessä, 

mutta sivujen päivitys suoritetaan erikseen muutostoimenpiteinä. Tämä johtuu 

laitteiden samankaltaisuudesta. Laitteissa käytetään paljon samoja osia ja laitteet on 

suunniteltu siten, ettei osia tarvitse muuttaa. 

 

 

6.2 Varaosakirjat 

 

Suurimmat erot surface- ja underground-laitteiden varaosadokumenttien 

tuotannossa tulevat varaosakirjojen tuotannossa. Surface-puolella tehdään paljon 

kirjoja, mutta yhteen kirjaan kulunut aika on pieni. Yhden varaosakirjan 

tekemiseen menee yleensä korkeintaan neljä tuntia. Varaosakirja on helppo tehdä 

vastaavan tai lähes vastaavan varaosakirjan sisällysluettelon pohjalta muuttamalla 

tuoterakenteessa vaihtuneet kokoonpanot. Tämän takia surface-puolella kannattaa 

käyttää aikaa hyvän sisällysluettelopohjan löytämiseen. 

 

Underground-puolella varaosakirjan tekemiseen kuluu huomattavasti pidempi aika, 

yleensä kolmesta viiteen päivään. Laitteiden yksilöllisyydestä johtuen hyvää 

sisällysluettelopohjaa on vaikea löytää. Tämän takia sisällysluettelo kootaan 

yleensä lähes tyhjästä laitteen tuoterakenteen mukaan. Eniten aikaa kuluu uusien 

varaosasivujen tekemiseen. 

 

 

Varaosakirjaan manuaalisesti lisättävät sivut underground-laitteissa 

 

Kappaleessa 5.2 mainittujen sivujen lisäämisten lisäksi pitää underground-

laitteiden kohdalla lisätä muitakin sivuja. Alihankkijoiden tekemien kokoon-
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panojen varaosasivut ovat sisällysluettelossa muiden kokoonpanojen tavoin, mutta 

ne pitää lisätä varaosakirjaan jälkikäteen. Varaosasivut ovat joko ETI Oy:n 

paikallisilla tai valmistajan verkkolevyillä. Sieltä ne pitää osata hakea ja lisätä 

varaosakirjaan sisällysluettelon osoittamalle paikalle. 

 

Jokaisen välin eteen pitää lisätä siihen kuuluva etusivu. Lisäksi koko varaosakirjan 

etusivu lisätään omaksi välikseen kirjan alkuun. Lomake palautteen antamista 

varten ja SMC Oy:n kontaktisivut lisätään omaan väliinsä. Index-listan alkuun 

lisätään sen lukuohje. 

 

 

Varaosakirjaan manuaalisesti lisättävät sivut surface-laitteissa 

 

Kappaleessa 5.2 mainittujen sivujen lisäksi pitää lisätä muitakin sivuja. 

Sisällysluettelon alkuun lisätään varaosakirjan etusivut. Index-listan alkuun lisätään 

sen lukuohje, ja loppuun lomake palautteen antamista varten sekä SMC Oy:n 

kontaktisivut. 

 

 

7 TULOKSET 
 

Laatukäsikirjaa varten tein paljon haastatteluita ja kyselin työntekijöiltä 

mielipiteitä. Valmiit tuotokset esitin niitä käyttäville ryhmille, jotka esittivät 

korjausehdotuksia ja parannusmahdollisuuksia. Niiden pohjalta korjasin tuotoksia, 

kunnes ne olivat yleisesti hyväksyttyjä. 

 

Laatukäsikirja sisältää prosessikuvaukset Interleaf- sekä Spairport2-

julkaisuohjelmille. Yhdistin nämä kaksi kuvausta yhdeksi laatukäsikirjaksi, koska 

kirjasta olisi tullut muuten liian laaja. 
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7.1 Tiivistetyt prosessikuvaukset 

 

Rajasin prosessikuvaukset riittävän suppeiksi, koska tarkoituksena oli antaa tietoa 

oleellisista prosesseista. Prosessien teko oli melko hankalaa, koska erilaisia 

asettelumalleja oli useita. Varaosadokumenttien tuottamiseen liittyvistä 

prosesseista kuvasin prosessit SMC Oy:ssä, ETI Oy:ssä (kuva 5), Interleaf-

julkaisuohjelmassa sekä SPairport2-julkaisuohjelmassa. 

 

 
Kuva 5 Tiivistetty prosessikuvaus ETI Oy:n varaosadokumenttien tuottamisesta 
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7.2 Tietokoneet 

 

Tarvittavia tietoja varten haastattelin järjestelmätukihenkilöä sekä ohjelmisto-

tuotantopäällikköä. Haastatteluissa selvitin laitteistovaatimukset, ohjelmisto-

vaatimukset, tiedostorakenteen sekä salasanaa vaativat alueet Interleaf- sekä 

Spairport2-julkaisuohjelmia varten. 

 

 

Interleaf-julkaisuohjelma 

 

Selvitin järjestelmätukihenkilö Mika Terhon kanssa Interleaf-julkaisuohjelmaan 

liittyviä asetuksia, vaatimuksia ja ohjelmistoja. Tämä osoittautui yllättävän 

hankalaksi, koska aikoinaan menetelmä kehitettiin vain väliaikaiseksi. Menetelmää 

on kuitenkin käytetty vuosia, prosessit ovat kasvaneet ja hieman karanneet käsistä. 

Pystyimme kuitenkin määrittämään perusasetukset ja vaatimukset, jotka menetelmä 

vaatii. Kokosin tiedot mahdollisimman selkeäksi kokonaisuudeksi, jotta asiaan 

perehtymätön henkilö pystyisi sitä käsittelemään. 

 

 

Spairport2-jukaisuohjelma 

 

Spairport2-julkaisuohjelmaan liittyviä asetuksia, vaatimuksia ja ohjelmistoja varten 

haastattelin ohjelmistotuotantopäällikkö Erno Niemistä. Julkaisuohjelma on melko 

uusi ja se on suunniteltu pysyvään käyttöön, minkä ansiosta tiedot olivat helposti 

saatavilla. Ohjelman monimutkaisuuden vuoksi tiedostorakennetta ei lähdetty 

purkamaan tarkemmin. Saamani tiedot kokosin selkeäksi kokonaisuudeksi. 
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7.3 Prosessikuvaukset varaosadokumenttien muutoksiin ja ylläpitoon 

 

Prosessi SMC Oy:ssä 

 

Prosessikuvausta varten sain SMC Oy:stä kuvauksen kokoonpanon muutoksen 

prosessista. Tästä kuvauksesta tein tiivistettyjä prosessikuvauksia muistuttavan 

kaavion rajaamalla ulos tarpeettomat prosessit. 

 

 

 

Prosessi ETI Oy:ssä 

 

Varaosadokumenttien muutosten ja ylläpidon prosessikuvausta varten tein 

tiivistettyjä prosessikuvauksia muistuttavan kaavion. Tämä kaavio näyttää, mitä 

ETI Oy:ssä tapahtuu, kun SMC Oy:ssä muutetaan kokoonpanoa ja siitä tehdään 

muutostoimenpide.  

 

 

7.4 Käyttäjäryhmät 

 

Tarkoituksena oli määrittää eri alueiden vastuuhenkilöt SMC Oy:ssä ja ETI Oy:ssä. 

Tämä helpottaisi asioiden hoitamista, koska jokainen tietäisi jokaisen vastuualueen. 

 

 

SMC Oy:n vastuuhenkilöt 

 

SMC Oy:n vastuuhenkilöitä tiedustelin useasta eri lähteestä. Tarkkaa kuvausta 

käyttäjäryhmistä ei yrityksestä löytynyt, mutta sain tehtyä suuntaa-antavan kaavion 

haastatteluiden pohjalta. Haastatteluissa selvisi myös, että käyttäjäryhmien 

määrittely SMC Oy:ssä on kesken johtuen yrityksen sisäisistä muutoksista. 
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ETI Oy:n vastuuhenkilöt 

 

Keskusteltuani asiasta projektipäällikkö Heikki Savikon kanssa tulimme tulokseen, 

ettei vastuuhenkilöitä tässä vaiheessa nimitetä lisää. Tarve vastuuhenkilöiden 

nimittämiselle on yrityksessä tiedostettu, mutta prosessi on vielä kesken. Lisäsin jo 

olemassa olevan listan vastuualueista laatukäsikirjaan. 

 

 

7.5 Ohje varaosadokumenttien tuotantoon 

 

Ohjeesta tuli erittäin laaja ja yksityiskohtainen, koska laatukäsikirjan tulee toimia 

myös oppaana uusille työntekijöille. Käytin paljon kuvia, mikä lisäsi ohjeen 

sivumäärää huomattavasti. Kuvia tuli kuitenkin käyttää, koska ne selvittävät asioita 

monesti paremmin kuin sanat. Ohje sisältää kahdeksan kohtaa. 

 

 

Varaosasivun päivitys Interleaf-julkaisuohjelmalla 

 

Tein ohjeen samalla kun päivitin varaosasivua. Tällä tavalla sain kaikki tarvittavat 

kuvat ja pystyin etenemään oikeassa järjestyksessä. Ohje sisältää tietoa 

muutostoimenpiteestä ja opastaa sen käyttöön. Tämän jälkeen kerrotaan, miten 

varaosasivun päivityksen tarve tutkitaan. Varaosasivun päivityksestä kerrotaan 

osaluettelon ja kuvan hausta ja muokkauksesta sekä niiden yhdistämisestä. Lopuksi 

kerrotaan, miten ja mihin päivitetty varaosasivu tallennetaan, ja miten 

muutostoimenpide kuitataan tehdyksi. 

 

 

Uuden varaosasivun tekeminen Interleaf-julkaisuohjelmalla 

 

Uuden varaosasivun tekeminen noudattelee hyvin pitkälti samaa kaavaa kuin 

varaosasivun päivitys, joten tein ohjeen viittaamalla siihen. Ainoa ero 

toimenpiteissä on varaosasivun tallennuksessa, joten tein siihen ohjeen. 
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Varaosakirjan valmistaminen surface-puolella Interleaf-julkaisuohjelmalla 

 

Ohjetta varten seurasin varaosakirjan tekoa. Ohjeen alussa on yleistä tietoa 

varaosakirjoista ja työlistasta. Tämän jälkeen ohjeessa kerrotaan, miten uuden 

varaosakirjan teko aloitetaan ja miten valitaan varaosakirjan sisällysluettelopohja. 

Sisällysluettelon päivityksestä ja varaosakirjan teosta on tietoa hyvin tarkasti, sillä 

ne määrittävät varaosakirjan oikeellisuuden. Tämän jälkeen kerrotaan 

kuvatilauksen tarkoituksesta ja sen teosta, varaosakirjan viimeistelystä ja sen 

lähettämisestä tulostukseen. Lopussa on ohje varaosakirjan ja sisällysluettelon 

tallennuksesta. 

 

 

Varaosakirjan valmistaminen underground-laitteille Interleaf-julkaisu-

ohjelmalla 

 

Underground- ja surface-laitteiden prosessit ovat periaatteessa samanlaisia, mutta 

lähes joka kohdassa on pientä eroa. Tämän vuoksi tein uuden ohjeen underground-

laitteille surface-laitteiden ohjetta muokkaamalla. Tämä myös sen takia, että ohjeen 

voi irrottaa laatukäsikirjasta. Ohje sisältää samat asiat kuin surface-laitteissa. 

 

 

Spairport2 

 

Tässä ohjeen osassa kerrotaan yleisiä asioita ohjelmasta. Ohjeessa kerrotaan 

Spairport2:n perusnäkymän kentistä, joihin ohjeessa viitataan. Lisäksi kerroin 

ohjelman värikoodeista sekä yleisimmistä pikanäppäimistä. 

 

 

Varaosakirjan teko Spairport2-julkaisuohjelmalla 

 

Ohjeen alussa oleva yleinen osuus on sama kuin Interleaf-julkaisuohjelman 

ohjeissa. Tämän jälkeen ohjeessa kerrotaan uuden laitteen valinnasta, 

tuoterakenteen tuomisesta Spairport2-julkaisuohjelmaan sekä sisällysluettelopohjan 

valinnasta. Sisällysluettelon kokoamisohje ja sen päivittämisen ohje tulee niiden 
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jälkeen. Lopuksi kerrotaan varaosakirjan julkaisusta, varaosakirjan viimeistelystä 

sekä sen toimittamisesta tulostettavaksi. 

 

 

Kokoonpanojen teko ja muokkaus Spairport2-julkaisuohjelmalla 

 

Tämä osa kertoo, kuinka varaosakuva muokataan ja linkitetään osaluetteloon. 

Tämän jälkeen kerrotaan osaluettelon rakenteen muokkauksesta ja varaosasivun 

tekoon liittyviä asioita. 

 

 

Talletukset ja kuittaus Spairport2-tuotannossa 

 

Ohjeen viimeisessä osassa kerrotaan varaosakirjojen, niiden sisällysluetteloiden 

sekä varaosasivujen tallennuksesta. 

 

 

7.6 Aineiston toimitusohje 

 

Laatukäsikirjan lopussa kerrotaan, mihin sen sähköinen versio tallennetaan sekä 

kenelle aineisto toimitetaan. 

 

 

8 TULOSTEN ARVIOINTI 
 

Työn tavoitteet saavutettiin hyvin. Työn tuloksena saatiin ETI Oy:lle laadittua 

laatukäsikirja varaosadokumenttien tuottamiseen Interleaf- sekä Spairport2-

julkaisuohjelmilla. Sisältöä jouduttiin hieman rajaamaan puutteellisten resurssien ja 

keskeneräisten prosessien takia. Alkuperäisen suunnitelman ulkopuolelle jäivät ETI 

Oy:n vastuuhenkilöiden nimittäminen sekä administrator-listat. Vastuuhenkilöiden 

nimittäminen olisi selkeyttänyt prosesseja huomattavasti. 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU  TUTKINTOTYÖ 

Mika Mannila 

 

36 (39)

Tiivistetyt prosessikuvaukset auttavat työntekijöitä ymmärtämään paremmin koko 

varaosadokumenttien tuottamisen prosessia. Prosessien ymmärtäminen nopeuttaa 

ongelmien ratkaisua, koska silloin tietää, missä asiat muuttuvat ja mihin ne 

vaikuttavat. 

 

Tietokoneisiin liittyvät asetukset ja vaatimukset jäivät hieman heikolle pohjalle, 

sillä niistä kertyvästä materiaalista olisi voinut tehdä oman tutkintotyön. Alue oli 

niin laaja, että vain tärkeimmät asetukset ja vaatimukset määriteltiin. 

 

Prosessikuvaukset muutoksiin ja ylläpitoon auttavat varaosadokumenttien tekijää 

ymmärtämään mitä missäkin tapahtuu, kun kokoonpanon rakennetta muutetaan. 

Tämä auttaa dokumentoijaa ongelmatilanteissa. 

 

ETI Oy:n vastuuhenkilöiden nimeämisprosessi on ollut kesken koko laatukäsikirjan 

teon ajan. Sitä viedään eteenpäin koko ajan, ja tavoitteena on käyttää SMC Oy:n 

vastuuhenkilöiden määrittelytapaa hyväksi. Tämän ansiosta laatukäsikirjassa oleva 

selvitys SMC Oy:n vastuuhenkilöistä on tärkeä. 

 

Varaosadokumentoinnin ohjeesta tuli erittäin yksityiskohtainen ja tarkka. Tällä 

saavutetaan yhteneväisyyttä varaosadokumentteihin ja -kirjoihin. Se puolestaan 

antaa yrityksestä positiivisen kuvan. Ohjetta tullaan käyttämään uusien 

työntekijöiden koulutuksessa ja ongelmatilanteissa. Spairport2-julkaisuohjelman 

ohje on erittäin hyödyllinen, sillä ohjelmaa otetaan käyttöön parhaillaan, mutta 

siihen ei ollut olemassa kattavaa ajan tasalla olevaa ohjetta. 

 

 

9 YHTEENVETO 
 

Työn tarkoituksena oli tehdä laatukäsikirja Etteplan Technical Information Oy:lle 

varaosadokumenttien tuottamiseen. Käsikirjan tarkoituksena ei ollut täyttää 

minkään standardin vaatimuksia, vaan toimia oppaana yrityksen sisällä. 

Laatukäsikirjaa varten perehdyttiin koko prosessiin asiakkaan laitetilauksesta 

Sandvik Mining and Construction Oy:lle valmiiseen varaosakirjaan. Lisäksi 

tutustuttiin standardien ISO 9000, ISO 9001:2000 ja ISO 9004:2000 vaatimuksiin. 
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Työ suoritettiin tekemällä laatukäsikirjan osia pääasiassa haastatteluiden pohjalta. 

Osat esiteltiin yrityksessä ja saadun palautteen perusteella niitä korjattiin, kunnes 

ne sisälsivät oikeat tiedot. 

 

Työn tuloksena saatiin kattava laatukäsikirja varaosadokumenttien tuottamiseen. 

Kirjasta jouduttiin rajaamaan ulos kaksi kohtaa puutteellisten resurssien ja 

keskeneräisten prosessien takia. Nämä puutteet eivät kuitenkaan heikennä 

laatukäsikirjan arvoa yritykselle.  
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