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Johtamisen avulla pyritään siihen, että joukko ihmisiä toimii paremmin ja tehokkaammin kuin ilman johtamista.

Mary Parker Follet (1868 - 1933)

Johtajuus

Organisaation eri tasoilla olevat johtajat määrittelevät organisaatiolle yhteisen tarkoituksen ja suunnan sekä 
luovat olosuhteet, joissa ihmiset osallistuvat täysipainoisesti organisaation laatutavoitteiden saavuttamiseen. 

(ISO 9000:2015/ 2.3.2) 

Ylin johto

Henkilö tai ryhmä, joka ohjaa organisaatiota sen ylimmällä tasolla. (ISO 9000:2015/ 3.1.1)

Huom! Soveltamisala.



PDCA –YMPYRÄ VS. STANDARDIT

Sertifioitu toimintajärjestelmä on ylimmän johdon 
tekemä strateginen päätös.
• Strategia
• Toimintaperiaatteet
• Tavoitteet

Organisaation identiteetti
• Toiminta-ajatus l. Missio
• Visio
• Arvot
• Kulttuuri



Asiakaslähtöisyys
Laadunhallinnan ensisijainen tarkoitus on täyttää asiakasvaatimukset ja pyrkiä ylittämään asiakasodotukset.

Johtajuus
Johtajat kaikilla tasoilla perustavat yhtenäisen tarkoituksen ja suunnan ja luovat olosuhteet, joissa ihmiset ovat sitoutuneita saavuttamaan 

organisaation tavoitteet.

Ihmisten sitoutuminen
Pätevät, valtuutetut ja sitoutuneet ihmiset organisaation kaikilla tasoilla ovat olennaisia parantamaan organisaation kykyä luomaan ja 

toimittamaan arvoa.

LAADUNHALLINNAN PERIAATTEET



Prosessimainen toimintamalli
Johdonmukaisia ja ennustettavia tuloksia saavutetaan vaikuttavammin ja  tehokkaammin, kun toimintoja ymmärretään ja hallitaan toisiinsa 

liittyvinä prosesseina, jotka toimivat yhtenäisenä järjestelmänä.

Parantaminen
Menestyvillä organisaatioilla on jatkuva fokus parantamiseen. 

Tosiasioihin perustuva päätöksenteko
Päätökset, jotka perustuvat tiedon ja informaation analysointiin tuottavat luultavammin toivottuja tuloksia.

Suhteiden hallinta
Menestyäkseen jatkuvasti, hallitsevat organisaatiot suhteitaan sidosryhmiinsä, kuten toimittajiin.

LAADUNHALLINNAN PERIAATTEET



Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen
Organisaation on määritettävä ulkoiset ja sisäiset asiat sekä sidosryhmät, jotka ovat olennaisia organisaation tarkoituksen ja 
strategian kannalta  ja jotka vaikuttavat sen kykyyn saavuttaa järjestelmältä halutut tulokset.

Ylin johto johtaa yritystä ja määrittää sen suunnan. Sen tulee ottaa huomioon kaikki ne asiat, jotka vaikuttavat tähän. Osittain
tämä tapahtuu automaattisesti ja on osa yrityksen strategista ja operatiivista johtamista. 

Tyypillisiä asioita joita tulee pohtia: kulttuuri, arvot, kilpailutilanne, tuotteiden elinkaari, raaka-aineiden ja materiaalien saatavuus, 
lainsäädäntö, sijainti (yrityksestä riippuen paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti tai jopa kansainvälisesti), globalisaatio, 
teknologian kehitys, luonnonympäristö.

Em. syntyy riskejä (uhkia) ja mahdollisuuksia. Ylimmän johdon tehtävä on päättää, mitä näistä riskeistä ja mahdollisuuksista 
käsitellään.

ORGANISAATION TOIMINTAYMPÄRISTÖ



Johtajuus ja sitoutuminen 
Ylimmän johdon on osoitettava johtajuutta ja sitoutumista laadunhallintajärjestelmän suhteen

Tämä tapahtuu:

Edistämällä toiminta-ajatuksen, vision, arvojen ja kulttuurien käyttöönottoa ytimekkäällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla eli 
asettamalla laatupolitiikka ja laatutavoitteet 

Ymmärtämällä, että järjestelmä on yrityksen normaalia kokonaisvaltaista toimintaa, ei erillinen projekti tai toiminto

Luomalla sitoutumisen mahdollistava ympäristö ja toimintaprosessit

Varaamalla riittävästi osaamista (määrällisesti ja laadullisesti) ja muita resursseja (laitteet, koneet ja toimintaympäristö)

Jakamalla vastuut 

Viestimällä sovittujen sääntöjen noudattamisen tärkeydestä

Kannustamalla ja tukemalla esimiehiä edistämään ja ylläpitämään ylimmän johdon määrittelemää yhteistä tarkoitusta ja suuntaa

JOHTAJUUS



Asiakaskeskeisyys
Ylimmän johdon tulee varmistaa, että on olemassa prosessi, missä asiakasvaatimukset, lakien ja 
viranomaisten vaatimukset määritetään ja ymmärretään ja että niitä noudatetaan jatkuvasti ja että prosessia 
hallitaan.

Riskit (uhkat) ja mahdollisuudet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen vaatimustenmukaisuuteen sekä 
kykyyn lisätä asiakastyytyväisyyttä määritetään. 
 Työvoiman ja materiaalien saatavuus, kilpailutilanne, muutokset lainsäädännössä, asiakaskunnan muuttuvat tarpeet, jne.

Asiakastyytyväisyyden kasvuun panostetaan.

JOHTAJUUS



Viestintäprosessi

Tietoisuus ja viestintä (sisäisesti ja ulkoisesti)

• Politiikasta ja olennaisista laatutavoitteista

• Siitä, miten vaikuttavuutta lisätään ja millaista hyötyä suorituskyvyn parantamisesta on tai 
toisaalta mahdollisista seurauksista, joita vaatimusten noudattamatta jättämisestä voi olla 

•Tuotteista ja palveluista

TIETOISUUS JA VIESTINTÄ  



Riskien ja mahdollisuuksien käsittely 
Mitä jos... (plan b)

Jospa tekisimme toisella tavalla...

• henkilöstö ja osaaminen
• tuotanto ja tuotekehitys
• ostot, alihankintasuhteet, kuljetukset ja varastointi
• asiakassuhteet, myynti ja markkinointi
• talous, rahoitus ja johtaminen
• investoinnit
• kilpailijat, markkinatilanne ja ’yleinen ilmapiiri’ 
• lait, normit ja sidosryhmäsuhteet
jne.

Jatkuvuuden ja tulevaisuuden varmistaminen.

SUUNNITTELU



Asiakastyytyväisyys
Organisaation on seurattava asiakkaiden näkemyksiä siitä, kuinka hyvin heidän tarpeensa ja odotuksensa on täytetty. 
Asiakkaiden näkemyksiä voidaan seurata esimerkiksi asiakaskyselyiden, toimitettuun tuotteeseen tai palveluun liittyvän asiakaspalautteen,
asiakastapaamisten, markkinaosuusanalyysien, kiitosten, takuuvaateiden ja jälleenmyyjien raporttien avulla.

Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi
Organisaation on analysoitava ja arvioitava seurannasta ja mittauksista saatua soveltuvaa tietoa. Analyysin tulosten 
perusteella on arvioitava

• tuotteita ja palveluita
• asiakastyytyväisyyttä
• toiminnan suunnittelua ja itse toimintaa
• riskien ja mahdollisuuksien hallintaa
• toimittajien suorituskykyä
• mahdollisia muutostarpeita

SUORITUSKYVYN ARVIOINTI



Sisäinen auditointi
Organisaation on tehtävä suunnitelluin aikavälein sisäisiä auditointeja, jotta niistä saatujen tietojen perusteella voidaan 
määrittää

•Toimitaanko niin kuin on suunniteltu

•Onko toiminta standardin vaatimusten mukaista

•Tuottaako se tietoa, jonka avulla johto voi tehdä päätöksiä

•Saavuttaako se ne tulokset, joita halutaan 

Saadaan arvokasta tietoa, jonka avulla organisaation suorituskykyä voidaan ymmärstää, analysoida ja parantaa.

Sisäinen auditointi on erityisesti ylimmän johdon ikkuna operatiiviseen toimintaan ja työkalu toiminnan kehittämiseen.

SUORITUSKYVYN ARVIOINTI



Johdon katselmus
Ylimmän johdon on katselmoitava organisaation laadunhallintajärjestelmä suunnitelluin väliajoin varmistaakseen, 
että se on edelleen soveltuva, tarkoituksenmukainen ja vaikuttava sekä yhdenmukainen organisaation strategian 
kanssa.

Johdon katselmuksen lähtötiedot

Johdon katselmuksen tulokset

Johdon katselmuksen tuloksiin on sisällyttävä päätökset ja toimenpiteet, jotka liittyvät
• parantamismahdollisuuksiin
• laadunhallintajärjestelmän mahdollisiin muutostarpeisiin
• resurssitarpeisiin

SUORITUSKYVYN ARVIOINTI



Organisaation on määritettävä ja valittava parantamismahdollisuudet ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta 
asiakasvaatimukset täytetään ja asiakastyytyväisyys lisääntyy. 

• Tuotteiden ja palveluiden parantaminen
• Ei-toivottujen vaikutusten korjaaminen, estäminen tai vähentäminen
• Laadunhallintajärjestelmän suorituskyvyn ja vaikuttavuuden parantaminen

Tämän mahdollistaminen on ylimmän johdon vastuulla.
• Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa parantamisaloitteiden saavuttamiseen.
• Tarvittavien resurssien varaaminen.
• Parantamiseen liittyvien tunnistusjärjestelmien luominen.

Parannuksia ovat esimerkiksi korjaukset, korjaavat toimenpiteet, jatkuva parantaminen, käänteentekevät muutokset, 
innovaatiot ja uudelleenorganisoinnit.

PARANTAMINEN



PARANTAMINEN
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