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Jatkuvan parantamisen työkalut 

- Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 



Jatkuva parantaminen

ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen: 
”Johdon tulee varmistaa, että organisaatio parantaa jatkuvasti elintarviketurvallisuuden 

hallintajärjestelmän tehokkuutta käyttämällä viestintää, johdon katselmuksia, sisäisiä 

auditointeja, yksittäisten todentamistulosten arviointia, todentamistoimenpiteiden tulosten 

analyysia, hallintakeinojen yhdistelmien kelpuutusta, korjaavia toimenpiteitä ja 

elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän päivitystä.”

ISO 9001:2015, kappale 10.3 Jatkuva parantaminen: 
”Organisaation on parannettava jatkuvasti laadunhallintajärjestelmän soveltuvuutta, 

tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta ja otettava huomioon analysoinnin ja arvioinnin, sekä 

johdonkatselmuksen tulokset ja määritettävä niiden perusteella, onko joitakin tarpeita tai 

mahdollisuuksia käsiteltävä osana jatkuvaa parantamista”

ISO 14001:2015, kappale 10.3 Jatkuva parantaminen: 
”Organisaation on parannettava jatkuvasti ympäristöjärjestelmän soveltuvuutta, 

tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta ympäristönsuojelun tason parantamiseksi”
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TYÖKALUT JATKUVAAN PARANTAMISEEN

• Laatupolitiikka (tavoitteet, mittarit, mitä haluamme luvata 

asiakkaillemme?)

• Mitattavat laatu- ja elintarviketurvallisuustavoitteet

• Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit

• Seurannan ja mittauksen antama tieto tuotannosta

• Reklamaatiot, palautteet, ulkoistettujen palveluiden tuottajien tai 

toimittajien toiminnasta saatu tieto

• Poikkeamat ja niiden korjaavat toimenpiteet

• Takaisinveto- ja jäljitettävyysharjoitukset

• Johdon katselmuksissa tehdyt päätökset ja toimenpiteet



Laatutavoitteet ja mittarit– parantamisen väline

• Selkeitä

• Mitattavissa tai kehitys muutoin seurattavissa

• Annettava tietoa, jolla merkitystä

• Valitse myös haasteellisia tavoitteita, ei aina ”helppoja” esim. 

tavoitteena takaisinvetojen määrä 0 kpl/v -> saavutettavissa 

tietyissä toiminnoissa poikkeuksetta aina

• Mittaroitava asia voi olla myös projekti, joka asettaa haasteen 

yritykselle. Ympäristöpuolella tyypillisempiä, mutta voi toimia 

hyvin myös laadun ja elintarviketurvallisuuden hallinnassa!



Auditoinnit – parantamisen väline

• Sisäiset auditoinnit ohjaavat oman toiminnan ja työympäristön 

havainnointiin

• Jokainen toiminto (prosessi) on auditoitava vähintään joka 3. vuosi

• Paloittele asioita pienempiin kokonaisuuksiin

• Ota mukaan työnjohtoa tai muita esimiehiä

• Auditoikaa ristiin ohi oman toimialueen -> uusi näkökulma avartaa!

• Hyödynnä asiakasyritystä tai yhteistyökumppaneita auditoinneissa

• Kolmannen osapuolen tekemät sertifiointiauditoinnit osoittavat 

järjestelmän toteutuksen tason, sekä havainnoivat mahdolliset puutteet 

ja kehityskohdat mutta eivät voi toimia aktiivisena toiminnan 

kehittämisen työkaluna 



Reklamaatiot– parantamisen väline

• Eivät ole aina paha asia, voivat* 

• paljastaa laatupoikkeaman joka ei ollut vielä tiedossa

• kertoa asiakkaan sitoutumisesta

• Kertoa nykyisen laadun perustasosta (valitetaanko isoista 

ongelmista vaiko ns. pikkujutuista)

• olla tilaisuus kehittää ja parantaa asiakassuhdetta – miten 

hoidat reklamaation -> asiakkaan kokemus vaikuttaa tulevaan 

suhtautumiseen

->Voikin olla hyvä asia tavoitella reklamaatioita 

*Lähde: Katleena Kortesuo



Reklamaatiot – parantamisen väline

• Kun itse reklamoit 

• tee se aina kun huomaat siihen aihetta

• mieti millaisen kuvan annat itsestäsi kun reklamoit -> fiksu ja 

asiasta tapahtuva perusteltu reklamaatio vs. aggressiivinen, 

hyökkäävä, syyttävä tai epämääräinen reklamaatio

• kehitysehdotuksen muodossa esitettynä maaperä 

reklamaation käsittelylle on neutraali ja kannustava

*Lähde: Katleena Kortesuo



Asiakaspalaute – parantamisen väline

• Seurataanko muuta palautetta kuin reklamaatioita?

• Mitä asiakkaat kertovat tuote-esittelijöille, autokuskeille, myymälän 

henkilökunnalle tai vapaa-ajalla työntekijöille?

• Onko asiakkaalla kanavaa antaa muuta palautetta kuin reklamaatioita?

• Miten voit tehokkaasti kerätä näitä viestejä asiakkaalta ja omalta 

väeltä?

• Seuraa ja pohdi myös näiden viestien anti: Tuoteideoita? 

Pakkaustapoja/-kokoja? Saatavuuteen tai näkyvyyteen liittyviä viestejä? 

• Ota osaksi kehitysprosessia tai tuotekehityksen toimintatapoja tehdä 

yhteenvetoa myös positiivisesta tai neutraalista palautteesta



Poikkeamat – parantamisen väline

• Poikkeamille oltava menettelyt joilla ne käsitellään dokumentoidusti

• Tavoitteena on saada niitä syntymään, mutta myös päättää ne

• Poikkeamien käsittelyn kautta voidaan osoittaa jatkuvaa parantamista, 

jota auditoijat haluavat nähdä

• Seuraa poikkeamien tilaa ja varmista myös sisäisten auditointien 

poikkeamien tilanne ajoittain esim. 2 x/v 

• Poikkeamien mitattavina tavoitteina voi olla niiden määrä, mutta myös 

niiden käsittelyn tehokkuus ja vaikuttavuus

• Korjaavat toimenpiteet joita poikkeaman johdosta tehtiin on myös 

todennettava -> Toistuuko sama poikkeama? Jäivätkö tehdyt muutokset 

pysyviksi käytännöiksi? 



Takaisinveto- ja jäljitettävyysharjoitukset–

parantamisen väline

• Tee vuosittain, jos aitoa tilannetta ei ole ollut

• Valitse joskus myös ”vaikea” tuote, jonka eteen nähtävä vaivaa jotta 

näet järjestelmän toimivuuden kaikissa tilanteissa

• Tee harjoitus joskus tuotteesta takaisin päin, välillä raaka-aineesta tai 

pakkausmateriaalista lopputuotteisiin päin

• Massataselaskenta voi olla asiakasvaatimus tai luomun edellytys, mutta 

muutoinkin hyvä selvittää

• Dokumentoi harjoitus. Kirjaa harjoitukseen kulunut aika ja tee hyvä 

yhteenveto siitä miten harjoitus onnistui ja havaittiinko puutteita jotka 

hidastivat tai estivät harjoituksen viemisen loppuun asti



Johdon katselmukset– parantamisen väline

• Ylin johto osoittaa sitoutumisensa toimintajärjestelmään pitämällä 

katselmukset säännöllisesti

• Johdolle esitellään järjestelmän kautta kerätystä tiedosta koosteet, 

joiden perusteella voidaan tehdä päätelmiä tai suunnitella toimenpiteitä 

toiminnan kehittämiseksi

• Mikäli johdon katselmus on ainoa työkalu toimintajärjestelmän tulosten 

analysointiin, on standardin velvoittama 1x/v liian harvoin, jotta 

katselmus voisi toimia aktiivisena kehittämisen työkaluna

• Jos yrityksessä kokoontuu laaturyhmä, elintarviketurvallisuus-/HACCP 

ryhmä tai pidetään esimiespalavereja useamman kerran vuodessa, 

riittää yksi katselmus vuodessa 





VIELÄ MUISTIN VIRKISTYKSEKSI

• ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 otettava käyttöön viimeistään 

vuonna 2018 jolloin siirtymäaika loppuu

• OHSAS 18001 -> ISO 45001 julkaistaan 2.12.2016

• Myös FSSC standardi uudistumassa: Tämän vuoden aikana julkaistaan 

FSSC 22000 versio 4, joka sisältää mm. elintarvikeväärennösten

ehkäisyn, sekä ennakolta ilmoittamattomat auditoinnit. 

• ISO 22000:2015 -> uusi versio loka-marraskuu 2018




