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ALKUSANAT 

Tämä julkaisu on tarkoitettu ohjeeksi siltaurakoitsijoille siinä vaiheessa, kun 

he kehittävät laatujärjestelmäänsä sillanrakennuksen LVR-urakoissa sovel-

lettavaksi. Ohjeessa on kuvattu yksi malli laatujärjestelmän rakenteesta, 

mutta malli ei ole ura koitsi jaa mitenkään sitova. Ohjeesta käy ilmi ne asiat, 
joihin tielaitos erityisesti tulee kiinnittämään huomiota urakoitsijan 
laatujärjestelmää arvioidessaan. Ohjeen laatimista ohjaavaan ryhmään ovat 

kuuluneet Dl Mauno Peltokorpi (pj.) ja Dl Jouko Lämsä Si/takeskuksesta. 

Ohjeen on laatinut Dl Kalevi Faick, Laatukonsu/tit Oy. Ohjeesta on pyydetty 
kommentit LVR-urakkatoimikunnan jäseniltä. 

Helsingissä kesäkuussa 1 993 

Silta keskus 
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1 JOHDANTO 

Laatujärjestelmällä tarkoitetaan laatupolitiikan toteuttamiseen tarvittavaa 
organisaatiota, menettely-ja toimintatapoja ja resursseja. Laatujärjestelmän 

avulla varmistetaan yrityksen toiminnan tuotteiden ja palveluiden laatu. 
Tässä ohjeessa esitetään systemaattinen menetelmä siltaurakoitsijan 

laatujärjestelmän kehittämiseksi. 

Ohjeen tarkoituksena on helpottaa ja yhdenmukaistaa laatujärjestelmien 
kehittämistä. Ohjeella ei kuitenkaan pyritä rajaamaan yritysten oikeutta itse 
määritellä laatujärjestelmänsä laajuus, rakenne ja sisältö. Jäljempänä on 
tuotu esille ne asiat, joihin tilaaja tulee kiinnittämään erityistä huomiota 
laatujärjestelmiä auditoidessaan (ks. liite 3 Laatukäsikirjan jäsentelymalli ja 

liite 4 Yrityksen laatukansio). 

Ohjeessa ei esitetä laadunvarmistukseen liittyvää teoriaa. Sen osalta 
viitataan kohdassa 8 lueteltuun kirjallisuuteen. Teorian ymmärtämistä 
helpottavaa koulutusta on tarjolla mm. Suomen laatuyhdistyksen, RIL:n ja 
muiden järjestöjen järjestämillä kursseilla. 

Tämän ohjeen mukaisesti laatujärjestelmän kehittäminen ja ylläpito jaetaan 
kuuteen työvaiheeseen, jotka on kuvattu kohdassa 2.4. Ohjetta laadittaessa 
on otaksuttu, että yritys kehittää kaikki toiminnot kattavan laatujärjestel-
män. Joissakin tapauksissa saattaa olla perusteltua kehittää ensi vaiheessa 
laatujärjestelmän keskeiset osat ja täydentää järjestelmää myöhemmin 
muilta osin. 

Laatujärjestelmän rakenne ja sisältä määräytyvät suurelta osin yrityksen 

toimintojen ja toimintaympäristän perusteella. Tämän vuoksi on syytä 
korostaa, ettei tässä ohjeessa kuvattu kehittämismalli sellaisenaan sovellu 

minkään yrityksen käyttöön, vaan sitä joudutaan soveltamaan yrityskohtai-
sesti. Kohdassa 5.2 on esitetty ohjeellisia toimintaperiaatteita. Niitä ei ole 

tarkoituksenmukaista kopioida sellaisenaan yrityksen laatukäsikirjaan. 

Niiden tarkoituksena on vain osoittaa, minkä tyyppisiä toimintaperiaatteita 

tilaaja odottaa esitettävän laatukäsikirjassa. Niiden lisäksi yritys joutuu 
määrittelemään ne toimintaperiaatteet, joiden avulla pyritään parantamaan 

ensisijaisesti toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta. 

Tätä ohjetta laadittaessa on käytetty Sillanrakentamisen yleisissä laatuvaati-

muksissa /1 / sekä liitteessä 1 määriteltyjä käsitteitä. Yritys voi käyttää 

laatujärjestelmää dokumentoidessa myäsmuita käsitteitä. Tällöin joudutaan 
selvittämään niiden yhteys tielaitoksen käyttämään käsitteistöön. 
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2 LAATUOHJELMAN LAATIMINEN JA PROJEKTIN 
KÄYNNISTÄMINEN 

2.1 Yleistä 

Laatuohjelman puitteissa määritellään yrityksen latutavoitteet, tehdään 
strategioiden valinnat ja laaditaan yrityksen laatupolitiikka sekä kehitetään 
ja ylläpidetään yrityksen laatujärjestelmää. Laatujärjestelmien kehittämisestä 
saadut kokemukset viittaavat siihen, että kehittäminen kannattaa aina 
organisoida proje ktiksi. Laatuprojektin avulla varmistetaan kehittämistehtä-
vän laadukas lopputulos sekä sen tehokas läpivienti. 

Jotta laatuprojektin onnistuisi hyvin, on henkilöstö saatava motivoitumaan 
laatujärjestelmän kehittämisestä. Tämä voidaan saada aikaan mm. 

esittelemälläonnistuneiden laatujärjestelmäprojektien tuloksia. On olemassa 
selvää ja kiistatonta näyttöä siitä, että laatuprojektin kustannukset saadaan 

lyhyessä ajassa moninkertaisina takaisin mm. saavutettujen markinaetujen 
ja säästyneiden laatukustannusten muodossa. 

Onnistuneen laatuprojektin tuloksena mm. 

	

- 	asiakkaiden ja rahoittajien luottamus yrittäjään kasvaa, 

	

- 	tuotteiden ja palveluiden markkinointi helpottuu, 

	

- 	henkilöstön laatutietoisuus lisääntyy ja tästä johtuen laatupoikkeamien 
määrä vähenee, 

	

- 	tuotantoprosessin hallinta paranee, 

	

- 	tuotantokustannukset alenevat ja hintakilpailukyky paranee, 

	

- 	henkilöstön yhteistyökyky ja työmotivaatio paranee, 

	

- 	tuotteet valmistuvat aikataulun mukaisesti. 

Laatujärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto onnistuu parhaiten, kun 
siihen osallistuu koko yrityksen henkilökunta joko projektiorganisaation 

jäsenenä tai lausuntojen ja kommettien antajana. Uusia menettelyjä on 

tarkoituksenmukaista kokeilla käytännössä ennen niiden kirjaamista 

yrityksen laatuasia kirjoihin. Tällöin toimihenkilöille ja työntekijöille tarjoutuu 
tilaisuus sanoa perusteltu mielipiteensä suunnitelluista muutoksista 

toimintaansa. 
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Dokumentoitu laatujärjestelmä on johdon työkalu ja se tarjoaa hyvän pohjan 
yrityksen toiminnan jatkuvalle kehittämiselle. 

2.2 Kehittämisen lähtökohdat 

Laatujärjestelmän kehittämisen peruslähtökohtana on yrityksen olemassa-
oleva organisaatio, resurssit sekä nykyiset menettely- ja toimintatavat. 
Muita lähtökohtia ovat yrityksen toimintaympäristö, vallitseva kilpailutilanne 
ja markkinat. Kehittämisessä voidaan käyttää apuna paitsi tätä ohjetta 
myös muiden organisaatioiden laatimia käsikirjoja, ohjeita ja malleja sekä 
esim. ISO-laatustandardeja. Lisäksi joudutaan ottamaan huomioon eri 
rakennuttajien yrityksen laatujärjestelmälle ja sen toimivuudelle asettamat 
vaatimukset. 

2.3 Tavoitteet ja puitteet 

Laatujärjestelmän kehittämisellä pyritään seuraavanlaisiin yleisiin tavoittei-
siin: 

- asiakastyytyväisyyden lisääminen (imagon parantaminen), 

- 	yrityksen toiminnan ja kustannustehokkuuden (kilpailukyvyn) lisäämi- 
nen, 

- 	tilaajien ja viranomaisten vaatimusten täyttäminen. 

Edellä kuvatut tavoitteet konkretisoidaan laatuohjelmaa laadittaessa siten, 

että niiden toteutumista voidaan mitata. 

Laatujärjestelmän avulla varmistetaan haluttu tekninen ja taloudellinen 

tulos. Järjestelmän on oltava systemaattisesti laadittu ja dokumentoitu eikä 

se saa rajoittaa yrityksen piirissä tapahtuvaa luovaa toimintaa. 

Kehittämisprosessille asetetaan aikataulu- ja kustannustavoitteet. 

Laatuohjelman täpiviemiseen joudutaan varaamaan aikaa kehittämispanok-

sesta ja yrityksen koosta riippuen 1-3 vuotta. Kustannukset vaihtelevat 

vastaavasti alle sadasta tuhannesta markasta useaan miljoonaan markkaan. 
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2.4 Kehittämisprosessi 

Laatupolitiikan laatiminen ja sitä toteuttavan laatujärjestelmän kehittäminen 
etenee vaiheittain, jotka voivat osittain limittyä. Seuraavassa esitetään eri 
vaiheiden lyhyet kuvaukset: 

Vaihe 1: Laatuohjelman laatiminen ja projektin käynnistäminen 

Selvitetään laatujärjestelmän kehittämisellä aikaansaatavat edut ja 
hyödyt sekä arvioidaan kehittämiskustannukset. Päätetään projektin 
käynnistämisestä, muotoillaan yrityksen laatupolitiikka ja laaditaan 
laatuprojektin projektisuunnitelma, järjestetään projektihenkilöstölle 
tarvittava koulutus ja iformoidaan henkilöstöä laatuprojektista. 

Vaihe 2: Nykytilan analysointi 

Muodostetaan käsitys sekä yrityksen toimintaympäristöstä että sen 

resursseista, organisaatiosta ja toimintatavoista. Selvitetään yrityksen 
vahvuudet, heikkoudet, mandollisuudet ja sen toimintaa uhkaavat 

tekijät. Toimintatapoja analysoitaessa kiinnitetään huomiota erityisesti 

laadunvarmistuskäytäntöihin. 

Vaihe 3: Välittämät parannukset 

Tehdään nykytilan analyysiin perustuen sellaiset toiminnan, tuotteiden 
tai palveluiden laatuun vaikuttavat organisaation, resurssien sekä 
menettely- ja toimintatapojen muutokset, joiden avulla uskotaan 

saatavan välittömiä ja mitattavia hyötyjä. 

Vaihe 4: Järjestelmän systemaattinen kehittäminen ja dokumentointi 

Määritellään tavoitetila (visio), johon yritys pitkällä tähtäimellä pyrkii 

sekä toimintastrategiat. Täsmennetään ja tarkistetaan yrityksen 

laatupolitiikka, kehitetään organisaatiota, resursseja sekä menettely- ja 
toimintatapoja kaikilla toimintasektoreilla ja kirjataan yhteisesti hyväksi 
havaitut ratkaisut, menettelyt ja toimintamallit yrityksen laatuasiakir-

joihin. Perustetaan tarvittavat tiedostot. 

Vaihe 5: Järjestelmän käyttöönotto 

Informoidaan henkilökuntaa yrityksen visiosta, strategioista, laatupoli-

tiikasta sekä organisaatioon, resursseihin ja menettely- ja toimintata-
poihin tehtävistä muutoksista. Annetaan eri henkilöstöryhmille niiden 
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tarvitsema koulutus ja varmistetaan, että halutut muutokset toteutuvat 
myös käytännössä. 

Vaihe 6: Järjestelmän jatkuva kehittäminen 

Järjestelmän toimivuutta seurataan jatkuvasti yrityksen kaikilla tasoilla 
mm. taaturaporttien, tarkastusten ja katselmusten avulla. Tarpeellisiksi 
katsottavat pienet parannukset tehdään välittömästi. Laatujärjestelmän 

toimivuus arvioidaan (auditoidaan) kerran vuodessa. Arviointitulosten 
perusteella päätetään koko järjestelmää koskevista kehittämistoimenpi-
teistä. 

2.5 Laatupolitiikka 

Laatupolitiikka on yrityksen johdon tandonilmaus koskien tuotteiden, 
toiminnan ja palveluiden tavoiteltua laatutasoa. Laatupolitiikassa esitetään 
myös periaatteet, joilla ohjataan laatua ja laatuun kohdistuvia toimenpiteitä. 
Siinä tuodaan esille johdon sitoutuminen tavoitellun laadun saavuttamiseen 
ja viranomaismääräysten noudattamiseen. Yleisiä laatupoliittisia tavoitteita 
ovat: 

- 	yrityksen rakentamien siltojen ja sen tarjoamien palveluiden kilpailuky- 
kyisestä laadusta huolehtiminen, 

- 	yrityksen toiminnan tehostaminen. 

Keinoja tavoitteisiin pyrittäessä ovat esim.: 

- 	laatujärjestelmän kehittäminen ja ylläpito, 

- johdon ja henkilöstön kouluttaminen ja sitoutuminen laadun varmistami-
seen, 

- 	hyvä yhteistyö tilaajien, alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa, 

- 	laatujärjestelmän jatkuvan kehittymisen varmistaminen. 

2.6 Projektisuunnitelma 

Projektisuunnitelmassa esitetään ainakin 
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- 	projektin tarkoitus, tavoitteet ja niiden toteutumisen seuranta, 

	

- 	budjetti, rahoitus ja kustannusseuranta, 

	

- 	kehittämistehtävät, niiden priorisointi ja toteuttamisaikataulu, 

- projektiorganisaatio (rakenne, vatuuhenkilöt sekä heidän vastuunsa ja 

toimivalta), 

	

- 	projektihenkilöstön koulutus, 

	

- 	projektin läpiviennissä noudatettavat periaatteet, menettelyt ja toimin- 
tatavat. 

2.7 Henkilöstön koulutus ja informointi 

Laatuprojektin käynnistäminen edellyttää projektipäällikön ja muun 

projektihenkilöstön kouluttamista. Koko henkilöstö informoidaan projektin 

tavoitteista ja keinoista, joilla niihin pyritään. Informoinnissa selvitetään 
mm. laadun käsite ja asiakasketju sekä sen kautta yksittäisen toimihenkilön 
tai työntekijän vaikutus koko yrityksen toiminnan sekä sen tuottamien 

tuoteiden ja palveluiden laatuun. 

3 NYKYTILA-ANALYYSI 

Laatujärjestelmän kehittämisen pohjaksi selvitetään yrityksen toiminnan, 

tuotteiden ja palveluiden laatutaso asiakaskyselyn avulla. Yrityksen 
tavoitteet ja toimintastrategiat, resurssit, organisaatio sekä menettely- ja 

toimintatavat selvitetään haastattelemalla yrityksen henkilökuntaa esim. 
liitteenä 2 olevaa kysymyslistaa käyttäen. Tarvittaessa haastatellaan myös 

alihankkijoita. 

Haastattelututkimuksen tuloksista laaditaan yhteenveto, jota verrataan 
tehokkaan toiminnan ja tilaajien asettamiin vaatimuksiin. Samalla selvite-
tään tärkeimmät hyvää laatua ja taloudellista tulosta uhkaavat riskitekijät. 

Analyysin perusteella kirjataan välittömät kehittämistarpeet. 

4 VÄLITTÖMÄT PARANNUKSET 
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Nykytilaa analysoitaessa havaitaan aina resurssien, organisaation ja 
toiminnan parantamistarpeita, jotka voidaan - jos niin halutaan - toteuttaa 
välittömästi. 

Puutteita havaitaan mm. laatutavoitteiden asettamisessa, sopi mustoimin-

nassa, töiden ja laadunvarmistuksen ennakkosuunnittelussa, oman työn 
tarkastamisessa, alihankintojen valvonnassa, sisäisessä tiedonkulussa 

yleensä ja erityisesti sisäisessä laaturaportoinnissa, laadun mittaamisessa, 
laatujärjestelmän toimivuuden seurannassa sekä palkitsemisessa ja 
sanktioinnissa. 

Eräs verrattain helppo ja nopeasti hoidettava laatujärjestelmän parantamis-
toimenpide on sisäisten tarkastusten ja luovutusten käyttöönotto. 
Tiedonkulkua työnjohdolta henkilöstölle voidaan parantaa järjestämäFlä 
työmaanjatyövaiheen aloituspalavereja. Työntekijöiden kiinnostusta laadun 
aikaansaamiseen voidaan lisätä kuulemalla heidän näkemyksiään töiden 

suoritustavasta työvaiheiden aloituspalavereissa sekä jakamalla heille osa 
yrityksen saamista laatubonuksista. 

Välittömiä parannuksia voidaan aluksi lähteä kokeilemaan pilottityömailla ja 
ottaa hyviksi havaitut parannukset käyttöön myöhemmin kaikilla työmailla. 

5 JÄRJESTELMÄN SYSTEMAATTINEN KEHITTÄMINEN 
JA DOKUMENTOINTI 

5.1 Yleistä 

Laatujärjestelmää kehitettäessä määritellään yrityksen päätoiminnot ja 
arvioidaan toiminnoittain, täyttääkö olemassaoleva laatujärjestelmä 

tehokkaan toiminnan ja tilaajien asettamat vaatimukset. Kehittämistyössä 
käytetään apuna tämän ohjeen lisäksi mm. ISO-laatustandardeja sekä muita 

käytettävissä olevia malleja ja ohjeita. Tätä ohjetta laadittaessa otaksutaan, 
että yrityksen päätoiminnot ovat: 

- 	yrityssuunnittelu ja laatujohtaminen, 

- 	johdon tukipalvelut ja hallinto, 

- 	markkinointi, 

- 	tarjous- ja sopimustoiminta, 
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- rakentamisen valmistelu, 

- omat työt, 

	

- 	hankintatoimi, 

	

- 	kalusto- ja varastotoimi, 

- työn luovuttaminen ja takuuajan velvoitteiden hoitaminen. 

Yritystasoiset laatujohtamista ja laadunvarmistusta koskevat ohjeet ja 
tiedostot ryhmitellään seuraavasti: 

	

- 	laatupolitiikka, 

	

- 	laatujärjestelmän kuvaus ja toimintaperiaatteet, 

- toimintaohjeet, 

	

- 	työ- ja tarkastusohjeet, 

	

- 	tiedostot. 

Laatupolitiikka, laatujärjestelmän kuvaus ja yrityksen toimintaperiaatteet 
kirjataan yleensä laatukäsikirjaan. Pieni, pelkästään siltoja rakentava yritys 

voi sisällyttää siihen myös toimintaohjeet. Seuraavassa otaksutaan, että 
yritys sisällyttää laatukäsikirjaan ainoastaan laatupolitiikan, laatujärjes-

telmän kuvauksen ja toimintaperiaatteet. 

Toimintaperiaatteet voidaan esittää myös erillisinä toimintapolitiikkoina 
(esim. henkilöstöpolitiikka ja hankintapolitiikka), joihin laatukäsikirjassa 
viitataan. Poikkeuksen muodostaa laatupolitiikka, joka aina kirjataan 

laatu käsi kirjaan. 

Yritystasoiset asiakirjat kootaan yrityksen laatukansioon esim. liitteenä 4 

olevan mallin mukaisesti. 

Työmaan tasolla laaditaan työkohtaisia laatusuunnitelmia, -raportteja ja 
tiedostoja. Työmaalla tarvittavat ja siellä syntyvät laatuasiakirjat kootaan 
työmaan laatukansioon esim. liitteenä 5 olevan mallin mukaisesti. 

Vastaavasti kootaan kunkin toimihenkilön tai työntekijän tarvitsemat ja 

laatimat laatuasiakirjat esim. liitteenä 6 olevan mallin mukaiseen rakentajan 
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laatukansioon. Siihen kootaan vain ne toimintaohjeet sekä työ- ja tarkas-
tusohjeet, jotka liittyvät kyseisen toimihenkilön tai työntekijän työhön. 

Koska eri laatukansioissa esiintyy samoja otsikoita, on esim. eri väristä 
paperia tai yksityiskohtaisempaa koodausta käyttäen huolehdittava siitä, 

etteivät ohjeet pääse sekaantumaan. 

5.2 Laatukäsikirja 

5.2.1 Laatujärjestelmän kuvaus 

Yrityksen laatujärjestelmä kuvataan lyhyesti ja havainnollisesti laatukäsikir-
jassa, jotta henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille muodostuisi selvä kuva 
järjestelmästä. 

Nykytila-analyysin avulla on selvitetty pääpiirteissään olemassaoleva 
laatujärjestelmä. Laatukäsikirjassa kuvataan järjestelmä, johon yritys pyrkii 
ja johon se sitoutuu. Laatujärjestelmän kuvauksessa esitetään 

- 	resurssit ja organisaatio, 

- 	laadunvarmistusprosessi, 

- 	asiakirjajärjestelmä 

- 	laadunvarmistuksen työkalut. 

Resurssien ja organisaation mitoitukseen vaikuttaa mm. valittu toimintastra-
tegia. Ts. kuinka suuren osan töistä yritys hoitaa vuokrakalustolla tai 

alihankkijoita käyttäen. Resurssit ja organisaatio kuvataan joko laatukäsikir-

jassa tai erillisillä lomakkeilla. Jälkimmäistä menettelyä joudutaan joka 

tapauksessa käyttämään, jos resurssit tai organisaatio muuttuvat olennai-
sesti laatukäsikirjan voimassaoloalkana. Organisaatiokuvaukseen kuuluu 

paitsi organisaation rakenne myös avaihenkilöiden (esim. toimitusjohtajajan, 

laatupäällikön ja työmaan laatuvastaavan) tehtävä-, toimivalta- ja vastuu- 
mä ä ritte 1 yt. 

Laadunvarmistusprosessi kuvataan havainnollistavaa kuvaa käyttäen (ks. 

liitteenä 7 oleva malli). Prosessi voidaan esittää käsikirjassa yksityiskohtai-

semmin kuin mitä mallissa on tehty ja sitä täydennetään tarvittaessa 

verbaalisesti. 
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Laatujärjestelmän käyttöönoton ja asiakirjojen valvonnan ja ylläpidon 
kannalta on välttämätöntä luoda selkeä asiakirjajärjestelmä, joka on koko 
henkilökunnan tiedossa. Laatukäsikirjassa määritellään henkilöt, joilla on 
valtuudet hyväksyä ja muuttaa ohjeita. Kohdassa 5.1 on esitetty eräs malli 
asiakirjajärjestelmän rakenteeksi. 

Jos yritys käyttää laatujohtamisessa tai laadunvarmistuksessa apuna 
tunnettuja tai itse kehittämiään laatutekniikoita (esim. tilastollisia menetel-
miä), voidaan asia tuoda esille laatukäsikirjan tässä kohdassa. 

5.2.2 Yrityssuunnittelu ja laatujohtaminen 

Lähdettäessä kehittämään yrityksen laatujärjestelmää varmistutaan ensiksi 

siitä, että yrityksen toiminta-ajatus ja liikeidea ovat ajan tasalla. Tarvittaes-
sa määritellään tavoitetila, johon pyritään sekä valitaan toimintastrategiat. 
Strategisessa suunnittelussa käytetään hyväksi nykytila-analyysin tuloksia. 

Nykyisen käsityksen mukaisesti laatujärjestelmä kattaa kaikki yrityksen 
toiminnot, tuotteet ja palvelut. Tästä seuraa, että kaikki johtaminen on 

laatujohtamista ja kaikki tavoitteet ovat laatutavoitteita. Laatujohtaminen 

ei edellytä mitään tiettyä johtamistyyliä tai -menetelmää. Keskeistä on, että 

tavoitteista sovitaan ja ne konkretisoidaan siten, että niiden toteutumista 

voidaan mitata ja seurata luotettavasti. Tärkeätä on, että hyvistä tuloksista 
palkitaan ja huonoista seuraa sanktio. 

Laatukäsikirjassa kuvataan yrityksen noudattamat johtamisperiaatteet ja 

-menetelmät. 

Laatujärjestelmän toimivuutta seurataan mm. johdon laatukierrosten, 

ulkoisten ja sisäisten auditointien sekä johdon katselmusten avulla. 

Johdon laatukierroksella tutustutaan esim. yhden työmaan laadunvar-

mistuskäytäntöön ja varmistutaan siitä, että yrityksen omaksumat 
menettely- ja toimintatavat toteutuvat eri työpisteissä. 

Laatujärjestelmän auditointien avulla selvitetään koko järjestelmän 

toimivuutta ja tasoa. Auditoinnin tuloksista laaditaan raportti yrityksen 

johdolle ja tehdään ehdotukset laatujärjestelmän edelleen kehittämiseksi. 

Johdon katselmuksissa tarkastetaan mm. 

- 	yrityksen tulosraportit, 

- 	yritystasoiset laaturaportit, 
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- 	asiakaspalautteet, 

- 	auditointien tulokset ja toimenpide-ehdotukset, 

- toimintaym päristässä tapahtuneet muutokset. 

Johdon katselmuksessa tehtyjen havaintojen perusteella päätetään vuosit-
tain koko järjestelmää koskevista muutoksista ja kehittämistavoitteista. 
Yrityksen laatupäällikölle voidaan delegoida valtuudet tehdä tarpeen tullen 
välittömiä muutoksia laadunvarmistusta koskeviin yritystason ohjeisiin. 

5.2.3 Johdon tukipalvelutja hallinto 

Johdon tukipalveluihin ja hallintoon sisällytetään tässä 

- 	taloushallinnon rutiinit, 

- 	henkilöstöhallinto, 

- 	koulutus ja kehitys, 

- 	tiedottaminen ja tietopalvelu, 

- 	toimistopalvelut ja arkistointi, 

- 	muut tukipalvelut ja hallinto. 

Laatukäsikirjassa kuvataan periaatteet, joita noudatetaan tukipalveluita 

tuotettaessa. Esimerkkejä ohjeellisista toimintaperiaatteista: 

Henkilöstö on laatujohtamisen ja laadunvarmistuksen keskeinen 
voimavara. Tämänvuoksi yritys panostaa henkilöstöpolitiikan kehittämi-

seen ja huolehtii siitä, että politiikka toteutuu myös käytännössä. 
Henkilöstöhallinnon tavoitteena on yrityksen ja työntekijöiden etujen 

yhdistäminen ja tästä seuraava mandollisimman korkea henkilöstön 

motivaatioaste. 

- 	Toiminnan, tuotteiden ja palveluiden laadun varmistaminen on jokaisen 

toimihenkilön ja työntekijän ensisijainen tehtävä. 

- 	Yritys huolehtii henkilöstölle annettavasta riittävästä ja tehokkaasta 

koulutuksesta. 
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- Yrityksen sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen on mandollisimman 
avointa, nopeaa ja oikeaa. 

Henkilästäpolitiikassa esitetään mm. rekrytointia, urasuunnittelua, 
palkitsemista ja sanktiointia koskevat periaatteet. 
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5.2.4 Markkinointi 

Rakennusliike markkinoi palveluitaan parhaiten rakentamalla kohteet tilaajia 

tyydyttävällä tavalla ja toimimalla rakennusaikana hyvässä yhteistyössä 

tilaajan edustajan ja valvojien kanssa. 

5.2.5 Tarjous- ja sopimustoiminta 

Toimintoon sisältyvät seuraavat työvaiheet ja tarkastukset: 

- 	tarjousten käsittely, 

- suunnitelman toteutettavuuden arviointi ja tarvittaessa vaihtoehtoisen 

suunnitelman hankkiminen, 

- 	tarjouslaskenta ja laskelman tarkastaminen, riskien arviointi ja tarjouk- 
sen tekeminen, 

- sopimuskatselmus ja sopimuksen solmiminen, 

- sopimuksen noudattamisen valvonta. 

Esimerkkejä ohjeellisista toimintaperiaatteista: 

- 	Yritys tekee tarjouksia ainoastaan sellaisista töistä, jotka se pystyy 
viemään lävitse tilaajaa tyydyttävällä tavalla. 

- 	Vaihtoehtoisia suunnitelmia teetettäessä ei tingitä laatutasosta ja 

suunnittelussa käytetään tilaajan hyväksymää suunnittelijaa. 

- Sopimuksen oikeellisuudesta varmistutaan aina ennen sopimuksen 

alle kirjoittamista. 

- Sopimuksen noudattamista valvotaan työn aikana. 

5.2.6 Rakentamisen valmistelu 

Rakentamisen valmisteluun sisällytetään tässä seuraavat tehtävät ja 

tilaisuudet: 

- suunnitelmakatselmus, 
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- 	kiireellistenhankintojen hoitaminen ja kiireellistenalihankintasopimusten 
solmiminen, 

- töiden ja laadunvarmistuksen suunnittelu, 

- työmaan perustaminen, 

- työmaan aloituspalaveri, 

- työmaan informaatiotilaisuus. 

Töiden ja laadunvarmistuksen suunnittelun tuloksena otaksutaan syntyvän 

seuraavanlaisia suunnitelmia: 

- 	tavoitearvio, 

- työsuunnitelma, 

- työmaan aluesuunnitelma, 

- 	rakennusaikaisen liikenteen järjestelysuunnitelma, 

- työmaan laatusuunnitelma. 

Työsuunnitelmaan on tässä sisällytetty seuraavat osasuunnitelmat ja 

aikataulut: 

- 	työmaan yleisaikataulu, 

- 	työvoiman ja rahoituksen tarve kuukausijaoituksella, 

- 	hankintasuunnitelma- ja aikataulu, 

- 	piirustusaikataulu (tarvittaessa). 

Esimerkkejä ohjeellisista toimintaperiaatteista: 

- 	Ennen töiden aloittamista jarjestetään yhdessä tilaajan kanssa suunnitel- 

makatselmus, jossa selvitetään mm. suunnitelman valmiusaste ja 
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esitystapa, suunnittelijan näkemys siitä kuinka silta rakennetaan sekä 
menettelyt suunnitelmaa täydennettäessä ja muutettaessa. 

- 	Tavoitearvio perustetaan teknisesti ja taloudellisesti optimaalisiin 
työsuunnitelmiin ja niiden perusteella laadittuihin kustannusarvioihin. 

- Työsuunnitelma ja työmaan laatusuunnitelma laaditaan tilaajan 
vaatimukset tyydyttävällä tavalla. 

- Työmaan perustamiseen liittyvät lupa-asiat ja ilmoitukset hoidetaan 
ajallaan. 

Työsuunnitelmassa ja työmaan aluesuunnitelmassa otetaan huomioon 
mm. työmaan lävitse kulkevan yleisen liikenteen vaatimukset ja 

tarvittaessa laaditaan tilaajan vaatimukset täyttävä rakennusaikaisen 
liikenteen järjestelysuunnitelma. 

- Työmaan avainhenkilöiden valinnassa otetaan huomioon työn vaati-

vuusaste se kä tilaajan ja viranomaisten asettamatpätevyysvaatimukset. 

- 	Ennen töiden aloittamista määritellään avainhenkilöiden tehtävät, 
toimivalta ja vastuut. 

- 	Kalustovalinnoissa otetaan huomioon hinnan lisäksi työn tulokselle 

asetetut vaatimukset, pohjasuhteet ja kaikki muut olosuhdetekijät. 

Ennen tilaajan kanssa pidettävää ensimmäistä työmaakokousta 

järjestetään yrityksen sisäinen työmaan aloituskokous, jossa käydään 

lävitse mm. kokoukseen mennessä laaditut suunnitelmat sekä päätetään 
jatkotoimenpiteisiin liittyvistä vastuista ja aikataulusta. 

- Tyämaanperustamisvaiheessa inf ormoidaantyöntekijöitä käynnistyväs-

tä työstä ja sen tavoitteista, yrityksen laatujärjestelmästä sekä 
laatubonusten jakamisesta työntekijöille. 

5.2.7 Omat työt 

Omilla täillä tarkoitetaan kaikkia niitä töitä, joissa vastuu työnjohdosta ja 
laadunvarmistuksesta kuuluu yritykselle. 
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Toiminnon osavaiheita ovat: 

- työkohteiden ja työvaiheiden toteutuksen ja laadunvarmistuksen 

suunnittelu, 

- työvaiheen toteutus ja laadunvalvonta, 

- 	kelpoisuuden osoittaminen ja raportointi tilaajalle, 

- työkohteen ja työvaiheen toteutuksen jälkiarviointi ja ehdotukset 
kehittämistoimenpiteiksi. 

Esimerkkejä ohjeellisista toimintaperiaatteista: 

- 	Kaikki vaativat työt suunnitellaan huolellisesti etukäteen. 

- Alustavattyökohdesuunnitelmat tarkistetaan mm. teknisten työsuunni-

telmien perusteella. 

- 	Määräajoin tarkistetaan myös työsuunnitelma toteutumatietojen ja 

tarkistettujen työkohdesuunnitelmien perusteella. 

- 	Jokaista työvaihetta varten laaditaan työvaiheen laatusuunnitelma. 

- Tekniset työsuunnitelmat ja työvaiheen laatusuunnitelmat käydään 
lävitse työkunnan kanssa ja suunnitelmia tarkistetaan saatujen 

kommenttien pohjalta. 

- 	Tarkistetut suunnitelmat toimitetaan sopimuksen mukaisesti valvojalle 

joko tiedoksi tai tarkastettavaksi. 

- Työt tehdään suunnitelmien mukaisesti. Työtä seurataan ja havaittuun 

virheesseen puututaan välittömästi. 

- Työkunnat luovuttavat työnsä seuraavalle työkunnalle. Työ pyritään 

luovuttamaan aina virheettömänä. 

- 	Kunkin työvaiheen jälkeen arvioidaan työn onnistuneisuus ja laaditaan 
tarvittaessa poikkeamaraportti,joka luovutetaan valvojalle. Tarvittaessa 
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laaditaan korjaussuunnitelma,joka toimitetaanvalvojalle tarkastettavak-
si. 

- Merkittävät käytännön kokemukset kirjataan muistiin ja huolehditaan 
tiedon kulusta yrityksen sisällä. 

- 	Havaittaessa puutteellisuuksia yrityksen laatujärjestelmässä raportoi- 
daan siitä välittömästi laatupäällikölle. 

- 	Materiaalien, tarvikkeiden ja rakenteiden kelpoisuus osoitetaan 
sopimuksen mukaisesti. 

- 	Mittauksissa ja testauksissa käytetään vain kalibroituja mittalaitteita. 

- 	Mittaus-ja testaustulokset luovutetaan tilaajalle tai säilytetään yrityksen 
arkistossa sopimuksen mukaisesti. 

- Työturvallisuudesta ja ympäristön suojelusta huolehditaan sekä 
suunnittelu- että työn toteutusvaiheessa. 

5.2.8 Hankintatoimi 

Toimintoon kuuluvat seuraavat vaiheet: 

- 	ahhankkijoiden esivalinta, 

- 	tarjouksen pyytäminen, vertailu ja sopimuksen solmiminen tai tilauksen 
tekeminen, 

- 	aliurakan tai tavaratoimituksen aloituskatselmus ja/tai aloituspalaveri, 

- 	aliurakan tai toimituksen valvonta, työn tai tavaran vastaanotto, 

rekiamointi alihankkijalle (tarvittaessa) ja raportointi tilaajalle, 

- 	työsuorituksen tai tavaratoimituksen ja &ihankkijan jälkiarviointi. 

Esimerkkejä ohjeellisista toimintaperiaatteista: 

- 	Yritys käyttää ainoastaan luotettaviksi ja ammattitaitoisiksi tunnettuja 

alihankkijoita. 
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Alihankkijan kanssa sovitaan selkeästi ja pääsääntöisesti kirjallisesti 
alihankintaan liittyvästä tehtävä- ja vastuujaosta, laadunvarmistuksesta 
ja kelpoisuuden osoittamisesta sekä huolehditaan molemminpuolisen ja 

nopean palautteen annosta. 

- 	Yritys edellyttää, että alihankkija toimittaa yhteistyön edellyttämät 
tiedotiaatujärjestelmästään. Vastavuoroisesti informoidaan alihankkijaa 

yrityksen laatujärjestelmästä. 

Tarjouspyyntö tehdään yleensä kirjallisena ja siihen liitetään kaikki 
tilaajan laatuvaatimukset. Pyydettäessä tarjous suullisesti edellytetään, 
että kaikki tarvittavat sopimusehdot sisällytetään tarjoukseen, jonka 

hyväksyminen vahvistetaan kirjeellä. 

- Vaativien töiden tarjouspyynnöt tarkastetaan ennen niiden postittamis-

ta. 

- 	Ennen sopimuksen allekirjoittamista varmistetaan sopimuksen oikeelli- 

suus ja että molemmat osapuolet ymmärtävät sopimuksen samalla 
tavalla. 

- 	Ennen aliurakkatyön tai tavaratoimituksen aloittamista järjestetään 

aloituskatselmus tai -palaveri. 

- 	Alihankkijan yritykselle toimittamat työ- ja laatusuunnitelmat tarkaste- 

taan huolellisesti ja toimitetaan vaadittaessa edelleen tilaajalle. 

- 	Alihankkijan laatujärjestelmän toimivuutta seurataan kiinteästi ja 

havaittuihin puutteellisuuksiin ja poikkeamiin puututaan välittömästi. 

- 	Vastaanottotarkastukset tehdään ja laadusta raportoidaan tilaajalle sopi- 

muksenmukaisesti. 

- 	Poikkeava tai puutteellinen työn tulos vaaditaan korjattavaksi ja 

poikkeavat materiaalit ja tarvikkeet vaihdettaviksi kelvollisiin, ellei 

tilaajan kanssa muuta sovita. 

- 	Aliurakan ja tavaratoimituksen jälkeen arvioidaan työsuorituksen tai 

toimituksen onnistuneisuus sekä alihankkijan luotettavuus ja ammatti-
taito. Raportti toimitetaan alihankkijarekisterin pitäjälle. 
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5.2.9 Kalusto- ja varastotoiminta 

Toiminto voidaan jakaa osatoimintoihin seuraavasti: 

- 	tiedonhallinta, 

- 	taloudellisuuden hallinta, 

- 	toiminnan hallinta. 

Esimerkkejä ohjeellisista toimintaperiaatteista: 

• Varakaluston paikallesaanti sekä kaluston huolto- ja korjaustoiminta 
järjestetään siten, että tuotannon häiriöt jäävät mandollisimman 
vähäisiksi. 

- 	Mittauskaluston kalibroinnista sekä asianmukaisesta säilytyksestä ja 
huollosta huolehditaan. 

5.2.10 Työn luovuttaminen tilaajalle ja takuuajan toiminta 

Toimintoon liittyvät seuraavat vaiheet: 

- luovutusajankohdasta (vastaanottotarkastuksesta) sopiminen, 

- 	sisäinen luovutus, 

- 	puutteellisuuksien poistaminen ja poikkeavuuksien korjaaminen, 

- 	lopputarkastus, 

- 	työn onnistumisen arviointi, 

- 	palautteen antaminen tilaajalle ja palautteen pyytäminen tilaajalta, 

- 	takuuajan toiminta. 

Esimerkkejä ohjeellisista toimintaperiaatteista: 
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- Työn luovutusajankohdasta sovitaan hyvissä ajoin tilaajan kanssa. 

Sisäinen luovutus järjestetään ennen työn luovuttamista tilaajalle. 
Luovutuksen avulla varmistetaan, että rakenne on valmis ja täyttää 
sopimusasiakirjojen mukaiset sekä myöhemmin tilaajan kanssa sovitut 
vaatimukset. Samalla varmistutaan siitä, että yritys on täyttänyt kaikki 

sopimuksenmukaiset velvoitteensa. 

- 	Työn tulos luovutetaan tilaajalle valmiina ja virheettömänä, ellei jonkin 
poikkeaman suhteen sovita arvonmuutosmenettelystä. 

- Työn luovutuksen yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen järjestetään 
tilaajan edustajien kanssa jälkiarviointitilaisuus, jossa annetaan palaute 
tilaajalle ja pyydetään tilaajan palaute yritykselle. 

- Yritys vastaa takuuajan velvoitteiden hoitamisesta sopimuksen ja työn 

aikana tehtyjen lisäsopimusten mukaisesti. 

- 	Takuukorjaukset suunnitellaan siten, että liikenteelle ja ympäristölle 
aiheutuvat häiriöt ja vauriot jäävät mandollisimman vähäisiksi. 

- 	Takuukorjauksista raportoidaan laatupäällikölle ja laatujärjestelmää 

kehitetään saatujen kokemusten perusteella. 

5.3 Laatusuunnitelmat ja toimintaohjeet 

Tilaaja edellyttää, että yritys laatu sopimuksenmukaista työtä varten 

- 	työkohtaisen laatusuunnitelman, 

- tekniset työsuunnitelmat ja 

- 	työvaiheen laatusuunnitelmat. 

Toimintaohjeet ovat yrityksen tietyn toiminnon ja siihen liittyvien laadunvar-
mistustoimenpiteiden ja vastuiden kuvauksia. Ne muodostavat yrityksen 
laatujärjestelmän keskeisen osan. Siltaurakoitsijantärkeimpiätoimintaohjei-

ta ovat ohjeet, joissa kuvataan, kuinka edellä mainitut laatusuunnitelmat 
laaditaan. Tämän lisäksi laaditaan toimintaohjeet kaikkia muita yrityksen 

toimintoja varten. Toimintaohjeet voidaan koota yrityksen laatukansioon 
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esim. liitteen 4 kohdan C mukaisesti. Ohjeita jaetaan tarpeen mukaan eri 
työpisteisiin. 

Toimintaohjetta laadittaessa voidaan käyttää esim. seuraavaa jäsentelymal-
lia: 

- 	toimintaohjeen nimi, 

- 	toiminnan tarkoitus tai tavoite, 

- 	vastuu toiminnon toteutumisesta suunnitellulla tavalla, 

- osatehtävät sekä menettely- ja toimintatapa, 

- 	viitteet yrityksen työ- ja tarkastusohjeisiin tai tiedostoihin sekä muihin 
yksityiskohtaisiin ohjeisiin, malleihin, lomakkeisiin jne. 

5.4 Suunnittelu-, työ- ja tarkastusohjeet 

Yrityksen toimintoihin saattaa sisältyä sellaisia tehtäviä tai sillä saattaa olla 
käytössä sellaisia työ- ja tarkastusmenetelmiä, joiden yksityiskohtaisia 
kuvauksia ei ole olemassa tai saatavilla tai ne eivät ole ajan tasalla. 
Tarvittaessa laaditaan tarvittavat suunnittelu, työ- ja tarkastusohjeet ja 

liitetään ne yrityksen laatukansioon (ks. liite 3, kohta D). Ohjeita jaetaan 

tarpeen mukaan eri työpisteisiin. 

5.5 Tiedostot 

Laatujohtamisessa ja laadunvarmistuksessa käytetään apuna tiedostoja, 

jotka toisaalta tehostavat toimintaa ja toisaalta varmistavat, että toiminnot 

(esim. alihankkija-, henkilö- ja kalustovalinnat) tapahtuvat tarkoituksenmu-
kaisesti. Asiakas-, alihankkija- ja henkilörekisterien lisäksi muita tärkeitä 

tiedostoja ovat kustannustiedostot sekä luettelot ulkopuolisten organisaati-

oiden laatimista ohjeista ja toimintamalleista. Nämä tiedostot kootaan 
yrityksen laatukansioon (ks. liite 3 kohta E) ja niitä jaetaan tarpeen mukaan 
eri työpisteisiin. 

Työmaan tasolla kootaan laatutiedostoihin mm. tarkastus- ja testaustulok-

set sekä laatu- ja kustannusraportit. 
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6 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 

Kun laatukäsikirjan ensimmäinen versio on laadittu ja tarkastettu, keskeiset 
toiminta-, työ- ja tarkastusohjeet valmistuneet ja tarvittavat tiedostot 
koottu, voidaan yrityksen laatujärjestelmä ottaa käyttöön. Tämä edellyttää 
kattavaa sisäistä ja ulkoista tiedottamista asiasta sekä johdon että 
työntekijöiden kouluttamista ja perehdyttämistä uusiin laatukäytäntöihin. 
Kaikkien on tunnettava yrityksen laatupolitiikka, laatujärjestelmän rakenne 
sekä sen toiminta ja ylläpito pääpiirteissään. Tämän lisäksi on kunkin 
henkilön tiedettävä, mitä toimiva laatujärjestelmä edellyttää juuri häneltä. 

Laatujärjestelmän käyttöönotto merkitsee hyvin läpivietynä prosessina 

yleensä huomattavaa yrityskulttuurin muutosta. Mm. tämän vuoksi on 
välttämätöntä aloittaa koulutus ja perehdyttäminen yrityksen johdon 
koulutuksella. Heidän on vuorostaan päätettävä, millaista laatukoulutusta 

muulle henkilöstölle järjestetään. 

Koulutuksen tavoitteena on käyttäytymisen muutos. Tähän tavoitteeseen 
on äärimmäisen vaikeata päästä, ellei henkilöstö osallistu laaja-alaisesti 

laatujohtamisen ja laatujärjestelmän kehittämiseen. 

Laatujärjestelmän käyttöönotosta informoidaan myös asiakkaita ja 
sidosryhmiä. Laatukäsikirja on tarkoituksenmukaista jakaa kaikille 

tärkeimmille asiakkaille ja alihankkijoille sekä yrityksen johtoon kuuluville 

henkilöille. Kaikki jaetut laatukäsikirjat numeroidaan ja niiden jakelusta 
pidetään kirjaa. Muita asiakkaita, alihankkijoita, sidosryhmiä ja henkilökun-
taa varten laaditaan laatujärjestelmää kuvaava esite tai lyhyt laatujärjes-

telmän kuvaus. 

7 JÄRJESTELMÄN JATKUVA KEHITTÄMINEN 

Yrityksen johdon tehtävänä on huolehtia laatujärjestelmän jatkuvasta 

kehittämisestä (ks. kohta 5.2.2). Yleinen toimintamalli on, että johdon 
avuksi nimetään laatupäällikkö, joka vastaa laatujärjestelmän toimivuuden 
seurannasta sekä koulutuksen ja kehittämisen suunnittelusta ja kehittämi-
seen liittyvistä muista käytännön toimenpiteistä yrityksen johdon tasolla. 

Hän raportoi yleensä suoraan toimitusjohtajalle. 
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Laatujärjestelmän sisäistä auditointia varten voidaan nimetä auditointiryh-
mä. Auditoinnissa voidaan käyttää apuna konsulttia. Tarvittaessa 

pyydetään tilaajan edustajia auditoimaan yrityksen laatujärjestelmä. 

Työpäällikötvastaavatlaatujohtamisenjalaadunvarmistuksen kehittämises-
tä työpäällikkäalueillaan ja toimivat myös kouluttajina. 

Työmaan päällikkö vastaa laatujohtamisen ja laadunvarmistuksen kehittämi-
sestä työmaalla. Hänen avukseen nimetään tarvittaessa työmaan laatuvas-
taava, jolle voidaan delegoida vastuuta paitsi laatusuunnitelmien laadinnas-
ta, laadunvalvonnasta ja laaturaportoinnista myös mainittuihin tehtäviin 

liittyvästä kehittämisestä. Hänet voidaan määrätä perehdyttämään uudet 

työntekijät yrityksen laatukäytäntöihin. 

Erittäin hyvä tavoite on, että laatujärjestelmän jatkuvaan kehittämiseen 
kytketään koko henkilökunta. Tämä voidaan toteuttaa mm. suosimalla ja 
edistämällä aktiivisesti työsuhdekeksintöjen tekemistä sekä aloite- ja 
laatupiiritoimintaa. 
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KÄSITTEET: 

Alihankkijalla tarkoitetaan aliurakoitsijaa sekä kalusto-, materiaali- ja 
tarviketoimfttajaa. 

Laatuohjelmalla tarkoitetaan toiminta kokonaisuutta, johon kuuluvat 
laatutavoitteiden asettaminen, strategiset valinnat, laatupolitiikan muotoilu, 
laatujärjestelmän kehittäminen sekä sen käyttöönotto ja ylläpito. 

Toimintaohjeella tarkoitetaan yrityksen tietyn toiminnon ja siihen liittyvien 
laadunvarmistustoimenpiteiden ja vastuiden kuvausta. 

Työ-ja tarkastusohjeella tarkoitetaan tietyn työtehtävän tai siihen liittyvien 
tarkastustoimenpiteiden yksityiskohtaista kuvausta. 

Työkohtaisella laatusuunnitelmalla tarkoitetaan tietyn, yleensä yhden 
alihankkijan toimeksiantoon kuuluvan työkokonaisuuden (esim. paalutus-
työt) laatusuunnitelmaa. 

Työmaan laatusuunnitelmalla tarkoitetaan pääurakoitsijan laatimaa koko 
työmaan työt kattavaa laatusuunnitelmaa. 

Työvaiheen laatusuunnitelmalla tarkoitetaan tiettyyn rakenneosaan ja 

työvaiheeseen (esim. peruslaatan A vedenalainen betonointi) liittyvää 
laatusuunnitelmaa. 



NYKYTILA-ANALYYSI (kysymysluettelo) 

1. LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU JA LAATUPOLITIIKKA 

- Mitkä ovat yrityksen pitkän ja keskipitkän tähtäyksen tavoitteet ja 

toimintastrategiat? 

- Mitkä ovat yrityksen päätoimialat, markkina osuudet ja markkina-alueet? 

- Mitkä ovat yrityksen päätoiminnot? 

- 	Mitkä ovat yrityksen tärkeimmät asiakkaat, kilpailijat ja yhteistyö- 
kumppanit? 

- 	Mitkä ovat yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mandollisuudet ja sen 
toimintaa uhkaavat tekijät? 

- 	Mitkä ovat toiminnan, tuotteiden ja palveluiden laadun tavoitteet sekä 
tärkeimmät keinot laatutasotavoitteiden saavuttamiseksi (toimintaperi-
aatteet)? 

2. LAATUJÄRJESTELMÄ 

2.1 Resurssit ja organisaatio 

- 	Mikä on yrityksen pääresurssit ja organisaation rakenne? 

- 	Kuinka avainhenkilöiden tehtävät, toimivalta ja vastuu on määritelty ja 

dokumentoitu ja vastaako virallinen organisaatio todellista organisaa-

tiota? 

2.2 Laadunvarmistusprosessi 

- 	Kuinka yrityksen laadunvarmistusprosessi on kuvattu? 

2.3 Asiakirjajärjestelmä 

- 	Millainen on yrityksen asiakirjajärjestelmän rakenne ja kuinka asiakirjoja 
yllä pidetään ? 

- 	Kuinka huolehditaan siitä, että viimeisimmät asiakirjat ovat käyttäjien 

tiedossa ja saatavilla? 
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2.4 Laatujohtamisen ja laadunvarmistuksen työkalut 

- 	Mitä laatutekniikoita yritys käyttää laatujohtamisessa ja laadunvarmis- 
tuksessa? 

- Käyttääkö yritys tuotantoprosessinsa valvonnassa tilastollisia menetel-
miä? 

3. LAATUJOHTAMINEN 

- Mitkä ovat yrityksen johtamisperiaatteet ja -menetelmät? 

- 	Kuinka yrityksen, eri organisaatioyksiköiden ja avainhenkiläiden 
tavoitteista sovitaan ja kuinka tavoitteiden toteutumista seurataan? 

- 	Kuinka yrityksen laatujärjestelmää pidetään yllä ja kehitetään? 

4. JOHDON TUKIPALVELUT JA HALLINTO 

4.1 Taloushallinnon rutiinit 

- 	Kuinka yrityksen taloushallinnon rutiinit hoidetaan? 

4.2 Henkilöstöhallinto 

- 	Millainen on yrityksen henkilöstöpolitiikka? 

- 	Kuinka henkilöstöhallinnon rutiinit hoidetaan? 

- 	Mitkä ovat yrityksen palkitsemis- ja sanktiointimenettelyt? 

4.3 Koulutus ja kehitys 

- 	Mikä on yrityksen koulutuspolitiikka ja kuinka huolehditaan sen 

toteutumisesta? 

- 	Mikä on yrityksen kehittämistoiminnan laajuus ja kuinka sitä suunnitel- 

laan ja johdetaan? 
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4.4 Tiedottaminen ja tietopalvelu 

- Kuinka hoidetaan yrityksen ulkoinen ja sisäinen tiedotus? 

- 	Onko yrityksellä keskitetysti hoidettuja tiedostoja ja kuinka huolehditaan 
niiden palvelutasosta ja ylläpidosta? 

4.5 Toimistopalvelut ja arkistointi 

- Kuinka huolehditaan toimistopalveluiden tehokkuudesta? 

- 	Miten arkistointi on järjestetty? 

4.6 Muut tukipalvelut ja hallinto 

- 	Kuinka yrityksen ATK-tukipalvelut on järjestetty? 

- 	Kuinka huolehditaan tietoturvasta? 

- 	Kuinka huolehditaan keskitetysti työsuojeluun, työturvallisuuteen ja 
ympäristönsuojeluun liittyvistä tehtävistä? 

5. MARKKINOINTI 

- 	Kuinka markkinointi hoidetaan? 

6. TARJOUS- JA SOPIMUSTOIMINTA 

6.1 Tarjouslaskenta 

- 	Kuinka tarjouspyynnöt käsitellään? 

- 	Kuinka suunnitelman toteutettavuus arvioidaan ja kuinka tarvittaessa 

vaihtoehtoiset suunnitelmat hankitaan? 

- 	Kuinka alustavat rakennussuunnitelmat laaditaan? 

- 	Kuinka kustannukset lasketaan? 

- 	Kuinka riskit arvioidaan? 
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6.2 Sopimuskatselmus ja sopimuksen solmiminen 

- Kuinka varmistetaan, että sopimusteksti vastaa tajouspyynnössä ja 
tarjouksessa olevia sekä sopimusrieuvotteluissa sovittuja ehtoja? 

- Kuinka varmistetaan, että molemmat sopijapuolet ovat ymmärtäneet 
sopimuksen samalla tavalla? 

6.3 Sopimuksen noudattamisen valvonta 

- Kuinka valvotaan, että työt tehdään sopimusasiakirjojen mukaisesti ja 
kuinka menetellään, kun tilaaja esittää työn aikana vaatimuksia, jotka 
eivät perustu sopimukseen? 

7. RAKENTAMISEN VALMISTELU 

7.1 Suunnitelmakatselmus 

- 	Kuinka selvitetään suunnitelmaan ja työnaikaiseen suunnitteluun 

liittyvät asiat? 

- 	Kuinka menetellään, kun olosuhteet työmaalla poikkeavat siitä, mitä 

suunnitelmassa on oletettu? 

7.2 Kiireelliset hankinriat ja alihankintasopimukset 

- 	Kuka vastaa kiireellisistä hankinnoista ja alihankintasopimuksista? 

7.3 Töiden ja laadunvarmistuksen suunnittelu 

- 	Kuinka ennakoidaan työmaan häiriö- ja riskikohdat? 

- 	Mitä suunnitelmia laaditaan ennen töiden aloittamista ja kuka vastaa 

niiden laatimisesta? 

- 	Mikä on kunkin suunnitelman tarkoitus ja sisältö? 

7.4 Työmaan perustaminen 

- 	Kuinka varmistetaan, että työmaan pääresurssit tulevat oikein 

mitoitettua? 
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- 	Kuka huolehtii työnaikaisista rakennuksista ja rakenteista ja niiden 

suunnittelusta? 

- Miten varmistetaan, että työmaan organisaatio on toimiva ja tehokas? 

- 	Kuka hoitaa ilmoitus- ja lupa-asiat? 

7.5 Työmaan aloituspalaveri 

- 	Mitä asioita käsitellään työmaan aloituspalaverissa ja ketkä osallistuvat 
palaveriin? 

7.6 Työmaan informaatiotilaisuus 

- 	Mistä asioista työntekijöitä informoidaan ja kuka vastaa siitä, että 

informaatiotilaisuus järjestetään? 

- 	Kuinka huolehditaan informaation kulusta työn aikana? 

8 OMAT TYÖT 

8.1 Työkohteen ja työvaiheen toteutuksen suunnittelu 

- 	Kuinka varmistetaan työkohdesuunnitelmien, viikkosuunnitelmien, 
teknisten työsuunnitelmien ja työvaiheen laatusuunnitelmien laatu? 

- 	Kuinka suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon työturvallisuuden ja 

ympäristönsuojelun asettamat vaatimukset? 

- Kuinka työntekijöiden asiantuntemusta ja kokemuksia käytetään hyväksi 

töiden suunnittelussa? 

8.2 Työvaiheen toteutus ja laadunvalvonta 

- 	Kuinka ennakoidaan työvaiheen häiriö- ja riskikohdat? 

- 	Kuinka varmistetaan ennen työvaiheen aloittamista, että työntekijät 
tuntevat kaikki työtä koskevat vaatimukset? 

Kuinka työn aikana varmistetaan, että virheitä ei pääse syntymään ja 

kuinka menetellään, jos poikkeamia tai puutteellisuuksia havaitaan joko 

työsuorituksessa, työn lopputuloksessa tai yrityksen laatujärjestelmäs-

sä? 
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- Kuinka varmistetaan, että työstä saadut merkittävät kokemukset 
voidaan hyödyntää seuraavissa työkohteissa tai muilla työmailla? 

- Kuinka rakennustyön aikana huolehditaan työturvallisuudesta ja 
ympäristönsuojelusta? 

8.3 Kelpoisuuden osoittaminen ja raportointi tilaajalle 

- Kuinka menetellään tehtäessä kelpoisuuskokeita tai kelpoisuuden 
osoittamiseen liittyviä mittauksia työmaalla? 

- Kuinka varmistetaan, että tilaaja saa kaikki sopimuksenmukaiset 
kelpoisuustiedot haluamassaan muodossa? 

9 HANKINTATOIMI 

- 	Kuinka varmistutaan siitä, että alihankkijan ammattitaito ja resurssit 
riittävät haluttuun toimitukseen tai alihankintatyöhön? 

- 	Kuinka aliurakkatarjoukset pyydetään, tarjoukset vertaillaan ja sopimus 
solmitaan? 

- 	Milloin käytetään tilausmenettelyä ja kuinka silloin menetellään? 

- 	Mitä asioita käsitellään aliurakan/tavaratoimituksen aloituskatselmukses- 
sa/aloituskokouksessa 7  

- 	Mitkä ovat pääurakoitsijan aliurakan valvontaan liittyvät tehtävät? 

- 	Kuinka menetellään, jos todetaan, että aliurakoitsija ei noudata 

laatimaansa työsuunnitelmaa' 

- 	Kuinka tavaratoimituksia valvotaan? 

- 	Kuinka aliurakalla teetetty työ vastaanotetaan? 

- 	Kuinka meneteilään, jos aliurakalla teetetty työ ei täytä vaatimuksia? 

- 	Kuinka varmistutaan alihankkijan toimittaman tavaran kelpoisuudesta? 

- 	Kuinka menetellään, jos alihankkijan toimittama tavara ei täytä 
vaatimuksia tai se on toimitettu työmaalle sovittua myöhemmin? 
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- 	Kuinka aliurakkatyön tulos ja aliurakoitsijan toiminnan onnistuminen 
arvioidaan? 

- Kuinka tavaratoimituksen onnistuminen ja toimittaja arvioidaan? 

10 KALUSTO- JA VARASTOTOIMINTA 

- 	Miten kalustotietojen kirjaaminen hoidetaan ja kuinka tiedottamisesta 
huolehditaan? 

- Kuinka varastossa olevista materiaaleista informoidaan työmaita? 

- 	Miten kaluston sisäistä veloitusta käytetään? 

- Miten kaluston kestoikää, käyttöastetta sekä huolto-, korjaus- ja 
käyttökuluja seurataan? 

- Miten varaston käyttökustannukset selvitetään? 

- Miten varmistetaan tuotantotoiminnan riskittömyys kaluston rikkoutu-
mistapauksissa? 

- Miten kaluston käyttökokemusten keruu, tallennus ja käyttökokemuksis-
ta tiedottaminen hoidetaan? 

- 	Kuinka huolehditaan siitä, että mittalaitteiden kalibrointitila on aina 

hyväksyttävä ja että laitteet ovat käyttökunnossa silloin, kun niitä 
tarvitaan? 

11 TYÖN LUOVUTTAMINEN TILAAJALLE JA TAKUUAJAN TOIMINTA 

- Missä vaiheessa sovitaan tilaajan kanssa vastaanottotarkastuksesta? 

- 	Mitkä asiat käydään lävitse sisäisessä luovutuksessa ja ketkä osallistu- 

vat luovutustilaisuuteen? 

- 	Ketkä kutsutaan urakan jälkiarviointitilaisuuteen ja mitä asioita otetaan 
esille? 

- 	Miten takuuajan vastuista huolehditaan? 
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Kuinka kerätään ja hyödynnetään sillan käytön aikana saatavat 
kokemukset yrityksen käyttäessä uusia rakenneratkaisuja tai työ-
menetelmiä? 
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9. HANKINTATOIMI 

9.1 Alihankkijoiden esivalinta 

(9.2 Tarjousten pyytäminen ja vertailu sekä sopimuksen solmiminen) 

9.3 Aliurakan tai tavaratoimituksen aloituspalaveri ja/tai -katselmus 
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raportointi tilaajalle 

(9.5 Jälkiarviointi) 

10. KALUSTO- JA VARASTOTOIMINTA 

(10.1 Kone- ja kalustopalvelut) 

(10.2 Vuokraustoiminta) 

(10.3 Varastotoiminta) 

11. TYÖN LUOVUTTAMINEN TILAAJALLE JA TAKUUAJAN TOIMINTA 

D. TYÖ- JA TARKASTUSOHJEET 

8. OMAT TYÖT 

8.1 Työkohde- ja työvaihetasoinen suunnittelu 

8.2 Työvaiheen toteutus 

8.3 Kelpoisuuden osoittarninen 

9. HANKINTATOIMI 
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9.5 Työn tai tavaran vastaanotto 

E. TIEDOSTOT 

(1. Asiakasrekisteri) 

(2. Alihankkijarekisteri) 

(3. Henkilörekisteri) 

4. Pätevöintitodistukset 

5. Kalibrointitiedot 

6. Mittaus- ja testauslaitteiden käyttöohjeet 

(7. Kustannustiedot) 

8. Lait, asetukset ja muut viranomaismääräykset 

9. Ulkopuolisten organisaatioiden laatimat ohjeet 

- 	TIEL 

- VR, Hngin kaup., Neste Oy ja muut tilaajat 

- SBY 

- RIL 

- SGY 

- SFS 

- RTL 

- SRLL 

- Muut organisaatiot 

Laatujärjestelmää auditoidessaan tilaaja tulee kiinnittämään erityistä 

huomiota asioihin, jotka eivät ole suluissa. 
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Työn nimi: 
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LIITE 5 

SISÄLTÖ: 

A. TYÖMAAKOHTAISET TAVOITTEET JA SUUNNITELMAT 

1. Tavoitearvio 

2. Työsuunnitelma 

3. Työmaan aluesuunnitelma 

4. Työmaan/työkohtainen laatusuunnitelma 

5. Muut työmaakohtaiset suunnitelmat 

B. RESURSSIT JA ORGANISAATIO 

1. Organisaatiokaavio 

2. Tehtävä- ja toimivaltakuvaukset sekä vastuut 

3. Kalustosuunnitelma 

C. TYÖKOHTEEN JA TYÖVAIHEEN TAVOITTEET JA SUUNNITELMAT 

1. Viikkosuunnitelmat 

2. Työkohdesuunnitelrnat 

3. Tekniset työsuunnitelmat 

3. Työvaiheen laatusuunnitelmat 

4. Muut työkohteen ja työvaiheen suunnitelmat 

D. TIEDOSTOT 

1. Tarkastus- ja testaustulokset 

2. Laaturaportit 
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(3. Laatukustannusra portit) 

4. Lopputarkastuspöytäkirjat 

5. Muut tiedostot 

E. KOKOUSPÖYTÄKIRJAT 

1. Työmaan aloituspalaveri 

(2. Työmaakokoukset) 

3. Työvaiheen aloituspalaverit 

4. Laatupiirit 

5. Sisäiset luovutukset 

6. Lopputarkastukset 

7. Jälkiarviointitilaisuus 

8. Muut kokouspäytäkirjat 

Laatujärjestelmää auditoidessaan tilaaaja tulee kiinnittämään erityistä 

huomiota asioihin, jotka eivät ole suluissa. 
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LOTE 6 

SISÄLTÖ: 

A. LAATUPOLITIIKKA 

B. LAATUJÄRJESTELMÄN KUVAUS 

C. LAATUPIIRITOIMINTA 

D. ALOITETOIMINTA 

1. Toimintaohje 

2. Omat aloitteet 

3. Muut aloitteet 

E. MUU KOULUTUS- JA INFORMAATIOTILAISUUKSISSA JAETTU 
AINEISTO 

1. Otteet laatukäsikirjasta 

2. Työ- ja tarkastusohjeet 

3. Muu aineisto 
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YRITYKSEN LAADUNVARMISTUSPROSESSI (malli) 

Asiakkaan 
vaatimukset 

• 	ja asiakas- 
palaute 

LAATUPOLITIIKKA JA 
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