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ISO 9001:2008 ja prosessien välinen vuorovaikutus 
 
Tässä tekstissä käsitellään prosessien keskinäistä vuorovaikutusta. ISO 9001:2008 mukaan 
laatukäsikirjan tulee sisältää kuvaus laadunhallintajärjestelmän prosessien välisistä 
vuorovaikutuksista (kappale 4.2.2 c).  
 
Standardi korostaa toimintaa prosesseina. Eri yhteyksissä käytetään käsitteitä: avainprosessi, 
ydinprosessi ja tukiprosessi. Jos avainprosessina pidetään yrityksen menestymisen kannalta 
kriittistä prosessia, voidaan ydinprosessi taas ymmärtää minkä tahansa avain- tai tukiprosessin 
kovana ytimenä, toiminnan olennaisimpana, lisäarvoa tuottavana osana. Käytännössä avain- 
ja tukiprosessit voidaan jakaa kahteen ryhmään: 
a) liiketoiminnan johtamisen prosesseihin ja 
b) tuotteiden tai palvelujen tuottamisen prosesseihin. 
 
Kukin yritys jaottelee prosessinsa omista lähtökohdistaan. Seuraavassa on esimerkkinä yksi 
mahdollinen jaottelu. Liiketoiminnan (ja laadunhallinnan) johtamisen prosesseihin voidaan 
lukea esimerkiksi: 
• Johdon katselmukset, pitkä tähtäyksen suunnitelmat ja linjanvedot 
• Resurssien hallinta ja muutostarpeiden tunnistaminen 
• Tietojen hallinta, analysointi, mittaaminen (toimintamittarit) ja arviointi 
• Toiminnan (vuosi-)suunnittelu 
• Tiedottaminen ja tiedon kulku 
• Dokumenttien hallinta, ajantasaisuus ja hyödyllisyys 
• Tiedostojen hallinta (tiedostojen perusteella voidaan todeta, onko vaatimukset täytetty) 
• Sisäiset auditoinnit, omien toimintatapojen ja –mallien arviointi 
• Poikkeamien hallinta, korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet 
 
Tuotteiden ja palvelujen tuottamisen prosesseja ovat tilaus-toimitusketjuun ja tuotteisiin 
kuuluvat prosessit: 
• Markkinointi ja markkina-analyysi, asiakastarpeiden selvittäminen 
• Tuotekehitys ja suunnittelu, tuotteen vastaavuus asiakastarpeisiin (katselmoinnit) 
• Tuotteen kelpuuttaminen markkinoille (validointi, soveltuu loppukäyttäjälle) 
• Tuotteen valmistuslupa tuotantoon (suunnittelu on hyväksytty) 
• Hinnoittelu 
• Ostot, toimittajien valinta ja valvonta 
• Tarjousten ja tilausten käsittely 
• Tilauksesta tuotannon työmääräykseksi 
• Tuotteen valmistus tarkastuksineen, hyväksymiset eri vaiheissa 
• Toimitus ja laskutus 
• Toimituksen jälkihoito, mm. huolto ja varaosat 
• Asiakastyytyväisyyden tutkiminen (täyttääkö tuote asiakastarpeet) 
• Oman toiminnan kehittämistarpeiden tunnistaminen, jatkuva parantaminen 
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Laadunhallinnan järjestelmän prosessit ja tuotteen tuottamisen prosessit ovat kaikki 
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Esimerkiksi poikkeamien käsittelyyn kerätään muitakin 
tietoja kuin pelkät asiakasreklamaatiot: 
- myynnistä ja markkinoinnista asiakkaiden suulliset reklamaatiot  
- ostoista ja tuotannosta toimittajien toimittamien osien virheet  
- tuotannosta sisäiset virheet, susitukset ja korjaustyö 
- tuotteiden huollossa havaitut virheet 
- sisäisten auditointien havainnot, jne. 
 
Tuotteen toteuttamisen prosessit ovat suoraviivaisempia kuin (laadun) johtamisen prosessit. 
Esimerkiksi markkina-analyysi vaikuttaa tuotesuunnitteluun. Suunnittelu tekee yhteistyötä 
markkinoinnin, valmistuksen ja ostotoimintojen kanssa. Suunnittelun tulokset hyväksytään 
aikanaan ensin sisäisesti ja asiakkaiden tai loppukäyttäjien annetaan testata tuotteen 
toimivuus. Hyväksytetty suunnitelma saa valmistusluvan. Valmistuksen tehtävänä on 
tiedottaa toimituskyvystä ja saatavuudesta. Asiakkaan tyytyväisyydestä saadaan aikanaan 
palautteet, jotka välitetään tuotteen suunnittelijoille ja tekijöille. Ympyrä sulkeutuu, kun 
käytäntöjä kehitetään asiakkaiden tai omien vaiheiden palautteiden perusteella. Kaikki edellä 
oleva on luonnollista ja sisäänrakennettuna yrityksen toimintaan. Ongelmana voidaan kokea 
se, miten nämä prosessien toisiinsa vaikuttamiset kuvataan laatukäsikirjaan. 
 
Eri prosessien linkit toisiinsa ovat hankalasti kuvattavissa vuokaavioiden tai prosessikarttojen 
avulla. Esimerkiksi kuvan 1 prosessien keskinäisistä suhteista on vaikeaa saada muuta 
käsitystä kuin jo muutenkin itsestään selvänä pidettyä. ISO 9001:n ajatus on kaunis: kun 
muutetaan prosessia A, prosessikartan avulla selvitetään, mitä muutostarpeita prosessin A 
kanssa toimiviin prosesseihin tulee ja keiden kanssa niistä sovitaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1. Prosessien keskinäiset suhteet, eräs mahdollinen kuvaustapa. 

• Nykyinen toimintamalli prosessikaaviona
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Laadunhallinnan järjestelmää kehitettäessä voi aina kysyä, mitä hyötyjä saadaan siitä, että 
prosessien keskinäisiä vaikutuksia kuvataan. Jos prosessien suhteet haluaa kuvata siten, että 
tiedolla tekee jotain, kannattaa harkita lävistäjämatriisia, ks. kuva 2. Lävistäjällä ovat tilaus-
toimitusketjun vaiheet. 
 
Tapaa käytetään tietojärjestelmien määrittelytyössä ja se koetaan helposti työlääksi, jos 
kuvauksesta tehdään yksityiskohtainen. Jos matriisin tekee ryhmätyönä toimintojen 
vastuullisten kanssa, huomataan usein, että: 
- vastuut eivät ole selkeitä 
- raporttimallit tai tiedon koostaminen poikkeavat sovituista 
- kahden toiminnon välillä on luultu, että tiedon saa tietojärjestelmästä. Osoittautuukin, että 

järjestelmän heikko raporttimalli tai huono käytettävyys estää tietojärjestelmän aiotun 
käytön ja henkilöt ovat sopineet jonkin epävirallisen toimintamallin tiedon hankintaan 

- tietojärjestelmistä saa raportteja, joita kukaan ei käytä. Pahimmassa tapauksessa joku 
työstää kirjoituspöytätyönä laskelmia ja raportteja, joita ei tarvita 

- varsinkin pitkään organisaatioissa toimineilla henkilöillä on tehtäväkokonaisuuksia, joita 
muut eivät tunne. Asiat ovat vain hoituneet. Tuurauksen tai henkilönvaihdoksen jälkeen 
nämä hiljaiset sopimukset tulevat esille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2. Osa tuotteen tuottamisen prosessia on kuvattu lävistäjämatriisin avulla. Esimerkkinä on, 
mitä tietoa projektin aikataulupalaveri antaa tuotannolle ostojen ja valmistuksen suunnitteluun 
(siniset nuolet) ja mitä tietoa tuotanto tuottaa aikataulupalaveriin (punaiset nuolet). Vastaavalla 
tavalla edetään ruutu ruudulta.  

 
Prosessien välisen vuorovaikutusten selvittäminen tuottaa parhaimmillaan täysin uutta tietoa 
yrityksen todellisista käytännöistä. Tekevälle on tuttua, että työn tekeminen kunnolla teettää 
taas lisätyötä: saadaan selville parantamisen aiheita, työnkuvien muutoksia, välinepuutteita, 
osaamisvajetta, jne. Laatuvastaava voi tehdä kaiken yksin, hän saa silloin suurimman osan 
hyödystä (ja lisätöistä). Harkita kannattaa tässäkin tehokasta ryhmätyötä, joka on 
ylivoimainen siinä, että se tuo tekemisen käytäntöjä muidenkin hyödynnettäviksi. 

• Toimintamallin tietovirta- tai lävistäjämatriisi
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