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Prosessien tehokkuuden tarkastelu: 
LPA-auditointi, Layered Process Audit 

 
 
1. Prosessien toiminta ja LPA 
 
Kokemusten mukaan johto kiinnostuu auditointien tuloksista usein vasta yhteenvetojen tasolla. Itse 
nähdyistä toiminnan yksityiskohdista pystyy kuitenkin usein päättelemään koko yrityksen vahvuuksia 
ja parantamismahdollisuuksia. Onko mahdollista, että laatuvastaavan lisäksi myös tuotannon esimiehet 
ja yrityksen johto arvioivat säännöllisin väliajoin prosessien toimintaa?  
 
Prosessiauditointi soveltuu parhaiten yritykseen, jonka perusasiat ovat kunnossa: oletetaan jo 
valmiiksi, että prosessien riskit on arvioitu (FMEA), prosessit ovat tilastollisesti hallinnassa ja 
työnvaiheista on kirjalliset ohjeet.  
 
ISO 9001 –auditointeja on helppo täydentää prosessiauditointeja tekemällä. Poimitaan työnvaiheita ja 
prosesseja, joissa on suuri riski siihen, että asiakasvaatimuksia jää täyttämättä tai virheellä on suuri 
merkitys asiakkaalle. Kysymykset ja poikkeamien korjaukset määritetään etukäteen. Poikkeamat 
hoidetaan heti kuntoon eikä odoteta tyypillisen laatujärjestelmän auditoinnin tapaan sitä, että parin 
viikon päästä kerätään vastauksia tehdyistä toimenpiteistä ympäri organisaatiota. Auditoija käsittelee 
kaikkien poikkeamien valmiit toimenpidesuunnitelmat heti poikkeaman havaittuaan: 
 
 ISO 9001 –auditointi  LPA -prosessiauditointi 

 
 
Käytännön edellytyksiä sille, että edellä esitetty onnistuu: 
• Vaadi, että jokainen organisaatiotaso, joka auditoi toimintaa, hyväksyy yhteisesti kysymykset ja 

mukaan otettavat prosessivaihtoehdot. 
• Vahvista, että suunnitellut prosessin parannukset myös tehdään. 
• Keskity avainprosesseihin ja työnvaiheisiin, joiden pitää (monella eri organisaatiotasolla 

tarkasteltuna) onnistua kriittisten asiakasvaatimusten suhteen.  
• Älä korvaa näillä tarkasteluilla säännöllisiä laadunhallinnan järjestelmän auditointeja, joita tekee 

siihen erikoistunut auditoija. 
 
LPA voidaan nähdä prosessiauditointina ISO/TS 16949:2009, kappaleen 8.2.2.2 mukaisesti.  
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LPA:n tehtävää kuvaa parhaiten kuvata taulukko mitä LPA on ja mitä LPA ei ole: 
 

Kerrostettu prosessin auditointi, LPA on: LPA ei ole: 

Varmistus siitä, että tuotannon prosesseissa 
toimitaan suunnitellulla tavalla, ohjeiden mukaan 

Tuotteen ominaisuuksien tai laadun auditointia 
(tuoteauditointi) 

Prosessin omistajan (esim. valmistus) vastuulla Laatupäällikön tekemää auditointia  

Monen organisaatiotason tekemää auditointia 
niiden vastuulla olevasta toiminnosta 

Tarkastajan tai sisäisen auditoijan työtä 

Nopea ja selkeä auditointi, jossa pyritään Kyllä / 
Ei –tyyppisiin vastauksiin 

Auditointia, jossa mitataan tai testataan tuotetta  

Lyhyt listaus tärkeimmistä, laadun kannalta 
kriittisistä prosesseista, vaiheista ja menettelyistä 

Pitkä työlista asioista, joilla ei ole suoraan 
tekemistä asiakkaan tyytyväisyyden kanssa 

Säännöllinen ja etukäteen aikataulutettu Auditointi, joka tehdään, kun auditoijalla on aikaa 

Henkilöitä eri organisaatiotasoilta tekijöinä Vastuualueen vastaava delegoi jollekulle muulle 

Tehdään työpisteessä Tehdään auditoijan kirjoituspöydän ääressä 

Menetelmä, jolla todennetaan, onko korjaavat 
toimenpiteet määritetty oikein ja kehitetään niitä 

Menetelmä, jolla päätetään, mitä korjaavia 
toimenpiteitä voidaan tehdä 

Menetelmä seurata, että ohjeita noudatetaan Yksi osa tuotteen laatusuunnitelmasta 

Auditointi, jonka tulokset johto katselmoi 
säännöllisesti 

Auditointi, jonka tulokset arkistoidaan ilman 
katselmusta 

Poikkeamat vaatimuksista näkyvät välittömästi Poikkeamat kirjataan ja käsitellään myöhemmin 

Suunniteltu prosesseille ja menettelyille, joilla on 
selkeät vastuuhenkilöt 

Koneen tai laitteiston toiminnan auditointia 

Menetelmä, joka parantaa johdon ja 
työntekijöiden välistä yhteydenpitoa 

Menetelmä, jolla saadaan esille huonoimmat 
työntekijät 

Menetelmä, joka painottaa sitä, että prosessien ja 
niistä annettujen ohjeiden pitää vastata toisiaan 

Menetelmä, jolla ilmoitetaan henkilökunnalle 
valvonnasta 

Valittujen prosessien ja työnvaiheiden auditointia Auditointi, joka korvaa ISO 9001 -auditoinnit 

 
 
2. LPA-proessiauditoinnin sisältö 
 
LPA-auditoijan ja laadunhallinnan järjestelmän auditoijien välillä on eroa: Demingin mukaan kukaan 
ei pyri työssään huonoon tulokseen. Jokainen haluaa tietää, miten työssään pärjää. Syyt voivat olla 
ammattiylpeydessä, tunnustusten saamisessa, jne. Jos ihmisille on tärkeää tietää, että he tekevät työnsä 
oikein, on sitä mitattava jollakin tapaa.  
 
LPA:ssa useimmiten työnjohtaja tarkastaa julkistettujen kriteerien mukaisesti työpisteen prosessin. 
Palaute on välitön ja toimenpiteet tiedetään samalla kertaa. Organisaatiossa ylöspäin jokainen porras 
tarkastaa samat asiat, riippuen auditoijan vastuualueesta. Jokainen voi toimia näin auditoijana, ilman 
muodollista laadunhallinnan järjestelmän auditointikoulutusta. 
 
Daimler-Chryslerin kokemusten mukaan 75 % virheistä johtuu joko prosessin valvontamenetelmän 
heikkoudesta tai siitä, että prosessia ei valvota sovitulla tavalla. LPA on tehty selvittämään prosessin 
valvonnan menetelmien toimivuutta ja valvonnan toteutusta. 
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Taulukko LPA-prosessiauditoinnin soveltuvimmista käyttöalueista: 
 

Koneistus ja automaattiset prosessit Kokoonpano ja manuaaliset prosessit 

- Asetusmenetelmät 
- Työkalun vaihdon varmennus 
- Näytekappaleen palautus sarjaan 
- Työstöparametrit 
- Lastuamisnesteiden suuntaus 
- Kappaleen kiinnitys 
- Ennakoivan kunnossapidon tehtävät 
- Tulkkien kalibrointi 
- Mittalaitteen käyttö 
- Työkalun kulumisen kompensointi 
- SPC-tiedon käyttö 
- Virheenetsinten käyttö (PokaYoke) 
- Jne. 

- Tuotteen tunnistaminen 
- Ohjeiden käyttö ja noudattaminen 
- 5S (työpisteen tilanne) 
- Tarkastuskohteiden läpikäynti 
- Momentin valvonta 
- Tulkkien käyttö 
- Kirjausten tekeminen raportteihin 
- Ammattitaito, tieto tekemisten vaikutuksista 
- Tarkastusten kirjaus 
- Poikkeamien kirjaus ja käsittely 
- Virheenetsinten käyttö (PokaYoke) 
- Visuaalisten apuvälineiden käyttö 
- Jne. 

 
Seuraavassa on muutama esimerkki LPA-prosessiauditoinnin kysymyksistä: 
 

Toiminto tai 
prosessi 

Perusteita LPA-auditointiin 
(eri teollisuudenaloilta) 

LPA-kysymyksiä                                            
Näihin tulee voida vastata Kyllä / Ei 

Vastaanotto-
tarkastus ja 
esivalmistelu 

Komponentteja pääsee väärin 
esivalmisteltuina tuotantoon, 
jos kerätään huolimattomasti 

Onko esivalmistelun katkaisupituudet merkitty 
komponenttilaatikoihin? Onko työkohtainen 
esivalmisteluohje näytöllä nähtävänä työn aikana? 

Leikkuulinja ja 
hitsauslinja  

Pellin reuna käyristyy, jos 
leikkuuterät kuluneet tai 
terävälit väärät 

Onko reunan muoto sallituissa rajoissa (työohje)? 
Onko tuotantoerästä jätetty ensimmäisen 
hyväksytyn kappaleen näyte? 

Elektroniikan 
mekaniikan 
kokoonpano  

Ruuvit kiristetään liian kireälle, 
jos momentinrajoitus ei toimi. 

Käyttääkö tekijä momenttitestauksen mallilaitetta 
työohjeen mukaisesti? Onko laite kalibroitu 
kalibrointiohjeen mukaisesti viikon aikana? 

Maalaus  JP-tiimi selvittää, miten 
vähennetään maalauksen 
korjaustyön määrää. 

Onko koneen ohjelmaan tehty kompensaatiot ens. 
kappaleen tarkastuksen perusteella? Onko 
suuttimet kallistettu tuotteen asetusohjeen 
mukaisesti? 

 
Kysymyksiä  voidaan poistaa, jos jokin tuotantovaihe automatisoidaan tai työnvaihe ottaa käyttöön 
virheenestimen (PokaYoke). Toisaalta, jokin automatisoitu mittaus voi tuottaa tarpeen määrittää uusia 
auditointikohteita, esimerkiksi testauslaitteen toimintaa varmentavan kysymyksen.  
 
LPA-auditoinnin kohteena ovat kriittiset prosessit, joiden avulla asiakasvaatimukset halutaan täyttää. 
Aiheita voidaan joutua päivittämään uutta tilannetta vastaavaksi, jos: 
• asiakasvaatimukset muuttuvat 
• asiakkaan vaatimusten kannalta kriittisiä prosesseja uusitaan tai muutetaan 
• tehdään korjaavia toimenpiteitä havaittujen laatuongelmien takia 
• CtQ (Critical to Quality) –piirteitä päivitetään. CtQ-piirteet on tiedotettava sidosryhmille 
• prosessien asetuksia muutetaan 
• aiempien LPA-auditointien perusteella on tehty korjaavia toimenpiteitä 
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3. LPA-auditoinnin suunnittelu ja toteutus 
 
Prosessiauditoinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa poikkeamista. Jos niitä ei saada näkyville, on syytä 
tarkastella auditointikysymyksiä tai niiden fokusointia. Systemaattisia virheitä pyritään saamaan esille 
ja korjaamaan koko organisaation toimintoja. Kun auditoitavat työpisteet tai prosessit on valittu, 
käydään läpi ainakin seuraavat kysymykset: 
 
1. Mitä työpisteessä auditoidaan? 
2. Mitkä organisaation tasot osallistuvat? 
3. Kuinka usein auditointi toistetaan? 
4. Mitä tehdään, kun poikkeamia havaitaan? 
5. Kuka vastaa, että auditoinnit tehdään suunnitellusti, tulokset käydään läpi ja tuloksiin reagoidaan? 
 
LPA tehdään työpisteisiin, joissa sen käytöltä odotetaan suurinta tehoa. Mitä lähempänä auditoijan 
organisaatiotaso on työpisteen työntekijää sitä useammin hän auditoi. Työnjohtaja auditoi työpisteen 
esimerkiksi päivittäin ja tehtaanjohtaja kerran kuukaudessa. Erityiset asiakasvaatimukset jonkin 
tuotteen valmistuksessa voivat aiheuttaa, että auditointeja tihennetään. Aikataulu voi muodostua esim. 
seuraavaksi: 
 

 
 
 
 
 
 
Olennaista on noudattaa aikataulua ja kirjata tulokset. Johto osoittaa esimerkillään ja kurillaan 
asiakasvaatimusten tärkeyden työntekijöille. Poikkeamat nähdään parannusmahdollisuuksina. 
Poikkeamiin reagointi on valmisteltu etukäteen, ennen auditointia.  
 
Auditoinnin aihe vaikuttaa iihen, kuinka usein se tehdään. Koska LPA on vakiintuneen ja hallinnassa 
olevan prosessin työkalu, erityistä huomiota saavat virheitä estävät apuvälineet (PokaYoke). Näiden 
toimintakyky voidaan ottaa omiksi kysymyksikseen. 
 
Johto katselmoi LPA-tulokset. Korjaavien toimenpiteiden tilanne käydään läpi ja annetaan tarvittaessa 
tukea toimenpiteiden tekemiseen. Korjausten pitää olla pysyviä, osoittaa ongelman juurisyyt ja 
ilmoittaa toimenpiteet, joiden avulla estetään ongelman toistuminen. 
 
Prosessiauditoinnin huomattavimpia etuja on valmis työkalu korjaavien toimenpiteiden, opittujen 
kokemusten ja parhaiden käytäntöjen ylläpitoon ja kehitykseen. 
 
 
 
 
 
Pääasiallisena lähteenä on käytetty standardia: AIAG CQI-8 Layered Process Audit Guideline. 

Tuotantopäällikkö kerran viikossa 

Ma  Ti   Ke  To  Pe   Ma  Ti  Ke   To  Pe  Ma  Ti  Työnjohtaja  

Toimitusjohtaja kerran 4 viikossa 

To  To  

To  

LPA-prosessiauditointi voidaan tehdä jopa päivittäin, jos kysymysten aihepiirit on paketoitu 
sopivasti, esim. 3 - 6 kysymyksen ryhmiin ja kerrallaan esitetään enintään 9 kysymystä. Aikaa 
käytetään enintään 15 minuuttia, jossa ovat jo mukana päätökset korjaavista toimenpiteistä. 


