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Johdanto
Laatu ES -hankkeella kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaan eteläosan yritysten ja myös joidenkin
julkisten organisaatioiden laatuosaamisen tila ja konkreettiset kehitystarpeet. Tällä hetkellä alueen
organisaatioiden laatuosaamisen tilasta ei ole riittävästi yhtenäistä tietoa. Yritysten ja julkisten
organisaatioiden laatuosaamisen taso kartoitetaan perustuen ASQ:n (American Society for Quality)
Certified Quality Engineer Body of Knowledge sisältöön.
Hankkeen avulla luodaan edellytykset alueen organisaatioiden kehitystarpeiden tunnistamiseksi ja
Centria Ammattikorkeakoulu Oy:n palveluiden kehittämiseksi ja siten pyritään edistämään alueen
organisaatioiden kilpailukykyä. Hankkeessa määritellään ennakointimenetelmä, jonka avulla
organisaatioiden laatuosaamisen taso arvioidaan. Menetelmä valitaan siten, että vastaava arviointi
voidaan toistaa myöhemmin ja näin ollen seurata osaamistason kehittymistä. Kartoituksen
perusteella laaditaan raportti ja suunnitelma jatkotoimenpiteistä. Selvityksen pohjalta arvioidaan
mm. keinoja tiivistää laatukoulutuksissa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä kytkeä
laatukouluttaminen tiiviimmin tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin vaihtoehtoisia selvityksessä käytettäviä
ennakointimalleja. Tavoitteena oli saada käsitys eri mallien soveltuvuudesta laatuosaamisen tason
selvittämiseen organisaatioissa. Näin ollen eri kypsyysmalleja tutkittiin kirjallisuuslähteistä sekä
perehdyttiin lisäksi TUTOES-hankkeessa käytettyyn kypsyysmalliin, jonka avulla selvitettiin Oulun
eteläisen alueen tuotannollisten yritysten toimintaa. Tähän raporttiin on tiivistetty selvityksen
tulokset.

Kypsyysmallit
Kypsyysmallilla tarkoitetaan apuvälinettä, jolla organisaatio voi arvioida prosessejaan ja käytäntöjään
parhaimpia käytäntöjä ja viitearvoja vasten. Kypsyysmallit perustuvat ajatukselle, että kyvykkyys
kehittyy vaihe vaiheelta. Kypsyysmallin avulla saadaan tieto organisaation nykyisestä tasosta ja myös
toimenpiteistä, jotka vaaditaan seuraavalle tasolle pääsemiseksi. Jokaiselle tasolle on määrittely, ja
looginen yhteys toisiin vaiheisiin. Kypsyysmallin avulla saatuja tuloksia voidaan verrata toisiin
organisaatioihin. Lisäksi tuloksia voidaan käyttää itsearviointikehikkona ja johtamisen tukena.
(Röglinger ym 2012).
Osaamiseltaan kypsällä organisaatiolla tarkoitetaan organisaatiota, jossa asiat tehdään
systemaattisesti. Epäkypsän organisaation toiminnalle on tyypillistä spontaanit ja välillä jopa
sankarilliset suoritukset, joilla tulokset saavutetaan. (Harmon 2004).
Laatujohtamisen puolella yksi varhaisimpia kypsyysmalleja on Crosbyn vuonna 1979 määrittelemä
laatujohtamisen kehikko. Organisaation toimintaa kuvataan viidellä tasolla: epävarmuus,
herääminen, valaistuminen, järkevyys ja varmuus. (Kärkkäinen 2015 viittaa Crosby 1979).
Crosbyn kehikolla arvioidaan organisaation toiminnasta viittä eri osa-aluetta, joita ovat johdon
ymmärrys ja asenne, laatuorganisaation tila, ongelmien käsittely, laatukustannusten taso,
laadunparannusaktiviteetit.

Kuva 1. Crosbyn kypsyystasot (Kärkkäinen 2015)
Kypsyysmalliajattelua on hyödynnetty erityisesti ohjelmistokehityksessä, johon on kehitetty useita
erilaisia kypsyysmalleja. Tunnettuja ohjelmistoalan kypsyysmalleja ovat mm. CMM ja CMMI, joista
ensimmäistä käytetään erityisesti laatutoimenpiteiden käyttöönottoon ohjelmisto-organisaatioissa.
CMMI on puolestaan tarkoitettu hyödynnettäväksi erilaisissa projekteissa. (Kärkkäinen 2015).
Liiketoiminta-prosessien kehittämiseen tarkoitetuista malleista yksi tunnetuimpia on BPMM, joka
pohjautuu CMM-kategorioihin. Mallin ja siihen liittyvän tarkistuslistan avulla voidaan selvittää

organisaation ydin- ja tukiprosessien nykytila. Mallissa on CMM:n mukaisesti viisi kypsyystasoa:
alkeellinen, toistettava, määritetty, hallittu ja optimoiva. (Harmon 2004, Kärkkäinen 2015).

Kuva 2. Harmonin prosessikypsyysmallin kriteerit (Kärkkäinen 2015).

Kuva 3. Prosessin mahdollistajat ja yrityksen kyvykkyydet Harmonin mallissa (Kärkkäinen 2015)

Hammerin käsityksen mukaan liiketoimintaprosessien hyvä suorituskyky edellyttää mahdollistajia
(enablers) ja kyvykkyyksiä (capabilities), jotka erotellaan toisistaan. Mahdollistajat määrittävät
kuinka hyvin prosessi voi toimia. Mahdollistajia ovat suunnittelu (design), prosessin suorittajat,
prosessiomistajat, infrastruktuuri ja mittaristot. Prosessien kehitystä tukevat kyvykkyydet, joita
Hammerin käsityksen mukaan ovat johtajuus, kulttuuri, asiantuntemus ja hallinto. Mahdollistajat ja
kyvykkyydet muodostavat arviointikehikon, jolla voidaan arvioida ja suunnitella prosessipohjaisia
muutoksia. (Kärkkäinen 2015).
Fisherin (2005) kuvaama liiketoimintaprosessien kypsyysmallissa prosessit ymmärretään
moniulotteisiksi ja ei-lineaarisiksi. Mallin mukaisesti kehitystä tapahtuu viidellä alueella, jotka ovat
kontrolli, ihmiset, teknologia, prosessit ja strategia. Nämä prosessit kehittyvät organisaation
kypsyessä viiden kypsyystason läpi. Alueiden kehittyminen etenee useimmiten eri tahtiin, jolloin
kypsyystasot eri alueiden välillä ovat harvoin samassa vaiheessa.

Kuva 4. Fisherin prosessikypsyysmalli (Kärkkäinen 2015).

Suttonin (2012) teoria toiminnallisen tehokkuuden elementeistä perustuu siihen käsitykseen, että
operaatioiden sisäiset ja ulkoiset asiakkaat on huomioitu tarpeeksi hyvin. Lisäksi asiakkaitten tarpeet
ja oletukset otetaan huomioon, kun avainmittaristoja määritetään. Tehokkuuden elementeiksi
Sutton määrittelee asiakkaat, johtamistaidot, ihmiset, prosessit & teknologia ja vastuullisuus.
Toiminnallisen erinomaisuuden perusta on hyvissä johtamistaidoissa, joihin kuuluu asiakkaiden
tarpeiden ymmärrys. Työntekijöiden mahdollisuudet hyvään työntekemiseen varmistetaan selkeillä
rooleilla, vastuilla ja työkaluilla. Prosessit voidaan ymmärtää työn tekemistä auttaviksi välineiksi, ja
ne tulee dokumentoida, ymmärtää ja hallita tehokkaasti.

Kuva 5. Suttonin toiminnallisen tehokkuuden elementit (Kärkkäinen 2015).
Amerikan laatuyhdistys, American Society for Quality, on määritellyt laatuosaamisen, joka tulisi olla
laadun asiantuntijatehtävissä toimivalla hallussa. Laatuosaamisen katsotaan sisältävän seitsemän
aluetta: 1) johtamisen ja johtajuuden, 2) laatujärjestelmät, 3) tuote-, prosessi- ja palvelusuunnittelun,
4) tuote- ja prosessikontrollin, 5) jatkuvan parantamisen, 6) kvantitatiiviset menetelmät ja työkalut
sekä 7) riskienhallinnan. Kukin pääalue jakaantuu useisiin osa-alueisiin, joiden sisältö ja niihin kuuluvat
mittarit määritellään yksityiskohtaisesti.
Amerikan laatuyhdistyksen määrittelemien laatuosaamisen (Body of Knowledge) osa-alueet
arvioidaan Bloomin taksonomiaan pohjautuvalla kuusiportaisella arvioinnilla: muistaa (remember),
ymmärtää (understand), soveltaa (apply), analysoi (analyze), arvioi (evaluate) ja kehittää (create).
Kypsyystasojen alkuperäiset kuvaukset ovat esitetty alla kuvassa 1.

Kuva 6. ASQ:n määrittelemät, Bloomin taksonomiaan perustuvat kypsyystasot (ASQ, Certified
Quality Engineer Body of Knowledge, 2018).

ASQ:n kypsyystasojen varsinainen käyttötarkoitus on määritellä Certified Quality Engineer –
sertifioinnin yhteydessä suoritettavien tehtävien vaativuustasoja ja toisaalta antaa sertifiointiin
valmistautuville henkilöille edellytykset arvioida sertifiointikokeeseen valmistautumisen tarvetta.
Näin ollen luokittelua ei ole varsinaisesti suunniteltu organisaatioiden laatuosaamisen arviointiin.

Tutkimuksissa käytettyjä malleja
Tuotannollisen toiminnan kehittämisen esiselvitys Oulun Eteläisessä (TUTOES) vuodelta 2016
keskittyi vertailukelpoisen tiedon hankintaan pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen
nykytilasta ja kehitystarpeista. Käytännössä hankkeessa luotiin maturiteettimalli, jossa oli määritelty
osa-alueet ja osa-alueita kuvaava mittaristo. (Niinikoski ym. 2016).

Kuva 7. TUTOES-selvityksen työkalun ulottuvuudet (Niinikoski ym. 2016)

TUTOES-selvityksessä tarkasteltiin kolmea ydinprosessiksi määriteltyä yrityksen prosessia; myynti,
hankinta ja tuotanto. Kutakin ydinprosessia arvioitiin kuuden prosessifaktorin näkökulmasta, joita
olivat prosessin tila, työntekijöiden taidot, prosessin hallinta, prosessin suorituskyvyn mittaaminen,
prosessin optimointi sekä IT-järjestelmät. Jokaiselle ydinprosessille laadittiin prosessifaktoreittain
viisiportainen kypsyystasoasteikko (Ad hoc, määritelty, hallittu, optimoitu, jatkuva parantaminen).
Mallissa saavutettu kypsyystaso muutettiin pisteluvuksi.
Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksessa vuodelta 2004 selvitettiin yritysten toimintaa laadun
hyväksi, laatutekniikoiden ja -työkalujen käyttöä, laatuvirheiden seurantaa sekä laatuvirheistä
johdettujen toimenpiteiden, menetelmien ja kehitystyön systematiikkaa. Tutkimuksella pyrittiin
samalla pyritty tuottamaan tietoa esimerkillisistä laadun kehittämiskäytännöistä. Tutkimus tehtiin
kaksivaiheisesti: ensin suoritettiin teemahaastatteluita muutamassa johtavassa suomalaisessa
laatuyrityksessä ja sen jälkeen verkkokysely yli 50 henkeä työllistävissä metalli- ja elektroniikka-,
elintarvike-, tekstiili-, huonekalu- ja rakennusteollisuuden sekä kaupan yrityksissä. (Tuurna 2004).
Tutkimuksessa haastatteluteemoina olivat laatukäsitykset, laaduttomuuden vaikutukset, laadun
kehittämisen motivaattorit, asiakasvaatimukset sekä laatutyökalut ja niiden käyttö.
Teemahaastatteluiden pohjalta laaditussa verkkokyselyssä muotoiltiin erilaisia väittämiä, joita
vastaajat arvioivat 5-portaisella asteikolla. Vastaajina kyselyssä toimivat yritysten johto,
laatupäälliköt sekä henkilökunta.

Kuva 8. Esimerkki kyselylomakkeesta (Tuurna 2004).

LaatuES-selvityksen tutkimusmenetelmä
Selvityshankkeen laatukäsitys perustuu Amerikan laatuyhteisön (American Society for Quality, ASQ)
laatimaan Certified Quality Engineer Body of Knowledege -sisältöön.
ASQ:n laatuosaamisen määritelmä pitää sisällään seitsemän pääaluetta:
1) johtamisen ja johtajuuden
2) laatujärjestelmät
3) tuote-, prosessi- ja palvelusuunnittelun
4) tuote- ja prosessikontrollin
5) jatkuvan parantamisen
6) kvantitatiiviset menetelmät ja työkalut sekä
7) riskienhallinnan.

Nämä pääalueet ovat jaettu erilaisiin alateemoihin siten, että selvitykseen tuli kaiken kaikkiaan 43
alateema, joista kustakin muotoiltiin kyselyyn yksi kysymys. Tämän lisäksi laadittiin 6 avointa
kysymystä, joiden avulla pyrittiin selvittämään organisaation laatukäsitystä, tulevaisuuden
kehittämishaasteita sekä kriittisiä teknologisia haasteita ja kansainvälistymistavoitteita.
II

Laatujärjestelmä

a

Laatujärjestelmän osat

b

osa-alueet, suunnittelu

dokumentin osat,
laatudokumentin hallinta
ISO9000 -perhe, muut
laatustandardit, Malcolm
Baldrige National Quality Award
(pois lukien teollisuuden alan
Laatustandardit ja muut suositukset omat standardit)
Laatujärjestelmän dokumentointi

Huomioidaanko laadun suunnittelu, laadunvarmistus
ja laadunparannus organisaationne strategiassa?
Onko organisaatiossanne dokumentoitu
laatupolitiikka, laatutyön periaatteet, organisaation
toiminnot ja yksityiskohtaiset työohjeet sekä tulokset
laatujärjestelmän toteuttamisesta?

Käytetäänkö organisaatiossanne laatustandardeja
tai muita laatusuosituksia toiminnan ja tuote- tai
palvelulaadun kehittämiseen?

c
Kuva 9. Kolme esimerkkiä alateemoista ja niiden pohjalta laadituista kysymyksistä.

Eri kypsyysmallien selvittelyn pohjalta arvioitiin menetelmien soveltuvuutta LaatuES-selvityksen
tekemiseen. Kypsyysmallin tuli soveltua ASQ:n määrittelemän laatuosaamisen tason arviointiin.
Kussakin löydetyssä kypsyysmallissa on omat erityispiirteensä, mutta useimmille niille oli yhteistä, että
kypsyysmalli on kehitetty erityisesti organisaatioiden toimintojen tai prosessin arviointi. Näin ollen
kypsyystasoluokitukset eivät huomioineet varsinaisesti henkilöstön osaamisen näkökulmaa.
Johtopäätöksenä todettiin, että ASQ:n Certifien Quality Engineer Body of Knowledgen yhteydessä
esitetty kypsyystasoluokitus on ainoa, joka on määritelty osaamisen arvioinnin näkökulmasta. ASQ:n

luokituksen valintaa puolsi myös se, että luokitus on alun perin suunniteltu juuri ASQ:n määrittelemän
laatuosaamisen arviointiin.
Alateemojen mukaista osaamista päätettiin siten arvioida asteikolla 0-5, mukaillen ASQ:n Certified
Quality Engineer Body of Knowledgen kypsyysmallia. Arviointiasteikko käännettiin suomeksi ja samalla
näkökulma muutettiin yksilötasolta organisaation osaamisen tasoiksi. Haastattelutilanteissa huomio
kiinnitettiinkin siihen, mitä osaamista organisaatiossa on ja missä laajuudessa sitä hyödynnetään
toiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä.
Kaikki alateemat arvioitiin samalla kypsyystasomäärittelyllä eikä näin ollen toteutettu
kysymyskohtaista arviointiasteikkoa. Kysymyskohtaisten arviointiasteikkojen laatiminen olisi vaatinut
suuremmat resurssit, mitä hankkeessa oli käytettävissä. Kuvassa 10 on esitetty selvityksessä käytetty
kypsyystasoluokitus.

Kuva 10. LaatuES-selvityksessä käytetty kypsyystasoluokittelu.

Valitun kypsyystasoluokitukseen perustuen laadittiin haastattelulomake, johon koottiin kaikki 6
avointa kysymystä ja 7 pääluokan alla olevat 43 kysymystä sekä niille em. kypsyystasoluokittelun
mukainen arviointiasteikko. Haastatteluissa kysyttiin lisäksi, mihin teemoihin liittyen organisaatiossa
nähtiin kehittämistarvetta.
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