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Laatujärjestelmät kattavat 
vuoden 1995 loppuun mennes
sä useimmat metsäteollisuu
den tuotantolaitokset Suomes
sa. Tuotantolaitoksilla laatujärjestelmää voidaan 
hyödyntää toimintojen kehittämisen lisäksi tuottei
den markkinoinnissa. Tuotantolaitoksilta laatujär
jestelmät ovat yleistyneet myös puunhankintaan. 
Puunhankintaorganisaatioilla on jo useita toimivia 
ja rakenteilla olevia laatujärjestelmiä. Puunhankin
nassa laatujärjestelmän suurimmat hyödyt saavu
tetaan laatujohtamiseen liittyvältä toimintojen ke
hittämisellä. Ympäristöasioiden hallinnan kytkemi
sellä laatujärjestelmään on vaikutusta ympäristön 
hoidon jatkuuaan parantamiseen. Sillä on saavutet
tavissa myös lisäarvoa metsäteollisuustuotteiden 
markkinoinnissa. 

PROJEKTIN TAVOITE 

Puunhankinnan laatujär
jestelmän perusteet ja ra
kenne -projektissa selvitet
tiin, kuinka ISO 9000 -stan
dardien mukaisia laadun

varmistusmalleja voidaan soveltaa puunhankinnas
sa. Projekti aloitettiin keväällä 1994, ja tulokset esi
teltiin asiantuntij aseminaarissa tammikuussa 1995. 
Projektin tuloksena syntyi Metsätehon päämiesten 
käyttöön Puunhankinnan laatujä1jestelmän perus
teetja rakenne -kansio. Projektinjohtoryhmän muo
dostivat Hannu Airavaara Tehdaspuu Oy, Tore Hög
näs Metsähallitus, Jaakko Lehto Yhtyneet Sahat Oy, 
Heikki Loikkanen Enso-Gutzeit Oy, Seppo Paana
nen Yhtyneet Paperitehtaat Oy ja Jukka Salenius 
Metsäliitto. Metsätehon projektiryhmään kuuluivat 
Teppo Oijala, Juha Rajamäki, Jari Terävä, Ari Vas
tamäki ja Jouko Örn. 
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LAATUJÄRJESTELMÄT PUUNHANKINTAAN 

Suomen metsäteollisuuden tuotantolaitoksille on 
1990-luvulla rakennettu useita laatujärjestelmiä. 
Noin kuudellakymmenellä pyöreää puuta tai sellu
loosaa käyttävällä tuotantolaitoksella on jo sertifioi
tu laatujärjestelmä. Vuonna 1994 tehdyn kyselyn 
perusteella myös muut tuotantolaitokset rakenta
vat tai suunnittelevat laatujärjestelmiä. Arvioiden 
mukaan vuoden 1995 loppuun mennessä laatujär
jestelmät kattavat useimmat metsäteollisuuden tuo
tantolaitokset Suomessa. Tuotantolaitoksilla laatu
järjestelmää voidaan hyödyntää toimintojen kehit
tämisen lisäksi tuotteiden markkinoinnissa. 

Tuotantolaitoksilta laatujärjestelmät ovat yleistyneet 
myös puunhankintaorganisaatioihin. Myllykoski 
Paperin puunhankinta on osa tuotantolaitoksen ser
tifioitua laatujärjestelmää. Enso-Gutzeit Oy on esi
tellyt ensimmäisen metsäosaston laatujärjestelmän 
julkisuudessa. Myös muut puunhankkijat ovat ra
kentamassa omia järjestelmiään. Kesällä 1995 jul
kaistiin ensimmäinen metsäkoneyrittäjän laatujär
jestelmä. Puunhankinnassa laatujärjestelmän suu-

rimmat hyödyt saavutetaan laatujohtamiseen liitty
vällä toimintojen kehittämisellä. Ympäristöasioiden 
hallinnan kytkemisellä laatujärjestelmään on vaiku
tusta ympäristön hoidon jatkuvaan parantamiseen. 
Sillä on saavutettavissa myös lisäarvoa metsäteolli
suustuotteiden markkinoinnissa. 

Asiakaslähtöisessä toiminnassa laadulla tarkoitetaan 
tuotteen ja palvelun kykyä tyydyttää asiakkaan aset
tamat laatuvaatimukset. Laatuvaatimukset puoles
taan riippuvat niistä odotuksista, joita asiakkaalla 
on tuotetta tai palvelua tilatessaan. Kun asiakas saa 
tuotteen, hän vertaa kokemaansa laatua omiin odo
tuksiinsa. Jos odotukset täyttyvät, asiakas on tyyty
väinen. Jos odotuksetjäävätjoltakin osin täyttämät
tä, asiakas on tyytymätön. Tuotteen ominaisuuksi
enja palvelun lisäksi asiakas saattaa odottaa muita 
lisäarvoja kuten sitä, että tuotteen toimittava orga
nisaatio tukee omalla toiminnallaan asiakkaan ym
päristöimagoa. Tämän Suuntaisten vaatimusten mer
kitys korostuu tulevaisuudessa. 

Mitä on liyvä laatu? 
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Asiakkaan kokema laatu: 

PROSESSIT LAATUJÄRJESTELMÄN PERUSTANA 

Laatujärjestelmät perustuvat prosessiajatteluun, 
jossa yksittäisten toimintojen sijaan mielenkiinnon 
kohteena on kokonaisuudessaan se toimintojen ket
ju eli prosessi, jossa asiakkaan tilaama tuote tai pal
velu tuotetaan . Prosesseille on tyypillistä, että ne 
ylittävät organisaatioiden hierarkiset rajat ja että 
jokaisella prosessilla on asiakas, jonka käyttöön pro
sessin tulos tuotetaan. Asiakaslähtöisessä toiminnas
sa prosessin laatua tulee arvioida asiakkaiden odo
tusten perusteella. 
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Toimintaa ohjaa "nollavirheajattelu", jonka tavoit
teena on varmistaa, että toimintaketjun seuraavaan 
vaiheeseen pääsee vain virheettömiä (väli)tuotteita 
tai palveluja. Virheellä tarkoitetaan tässä poikkea
mista asiakkaan tai prosessissa seuraavan toimin
nan asettamista laatuvaatimuksista. Laatujohtami
sen periaatteita noudatettaessa virheettömään tuo
tantoon pyritään laadun jatkuvana parantamisella 
toimintaketjun kaikissa vaiheissa. 



LAATUJÄRJESTELMÄN KESKEISET TEKIJÄT 

Laatujärjestelmän tavoitteena on varmistaa, että 
kaikilla toimintoketjuun osallistuvilla on riittävät 
tiedot asiakkaan asettamista vaatimuksista sekä 
edellytykset täyttää omalta osaltaan nämä vaatimuk
set. Laatujärjestelmän keskeisiä tekijöitä ovat: 

D asiakkaiden vaatimuksista johdetut yksiselittei
set laatutavoitteet eri toiminnoille 

Cl selkeä vastuun ja toimivallanjako laatuun liitty
vissä kysymyksissä k.aikissa toiminnoissa 

D laadunvarmistuksen edellyttämät henkilö- ja lai
teresurssit kaikissa toiminnoissa 

D laatujohtamisen soveltaminen edellyttää lisäksi 
nollavirheajatteluun perustuvaajatkuvaa laadun 
parantamista kaikissa toiminnoissa. 

Puunhankintaorganisaatiot ovat panostaneet aiem
minkin laadun parantamiseen. Laatujärjestelmän 
tuoma uusi piirre toimintaan on järjestelmällisyys, 
jonka avulla varmistetaan, ettei laadunvarmistuk
seen jää aukkoja eikä päällekkäisiä toimintoja. ISO 
9000-laatujärjestelmästandardit tarjoavat asiakas
lähtöiseen toimintaan ja kokonaisten toimintoketju
jen tarkastelemiseen perustuvan viitekehyksen. ISO 
9000-laatujärjestelmästandardien etuna on myös se, 
että ne tunnetaan laajalti eri puolilla maailmaa. 

ISO 9000-laatujärjestelmästandardit soveltuvat eri
laisten tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, sillä niis
sä ei oteta kantaa laatujärjestelmän sisältöön eli sii
hen, kuinka laadunvarmistus käytännössä toteute
taan. Standardit kuvaavat lähinnä laadunvarmistuk
sen periaatteet ja kattavuuden. Standardien keskei
senä ajatuksena on, että kukin organisaatio asettaa 
omat laatutavoitteensa ja r ak entaa toimintaansa 
parhaiten soveltuvan laadunvarmistusjärjestelmän. 

Laatujärjestelmän rakentamisen vaiheet 
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PUUNHANKINNAN ERITYISPIIRTEET 

Alkuvaiheessa ISO 9000 -standardien mukaisia laa
tujärjestelmiä rakennettiin lähinnä tehdasympäris
töön. Tällä vuosikymmenellä standardeja on sovel
lettu myös palvelujen tuotantoon. Kun laatujärjes
telmästandardeja sovelletaan uuteen ympäristöön, 
kyseisen toiminnan erityispiirteet on otettava huomi
oon. Seuraavat puunhankinnan erityispiirteet ovat 
laatujärjestelmän kannalta keskeisiä: 

D kiinteä ja vakiintunut asiakassuhde tuotantolai
toksiin 

D suunnittelun ja logistisen ohjauksen keskeinen 
merkitys 

D raaka-aineesta suuri osa hankitaan pienissä 
erissä yksityismetsistä 

D alihankinnan (metsäkone- ja autoyrittäjät) 
keskeinen rooli operatiivisessa toiminnassa 

D toimitaan laajalla maantieteellisellä alueella 

D useimmat toimenpiteet ovat yleisen 
mielenkiinnon kohteena. 
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Puunhankinnassa laatujärjestelmän keskeisenä ta
voitteena on eri osapuolten välisen yhteistyön pa
rantaminen kehittämällä tiedonkulkua ja täsmen
tämällä vastuuta sekä työnjakoa. Organisaation si
säisten "rajojen" lisäksi laatujärjestelmässä käsitel
lään yhteistyötä puunmyyjien, alihankkijoiden ja 
tuotantolaitosten kanssa. Laatujärjestelmä on yhteis
työmalli. 

Erilaisissa ympäristöasioiden hallintajärjestelmissä 
noudatetaan pitkälti samoja periaatteita kuin laa
tujärjestelmissä. Ympäristöasioiden hallintajärjestel
mät edellyttävät lisäksi ympäristön hoidonjatkuvaa 
parantamista ja täsmällisten ympäristön hoidon ta
voitteiden, päämäärien ja ohjelmien laatimista. Näil
lä täydennyksillä ympäristöasioiden hallinta voidaan 
kytkeä samaan järjestelmään osana työn laatua. 

Laatujärjestelmän rakentaminen ei ole itsetarkoitus. 
Toimiva laatujärjestelmä on yrityksen työkalu, jon
ka avulla voidaan helpottaa jokaisen laatujärjestel-
män piirissä työskentelevän henkilön työtä. Asiakas- .A 
lähtöinen toiminta on mahdollista vain silloin, kun ~ 
kaikkien toimintaan osallistuvien käytössä on tar
vittavat tiedot, taidot ja välineet asiakkaan vaati
musten täyttämiseksi. 

Asiasanat: laatujärjestelmät, puunhankinta 

• QUALITY SYSTEMS FOR WOOD PROCUREMENT 

By the end of 1995, quality systems will cover most 
of Finnish forest industry production plants. Quali
ty systems can he utilised at production plants not 
only in developing operations hut also in product 
marketing. Their implementation is also common in 
connection with wood procurement. Various wood 
procurement organisation have them in operation 
or under construction. The foremost henefits to he 
gained of quality systems in wood procurement are 
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in the sector of development of quality management 
related functions. When environmental matters are 
linked with quality systems, these systems contrih
ute to the continued enhancement of caring for the 
environment. Value-added henefits are also achiev
ahle when marketing forest industry products. 

Key words: quality systems, wood procurement 
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