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TERVEISET ARTERIN PALVELUKEHITYKSESTÄ 

PiteletjuurinytkäsissäsiIMS-tietokirjaa.Seontehtytukemaansinualaadunhal-
linnanpolullasi:tarkoituksenaonneuvoahelpoinreittiIMS-ohjelmistonmaail-
maanjajakaaneuvojamuidenohjelmistokäyttäjienmatkalta.

AjatusIMS-tietokirjaanonlähtenytpuhtaastiasiakkaanideastasekä
asiakastarpeesta:keväällä2018teettämästämmeIMS-käyttöönotonasiakastyy-
tyväisyyskyselystäkäviilmi,ettävoisimmeohjatajatukeaasiakkaitammeenem-
mänkinkäyttöönottoprosessinaikana.Koskameilleasiakkaidemmeonnistuminen
onainaetusijalla,inspiroiduimmeasiakkaammeideastakirjoittaakokonainen
opaskirja.

TietokirjanpäätavoitteenaontukeaIMS-ohjelmistonkäyttöönotossa.Konsultin
kanssapidettyjentyöpajojenjälkeenuudenohjelmistonhaltuunottojalaadunhal-
lintajärjestelmänloppuunrakentaminenvoituntuahaastavaltaprojektilta.Senei
kuitenkaantarvitseollanäin.Olemmekoonneetyhteenasiakkaidemmejakoke-
neidenkouluttajiemmeneuvotteidäntueksenne.Vertaistukijamuidenkäyttäjien
jakamatkokemuksetauttavattavoitteidensaavuttamisessa.

IMS-Tietokirjaasuositellaanerityisestiohjelmistonpääkäyttäjille,muttatahdom-
metarjotahyödyllisiäneuvojajokaiselleohjelmistoontutustuvalle.Tietokirjaa
suositellaanluettavaksipitäensilmälläomanorganisaationtavoitteitalaadunhal-
linnansuhteen.Yhtäkaikillesopivaavalmistaratkaisuatuskinon,muttaneuvoista
onhyväottaaopiksi.

Kirjanloppuunolemmejättäneetmuutamantyhjänsivunmuistiinpanojajaluke-
misenaikanaheränneitäajatuksiavarten.Kokosimmemyösleikkimielisentestin,
jonkaavullavoitmäärittääomanIMS-osaamisesitason.

MepalvelukehityksestäjakokoArterinpuolestatoivommeSinullemahtaviaon-
nistumisiajaoivalluksialukukokemuksesiaikana,jottalaatupolustasituleemah-
dollisimmanmiellyttävä!

 HannaAhtola   OscarFagerudd
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1
K A T S A U S 

L A A D U N H A L L I N N A N 
M A A I L M A A N 

Tämä kappale esittelee käytössäsi olevan ohjelmiston syntytarinan 

suhteellisen pikaisesti verrattaessa perinteisiin elämänkertoihin. Lisäksi 

kappale toimii perehdytyksenä laatutyön maailmaan aiheeseen aiemmin 

paneutumattomalle ja miksei myös oivana kertauksena laatutyön jo 

ennestään taitavalle. 
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Päästäkseen IMS-ohjelmiston tarinan 

alkuun, täytyy kelata ajassa taaksepäin 

parikymmentä	 vuotta.	 Tuolloin	 yrityksen	

perustajat Jussi Moisio sekä Ossi 

Ritola toimivat pääarvioijina Suomen 

Standardointiliitossa	 (myöhemmin	 Inspecta	

Oy).	Arvioijan	pesti	oli	 oikea	näköalapaikka	

Suomen	 elinkeinoelämään	 ja	 organisaation	

johtamiseen. 

Päätös	 yhteisen	 yrityksen	 perustamisesta	

kypsyi ajan kanssa ja vuonna 1998 sai 

alkunsa	 yritys	 nimeltään	 Qualitas	 Fennica	

Oy,	 joka	 keskittyi	 pääasiassa	 järjestelmien	

rakentamiseen,	 arviointivalmiuksiin	 sekä	

johtamiseen. Hyvin pian kaksikko kuitenkin 

huomasi	 nopeasti	 kasvavan	 tarpeen	

sähköiselle	ohjelmistolle,	jolla	voisi	rakentaa	

järjestelmiä, kuvata prosesseja, hallita 

dokumentteja,	 luoda	mittaristoja	ja	käsitellä	

palautetta.	

Ohjelmiston	 vaatimuksina	 oli	 tiettyjen	

standardien	 täyttyminen,	 käyttäjähallinta	

sekä	 ylläpito	 ja	 dokumenttien	 jako	

myös	 verkossa.	 Koska	 koulutus-	 ja	

konsultointityö	 ei	 kuitenkaan	 voi	 olla	

sidottu	 vain	 yhteen	 ohjelmistoon,	 päättivät	

Jussi Moisio ja Ossi Ritola vuonna 2001 

perustaa	 Qualitas	 Fennican	 rinnalle	 oman		

ohjelmistokehityksen	 yhtiön.	 Nämä	 kaksi	

fuusioituivat vuonna 2003 ja nimeksi jäi 

alkuperäisen ohjelmistoyrityksen IMS 

Business	Solutions	Oy.	

Toimintajärjestelmän kehitysalustaksi 

rakennetun IMS-ohjelmiston raaka-aineina 

ovat toimineet pääasiassa ymmärrys 

vankasta asiakastarpeesta sekä HSEQ-

standardit muutoksineen ja sovelluksineen. 

1.1.IMS-OHJELMISTONTARINA

Ossi Ritola ja 
Hanna Ahtola 



#ARTEROY

8

Alussa	 IMS-ohjelmistoa	 varten	 palkattiin	

ohjelmistokehittäjiä	yksi	 toisensa	 jälkeen	 ja	

sitä	pilotoitiin	alusta	asti	asiakkaiden	kanssa,	

kunnes	 kovan	 työn	 tuloksena	 viimein	 ulos	

saatiin	ensimmäinen	vakaa	ohjelmistoversio,	

joka	 sisälsi	 dokumenttien	 hallinnan	 ja	

prosessien	mallinnustyökalun.	

Jo	 heti	 alkuun	 huomattiin,	 että	 pelkän	

ohjelmistotuotteen	 tarjoaminen	 asiakkaille	

ei	 riitä,	vaan	vaatii	 tuekseen	myös	kattavan	

koulutus-	 ja	 konsultointipalvelun,	 jotta	

asiakas saisi mahdollisimman suuren 

lisäarvon.	 Sittemmin	 asiakkaita	 auttamaan	

on	 perustettu	 sekä	 teknisen	 tuen	 yksikkö	

että	erillinen	asiakaspalvelu.		

Ajan	 myötä	 IMS-ohjelmistoon	 on	 kehitetty	

käyttöä	 helpottavia	 ja	 teknologisia	

ominaisuuksia kuten esimerkiksi 

kertakirjautumisen mahdollisuus ja 

personoitavat teemat. IMS-ohjelmiston 

asiakkaat tekevät ohjelmiston kehityksestä 

Arterille	 ja	 sen	 henkilökunnalle	 erityisen	

tärkeää.	 Ohjelmistoa	 kehitetään	 jatkuvasti	

ketterän	 Scrum-viitekehyksen	 keinoin,	

jossa resursseihin kuuluu muun muassa 

tuoteomistaja, srum-master sekä devaajat. 

Pieniä päivityksiä ohjelmistoon tulee 

useammin, kerran vuodessa julkaistaan 

isompi päivitys.

Ajan	 myötä	 pelkästään	 IMS-ohjelmisto	 ei	

ole	 kehittynyt,	 vaan	 myös	 koko	 yritys	 on	

kasvanut.		IMS	on	saanut	sittemmin	rinnalleen	

ARC-ohjelmiston	 ja	 ohjelmistoperhe	 tulee	

vastakin	 kasvamaan	 kuopuksen,	 VIA-

ohjelmiston,	 valmistuttua.	 Vuonna	 2018	

koko yritys sai uuden brändi-ilmeen lisäksi 

nimekseen Arter Oy. 

“Ajan myötä IMS-ohjelmistoon 

on kehitetty käyttöä 

helpottavia ja teknologisia 

ominaisuuksia”
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Genichi	 Taguchi	 kirjoitti	 jo	 aikanaan:	 ”Cost	

is more important than quality but quality 

is	 the	 best	way	 to	 reduce	 costs”,	 ja	 Joseph	

M. Juran: “Without a standard there is 

no	 logical	 basis	 for	 making	 a	 decision	 or	

taking	 action”.	 Molemmat	 herrat	 tuntuvat	

olevan	sitä	mieltä,	että	 laadunhallinnalla	on	

selvä	 yhteys	 liikevaihtoon	 ja	 organisaation	

menestykseen. Tutkimusten mukaan 

laatu-	 tai	 laaduttomuuskustannukset	 ovat	

parhaillaan	 jopa	 kymmeniä	 prosentteja	

liikevaihdosta.	Tilanne	ei	ole	muuttunut	edes	

digitalisaation	 aikana.	 Palvelun	 saatavuus	

ja	 käytettävyys	 ovat	 esimerkkejä	 nykyajan	

laatutekijöistä.

Laadunhallinta	 voidaan	 määrittää	

vaatimustenmukaisuutena.	 Tuotteelle	 tai	

palvelulle	 on	 luvattu	 tietyt	 spesifikaatiot	

tai kriteerit, joiden toteutumista voidaan 

arvioida	 vaatimusten	 tarkkuuden	

toteutumisen	näkökulmasta.	Tähän	on	vielä	

hyvä	 lisätä	 toistettavuus	 tai	 identtisyys	 eli	

miten tuote tai palvelu pysyy laadukkaana 

toistettaessa	 sitä	 kerrasta	 toiseen.	 Ei	 siis	

riitä,	 että	 vaatimukset	 täytetään	 toisinaan,	

vaan	laaduntuottokyvyn	tulee	olla	jatkuvaa.	

Aina, kun hajonta on liian suurta, syntyy 

hukkaa. Laadunhallinta on virheiden 

vähentämistä ja hajonnan supistamista. 

Esimerkkinä	 asiantuntijaorganisaation	

vetämä	 koulutuspäivä,	 jonka	 on	 täytettävä	

jatkuvasti	tietyt	laatuvaatimukset.

Mikäli	 vielä	 laajennamme	 näkökulmaa,	

niin katsomme asiaa asiakkaan odotusten, 

käyttöön	 sopivuuden	 ja	 vaikuttavuuden	

näkökulmasta.	 Tällöin	 tuotannon	 lisäksi	

painottuvat	 myynnin,	 suunnittelun	 ja	

asiakassuhteiden hallinnan merkitys 

asiakkaan	 tarpeen	 selvittäjinä.	 Kuten	

Leanissa, on laadunhallinnassakin kyse arvon 

tunnistamisesta	asiakkaan	näkökulmasta.	

1.2. LAATUTYÖNTÄRKEYSJAMERKITYS

Ossi Ritola 
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Miten laatu varmistetaan?
Ensinnäkin	laatu	voidaan	varmistaa	tuotteelle	

tai palvelulle määritellyillä kriteereillä, jotka 

ohjeistetaan	 ja	 viestitään	 niitä	 tarvitseville	

organisaation	 jäsenille	 –	 käytännössä	 työ-	

ja toimintaohjeilla tai prosessikuvauksilla. 

Laadunvarmistus	 edellyttää	 henkilökunnan	

perehdytystä,	työnopastusta	 ja	ammatillista	

jatkokoulutusta. Laadunhallintaa voidaan 

ohjata	tavoitteiden	ja	toimintasuunnitelmien	

kautta.	 Tarkastukset,	 testaukset	 ja	

katselmoinnit ovat olennainen osa 

vaatimusten	 täyttämisen	 varmistamista.	

Esimerkiksi auditoinneilla voidaan todentaa 

sovittu	 toimintatapa	 ja	 kehittää	 toimintaa.	

Mittarit	 ohjaavat	 toimintaa	 kertomalla	

henkilökunnalle,	 mikä	 on	 tärkeää	 ja	

seurattavaa.	 Samalla	 mittarit	 toimivat	

valvonnan,	 analysoinnin	 ja	 päätöksenteon	

tukena.

Laadunhallinta	 edellyttää	myös	oikeanlaista	

asennetta	 ja	 motivaatiota.	 Ihmiset,	

jotka	 tuntevat	 vastuuta	 työstään	 ovat	

joustavia ja valmiita pitämään asiakkaille 

annetut	 lupaukset.	 Jotta	 näin	 tapahtuisi,	

henkilökunnan	 tulisi	 pystyä	 vastaamaan	

kysymykseen:	 ”Mitä	 minä	 tästä	

hyödyn?”	 Tämä	 on	 asia,	 joka	 rakenteita	

ja	 kannustinmalleja	 pohdittaessa	 tulisi	

huomioida.

Miten parantaa laatua?
ISO 9001 mukainen laadunhallintajärjestelmä 

sisältää niin sanotun jatkuvan parantamisen 

toimintamallin:	 organisaation	 toimintaa	

suunnitellaan	 tavoitteiden	 kautta	 asetetun	

suunnan,	 yhteistyönmallin	 sekä	 ohjeiden	 ja	

työkalujen	kautta.	Suunnitelmat	ja	tavoitteet	

toteutetaan prosesseilla. Suoriutumista 

seurataan ja tuloksia analysoidaan 

arvioinneilla,	 palautteilla	 ja	 mittareilla.	

Johtopäätösten	 perusteella	 määritetään	

kehityshankkeet,	 -projektit	 ja	 -tehtävät.	

”Mitä	olisi	pitänyt	tehdä	toisin?”

Laadunhallintaa voidaan parantaa  

menetelmälähtöisesti,	 ongelmalähtöisesti	

tai	 tavoite-	 ja	 tulosvetoisesti.	

Menetelmälähtöisessä	 kehittämisessä	

organisaatiota	 huolletaan	 säännöllisesti	

vaikka	 mitään	 erityistä	 tarvetta	 sille	 ei	

olisi.	 Esimerkkeinä	 ovat	 sisäinen	 arvionti,	

itsearviointi,	 vertailuparantaminen,	

riskienhallinta ja Lean-metodit.

Ongelmia	 organisaatioissa	 kyllä	 riittää	 –	

esimerkkinä	toimitusvarmuus.	Lähtökohtana	

on,	että	ongelmat	 tulee	 tunnistaa	 ja	kirjata.	

Toimitusvarmuuteen	 vaikuttavat	 tekijät	

ja	 perimmäisten	 syiden	 selvittäminen	

myynnissä, tuotannossa tai hankinnoissa 

edellyttävät	 esimerkiksi	 vastaavan	 tiedon	

keräämistä. 
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Ongelmanratkaisuun	 on	 käytettävissä	

lukuisia	 työkaluja	 kuten	 syy-	 ja	

seurauskaavio,	 luokittelu	 ja	 Pareto.	 Kun	

ratkaisu	 on	 löytynyt,	 niin	 sen	 toteutus	

edellyttää	 toteutussuunnitelman	 laatimista:	

määritellään tehtävät, tekijä ja aikataulu. 

Toteutusta tulee vielä seurata, arvioida 

tuloksia	ja	vakiinnuttaa	uusi	toimintatapa.

Tavoite- ja tulosvetoisessa parantamisessa 

laadunhallintaa	 voidaan	 kehittää	

määrittämällä,	 mikä	 on	 kelvollinen	 tuote	

tai	 palvelu.	 Abstraktista	 laadusta	 tehdään	

konkreettisesti	 mitattava	 ja	 arkipäiväinen	

tekijä.	 Esimerkiksi	 konsultointipalvelussa	

saatu	asiakaspalaute	arvioidaan	asteikolla1	–	

5.	Kelvollisen	palautteen	raja	on	esimerkiksi	

3,6,	mutta	tavoite	asetetaan	kuitenkin	tasolle	

4,0.	 Tavoitteen	 toteuttaminen	 edellyttää	

toimenpiteistä ja muutoksista sopimista. 

Toimenpiteiden toteutumista seurataan, 

kerätään	 mittaustietoa	 ja	 analysoidaan	

onnistumista.

Organisaation	 jatkuva	 kehittäminen	

on	 välttämätöntä,	 koska	 asiakkaiden	 ja	

markkinoiden	vaatimukset	monipuolistuvat,	

asiakkailla	 on	 kasvavasti	 tarjontaa	

ja	 kilpailutilanne	 niin	 edellyttää.	

Toimintaympäristö	 on	 jatkuvassa	

muutoksessa ja uusiin haasteisiin on 

reagoitava	 nopeasti:	 esimerkkinä	 IT:n,	

digitalisaation	 ja	 tekoälyn	 mahdollistavat	

uudet palvelut ja liiketoimintamallit. Kasvu, 

tehostaminen	 ja	 tuottavuuden	 nousu	

kompensoivat	myös	 jatkuvan	 kustannusten	

nousun.

Toimintajärjestelmä laadunhallinnan 
tukena
Toimintajärjestelmä	 on	 yhdessä	 sovittu,	

paras	tällä	hetkellä	tunnettu	toimintatapojen	

kooste,	 jota	 jatkuvasti	 parannetaan	

tulosvetoisesti,	 herkällä	 asiakaskorvalla,	

palautteet	ja	arvioinnit	hyödyntäen.

Toimintajärjestelmän	 voi	 myös	 määrittää	

sidosryhmien	 odotusten,	 organisaation	

tavoitteiden	 sekä	 viitekehysten	 ja	

mallien	 perustalta	 luoduksi	 organisaation	

konseptiksi,	 jota	 edelleen	 kehitetään	

palautteiden,	 mittareiden	 ja	 arviointien	

perustalta. 

Organisaatiossa	 on	 aina	 sovittuja	

toimintatapoja. On kokonaan eri asia, 

kuinka ne on dokumentoitu ja miten 

järjestelmällisesti	 kokonaisuutta	 hallitaan.	

Lyhyesti	 sanottuna	 organisaation	

toimintajärjestelmän rakentamisessa on 

kyse	 siitä,	 että	 organisaatio	 kehittää	 hyvän	

toimintatavan,	 kirjoittaa	 sen	 ylös	 ja	 toimii	

sen	mukaisesti.
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2
T I E T O P A K E T T I 

U U D E L L E 
K Ä Y T T Ä J Ä L L E

Tässä luvussa avataan laadunhallinnan perusteita ja mahdollisuuksia 

hyödyntää IMS-ohjelmistoa laatutyön tukena. Tämän kappaleen sisältö 

on suunnattu erityisesti uudelle, ohjelmiston käytön parissa aloittavalle 

käyttäjälle. Uuden käyttäjän kappaleen avulla saat hyvän peruskäsityksen 

IMS-ohjelmiston rakenteesta eli sen osioista. Tarkemmat käyttövinkit 

osioiden käyttöön löytyvät pääkäyttäjälle suunnatusta luvusta: 

Tietopaketti pääkäyttäjälle. 
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Laadunhallintajärjestelmä määritellään ISO 

9001	käsitestandardissa	seuraavasti:

”Laadunhallintajärjestelmä	 kattaa	

toiminnot,	 joilla	 organisaatio	 määrittelee	

tavoitteensa	 ja	 määrittää	 prosessit	 ja	

resurssit,	 joita	 tarvitaan	haluttujen	 tulosten	

saavuttamiseen.	Laadunhallintajärjestelmällä	

hallitaan	 vuorovaikutteisia	 prosesseja	

ja resursseja, joita tarvitaan arvon ja 

tulosten	 tuottamiseen	 olennaisille	

sidosryhmille. Laadunhallintajärjestelmän 

avulla	 ylin	 johto	 voi	 optimoida	 resurssien	

käytön	 ottaen	 huomioon	 päätöksensä	

seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

Laadunhallintajärjestelmän avulla voidaan 

päättää,	 kuinka	 käsitellään	 tuotteiden	 ja	

palvelujen	 tuottamisen	 tarkoitettuja	 ja	

tahattomia	seurauksia.”

Laadunhallintajärjestelmän rakenteen 

muodostavat	 oheiset	 ISO	 9001:2015	

standardin	pääelementit:	toimintaympäristö,	

johtajuus, laadunhallintajärjestelmän 

suunnittelu,	 tuki,	 toiminta,	 suorituskyvyn	

arviointi	sekä	parantaminen.	

Laadunhallintajärjestelmän perustehtävänä 

on	 tukea	 organisaation	 toimintaa,	 visiota,	

tavoitteita	 ja	 tuottaa	 asiakastarpeita	

toteuttavia	 tuotteita	 ja	 palveluja	 jatkuvasti	

parantaen	 henkilöstön	 osaamisen	 ja	

yhteistyön	 avulla.	 Uusi	 ISO	 9001:2015	 luo	

puitteet,	 joita	 kukin	 organisaatio	 soveltaa	

omaan	 toimintaympäristöönsä	 parhaiten	

soveltuvalla tavalla. Uudistunut standardi 

antaa vapauksia laadunhallintajärjestelmän 

rakenteeseen ja kuvaamistapoihin 

painopisteen	 ollessa	 näytöissä,	 joilla	

kyseessä olevaan standardiin sitoutunut 

organisaatio	pystyy	osoittamaan,	että	se	on	

ottanut	standardin	vaatimukset	käyttöön.

Laadunhallintajärjestelmän perustehtävänä 

on	 tukea	 organisaation	 toimintaa,	 visiota,	

tavoitteita	 ja	 tuottaa	 asiakastarpeita	

2.1.MIKÄONLAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ

Jussi Moisio
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toteuttavia	 tuotteita	 ja	 palveluja	 jatkuvasti	

parantaen	 henkilöstön	 osaamisen	 ja	

yhteistyön	avulla.	

Uusi	 ISO	 9001:2015	 luo	 puitteet,	 joita	

kukin	 organisaatio	 soveltaa	 omaan	

toimintaympäristöönsä	 parhaiten	

soveltuvalla tavalla. Uudistunut standardi 

antaa vapauksia laadunhallintajärjestelmän 

rakenteeseen ja kuvaamistapoihin 

painopisteen	 ollessa	 näytöissä,	 joilla	

kyseessä olevaan standardiin sitoutunut 

organisaatio	pystyy	osoittamaan,	että	se	on	

ottanut	standardin	vaatimukset	käyttöön.

Uudistunut laadunhallintastandardi 

mahdollistaa	 organisaation	 johtamistavan	

laajentamisen	niin	sanottua	kokonaisvaltaista	

laatujohtamista	 kohti	 (Total	 Quality	

Management),	samoin	kuin	ottaa	huomioon	

muun muassa laatupalkintokriteereistä 

ja	 muista	 parhaista	 käytännöistä	 löytyviä	

organisaation	toimintaa	edistäviä	käytäntöjä.	

Laadunhallintajärjestelmän muutosten 

suunnitteluvaatimus	 mahdollistaa	 myös	

laajentamisen	 laatukulttuurin	 kehittämisen	

suuntaan.	 Jatkuvan	 parantamisen	 vaatimus	

mahdollistaa laajentamisen muun muassa 

niin	 Lean-ajattelun	 soveltamiseen	 kuin	

Six	 sigma-työkalujen	 käyttämiseenkin	

asiakaskokemuksen ja läpimenoaikojen 

lyhentämiseksi.

Organisaatiokohtaisena	haasteena	onkin	se,	

että	ei	jämähdetä	ISO	9001:2015	standardin	

minimitasolle,	vaan,	 että	 kukin	organisaatio	

aktiivisesti	 kehittää	 toimintaansa	 ja	

perustehtäväänsä aina paremmin 

toteuttavaan	suuntaan.
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IMS-ohjelmisto rakentuu ISO 9001 

-laadunhallintajärjestelmän	 mukaisesti.	 Sen	

osiot koostuvat prosesseista, käsikirjoista, 

dokumenteista,	 mittareista,	 raporteista	

ja riskeistä. Näiden lisäksi ohjelmistosta 

löytyvät	myös	tehtävät	ja	viestit	ohjelmiston	

sisäiseen	 kommunikaatioon,	 hakutoiminto,	

ylläpito-osio	 ja	 ohjelmiston	 käyttöohje.	

Ohjelmiston	 käyttöönotto	 etenee	

useimmiten prosessien kuvaamisesta 

muiden	osioiden	hyödyntämiseen.	Toisaalta	

käyttöönotto	 on	 hyvin	 tarvelähtöistä	 ja	

liikkeelle voit hyvin lähteä jokin muukin osio 

edellä riippuen toiveista ja tarpeistasi. 

Prosessit
Prosessit-osion	 ydin	 on	 organisaation	

prosessikartta.	 Se	 antaa	 kokonaiskuvan	

organisaation	 toiminnasta	 eli	 prosesseista,	

jotka	 ovat	 usein	 kuvattuina	 karttaan	

liiketoiminnoittain	 ja	 jaoteltu	 johtamis-,	

ydin- ja tukiprosesseihin.

Prosessit rakentuvat IMS-ohjelmistoon 

hierarkkisesti,	 jolloin	 niin	 sanottu	 päätason	

prosessi voi sisältää useita aliprosesseja. 

Varsinaisia	 työnkulkua	 kuvaavia	 prosesseja	

päästään tarkastelemaan porautumalla 

prosessikartassa syvemmälle. Prosessit-

osiossa navigoidaan vasemmassa laidassa 

olevan	prosessipuun	kautta	 tai	klikkaamalla	

kohteita prosessikaaviossa.

Kukin prosessi sisältää piirretyn 

prosessikaavion lisäksi yhteenvedon ja 

vaiheiden kuvaukset. Näitä kutsutaan IMS-

ohjelmiston prosessien kolmisivutekniikaksi. 

Sen	 tarkoituksena	 on	 välttää	 ylimääräistä	

informaatiota	 kaavion	 yhteydessä,	 jolloin	

prosessikuvaus säilyy selkeänä. Yhteenveto 

sisältää muun muassa prosessin nimen, 

luokan	ja	sen	omistajan.	Vaiheiden	kuvauksiin	

voidaan	 liittää	 linkkejä	 eri	 IMS-ohjelmiston	

osioihin prosesseja täydentämään.

2.2.IMS-OHJELMISTOLAADUNHALLINNANTYÖKALUNA

Oscar	Fagerrud
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Käsikirjat
Käsikirjat-osioon	 kuvataan	 organisaation	

toimintakäsikirja sekä mahdollisia 

muita toimintokohtaisia käsikirjoja. 

Toimintakäsikirjassa kerrotaan 

yrityksen	 johtamisesta,	 henkilöstöstä,	

resursseista, prosesseista sekä toiminnan 

mittaamisesta	 ja	 kehittämisestä.	 Se	 on	 siis	

laadunhallintaperiaattein	 toteutettu	 kuvaus	

organisaation	liiketoiminnasta.

Käsikirja koostuu eri luvuista ja niiden 

aliluvuista, joihin navigoidaan vasemmassa 

laidassa	 sijaitsevan	 hierarkiapuun	 kautta.	

Käsikirjan	lukuja	voidaan	linkittää	esimerkiksi	

prosessien	 vaiheisiin	 tai	 vaihtoehtoisesti	

linkittämällä	 eri	 IMS-osioiden	 sisältöä	

käsikirjaan.

Dokumentit
Yhteiset	 dokumentit	 saadaan	 hallittua	

kätevästi	dokumentit-osiossa.	Dokumenttien	

kansiorakenne voi muodostua esimerkiksi 

organisaation	 osastojen	 mukaan,	 jolloin	

jokainen	osasto	ylläpitää	dokumentaationsa	

omassa kansiossaan. Kuten muissakin 

osioissa,	 myös	 dokumentit	 rakentuvat	

hiearkkisesti	ja	rakennetta	voidaan	tarkastella	

vasemmalla	olevasta	dokumenttipuusta.

Dokumenttiosion	 hakutoiminnon	 avulla	

dokumentteja	 voidaan	 hakea	 tekstillä,	

tunnistein	 tai	 tietyn	 dokumenttipohjan	

mukaisesti.	 IMS-ohjelmistoon	 voidaan	

ladata	 käytännössä	 eri	 tiedostotyypin	

dokumentteja.	 Niitä	 tarkasteltaessa	

dokumentti	 tulee	 ladata	 työasemalle	 tai	

vaihtoehtoisesti	 sitä	 voidaan	 muokata	

onlinetilassa	 (koskee	 Word-,	 Excel-	 ja	

PowerPoint-tiedostoja).	Myös	dokumentteja	

on	 mahdollisuus	 linkittää	 esimerkiksi	

prosesseihin,	 jolloin	 kyseisen	 dokumentin	

alla näkyy sen linkki kohteeseen.

Mittarit
IMS-ohjelmiston	 mittarit-osiosta	 löytyy	

organisaation	 toiminnasta	 kertova	

mittaristo.	 Mittariston	 rakenne	 voidaan	

luoda	 eri	 tavoin.	 Suosittu	 tapa	 ryhmitellä	

mittareita	 on	 käyttää	 BSC:n	 (Balanced	

Score	 Card	 =	 tasapainoinen	 tuloskortti)	

mukaisia	näkökulmia.	Tuloskortissa	mitataan	

erityisesti	 taloutta,	 asiakkaita,	 prosesseja	

ja	 henkilöstöä.	 Mittariston	 rakenne	 voi	

perustua	myös	muuan	muassa	organisaation	

rakenteeseen tai prosesseihin.

Mittarit	saavat	arvonsa	niiden	alkeistiedoista,	

jotka	 on	 voitu	 syöttää	manuaalisesti	 tai	 ne	

päivittyvät	 automaattisesti	 tietokannasta.	

Myös	 niin	 sanotusti	 alemman	 tason	

mittareista	 on	 voitu	 muodostaa	 mittareita.	

Esimerkiksi	 koko	organisaation	 liikevaihdon	

mittari	 voi	 laskea	 yhteen	 eri	 alueiden	

liikevaihdon.
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Katsojakäyttäjä	 pääsee	 annettujen	

oikeuksien perusteella tarkastelemaan 

eri	 mittareita,	 mutta	 sisältö	 ei	 välttämättä	

kosketa keskitason toimintajärjestelmän 

käyttäjää.

Raportit
Raportit-osiossa	 voidaan	 täyttää	

ohjelmistoon	 laadittuja	 raporttipohjia.	

Yleisimpiä	raporttipohjia	ovat	muun	muassa	

kehitysehdotukset	 tai	 poikkeamaraportit.	

Raporttipohjia	 pääsee	 tarkastelemaan	

osion vasemmasta laidasta klikkaamalla 

raporttipohjat-tasoa.	Täytetty	raportti	lähtee	

kiertoon	 määritetyille	 henkilöille,	 jotka	

käsittelevät	 sen.	Raportin	etenemisestä	 saa	

tiedon	 asetuksista	 riippuen	 järjestelmän	

sisäisenä	viestinä	tai	sähköpostitse.

Raporttien	 etusivulta	 käyttäjä	 näkee	 myös	

hänelle	 osoitetut	 raportit	 ja	 raportit,	 joissa	

hän	on	vastuuhenkilönä	tai	osallisena.

Riskit
Organisaation	 liiketoiminnan	 riskejä	

arvioidaan ja hallitaan riskit-osiossa. 

Etusivulta näkee yhteenvedon kaikista 

riskeistä,	 niiden	tilasta	 ja	vaikuttavuuksista.	

Riskiluokat	 jakautuvat	 oletuksellisesti	

operatiivisiin,	 taloudellisiin	 ja	

vahinkoriskeihin,	mutta	ne	on	voitu	tunnistaa	

myös	 organisaation	 omien	 riskiluokkien	

mukaan.

Riskin nimeä klikkaamalla päästään 

tarkastelemaan tarkemmin kyseisen riskin 

tietoja.	 Tiedot	 tallennetaan	 uutta	 riskiä	

luotaessa ja niitä muokataan sen mukaan, 

kun	riskin	tila	muuttuu.

Katsojakäyttäjä	 pääsee	 annettujen	

oikeuksien perusteella tarkastelemaan 

riskejä,	mutta	 sisältö	 ei	välttämättä	kosketa	

keskitason	toimintajärjestelmän	käyttäjää.

Tehtävät
Tehtävät-osiossa voidaan tarkastella 

ohjelmiston sisäisiä tehtäviä, joita muut 

käyttäjät	ovat	toisilleen	antaneet.	Tämä	osio	

on	tyhjä,	mikäli	sitä	ei	ole	otettu	käyttöön.

Viestit
Viestit-osioon	 käyttäjä	 saa	 viestejä	 häntä	

koskevista päivityksistä tai muutoksista 

toimintajärjestelmän	 sisällössä.	 Viestiä	

painamalla hän ohjautuu suoraan kyseiseen 

sisältöön,	 kuten	 raporttiin	 ja	 pääsee	

tarkastelemaan	sen	tilaa.

Haku
IMS-ohjelmiston hakutoiminnolla voidaan 

hakea	 kohteita	 koko	 ohjelmiston	 sisällöstä.	

Haku	 toimii	 tekstillä	 ja	 käyttäjä	 saa	

listauksena kaikki kohteet osioiden mukaan 

listattuna,	 joissa	 kyseinen	 hakutermi	

ilmenee.
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3
T I E T O P A K E T T I 

P Ä Ä K Ä Y T T Ä J Ä L L E

Tämä luku on ensisijaisesti suunnattu IMS-ohjelmiston pääkäyttäjille. 

Luvussa avaamme tarkemmin ohjelmiston osioita, niiden käyttöä ja 

hyödyntämistä osana laatutyötä. Lisäksi kokosimme kouluttajiemme 

parhaat käytännön vinkit ja neuvot niiden käyttöön.
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Prosessit	 välilehti	 on	 IMS-osioista	 kaikkein	

käytetyin, suosituin ja useimmissa IMS-

organisaatioissa	 koko	 laadunhallinnan	 tai	

QEHS-toiminnan ydin. 

Prosessikartta
Selkeä	kartta	rakentuu	siten,	että	organisaatio	

mallintaa toimintansa kokonaisuuden 

jonkin olemassa olevan peruspohjan avulla. 

Esimerkiksi	 9-kenttä	 tai	 erilaiset	 Business	

Model	 Canvas	 -pohjat	 ovat	 hyödyllisiä	

tässä	 työssä.	 Organisaatiorakenne	

kannattaa	 pitää	 myös	 näkyvillä	 karttaa	

piirtäessä.	 Mikäli	 organisaatio	 on	 100%	

prosessijohdettu	 tulee	 sekä	 prosessikartan	

että	organisaatiorakenteen	vastata	toisiaan.	

Useimmiten	 arki	 on	 kuitenkin	 mallinnettu	

erilaisiksi	 matriiseiksi	 tai	 siten,	 että	 tietyt	

prosessit	 kulkevat	 läpi	 organisaation	 ja	 osa	

työketjuista	on	yksikkökohtaisia.

Kartassa	 keskeistä	 on	 se,	 että	 prosessien	

ylätasolla	 ”laatikot”	 ovat	 järkevässä	

suhteessa	toisiinsa	ja	siten	myös	visuaalisesti	

ilmentävät	organisaation	kokonaisuutta.

IMS:ssä	 paljon	 käytetty	 peruspohja	 on	

tuhansien	 casien	 myötä	 todettu	 ”pommin	

varmaksi”.	 Siinä	 johtaminen	 on	 kuvattu	

ylös,	 tukiprosessit	 alas	 ja	 ydinprosessit	

keskelle. Jos sinulla ei ole paljon kokemusta 

prosessikarttojen	 mallintamisesta	

suosittelemme,	 että	 aloitat	 peruspohjasta	

ja	 muokkaat	 sen	 jälkeen	 omia	 variaatioita.	

Esimerkiksi	 kuvassa	 näkyvään	 karttaan	

organisaatio	 on	 peruspohjaan	 lisännyt	

”Häiriötilanteiden	hallinta”	-prosessin,	koska	

se	on	ollut	heidän	tavoitteiden	ja	toiminnan	

onnistumisen	näkökulmasta	keskeistä.

Mikäli	kartta	on	jo	johdon	toimesta	valmiiksi	

piirretty,	 niin	 IMS:n	 prosessiosuuden	

käyttöönotto	 sujuu	 nopeasti	 ja	 siitä	 on	

helppo lähteä rakentamaan jatkoa eli 

prosessipuuta.

3.1.PROSESSIT

Elina Mäkinen
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Prosessipuu eli prosessihierarkia
Prosessien keskinäisen hierarkian 

kuvaaminen	 auttaa	 työntekijöitä	

ymmärtämään oman toiminnan vaikutukset 

osana	 kokonaisuutta	 sekä	 johtoa	

ymmärtämään	käytännön	työtä	ja	muutosten	

vaikutusta siihen.  IMS-järjestelmä on 

rakennettu	 siten,	 että	 prosessipuun	

mallintaminen olisi mahdollisimman 

ketterää.	 Klikkaamalla	 kartan	 ylätason	

prosessia	katselutilassa,	sinulle	avautuu	uusi	

sivu, jonne voit piirtää uuden kuvan. Näin 

pystyt rakentamaan prosessipuun siten, 

että	 kullakin	 tasolla	 näkyy	 vain	 sille	 tasolle	

kuuluvat prosessit. Klikkaamalla kuvaa 

pääset porautumaan prosessipuussakin 

niin pitkälle kuin aliprosessien osalta on 

tarpeellista.

Kuten	 luonnonpuissa,	myös	 prosessipuussa	

jotkut oksat ovat paksumpia kuin toiset tai 

haaroittuvat	 useampaan	 haaraan.	Tämä	 työ	

on yleensä varsin palkitsevaa ja mukavaa, 

kun	päästään	mallintamaan	arjen	työketjujen	

nykytilaa	ja	tavoitetilaa	aidosti.

Siinä	 missä	 prosessikartta	 saattaa	

ylätasolla	 olla	 hyvinkin	 samannäköinen	

monella	 organisaatiolla,	 on	 prosessipuu	

sitä vastoin erilainen, koska siinä alkaa 

jo	 vahvemmin	 näkyä	 tehdyt	 päätökset	

toiminnan järjestämisestä, resursoinnista 

ja	 sujuvuuden	 tavoittelusta.	 Haasta	 aidosti	

yrityksesi	 johtoa	ja	avainhenkilöitä,	 jotta	he	

auttavat	sinua	mallintamaan	prosessipuunne	

järkevällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Kuva	1.	Prosessikartta
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Uimaradat
Prosesseja	 mallinnettaessa	 alkaa	 pikku	

hiljaa	 hahmottua	 se,	milloin	prosessipuussa	

ollaan	 sellaisella	 tasolla,	 että	 niin	

sanotun	 ”uimaradan”	 piirtäminen	 on	

järkevää. Uimaradoilla kuvataan kunkin 

prosessissa	 työskentelevän	 tai	 siihen	

vaikuttavan	 keskeisen	 tahon	 toimintaa	

yksityiskohtaisesti,	 niin	 että	 työn	 vaiheista	

pystyy	 jo	 kuvankin	 tasolla	 hahmottamaan,	

kuka	 sitä	 tekee	 ja	miten	 työvaihe	vaikuttaa	

kokonaisuuteen.

IMS-ohjelmiston vahvuus on 

kolmisivutekniikka, jonka avulla jokaiseen 

prosessitasoon	 voit	 kirjata	 ylös	 sekä	

prosessiin	 liittyvää	 yleistietoa	 että	

prosessin	 vaiheisiin	 liittyvää	 ohjeistusta.	

Prosessikaaviot pysyvät selkeinä kuvina, 

kun niihin ei tarvitse saada näkyviin kaikkea 

työvaiheisiin	liittyvää	tietoa.

Kuva 2. Prosessipuu

Älä siis aloita uimaradoista, vaan mallinna 

ensin	 kokonaisuus.	 Sen	 jälkeen	 mieti	 mitkä	

prosesseista	tai	niiden	aliprosesseista	oikeasti	

vaativat	uimaratatasoista	kuvaamista.	

Uimaratoja	 nimetessä	 kannattaa	 nimetä	

ne	 oikeilla	 työtehtäviä	 kuvaavilla	 nimillä.	

Kuvaamisessa on hyvä muistaa lukusuunta 

vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Se 

helpottaa	uimaratojen	ja	vaiheiden	järjestystä.	

Helppolukuisuutta	voi	vahvistaa	myös	väreillä	

ja kuvilla. Piirto-ohjelman oikeasta ylänurkasta 

löytyy	 yllättävän	 paljon	 vaihtoehtoja,	 joilla	

muokata kaavioita.

Kuva 3. Uimarata
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Kolmisivutekniikka
Kolmisivutekniikka jakaa prosessin 

kuvauksen kolmeen osaan. Yhteenveto, 

kaavio ja vaiheiden kuvaukset ovat valmiita 

välilehtiä	jokaisella	prosessipuun	tasolla.

Yhteenvetoon	 voit	 täyttää	 prosessin	

tavoitteet,	 lähtötilanteen,	 lopputilanteen,	

mittarit,	 keskeiset	 resurssit	 ja	

kehittämiskohteet.	Yhteenvetoa	voit	Ylläpito-

välilehden	 kautta	 muokata	 vastaamaan	

oman	 organisaation	 prosessikulttuuria	 ja	

termistöä.	 Samoin	 vaiheiden	 kuvauksiin	

voit	 päivittää	 juuri	 sellaiset	 otsikot,	 jotka	

vastaavat	aidosti	käytössä	olevia	käsitteitä.

Vaiheiden	 kuvaukset	 -välilehdelle	 voit	

kirjoittaa	 tai	 linkittää	 kaikki	 kyseiseen	

prosessiin	 liittyvät	 dokumentit,	 mittarit,	

riskienhallinnan,	 työohjeet,	 menetelmät	

ja mallit. Näin pystyt varmistamaan, 

että	 esimerkiksi	 perehdytyksessä	 uusi	

henkilö	 ei	 joudu	 etsimään	 työhön	 liittyviä	

dokumentteja,	vaan	polku	niihin	on	suoraan	

myös	 kuvauksista.	 Vaiheiden	 kuvausten	

nimet periytyvät suoraan piirtämästäsi 

kaaviosta.	Kätevää,	eikö	totta?

Kuva 4. Prosessin yhteenveto
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Käsikirjat-	 ja	 Dokumentit-osioissa	

säilytetään, ylläpidetään ja julkaistaan 

toimintajärjestelmän	 tietoa,	 joka	 on	

tekstimuodossa.	 Tekstit	 voivat	 sisältää	

otsikoiden,	 perustekstien	 ja	 kappalejakojen	

lisäksi muun muassa listoja, linkkejä, 

taulukoita, kuvia sekä muuta muotoilua.

Käsikirjat-	ja	Dokumentit-osioilla	ovat	omat	

erityispiirteensä. Alla oleva puu sekä tarve-

esimerkit	 pyrkivät	 auttamaan	 oikean	 osion	

valinnassa.

3.2.KÄSIKIRJATJADOKUMENTIT

Jari Saali 

Kuva	5.	Valintapuu:	käsikirjat	vai	dokumentit?	
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Valitse	Käsikirjat	kun,

• haluat	 luoda	 perehdytyksen	 ja	 viestinnän	 välineen,	 jolla	 voidaan	 käsitellä	 lyhyesti	 ja	

kattavasti	 muun	 muassa	 asiakasvaatimukset,	 organisaation	 perustehtävät,	 ohjaus-	 ja	

kehitystavat,	toimintaperiaatteet,	strategiset	valinnat	ja	toimenpiteet.

• haluat	ylläpitää	kirjamaista	rakennetta,	jonka	sisällysluettelo	päivittyy	aina	tulostettaessa	

ja	kappaleiden	sisällön	omistajat	vastuutetaan	ylläpitämään	tietoa	ajanmukaisena.

• haluat	ylläpitää	organisaation	yhtä	käsikirjaa	 (esimerkiksi	Toimintakäsikirja)	 tai	erillisiä	

käsikirjoja	 (esimerkiksi	 Laatu-	 ja	ympäristökäsikirja,	Turvallisuuskäsikirja	 ja	Tervetuloa	

organisaatioon).	

• haluat	 ylläpitää	 organisaation	 yhteisiä	 käsikirjoja	 (esimerkiksi	 Työturvallisuuskäsikirja	

kaikille)	 ja	 lisäksi	 on	 tarve	 tarkentavalle	 toimipistekohtaiselle	 käsikirjalle	 (Toimipiste	

A),	 jossa	 osa	 sisällöstä	 ylläpidetään	 paikallisesti,	 mutta	 suurin	 osa	 tulee	 yhteisestä	

käsikirjasta.

Valitse	Dokumentit	kun,

• haluat	 tallentaa	 tietoa	 erilaisissa	 tiedostomuodoissa	 mm.	 verkkodokumentti	 (IMS-

ohjelmiston	 oma	 tiedostomuoto),	 Office-dokumentit	 (tuki	 suoratallennukselle	

mahdollista),	PDF-	tai	kuvatiedostot.

• haluat	 luoda	yksittäisen	dokumentin	kuten	ohjeen,	 jolle	tarvitaan	elinkaarenhallinta	 ja	

tarkastus- tai hyväksyntäkierto.

• haluat	jakaa	tietoa	kansiorakenteen	kautta.

• haluat	hallita	hakuja	helpottavia	metatietoja	kuten	esimerkiksi	tunnistetietoja.
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Hyvä järjestys Käsikirjat-osion luonnissa
1. Määrittele	käsikirjojen	kokonaisuus

a. Kuinka monta ja minkälaisia käsikirjoja tarvitset?

b. Perustuuko käsikirja viitekehykseen?

c.	 Ketkä	ovat	käyttäjät	–	mikä	on	tarve	ja	käyttötarkoitus?

2. Hahmota	yhden	käsikirjan	rakenne	ja	sisällysluettelo

3. Laadi runko

4. Jaa	kappaleiden	kuvausvastuut	asiantuntijuuden	mukaisesti

5.	 Jaa	kappaleiden	(tarkastus-	ja)	hyväksymisvastuut

6. Hahmota	sisältö	pääpiirteissään	→	”organisaatiosi	oma	tapa”	kuvata	asioita

7.	 Kirjoita	tekstit	ja	tee	linkitykset

8. Lukekaa	ja	katselmoikaa	ristiin	kuvauksia

Hyvä	järjestys	Dokumentit-osion	luonnissa
1. Määrittele dokumenttien kokonaisuus

a. Mitä	 dokumentteja	 säilytetään	 IMS-ohjelmistossa?	 Mitä	 säilytetään	 muissa	

järjestelmissä?	 Löytyykö	 organisaatiostasi	 tiedonhallinnanmääritys?	 Miten	

henkilöstö	parhaiten	löytää	tiedon	ja	oikean	yksiselitteisen	tallennuspaikan?

b. Minkälaisen kansiorakenteen tarvitset?

c.	 Millainen	on	dokumenttien	nimeämiskäytäntönne?

d. Minkälaisia	dokumenttipohjia	tarvitset	ja	milloin	tarvitaan	versiointia	ja	hyväksyntää?	

Katselmointiaika	vs.	Säilytysaika?

e. Yleensä	tarvitaan	dokumenttien	ylläpitäjiä	enemmän	kuin	muissa	osioissa.	Tarvitsetko	

oman	käyttäjäryhmän	dokumenttien	ylläpitoon?

f. Minkälaisia	metatietoja	halutaan	tallentaa?	Tarkenne	vs.	Luokittelu	(voidaan	tulostaa	

ylätunnisteeseen)

2. Tee	 dokumenttipohjille	 (Template)	 oma	 kansio,	 jolloin	 ne	 eivät	 hautaudu	 tavallisten	

asiakirjojen ja tallenteiden sekaan.

3. Tee	 Ylläpidossa	 tarvittavat	 dokumenttiasetukset	 ja	 ota	 käyttöön	 dokumenttipohjat	

sopivilla perusasetuksilla

4. Hahmota	kansiorakenne	ja	määrittele	käyttöoikeudet	käyttäjäryhmille

5.	 Tee dokumenttien lisäämisestä, ylläpidosta, hyväksyntäkierrosta sekä katselmoinnista 

organisaatiokohtainen	ohjeistus	omilla	ruutukaappauksilla	ja	nimeämiskäytännöillä

6. Kouluta,	viesti	ja	auta	henkilöstöä	toimimaan	dokumenttien	parissa	teidän	tavalla

7.	 Tee tarvittaessa Haku-osioon dokumenttien hakua helpottavia kaikille käyttäjille 

näkyviä julkisia hakuja mm. perustuen sopiviin tunnisteihin
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IMS-ohjelmiston	Mittarit	ja	Raportit-osio	on	

olemassa	sitä	varten,	että	tiedon	kerääminen	

ja	 sen	 hyödyntäminen	 organisaation	

toiminnan	 suunnittelussa,	 arvioinnissa	

ja parantamisessa olisi mahdollisimman 

helppoa ja tehokasta. Molempien osioiden 

käytössä	 on	 kuitenkin	 omat	 haasteensa,	

sillä IMS-ohjelmiston laajat mahdollisuudet 

saattavat	innostaa	välillä	vähän	liikaakin.	Alta	

löydät	vinkkejä	siihen,	miten	saat	enemmän	

irti	osioiden	tarjoamista	mahdollisuuksista	ja	

vältät tyypillisimmät sudenkuopat.

3.3.MITTARITJARAPORTIT

Markus Meurman

Vinkit	Mittarit-osion	tehokkaaseen	käyttöön:
1. Suunnittele	 mittarit	 alusta	 alkaen	 esim.	 BSC-näkökulmista.	 Mittarit-osiossa	 voi	 olla	

useita	 eritasoisia	mittareita.	 Pidä	 kirkkaana	mielessä,	 kuka	mittareita	 katsoo	 ja	missä	

tilanteessa.	Tämä	tuo	mittaristopuun	suunnitteluun	usein	selkeyttä.

2. Pidä	mittarit	niin	yksinkertaisina,	kuin	kehtaat.	Houkutus	rakentaa	erilaisia	laadulliseen	

arviointiin	tai	indeksilaskentaan	perustuvia	mittareita	on	usein	suuri,	vaikka	lopulta	ne	

ovat	kuitenkin	tyypillisesti	epäselviä	ja	suuritöisiä	päivittää.	Mieti	omasta	näkökulmastasi,	

jaksaisitko	 itse	 päivittää	 jotain	 mittaria	 -	 jos	 et,	 ei	 todennäköisesti	 jaksaisi	 kukaan	

muukaan.

3. Pidä	mittareiden	määrä	tolkullisena.	Mittari	ei	ole	itseisarvo,	vaikka	tietoa	olisikin	paljon	

ja	 helposti	 saatavilla.	 Jos	mitattava	 luku	 ei	 kiinnosta	 organisaatiossa	 ketään	 eikä	 sitä	

kukaan	ulkopuolinen	taho	vaadi,	 tehdään	mittaamista	vain	mittaamisen	 ilosta.	Hyötyä	

toiminnalle	ei	tällöin	todennäköisesti	saada.

4. Laatupäällikkö	 ei	 voi	 omistaa	 jokaista	 mittaria.	 Jokainen	 mittari	 tarvitsee	 omistajan,	

jonka	 vastuulla	 on	 pitää	 mittari	 ajan	 tasalla.	 Onnistumisen	 varmistamiseksi	 jokainen	

omistaja	tarvitsee	hyvän	koulutuksen	mittareiden	päivittämiseen.	
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Vinkit	Raportit-osion	tehokkaaseen	käyttöön:
1. Raportit	ovat	oiva	keino	 siirtää	 ja	 tallentaa	tietoa.	Suunnittele	 siis	 raporttipohjat	 aina	

osaksi jotain prosessia. Oivia paikkoja ovat esimerkiksi prosessien rajapinnat sekä muut 

sellaiset	prosessin	kohdat,	joissa	monimuotoisen	tiedon	tulisi	liikkua	ihmiseltä	toiselle.	

Hyvin	suunniteltu	raporttipohja	auttaa	tässä	sekä	dokumentoi	automaattisesti	tiedon.

2. Pidä	 raportit	 mahdollisimman	 yksinkertaisina	 äläkä	 käytä	 tolkutonta	 määrää	 avoimia	

kenttiä.	Mitä	pidempiä	raportteja	vaadit,	sitä	todennäköisemmin	ne	jäävät	käyttämättä.	

Mieti	 jokaisen	kentän	kohdalla,	onko	tieto	oikeasti	oleellista.	Tieto	voi	 tulla	 raporttiin	

myös	jo	osana	jotain	muuta	kenttää.	Ole	kriittinen	ja	pidä	kenttiä	määrä	vähäisenä.

3. Luo	käytäntö,	jolla	käsittelemättä	jääneet	raportit	saadaan	pidettyä	kurissa.	Olisi	kurjaa,	

jos	raportit	osio	olisi	täynnä	myöhässä	olevia	raportteja,	joissa	aikarajat	ovat	paukkuneet	

jo	 kuukausia	 sitten.	 Systemaattinen	 käytäntö	 (esim.	 osana	 jotain	 palaveria)	 tällaisen	

tilanteen	ennaltaehkäisemiseen	on	erittäin	hyvä	idea.

Kuva	6.	Mittaristoa	
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Käyttäessäsi	 Riskit-osiota,	 on	 tärkeää,	 että	

ensimmäisenä	luot	organisaatiosi	oman	tavan	

arvioida	riskejä.	Riskien	arviointikriteerit	on	

suositeltavaa	määrittää	järjestelmän	Ylläpito-

osiossa järjestelmävalvojan toimesta jo 

ennen varsinaisten riskien lisäämistä.

Riskiluokat
Sinun	 kannattaa	 aloittaa	 riskien	

käyttöönotto	määrittämällä	riskiluokat,	jotka	

helpottavat	 organisaatiotasi	 tunnistamaan	

ja	 hallitsemaan	 riskejään.	 Voit	 luokitella	

riskejä IMS-ohjelmistossa joko yksi- tai 

kaksitasoisesti.	 Kaksitasoisesti	 luokiteltuna	

ylin	 taso	kuvaa	niin	 sanottua	pääluokkaa	 ja	

riskit luokitellaan varsinaisiin alaluokkiin. 

Riskit voidaan jakaa esimerkiksi alla olevassa 

taulukossa	 esitettäviin	 pää-	 ja	 alaluokkiin.	

Muistathan,	 että	 voit	 ottaa	 riskiluokkia	

myöhemminkin	 pois	 käytöstä,	 jos	 joku	

luokista	jää	käyttämättä.	

3.4. RISKIT

Aki Kärnä

Kuva	7.	Lähde	Lähitapiola.	Riskiluokat
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Riskin	vaikuttavuuden	kohde
Voit	määrittää	riskeille	yhden	tai	useamman	

vaikuttavuuden	 kohteen.	 Näitä	 kohteita	

voivat olla esimerkiksi liiketoiminta, 

turvallisuus	 tai	 ympäristö.	 Miettiessäsi	

vaikuttavuuksien	 kohteiden	 määrää,	

kannattaa	 muistaa,	 että	 valittaessasi	

useamman kuin yhden kohteen, pitää 

määrittää	 yhteiset	 pelisäännöt	 siitä,	 kuinka	

niitä	 käytetään.	 Hyvänä	 nyrkkisääntönä	

voi	 pitää,	 että	 jos	 valittavissa	 on	 useampia	

kohteita, niin varsinaiselle riskille niitä 

valitaan	 vain	 yksi.	 Näin	 kannattaa	 toimia	

siitä	 syystä,	 että	 riskin	 suuruus	muodostuu	
kaavalla:

Riski	=	(todennäköisyys	*	vaikuttavuus	per	kohde	
X)	+	(todennäköisyys	*	vaikuttavuus	per	kohde	Y).

Eli	 jos	 valitaan	 riskille	 vaikuttavuus	 sekä	

kohteelle	X	että	Y,	niin	riskin	suuruus	kasvaa	

ja	 riski	 saattaa	 näyttäytyä	 tarkoitettua	

vakavampana.	 Usein	 riittää,	 että	 kohteita	

on ainoastaan yksi. Yleensä kyseessä ovat 

liiketoiminnan riskit, joita tarkastellaan.

Riskin	todennäköisyys	ja	vaikuttavuus
Riskien	 todennäköisyydelle	 ja	

vaikuttavuudelle	 voit	 määrittää	 omat	

asteikkosi ja näille asteikoille termit. 

Asteikot	 voidaan	 määrittää	 organisaation	

tarpeen mukaan esimerkiksi kolme- tai 

viisiportaiseksi ja asteikon termit määritetään 

sellaisiksi,	 että	 koko	 organisaatiossa	

ymmärretään	 todennäköisyydet	 ja	

vaikuttavuudet	 samalla	 tavalla.	 Eli	 jos	 kaksi	

organisaation	 eri	 henkilöä	 tunnistavat	

riskejä, niin he ymmärtävät samalla tavalla 

todennäköisyyden	 tai	 vaikuttavuuden	 ”2”	

viisiportaisessa asteikossa.

Todennäköisyyksien	 asteikossa	 voidaan	

käyttää	esimerkiksi	termejä:

1	=	tapahtuu	viikoittain
5	=	tapahtuu	harvemmin	kuin	10	vuodessa

Vaikuttavuuksien	asteikossa	voidaan	käyttää	

esimerkiksi termejä:

1	 =	Alle	 2	%	 yrityksen	 nettotuloksesta	 /	Alle	 3	
päivän poissaolo
5	 =	 Yli	 50	 %	 yrityksen	 nettotuloksesta	 /	
Työntekijän	pysyvä	työkyvyttömyys

Todelliset toimenpiteet riskin 
hallitsemiseksi 
Tunnistetuille	 riskeille	 voit	 määrittää	

hallintastrategian,	eli	käytännössä	sen,	mitä	

haluat riskeillesi tehtävän. Hallintastrategian 

mukaan	 riskille	 kirjataan	 konkreettiset	

toimenpiteet	 tavoitteen	 saavuttamiseksi.	

Esimerkiksi mitä toimenpiteitä tarvitset, jos 

tahdot vähentää riskiä?

Määriteltyäsi toimenpiteet, on hyvä idea 

viedä	 ne	 vielä	 eteenpäin	 käyttäen	 IMS-

ohjelmiston	 Tehtävät	 –	 osiota.	 Voit	 lisätä	

kullekin	 riskille	 tehtävän	 ja	 sen	 suorittajan	

aikatauluineen. Näin saat jokaisen riskin 

todelliset toimenpiteet kirjatuksi. 
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Ylläpito	 on	 hyvin	 keskeinen	 osio	 erityisesti	

pääkäyttäjille,	 joiden	 tehtävänä	 on	

varmistaa	 järjestelmän	 sujuva	 käyttö	

ylläpitämällä ja hallinnoimalla ohjelmistoa 

järjestelmänvalvojan oikeuksillaan. 

Tarvittaessa	 IMS-ohjelmiston	 Ylläpito-osio	

on	 jopa	 mahdollista	 piilottaa	 käytöstä	 pois	

kaikilta	muilta,	paitsi	pääkäyttäjiltä.	

Ylläpito-osiossa	 voidaan	 suorittaa	

erilaisia ylläpitotoimenpiteitä kuten valita 

järjestelmän yleinen oletuskieli ja muokata 

osiokohtaisia asetuksia. Alla muutamia muita 

esimerkkejä	ylläpidon	hyödyntämisestä.	

Ylläpidossa	 voidaan	 myös	 hallita	 käyttäjiä,	

käyttäjäryhmiä	 ja	 heidän	 oikeuksiaan.	

Ylläpidon	 kautta	 pääkäyttäjä	 voi	 siis	

esimerkiksi muokata, lisätä ja poistaa 

käyttäjiä	(kun	AS/SSO	ei	ole	käytössä)	

ja heidän oikeuksiaan valituissa 

käyttäjäryhmissä.	 Ylläpidon	 kautta	

voidaan	 myös	 seurata	 käyttäjiä	 ja	 heidän	

toteuttamiaan	 toimenpiteitä	 ohjelmiston	

tapahtumalokin	kautta.

Ylläpidon	avulla	voidaan	hallita	mittaristojen	

ulkoisia	tietolähteitä,	eri	osioissa	tarvittavia	

pudotuslistoja	ja	määrittää,	mitkä	tapahtumat	

luovat	viestin	itse	IMS-ohjelmistoon	ja	mitkä	

käyttäjän	 sähköpostiin.	 Ylläpidon	 kautta	

voidaan	yleisesti	tehdä	erilaisia	määrittelyjä	

ja	luokittelutietoja	muille	välilehtien	osioille.	

Ylläpidosta	voi	nähdä	myös	itse	ohjelmistoon	

liittyviä	tietoja.

3.5. YLLÄPITO

Ari	Laitinen

“Ylläpito on hyvin keskeinen 

osio erityisesti pääkäyttäjille”
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IMS-ohjelmiston	 käyttäjäryhmät	 ja	

käyttöoikeudet	 sekoittuvat	 helposti	

keskenään.	 Osiokohtaisia	 käyttöoikeuksia	

ovat	pääsääntöisesti	katsojan,	muokkaajan	ja	

hyväksyjän	roolit.	Käyttäjäryhmät	puolestaan	

ovat	 asiakaskohtaisesti	 nimettäviä	 ryhmiä,	

joihin	 lisätään	 ohjelmiston	 käyttäjiä	 heidän	

hallinnoimiseksi.

Ensimmäiset	 käyttäjäryhmät	 luodaan	

käyttöönoton	 yhteydessä,	 jotta	

järjestelmään	 voidaan	 lisätä	 käyttäjiä.	

Heillä on erilaisia oikeuksia katsella ja 

luoda	 sisältöä	 ohjelmistoon.	 Tämän	 jälkeen	

käyttäjäryhmälle	pitää	 lisätä	osiokohtaisesti	

käyttöoikeudet.	 Vasta	 sitten	 käyttäjäryhmä	

pääsee	 katselemaan,	 luomaan	 sisältöä	 tai	

hyväksymään	 sitä	 annettujen	 oikeuksien	

perusteella.

 

Jos	 IMS-ohjelmiston	 sisältö	 on	 todella	

avointa	koko	organisaatiolle	eli	kaikki	saavat	

nähdä	 kaiken,	 käyttöoikeusperusteinen	

käyttäjäryhmien	 jaottelu	 saattaa	 olla	

riittävä.	 Silloin	 kaikilla	 käyttäjillä	 on	 pääsy	

koko järjestelmään. Usein kuitenkin 

organisaatiossa	 tulee	 tarve	 lisätä	

katselijaryhmiä tai muokkaajaryhmiä 

sen	 mukaan,	 mitä	 enemmän	 käyttäjiä	

ohjelmistoon tulee tai mitä enemmän 

erilaista	 sisältöä	 järjestelmään	 luodaan.	

Tämän seurauksena saatetaan lisätä 

esimerkiksi	 käyttäjäryhmiä	 kuten	 “johto”	

tai	 “asiakas”,	 jonka	 avulla	 tiettyä	 sisältöä	

voidaan joko rajata tai tehdä vain heidän 

saatavilleen. Mitä enemmän järjestelmässä 

on	 käyttäjäryhmiä,	 sitä	 enemmän	 se	 myös	

työllistää	käyttäjien	hallintaa.

Hyviä	 käytäntöjä	 käyttäjäryhmien	
luonnissa
Käyttäjäryhmiä	 luodessa	 kannattaa	 aina	

miettiä,	 tarvitaanko	 uutta	 käyttäjäryhmää	

vai	 voidaanko	 henkilö	 esimerkiksi	 lisätä	 jo	

olemassa olevaan ryhmään, jossa hän saa 

tarvittavat	oikeudet.

3.6.PARISANAAKÄYTTÄJÄHALLINNASTA

Tomi Saarinen
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Hyviä	tapoja	luoda	käyttäjäryhmiä:
• Mieti,	kenellä	kaikilla	on	pääsy	ohjelmistoon.	Ovatko	käyttäjät	organisaatiosi	sisältä	vai	

onko	myös	joillain	ulkopuolisilla,	kuten	sidosryhmillä	pääsy	järjestelmään?

• Pohdi,	ketkä	tulevat	muokkaamaan	ja	hyväksymään	sisältöä.	Onko	järjestelmässäsi	vain	

muutama	pääkäyttäjä,	 jotka	 luovat	 ja	hallinnoivat	sisältöä	vai	onko	jokaisella	osastolla	

omat	sisällön	luojat	järjestelmässä?

• Huomioi,	millaista	sisältöä	ohjelmistossasi	hallitaan.	Onko	 järjestelmässä	sisältöä,	 jota	

kaikki	käyttäjät	eivät	saa	nähdä?

Käyttäjäryhmien	numerointi	
Hyviin	 käytäntöihin	 kuuluu	 myös	

käyttäjäryhmien	numerointi.	Käyttäjäryhmiä	

numeroidaan	 usein	 käyttöoikeuksien	

perusteella,	 jotta	 käyttöoikeuksien	

jakaminen on helpompaa. Yleinen tapa 

on	 luoda	 käyttäjäryhmät:	 10	 katsoja,	 20	

muokkaaja, 30 hyväksyjä ja 40 admin. 

Numerot	käyttäjäryhmien	edessä	järjestävät	

käyttäjäryhmät	 käyttöoikeusjärjestykseen.	

Vaikka	 pelkkä	 numerointi	 ei	 vielä	

tee	 käyttäjäryhmille	 minkäänlaista	

käyttöoikeutta	 järjestelmään,	 auttaa	 se	

kuitenkin	hahmottamaan,	millaisia	oikeuksia	

kyseiselle	käyttäjäryhmälle	usein	annetaan.

Esimerkiksi	 31	 johto	 tarkoittaa,	 että	

käyttäjäryhmälle	 annetaan	 usein	

hyväksymisoikeus	 sisältöön.	 Hienous	

numeroinnissa	 on	 se,	 että	 eri	 ryhmät	

tulevat numerojärjestykseen, jolloin 

käyttöoikeuksien	jako	selkeytyy.	Esimerkiksi	

prosessikarttaan	 voi	 olla	 hyväksymisoikeus	

vain	 johdolla,	 mutta	 HR-prosesseihin	

hyväksymisoikeus	olisi	myös	HR	esimiehillä	

(ks.	Kuva	9).	

Kuva	8.	Käyttäjäoikeudet	prosessikartalle Kuva	9.	Käyttäjäoikeudet	HR-prosessiin
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Käyttäjienhallinnan	muistisäännöt:	

• Muista,	että	käyttäjäryhmät	ja	ohjelmiston	osioiden	käyttöoikeudet	ovat	kaksi	eri	asiaa.	

Vaikka	 henkilö	 lisättäisiin	 muokkaajaryhmään,	 ei	 hän	 saa	 automaattisesti	 oikeutta	

muokata	osioiden	sisältöä,	vaan	ryhmän	oikeudet	tulee	olla	määritettynä	osiokohtaisesti.

• Ohjelmiston	käyttöönoton	yhteydessä	luodaan	usein	käyttäjäryhmät	katsoja,	muokkaaja,	

hyväksyjä	 ja	 admin.	Mikäli	 ohjelmiston	 sisältö	 on	 avointa	 koko	 organisaatiolle,	 nämä	

ryhmät	 riittävät.	 Käyttäjämäärän	 kasvaessa	 voi	 tulla	 tarve	 lisätä	 ryhmiä	 tarkemman	

käyttöoikeuksien	 hallinnan	 vuoksi.	 Tällöin	 voidaan	 lisätä	 ryhmiä,	 esim.	 johto,	 jonka	

avulla	tiettyä	sisältöä	voidaan	rajata	vain	heidän	saatavilleen.

• Käyttäjäryhmien	numerointi	helpottaa	ryhmien	hallittavuutta.	Numerot	ryhmien	edessä	

tuovat	ne	numerojärjestykseen,	jolloin	käyttöoikeuksien	jako	selkiytyy.
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4
I M S - K Ä Y T TÄ J Ä N	
O S A A M I S T A S O T

Olemme jakaneet IMS-ohjelmiston käyttäjän osaamistasot kolmeen 

luokkaan. Ohjelmiston parissa aloitteleva on väistämättä vielä noviisi, 

mutta pystyy kehittymään nopeasti seuraavalle taitotasolle. IMS-ässä 

hallitsee ohjelmiston perustoiminnallisuudet ja osaa hyödyntää niitä 

laatutyön tukena. Korkein taitotaso on IMS-guru, jonka saavuttaminen 

vaatii jo vankkaa käyttökokemusta.

Jos taitotasosi mietityttää, niin testaa osaamisesi kirjan lopussa olevan 

leikkimielisen testin avulla!
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1) IMS-noviisi 
Olet vasta tutustunut IMS-ohjelmiston 

käyttöön,	 etkä	 osaa	 vielä	 täysin	 hyödyntää	

sitä	 päivittäisessä	 työssäsi.	 Laadunhallinnan	

taitajana	osioiden	nimet	ovat	kuitenkin	tuttuja,	

mutta	 olet	 taidoiltasi	 ohjelmiston	 parissa	

vielä noviisi. Tällä tasolla kikkakolmoset ovat 

sinulle	vieraita,	mutta	 pystyt	 tarkastelemaan	

sisältöä	 ja	 ymmärrät	 ohjelmiston	 rakenteen.	

Olet	 päässyt	 myös	 prosessien	 kuvaamisessa	

alkuun,	 mutta	 piirtoeditorin	 käyttö	 tuntuu	

toistaiseksi kankealta.

Päästäksesi	 seuraavalle	 tasolle	 riittää,	 että	

otat	 ohjelmiston	 aktiiviseen	 käyttöön	 ja	

tutustut paremmin sen ominaisuuksiin 

käytännön	kautta.	

2) IMS-ässä 
IMS-ässänä	 hallitset	 jo	 pääpiirteittäin	

ohjelmiston toiminnallisuudet ja osaat 

tarvittaessa	opastaa	ohjelmiston	perusasioita	

muille.	Olet	tunnistanut	ohjelmiston	hyödyt	

ja sinulla on näkemys, miten se tukee 

työtäsi	 laadunhallinnan	 parissa.	 Keräät	

jatkuvasti	 lisää	 kokemusta	 ja	 ässiä	 hihaasi.	

Olet ennen kaikkea innokas oppimaan lisää 

ja	 kehittämään	 oman	 organisaatiosi	 IMS-

ohjelmiston	käyttöä.

Päästäksesi korkeimmalle taitotasolle, tulee 

sinun syventyä tarkemmin ohjelmiston 

toiminnallisuuksiin ja haastaa itseäsi. Tee 

rohkeasti	 harjoituksia	 ja	 kokeile	 osioiden	

hyödyntämistä	työssäsi.
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3) IMS-guru 
IMS-guru	 tuntee	 IMS-ohjelmiston	 läpikotaisin	 ja	 osaa	 hyödyntää	 sitä	 monipuolisesti	

laadunhallinnan	 tukena.	 Olet	 harjaantunut	 IMS-käyttäjä	 ja	 saattanut	 jopa	 olla	 mukana	

rakentamassa	toimintajärjestelmää	käyttöönotosta	asti	-	siis	todellinen	guru,	jonka	puoleen	

muut kääntyvät kaikissa ohjelmistoa tai laadunhallintaa koskevissa kysymyksissä!

IMS-guruksi ei synnytä vaan kuljetaan vaiherikas polku, jonka varrella olet ollut mukana 

projekteissa aina yksinkertaisimmista prosessikuvauksista ohjelmiston kokonaisvaltaiseen 

käyttöönottoon	 asti.	 IMS-guruna	 sinulla	 on	 korkein	 osaamisen	 taso,	 jonka	 ohjelmiston	

käyttäjä	pystyy	saavuttamaan.

IMS-guruna	 huolehdit	 ohjelmiston	 rakenteiden	 hallinnasta	 varmistaen	 luotavan	 sisällön	

yhdenmukaisuuden.	Ymmärrät	esimerkiksi,	että	yhtenäinen	prosessien	kuvaustyyli	parantaa	

huomattavasti	 käyttömukavuutta	 ja	 takaa	 laadukkaan	 lopputuloksen.	Organisaation	omat	

notaatiopaketit	 ovatkin	 usein	 sinun	 käsialaasi.	 Guruna	 huolehdit	 ohjelmiston	 sisällön	

ajantasaisuudesta	 kehittäen	 sitä	 yhdessä	muiden	 kanssa.	Ansiostasi	 ohjelmiston	 rooli	 on	

tunnistettu	 organisaatiossa	 ja	 sen	 tavoitteista	 on	 päätetty:	 on	 esimerkiksi	 ensiarvoisen	

tärkeää	määritellä,	mitä	sisältöä	ohjelmistossa	ylläpidetään	ja	mitä	pidetään	muilla	alustoilla.

Uusien	 käyttäjien	 kouluttaminen	 kuuluu	 myös	 toimenkuvaasi	 IMS-guruna.	 Sisäisen	

kouluttajan	rooli	onkin	ajautunut	automaattisesti	vastuullesi,	koska	sinun	tiedetään	olevan	

kyvykkäin	 ohjelmiston	 käyttäjä.	 Jaat	 mielelläsi	 tietämystäsi	 muillekin	 käyttäjille	 ja	 osaat	

hajauttaa	vastuun	viisaasti	heidän	kesken.

IMS-guruna suurin haasteesi ja todellinen tulikoe 

on	 ohjelmiston	 käyttöönotto	 koko	 organisaatiossa.	

Sitä ennen olet tunnistanut ensin itse ohjelmiston 

hyödyt	 voidaksesi	 vakuuttaa	 muutkin	 sen	 käytöstä.	

Käyttöönotto	 on	 suunniteltu	 organisaation	 koon	 ja	

toimintaympäristön	 mukaan.	 Se	 etenee	 sopivissa	

palasissa	 ja	 on	 ennen	 kaikkea	 ylhäältä	 alas	 johdettu	

projekti.
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Ensimmäinen viikko takana uudessa 

työpaikassa.	 Mieleni	 oli	 täynnä	 innostusta,	

mutta	 tavallaan	 sydämeni	 kaipasi	 vielä	

edelliseen	 työpaikkaani,	 jossa	 viimeisenä	

työpäivänäni	 ystävät	 taputtelivat	 minua	

selkään:	 ”Sinä	 se	 olet	 sitten	 varsinainen	

laatu-Ukko.”	 Uudella	 työpaikalla	 rakas	

lempinimeni ei vielä ollut vakiintunut ja 

tuntui niin muodolliselta, kun muut kutsuivat 

vain Ukoksi.

Olin näiden ensimmäisten päivien aikana 

yrittänyt	 sisäistää	 kaiken	 tarjotun	 tiedon,	

opetella tuntemaan edes lähimmät 

työtoverini	 nimeltä	 ja	 tutustunut	 täällä	

käytettävään	 laadunhallinnan	 IMS-

ohjelmistoon.	 Ehkäpä	 pientä	 koti-ikävää	

edelliseen	 paikkaani	 aiheuttikin	 juuri	 tämä	

ohjelmisto,	 sillä	 edellisessä	 työpaikassani	

hoidin	 laatupäällikön	 pestini	 kunniallisesti	

erilaisten	 työkalujen	 avulla.	 Ymmärtääkseni	

ohjelmiston	 hyödyn	 osana	 työtäni,	 olin	

keskittynyt	 vain	 erilaisten	 ominaisuuksien	

selailuun	 ja	 kieltämättä	 ennestään	 tuotettu	

sisältö	 näyttikin	 tasokkaalta.	 Toverillisten	

laatu-Ukko	 kommenttien	 sijaan	 työtoverini	

heitti	 humoristisen	 kommentin:	 ”Oletkos	

sinä	 ihan	 noviisitasoa	 näissä	 hommissa?”	

Tottahan	 minä	 laadunhallinnan	 päälle	

ymmärsin,	 mutta	 tällainen	 uusi	 ohjelmisto	

hämmensi	-	ajatella,	että	pitkän	urani	jälkeen	

sain	 juuri	 kuulla	 olevani	 tasoa	 noviisi.	 Eikö	

käsikirjoja	 saisi	 vain	 kirjoittaa	 suoraan	

totutusti	Wordilla?

Parin viikon päästä paikkakunnallani 

järjestettiin	avoin	IMS-käyttökoulutus,	johon	

osallistuin sekavin odotuksin: ohjelmisto 

tuntui	edelleen	jäykältä,	mutta	samalla	myös	

hyödylliseltä.	 Tuotetun	 sisällön	 laatu	 puhui	

puolestaan	 ja	 odotin	 malttamattomana	

kehittyväni	itse	sen	tasolle.	Päivän	mittaisen	

koulutuksen	 jälkeen	 lähdinkin	 kotia	 kohti	

odottaen	jo	seuraavaa	työpäivääni:	matkaan	

tarttui	 valtava	 määrä	 tietoa	 ja	 tahdoin	 jo	

malttamattomana	 päästä	 testaamaan	 niitä

4.1.TARINA:TIENIIMS-GURUKSI

Hanna Ahtola
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käytännössä.	Koulutuksesta	matkaan	tarttui	

myös	paljon	uusia	tuttavuuksia,	joista	osalla	

oli	 jo	 hieman	 enemmän	 käyttökokemusta	

ohjelmistosta. Heidän mukaansa uusien 

oppien avulla olisinkin jo ihan parissa 

viikossa	 taas	 elementissäni	 omassa	 laatu-

Ukon roolissa, olisinhan silloin jo ihan ässä 

myös	ohjelmiston	käytössä.	

Nyt kun katson taakseni, on muutamassa 

kuukaudessa	 tapahtunut	 jo	 valtavasti	

kehitystä.	 Uusi	 työpaikka	 avasi	 ihan	 uusia	

mahdollisuuksia. Koulutuksesta saamani 

uudet	 tuttavuudet	 houkuttelivat	 minut	

mukaan muutamaan laadunhallinnan 

tapahtumaan ja seminaariin, joissa niin 

osaamiseni kuin verkostonikin kasvoivat 

valtavasti.	 Lisäksi	 tämä	 verkostoni	 on	

tarjonnut	 tiiviisti	 vertaistukea	 IMS-

ohjelmiston	 käytössä	 ja	 kokemuksen	

sekä heidän täsmävinkkiensä avulla koen 

olevani	 ihan	 guru	 ohjelmiston	 käytössä.	

Laadunhallinta on palannut osaksi 

arkipäivääni	 ja	 pystyn	 taas	 nauttimaan	

työstäni.	 IMS-ohjelmiston	 käytön	 opettelu	

on	ollut	yksi	parhaita	panostuksiani	työhöni,	

sillä	päivittäinen	työskentelyni	on	tehostunut	

huomattavasti	 –	 eikä	 haittaa	 varmastikaan	

tee	innostukseni	tarttuminen	myös	muuhun	

henkilöstöön.	 Alussa	 noviisivitsejä	 viljellyt	

työtoverini	 on	 paljastunut	 mahtavaksi	

kollegaksi ja nykyään hän ilmestyykin 

ovelleni	kysyen:	”Mitäs	meidän	IMS-guru?”

EPÄSELVYYS	VASTUUKÄYTTÄJÄSTÄ
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OSAAMISEN PUUTE
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5
I M S -

K Ä Y T T Ö Ö N O T T O

Tietokirjan viides kappale on rakennettu ohjelmiston käyttöönoton 

tueksi. Kappaleen tarkoituksena on tarjota sinulle hyväksi havaittuja 

vinkkejä siitä, kuinka ohjelmisto saadaan sujuvimmin käyttöön paitsi 

ohjelmiston pääkäyttäjille niin myös koko henkilöstön parissa.
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IMS toimintajärjestelmä on suunniteltu ja 

tarkoitettu	 koko	 organisaatiosi	 hyödyksi.	

Tavoitteena	 on,	 että	 järjestelmä	 auttaa	

mahdollisimman	 montaa	 käyttäjää	 -	 vaikka	

organisaatiosi	 kaikilla	 työntekijöillä	 ei	 olisi	

lopulta	edes	pääsyä	järjestelmään,	niin	hyöty	

välittyy	 heillekin	 organisaation	 laadukkaan	

toiminnan	kautta.	Järjestelmän	käyttöönotto	

alkaa	 tyypillisesti	 pienemmällä	 ryhmällä	 ja	

tietyssä	 vaiheessa	 on	 tavoitteena	 levittää	

järjestelmän	 käyttö	 koko	 organisaatiolle.

Pelkän	 järjestelmän	 käytön	 osaaminen	 ei	

kuitenkaan	riitä	loppukäyttäjille	vaan	heidän	

pitää	 myös	 ymmärtää,	 miten	 järjestelmä	

auttaa	 heidän	 työtään.	 Tarkoituksena	

on,	 että	 järjestelmä	 tuottaa	 lisäarvoa	

pääsääntöisesti	 kaikille	 organisaation	

käyttäjille,	 eikä	 ole	mikään	 työstä	 irrallinen	

oleva	 asia	 tai	 lisä,	 joka	 pitää	 pakollisesti	

tehdä.	 Käyttöönottoon	 ei	 ole	 mitään	 yhtä	

ja oikeaa tapaa, vaan vaihtoehtoja on 

monia. Alla on lueteltu joitakin seikkoja, 

joita	 hyvä	 pohtia	 oman	 organisaatiosi	

ohjelmiston	 käyttöönoton	 kannalta.

5.1.OHJELMISTONKÄYTTÖÖNOTTO

Ari	Laitinen

Suunnitelma	ja	tuki	työlle
• Tee	käyttöönotosta	kirjallinen	projektisuunnitelma.	

• Sitouta	johto	tukemaan	järjestelmän	käyttöä.	(Yleensä	sitoutuminen	tapahtuu,	kun	osaa	

esittää	heille	järjestelmän	hyödyn:	miten	se	palvelee	sekä	liiketoimintaa	että	asiakkaita.)

Kohderyhmä ja tarpeiden tunnistaminen
• Rakenna	järjestelmää	tarpeeksi	laajalla	rintamalla,	jotta	voit	huomioida	loppukäyttäjien	

tarpeet	ja	toiveet	mahdollisimman	kattavasti.

• Varmista,	että	lopullinen	sisältö	tukee	järjestelmän	käyttäjiä	ja	heidän	tarpeitaan.
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Sisällön	onnistunut	luonti:
• Muista,	että	järjestelmän	sisältöön	vaikuttaa	hyvin	paljon	organisaation	koko,	rakenne	

ja	muut	erityispiireet,	 joten	käytännössä	on	mahdotonta	luoda	yhtä	mallia,	 joka	sopisi	

kaikille. 

• Organisaatiosi	 erityispiirteiden	 tunnistamisen	 jälkeen	 on	 hyvä	 miettiä	 tiettyjä	

reunaehtoja,	 jotta	 järjestelmä	 ei	 heti	 alkumetreillä	 karkaa	 käsistä.	 Organisaatio	 voi	

alussa	päättää,	että	esimerkiksi	prosessit	pyritään	kuvamaan	neljän	klikkauksen	päähän	

tai	että	mittareita	saa	vain	luoda	kourallisen	yhtä	ydinprosessia	kohden.	Tällaiset	tietyt	

organisaatiokohtaiset	 pelisäännöt	 on	 hyvä	 luoda	 jo	 heti	 järjestelmän	 rakentamisen	

alkuvaiheessa.

• Huomioi,	 että	 järjestelmän	 tarkoitus	 ja	 sisältö	 pitää	 olla	 hyvin	 käyttäjien	 tiedossa.	

Kukaan	ei	halua	käyttää	epämääräistä	järjestelmää.

• Myös	liian	keskeneräisen	järjestelmän	lanseerausta	kannattaa	varoa,	sillä	käyttäjät	eivät	

välttämättä	jaksa	vierailla	keskeneräisessä	 järjestelmässä.	Keskeneräisyyden	tunne	voi	

lopulta	jäädä	kummittelemaan	valmiiseenkin	järjestelmään.

Käyttäjien	tukeminen:
• Tue	loppukäyttäjää	tarvittavilla	koulutuksilla	ja	ohjeistuksilla.	

• Määritä	järjestelmälle	vastuuhenkilö(t).	

• Keskeiset	avainhenkilöt	pitää	olla	järjestelmän	käyttäjien	tiedossa.	

• Määritä	 vastuuhenkilöt	 myös	 itse	 sisällölle:	 jos	 prosesseille,	 dokumenteille	 jne.	 on	

määritelty	vastuut	ja	mahdolliset	katselmointivälit,	vastuuhenkilöt	vastaavat	tarvittavien	

muutosten tekemisestä. 

• Järjestelmä	 ei	 ole	 koskaan	 lopullisesti	 valmis.	 Voit	 aina	 kehittää	 sitä	 paremmaksi	

käyttäjilleen!
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5.2.10ASIAKASVINKKIÄONNISTUMISEEN

1. Nosta	ohjelmisto	jatkuvasti	esille.	Kerro,	missä	on	tietoa	ja	mihin	sitä	tarvitaan.	

2. Opasta	tarvittaessa	kädestä	pitäen.	

3. Nimeä	toimialakohtaiset	pääkäyttäjät	koko	organisaation	pääkäyttäjän	lisäksi.	

4. Pidä	yhteisiä	koulutuksia	ja	vertailutilaisuuksia	kuvaajille	ja	pääkäyttäjille.	

5.	 Tee	 selkeä	 vastuunjako:	 kenellä	 on	 viimekäden	 vastuu	 tietojen	 oikeellisuudesta	 ja	

ajankohtaisuudesta.

6. Ota	loppukäyttäjät	mukaan	mahdollisimman	aikaisin.	

7.	 Pidä	käyttäjäkoulutuksia	non-stoppina	niin	uusille	kuin	vanhoillekin	käyttäjille.	

8. Tarjoa vertaistukea. 

9. Osallista	henkilöstöä	IMS-ohjelmiston	käyttöön.	

10. Aloita	IMS-ohjelmiston	käyttö	pienemmistä	projekteista.	

“Niissä yksiköissä, joissa IMS 

on päätetty ottaa käytttöön, on 

jalkautus onnistunut”

- Asiakkaan suusta kuultuna -
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Peikko	 on	 1965	 perustettu	 betoni-

rakenteiden liitososiin ja -rakenteisiin 

erikoistunut	 perheyritys.	 Peikko	 Group	

työllistää	 yli	 tuhat	 henkeä	 neljässä	 eri	

maanosassa.	 Myyntitoimistot	 sijaitsevat	 yli	

30	 eri	 maassa	 ja	 tehtaita	 löytyy	 seitsemän	

eri maan alueelta. 

Vuonna	 2012	 Peikko	 Group	 asetti	 tavoit-

teeksi	 raportoinnin	 kehittämisen	 näkyväksi	

kaikille	tehtaille,	myyntiyksiköille	ja	konsernin	

johdolle.	 Samalla	 haluttiin	 muutoinkin	

yhtenäistää laatu- ja toimintajärjestelmää 

kaikissa	 Peikko	 Groupin	 toimipisteissä.	

Tähän	etsittiin	sopivaa	työkalua	ja	päädyttiin	

IMS-järjestelmään. Eräänä ratkaisevana 

tekijänä	laatujohtaja	Riitta	Pönniö	mainitsee	

IMS-ohjelmiston toiminnallisuuksien kat-

tavuuden. Laatujohtamiseen IMS tarjosi ne 

toiminnallisuudet joita he hakivat. Samoin 

esimerkiksi	käyttäjäryhmien	muodostaminen	

ilman	 erillistä	 lisensiointia	 on	 IMS:n	 etu	

kilpailijoihin	nähden,	toteaa	Pönniö.

Multi	site	-ympäristön	haasteet
Maailmanlaajuinen toiminta monissa 

eri toimipisteissä loi omat haasteensa 

käyttöönotossa.	Osassa	tehtaita	oli	käytössä	

jo	omat	sertifikaatit	ja	sertifiointisopimukset	

eri	sertifioijien	kanssa.	

Laatu-	 ja	 toimintadokumentit	 olivat	 usein	

paikallisilla	 kielillä	 ja	 materiaali	 oli	 monesti	

saatavilla	 vain	 paperimuodossa.	 Pönniö	

toteaa	 alkuun	 haasteena	 olleen	 erityisesti	

yhteistyön	 vähäisyyden	 tehtaiden	 välillä:	

esimerkkinä	 hän	 mainitsee	 reklamaatiot,	

joiden	 käsittelylle	 ei	 ollut	 yhtenäistä	

menetelmää	eikä	näkyvyyttä.	Muun	muassa	

tähän IMS toi suuren avun, kun poikkeamia 

voitiin	 alkaa	 käsittelemään	 tehtaiden	välillä	

ja	seurata	niiden	käsittelyä.

ProPeikko	 –projekti	 yhtenäistää	
toimintaa ja laatua
ProPeikko-projekti	 aloitettiin	 vuoden	 2013	

alussa	 hyödyntäen	 IMS-ohjelmistoa	 laadun	

ja toiminnan yhtenäistämisuudistuksessa. 

5.3.ONNISTUNUTASIAKASCASE:PEIKKOGROUP
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Aikataulun	 osalta	 tavoitteena	 oli	 saada	

projekti	 päätökseen	 joulukuun	 2013	

puoliväliin	mennessä.		Heti	alkuun	nimettiin	

konsernin pääprosessit ja niille omistajat. 

Samoin	 projektiryhmän	 jäsenille	 nimettiin	

vastuuprosessit,	 joiden	 kuvausta	 jatkettiin	

prosessin omistajien ja heidän nimeämiensä 

henkilöiden	 kanssa.	 Projektin	 etenemistä	

seurattiin	ohjausryhmässä	ja	projektiryhmän	

kokous	pidettiin	joka	toinen	viikko.	

Samassa	 yhteydessä	 laadittiin	 yhteinen	

toimintakäsikirja ja lukuisa määrä muita 

toimenpiteitä,	 joihin	 kuului	 myös	 roolien	

selkeyttäminen,	 toiminnan	 tehostaminen,	

mittariston	 kerääminen	 tehtailta	 sekä	

prosessikuvausten	 luominen.	 Tavoitteeksi	

asetettiin	 myös	 yhden	 sertifiointilaitoksen	

käyttö	 ja	 auditoinnin	 haluttiin	 tapahtuvan	

multi	 site	 -periaatteella.	 ”Edellä	 mainitun	

toimintakäsikirjan uudistamisen lisäksi 

laadittiin	yhteinen	laatu-,	ympäristö-	terveys-	

ja	 turvallisuuspolitiikka	 (QEHS)	 ja	 luotiin	

näille	 osa-alueille	 omat	 mittaristot	 IMS:in”,	

kertoo	 Pönniö.	 Vanhat	 tehdaskohtaiset	

politiikat	poistettiin	käytöstä.

IMS	aktiivisessa	käytössä	
Laatupalavereissa seurataan IMS:stä  KPI 

-mittareita,	 jotka	 näkyvät	 yhtenäisenä	

kaikissa toimipisteissä. Toiminnan ja 

raportoinnin läpinäkyvyys on parantanut 

tehtaiden	välistä	kommunikointia	ja	samalla	

parhaita	yhteisiä	käytäntöjä	on	otettu	tehtailla	

käyttöön.	 Myös	 konsernin	 ja	 paikallisten	

prosessien ymmärrys on parantunut. IMS:n 

tuomana	 suurimpana	 etuna	 Pönniö	 näkee	

IMS:n tuoman läpinäkyvyyden niin konsernin 

kuin	 tehtaiden	 kuin	 myyntiyksiköiden	

välille.	 ”Näkyvyys	 myös	 mahdollistaa	

sujuvan konsernin strategiaan perustuvien 

tavoitteiden	 implementoinnin	 kaikkiin	

tuotanto-	ja	myyntiyksiköihin.”

Kokonaisuudessaan	Pönniö	sanoo	ProPeikko	

-projektin	 onnistuneen	 hyvin.	 Projektin	

tavoitteet	 on	 saavutettu	 ja	 aikataulu	 piti.	

IMS on ollut onnistunut valinta ja se on 

aktiivisessa	käytössä	koko	Peikko	Groupilla.	

”Erityisesti	 laatupäälliköt	 tehtailla	 käyttävät	

IMS:ä	päivittäin	 -	muut	 tarvittaessa”,	 sanoo	

Pönniö.
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6
I M S -

P A LV E L U T

Tämä kappale esittelee lyhyesti sinulle ja organisaatiollesi tarjolla olevat 

IMS-koulutuspalvelut sekä IMS-lisäpalvelut. Asiakastiimimme on aina 

tavoitettavissasi, jos kaipaat tukea, koulutusta tai lisäominaisuuksia 

ohjelmistoosi. Yhteystiedot löydät Tietokirjan lopusta!
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IMS-auditointisparraus
Auditointi	lähestymässä,	mutta	organisaatio	

ei	 ole	 vielä	 auditointikunnossa?	 IMS-

Auditointisparrauksessa	 konsultti	 ohjaa	

auditointiin	 valmistautumistasi:	 saat	 apua	

ja	tukea	nykytilan	arvioinnissa	ja	tilanteesta	

riippuen	 myös	 konsultin	 apua	 tarvittavien	

materiaalien	työstössä.	

IMS-Auditointisparrauksessa	 konsultti	

tukee	 standardivaatimusten	 läpikäymisessä	

ja	 auttaa	 kääntämään	 ne	 koko	 henkilöstön	

ymmärrettävälle	 kielelle.	 Konsultin	

johdolla	 saat	 tarkan	 arvion	 nykytilastasi,	

jossa	 arvioidaan	 myös	 mahdolliset	

tulevan auditoinnin poikkeamat ja 

tarvittavat	 kehitystoimenpiteet	 niiden	

ennaltaehkäisemiseksi. 

IMS-klinikka
Tuntuuko IMS-ohjelmiston itsenäisen 

käyttöönoton	 vaihe	 haastavalta?	 IMS-

Klinikka	 on	 ketterä	 täsmäratkaisu,	 jossa	

käsitellään	 tehokkaasti	 juuri	 sinulle	

ajankohtaisia prosesseja tai ohjelmiston 

osioita.	 Klinikka	 tarjoaa	 loistavan	 hyödyn	

suhteessa	käytettyyn	aikaan.

IMS-ohjelmistokoulutus
IMS-Ohjelmistokoulutus on palvelu 

organisaation	 IMS-osaamisen	 kasvat-

tamiseen ja laadunhallinnan tehostamiseen. 

IMS-ohjelmistokoulutuksia voidaan toteut-

taa IMS-ohjelmiston eri osa-alueista.

Koulutuksen jälkeen pystyt ymmärtämään 

ja hallitsemaan IMS-ohjelmiston paremmin 

sekä	 näet	 sen	 entistä	 houkuttelevampana	

työkaluna	 toiminnan	 systematisoimiseen.	

Ennen kaikkea koulutuksen tarkoituksena 

on	 herättää	 juuri	 sinun	 innostuksesi,	

mielenkiintosi	 ja	 kyvykkyytesi	 laatutyön	

jatkamiseen. 

6.1.IMS-KOULUTUSPALVELUT
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IMS-Sharepoint-upotukset
Jos	 käytöstäsi	 löytyy	 sisäisen	 viestinnän	

kanavana SharePoint ja toimintajärjestelmän 

ylläpitoon	IMS-ohjelmisto,	pystyt	hallitusti	ja	

tehokkaasti	jakamaan	tietoa	henkilöstöllesi	

myös	 SharePointin	 kautta.	 Tarvitset	

vain	 	 käyttöösi	 kertakirjautumispalvelun	

(SSO).	 Konsultin	 johdolla	 pääset	

opettelemaan	 SharePoint-upotusten	

suunnittelua,	toteutusta	ja	ylläpitoa	omassa	

ympäristössäsi.

Koulutuspalvelun jälkeen toiminta-

järjestelmän ylläpito tapahtuu edelleen 

tutussa	 IMS-ohjelmistossasi,	 mutta	

henkilöstösi	 tavoitettavissa	 on	 entistäkin	

laajempi	viestintäkanava.	

IMS	sidosryhmien	käytössä
Haluaisitko antaa sidosryhmillesi pääsyn 

IMS-ohjelmistoosi	 tietoturvallisesti?	 IMS	

Sidosryhmien	 käytössä-koulutuspalvelussa	

konsultti	auttaa	ja	ohjaa	sinua	määrittämään,	

kuinka sidosryhmä päästetään parhaiten 

ohjelmistoon.	 Konsulttimme	 ottaa	 aina	

huomioon	 tietoturvan,	 IMS-ohjelmiston	

lisenssiin	 liittyvät	asiat	 sekä	kertoo	hyvistä	

käytännöistä.

IMS	sisäisten	auditointien	työkaluna
Moni tuntee sisäiset auditoinnit haastaviksi 

ja	 tehottomiksi,	 vaikka	 ISO-perheen	

standardit	 sitä	 vaativatkin.	 Konsultin	

johdolla	voit	määritellä	sisäisten	auditointien	

käytännöt	 järkevästi	 ja	 arvoa	 lisäävästi	

hyödyntäen	 samalla	 IMS-ohjelmistoa	

koko	 auditointien	 elinkaaren	 ajan.	 Myös	

itse	 auditointia	 harjoitellaan	 yksi	 kierros	

konsultin	mentoroimana.

Koulutuspalvelu tarjoaa sinulle 

tarkoituksenmukaiset	 työkalut	 ja	 sisäisen	

auditoinnin	käytännöt,	joita	voidaan	käyttää	

tukemassa	 muitakin	 auditointimuotoja.	

Tavoitteena	 on	 auditointiosaamisen	 sekä	

-ymmärryksen	kasvu	koko	organisaatiossa.	

IMS-tilanneanalyysi
IMS-Tilanneanalyysi on etäkatsaus 

organisaatiosi	 IMS-järjestelmään.	 Konsultti	

käy	 läpi	 ohjelmistosi	 sisällön	 sekä	

analysoi datan ja koostaa näiden pohjalta 

tilannekatsauksen	 kehitysehdotuksineen,	

jonka avulla voit parantaa ohjelmiston 

käyttöä	organisaatiossasi.	
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Formy 
Formy	 on	 nopea	 raportointityökalu,	

joka ei vaadi vastaajalta kirjautumista 

IMS-ohjelmistoon.	 Käytännössä	 Formy	

julkaisee halutuista IMS-ohjelmistoon 

luoduista	 raporttipohjista	 täytettävät	

verkkolomakkeet.	Näille	 lomakkeille	kirjattu	

tieto	tallentuu	automaattisesti	ohjelmistoon.	

Formya	 voidaan	 käyttää	 esimerkiksi	

asiakaspalautteen	keräämiseen.	

Teema 
Teema	 luo	 visuaalisesti	 miellyttävän	

käyttäjäkokemuksen.	 Sen	 avulla	 IMS-

ohjelmistoon	 voidaan	 luoda	 käyttäjän	

näköinen	 ulkoasu	 personoitavan	 teeman	

mukaisesti.	

SSO eli kertakirjautuminen 
Kertakirjautuminen on suunniteltu 

keskittämään	 ja	 helpottamaan	 etenkin	

suurten	 organisaatioiden	 käyttäjähallintaa.	

SSO	 automatisoi	 tunnistautumisen	 ja	 lisää	

turvallisuutta	ohjelmiston	käyttäjälle.	

6.2.IMS-LISÄPALVELUT
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LIITE: IMS-OSAAMISTASOTESTI 

Vastaa	seuraaviin	kysymyksiin	annettujen	vaihtoehtojen	avulla.	

Rastita	vastauksesi	ja	laske	lopulta	minkä	värisiä	vastausruutuja	valitsit	eniten.

ENITEN PUNAISIA:  Oho! Laadunhallinta 

voi	olla	tuttua,	mutta	IMS-ohjelmiston	

käyttö	ei	vielä	suju	luontevasti.	Olet	

tasoltasi IMS-Noviisi. 

ENITEN KELTAISIA: Sinulla on aina 

muutama ässä hihassa ja tarpeeksi 

käyttökokemusta	IMS-ohjelmistosta	

neuvoaksesi	työkavereitasi	yleisimmin	

kysytyissä asioissa! Olet tasoltasi IMS-Ässä. 

ENITEN	VIHREITÄ:	Mahtavaa!	Sinun	

neuvoosi laadunhallinnan tai IMS-

ohjelmiston	suhteen	voi	aina	luottaa	ja	

usein	sitä	työkaverisi	kyselevätkin.	Eikä	

ihmekään, olethan tasoltasi täysi IMS-

Guru!	Nyt	voi	leikata	seuraavalla	sivulla	

olevan	ruusukkeen	työhuoneesi	seinälle	

muistuttamaan	osaamisestasi!
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TILAA MUISTIINPANOILLE 
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LIITE: TERMIT AAKKOSITTAIN

ALKEISTIETO 

ARTER

AUDITOINTI

BSC

Mittareiden	taustalla	olevaa	raaka-
dataa.

Arter Oy on IMS-ohjelmiston taust-
alla toimiva yritys. Sisältää noin 6o 
henkeä Helsingissä

Selvittää,	täyttääkö	organisaatio	
sille	asetettuja	vaatimuksia.	Sisäinen	
auditointi	tehdään	itse	ja	ulkoisessa	
sen	suorittaa	riippumaton	ulkopuo-
linen taho.

Balanced	Score	Card,	joka	on	
tavoitejohtamisen	periaatteille	
kehitetty	toiminnanohjauksen	suori-
tuskykymittaristo.

BUSINESS	MODEL	CANVAS

GDPR

HELPDESK

IMS

Strategisen johtamisen visuaalinen 
työkalu,	joka	tiivistää	liiketoiminnan	
ydinkohdat.

General	Data	Protection	Regulation	
eli EU:n toukokuussa 2018 voimaan 
astunut	tietosuoja-asetus.

Arterin tekninen tuki ja apukanava, 
johon voit olla yhteydessä aina, kun 
joku	mietityttää.	

Integrated Management System 
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IMS-PÄIVÄ

IMS-TIETOKIRJA

INPUT/SYÖTE

ISO

IMS-asiakkaiden	vuosittainen	koho-
kohta ja antoisa vertaisoppimisen 
tilaisuus.

Asiakkaan idea, jonka me Arterilla 
toteutimme.

Signaali, joka käynnistää prosessin 
tai	resurssi,	jonka	prosessi	vaatii	
onnistuakseen. 

International	Standardization	
Organization	eli	kansainvälinen	
standardointiorganisaatio,	joka	
vastaa kaikista ISO-standardeista. 
Myös	adjektiivina	suuri,	kookas,	
massiivinen. 

KATSELMOINTIVÄLI

KÄSIKIRJA

KÄYTTÄJÄ

KÄYTTÄJÄRYHMÄ

Automatisoitava	muistutus	sisällön	
ajantasalla pitämisestä.

Teos,	joka	esittää	keskeiset	käytän-
nön	tiedot	joltakin	alalta.

IMS-käyttäjä	on	tyypillisesti	tiedon	
katsoja,	tarkastaja,	hyväksyjä	ja/tai	
muokkaaja yhdessä tai useammassa 
ohjelmiston osiossa.

Asiakaskohtaisesti	nimettävä	ryhmä,	
johon	lisätään	ohjelmiston	käyttäjiä	
heidän hallinnoimiseksi. 

IMS-GURU	

Tuntee ohjelmiston läpikotaisin ja 
osaa	hyödyntää	sitä	monipuolisesti	
laatutyön	tukena.	On	saanut	Arterin	
IMS-osaamistestistä	IMS-gurun	
tuloksen:	tunnistaa	työhuoneen	
seinällä komeilevasta ruusukkeesta. 

JÄRJESTELMÄ

Tiettyjen	periaatteiden	mukainen	
kokonaisuus. Sijainniltaan tai 
toiminnaltaan yhteen kuuluvien 
osien kokonaisuus. Organisaa-
tiossa	määrittelee	toimintatavat	ja	
varmistaa	vaatimustenmukaisuud-
en. 
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LAATU

LEAN

MAHDOLLISUUS

MITTARI

Vaatimustenmukaisuutta.	Oleel-
liseen	keskittymistä.	Asiakkaan	
odotusten	täyttämistä	ja	ylittämistä.	
Huonon laadun kustannuksien min-
imointia.	

Sitä,	että	jokin	on	saavutettavissa	
tai	toteutettavissa.	

Signaali, joka käynnistää prosessin 
tai	resurssi,	jonka	prosessi	vaatii	
onnistuakseen. 

Organisaation	tuloksista	tai	suori-
tuskyvystä	kertova	kuvaaja.	Myös	
itsetoimiva	mittauslaite.

OHJELMISTO

OSIO

OUTPUT/TUOTOS

PROSESSI

Useista	ohjelmista,	niiden	tiedosto-
ista	ja	dokumentaatiosta	muodostu-
va kokonaisuus. 

IMS- ohjelmiston yläotsikot ovat 
osioita	(esimerkiksi	prosessit,	
käsikirjat	jne).	Myös	jonkun	
kokonaisuuden osa.

Prosessissa syntyvä tuote, palvelu 
tai muu tuotos.

Sarja	suoritettavia	toimenpiteitä,	
jotka	tuottavat	määritellyn	lopputu-
loksen. 

KÄYTTÖOIKEUS 

Rajaa	ohjelmistossa	pääsyä	tietoihin	
ja ominaisuuksiin. 

NOTAATIO

Nuottikirjoitus	tai	tietojärjestelmän	
mallinnuskielessä	käytettävä	
merkintätapa. Käytetään usein 
myös	prosessien	kuvaamisen	sym-
boleista	puhuttaessa.
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RISKI

SIX	SIGMA

STANDARDI

STRATEGIA

Uhka	tai	vaara,	että	haitallinen	tai	
epämieluisa tapahtuma toteutuu. 
Myös	adjektiivina	kookas,	roteva,	
voimakas. 

Työkalu,	jonka	keskeisenä	ajatukse-
na on vähentää prosessin vaihtelua.

Asettaa	vaatimuksia	organisaation	
toiminnalle.	Myös	adjektiivina	nor-
maali.

Asettaa	toimintaa	ohjaavat	päämäärät	
epävarmoissa olosuhteissa.

TEMPLATE

TEMPUT

TIETOTURVA

UHKA

Dokumenttipohja,	joka	määrittää	
hyväksyntä-	ja	versiointikäytännöt	
dokumenteille.

Tarkoittaa	prosessia	sanaketjussa	
”input,	temput,	output”.	Myös	taitoa	
vaativa	liikesarja	(monikko).

Tarkoittaa	tiedon	saatavuuden,	
luottamuksellisuuden	ja	eheyden	
ylläpitämistä.

Mahdollisesti	toteutuva	epämieluisa,	
pelottava	tai	vahingollinen	seikka.	

PÄÄKÄYTTÄJÄ 

Kovimman	tason	IMS-käyttäjä,	joka	
hallinnoi	muita	käyttäjiä.

TAVOITE

Pyrkimyksen kohde, päämäärä, 
tarkoitus tai maali. 

3-SIVUTEKNIIKKA

IMS-ohjelmistossa	käytettävä	
tekniikka prosessien kuvaamiseen. 
Sisältää yhteenvedon, pros-
essikaavion ja vaiheiden kuvaukset.

9-KENTTÄ

Myös	”laadun	sudokuna”	tunnet-
tu	työkalu,	jolla	pystyy	siististi	
tiivistämään	organisaation	kuin	
organisaation	yhdelle	paperiarkille.
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ASIAKKUUSASIOISSA TEITÄ AUTTAA:
Arterin	asiakastiimi

sähköpostitse:	asiakaspalvelu@arter.fi	tai
soittamalla:	09	8683	3630

OHJELMISTON TEKNISISSÄ ASIOISSA TEITÄ AUTTAA:
Arterin tekninen tuki

sähköpostitse	support@arter.fi	tai
soittamalla	+358	44	292	8791
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