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Jatkuva parantaminen
Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen
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• Akkreditointi vuodesta 1993

• Väkiviinan ja alkoholia sisältävien juomien

ja teknokemiallisten tuotteiden kemiallinen testaus

34 akkreditoitua analyysimenetelmää

• Notified body 1994

• Henkilöstö:  kemistiä, 10 laboranttia ja sihteeri
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• 9500 näytettä (70 000 analyysiä) vuodessa

• ACL kuuluu Alkon organisaatioon

• Kaksi laboratoriota, päälaboratorio Alkon pääkonttorin 
yhteydessä ja sivulaboratorio Altian Rajamäen tehtaalla

• ACL tarjoaa alkoholijuomien analyysipalveluja viranomaisille, 
yrityksille, tukkukauppiaille ja maahantuojille

• Suurimmat ulkopuoliset asiakkaat (yht. n. 50 % työmäärästä)

– Altia Oy

– STTV

– Vinmonopolet (Norja)

– X
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Esimerkkejä akkreditoiduista menetelmistä
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EVIRAn hyväksyminen 2006
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ACL:n osallistuminen eri työryhmien toimintaan 
ja kansainväliset yhteydet

• Kotimaiset 

– Viini- ja alkoholiasioiden alajaosto (MMM)

– Kontaminanttiasiantuntijat (KTM)

• OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) 

– Suomen virallisena edustajana toimiminen OIV:n
analyysimenetelmien alakomiteassa.  Pekka Lehtonen valittiin ko
alakomitean puheenjohtajaksi kesällä 2006.

– asiantuntijana elintarvikkeiden turvallisuus –komiteassa. 

• Pohjoismainen yhteistyö

– Alko, Systembolaget, Vinmonopolet,Färsaaret, Islanti

• EU-kokoukset
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Jatkuva parantaminen

• Ensimmäinen ajatus:

• ”Tämähän on itsestäänselvyys !”

• ”Eihän paikalleen voi jäädä; jos et muutu 
niin  huonosti käy”
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4.2.2 Laboratorion laatuun liittyvän johtamisjärjestelmän toimintaperiaatteet, 

mukaan lukien laatupolitiikka, tulee määritellä laatukäsikirjassa (voidaan 

käyttää myös muuta nimitystä). Yleiset tavoitteet tulee määritellä ja 

katselmoida johdon katselmuksen yhteydessä. Laatupolitiikka tulee julkaista 

ylimmän johdon valtuutuksella. Laatupolitiikan tulee sisältää vähintään 

seuraavat asiat:

a)… b)… c)…

e) laboratorion johdon sitoutuminen tämän kansainvälisen standardin 

noudattamiseen ja johtamisjärjestelmän vaikuttavuuden jatkuvaan 

parantamiseen.

e) the laboratory management's commitment to comply with this International 

Standard and to continually improve the effectivenessof the management 

system.

SFS-EN ISO/IEC 17025:2005



4.2.3 Ylimmän johdon tulee osoittaa sitoutumisensa johtamisjärjestelmän 

kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä sen vaikuttavuuden jatkuvaan 

parantamiseen.

4.2.3 Top management shall provide evidence of commitment to the 

development and implementation of the managementsystem and to 

continually improving its effectiveness.

4.10 Parantaminen

Laboratorion tulee jatkuvasti parantaa johtamisjärjestelmänsä

tehokkuutta käyttämällä hyväksi laatupolitiikkaa, 

laatutavoitteita, auditointien tuloksia, tietojen analysointia, 

korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä sekä johdon 

katselmuksia.

SFS-EN ISO/IEC 17025:2005
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Jatkuva parantaminen

• "Toistuva toiminta, jolla lisätään kykyä täyttää
vaatimukset" 

• Esimerkkejä tavoista

– tavoitteiden ja mittareiden avulla tapahtuva 
parantaminen 

– suorituskykyvajeiden tunnistamiseen perustuva 
parantaminen (nykytila - tavoitetila - ero) 

– palautejärjestelmiin perustuva parantaminen 

Jatkuva parantaminen - mikä vaikuttaa onnistumiseen - Qualitas Fennica Oy.htm
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Menestystekijät

• Jos johto sisäistää parantamisen suoraan tuottavuuteen ja 
tulokseen vaikuttavaksi ja sitä kautta pitää asiaa 
luonnollisena liiketoiminnan perusasiana, lähtökohdat 
jatkuvalle parantamiselle ovat hyvät. 

• Johto luo ja vaikuttaa siihen kulttuuriin, jolla muu henkilöstö
suhtautuu asioihin.

• Henkilöstön tiedot ja taidot sekä osaaminen on osoittautunut 
merkittäväksi menestystekijäksi. 

Jatkuva parantaminen - mikä vaikuttaa onnistumiseen - Qualitas Fennica Oy.htm
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Esimerkkejä jatkuvasta 
parantamisesta ACL:ssa

• Menetelmiin liittyvä

–Menetelmien ”hionta”
vertailumittausten tulosten pohjalta

– esim. vertailutesteissä pisteet 
samalla puolella viivaa: 
menetelmää muuttamalla saatu 
asia kuntoon

Ominaispaino - M219 akkreditoitu 

2005-2006 DAPS näytteet D1 ja E4
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• Asiakkaat

– Asiakaskyselyt tulleet säännöllisiksi

– Asiakkailta oppiminen

• Näytteet

–määrä kaksinkertaistunut viidessä vuodessa

• Laatukäsikirja

– selkeytetty ja huomioitu uudet vaatimukset

• Auditoinnit

– sekä ulkoiset että sisäiset auditoinnit parantaneet 
jatkuvasti toimintaa
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• Yhtiön tuki

– Laadun tärkeys ”myyty” onnistuneesti Alko Oy:lle

– ”Alkosta saa tutkitun turvallisen tuotteen”

• Poikkeavan toiminnan kirjaukset

– kirjataan ja otetaan esille mm. laatukatselmuskokouksessa

• Henkilöstö

- kehityskeskustelut

- henkilöstökyselyt

- henkilöstö avainasemassa v. 2007 kehityskohteissa koko   
Alkossa
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• Johtamisen kannalta

– prosessit selkiytyneet

– kehityskeskusteluissa löytynyt ongelmakohtia

– palaverit tihentyneet

• Suuntaukset Alkossa

– ”askel asiakkaan suuntaan”
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SFS:n sivuilta: Jatkuva parantaminen

• Organisaation pysyvänä tavoitteena tulisi olla kokonaisvaltaisen 
suorituskyvyn jatkuva parantaminen.

saavutetaan etuja organisaation suorituskykyyn parantamalla 
organisaation kyvykkyyttä

• parantamistoimien linjaus organisaation strategisiin tavoitteisiin nähden 
kaikilla tasoilla

• joustavuus tarttua nopeasti tilaisuuksiin.

• saadaan johdonmukainen organisaation laajuinen lähestymistapa 
jatkuvaan parantamiseen

• tarjotaan henkilöstölle jatkuvan parantamisen työkaluja ja menetelmiä
koskevaa koulutusta

• asetetaan kaikkien organisaatiossa työskentelevien henkilöiden 
tavoitteeksi tuotteiden, prosessien ja järjestelmien jatkuva 
parantaminen

• asetetaan tavoitteet ohjaamaan jatkuvaa parantamista ja luodaan 
mittausmenetelmät sen seuraamiseksi

• tunnistetaan ja tunnustetaan parannukset.


