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Mihin suuntaan ”Q” kehittyy

Työketjujen kokonaisuus
Sähköisten työvälineiden hallinta
Järjestelmien tehokkuus ja integroiminen
Turvallisuus
Tietoturva
Vastuullisuus / Läpinäkyvyys / Kestävä kehitys
Ketteryys / Kustannusten hallinta
Resurssitehokkuus
Kokonaisarkkitehtuuri / Palveluarkkitehtuuri
Tiedolla johtaminen
Verojalanjälki
Systeeminen muutos



ASQ Global State of Quality survey 2013 

• Suomessa ISO-standardeihin pohjautuvan laatuviitekehyksen 
käyttö on kaikkein vähäisintä

• Nousevien laadun metodologioiden käytössä ja 
kouluttautumisessa Suomi on selvästi jäljessä USA:ta ja Kiinaa (  
Lean ja Lean Six Sigma). Saksan kanssa samalla tasolla.

• Meillä on hyvät työkalut laatudatan keräämiseen, mutta 
tilastollisten menetelmien hyödyntämisen kouluttamisessa Suomi 
on selkeästi keskiarvon alapuolella ja osin todella paljon jäljessä 
USA:ta, Saksaa ja Kiinaa

• Suomessa ei perehdytetä aktiivisesti alihankkijoita ja 
kumppaneita omaan laadunhallintaan

• Asiakaslähtöisyys oli myös selkeästi heikompaa kuin 
verrokkimaissa
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Excellence Model EFQM 

”Erinomaiset organisaatiot kehittävät toimintaansa ja 
ylläpitävät sitä tasolla, joka täyttää tai ylittää kaikkien 
sidosryhmien odotukset.” 

• Ei siis riitä että kehittää. Pitää tietää miksi ja minkä sidosryhmän 
näkökulmasta. Pelkkä omistaja- tai asiakasnäkökulma eivät riitä 
erinomaisuuteen, myös henkilöstö ja kumppanit sidosryhminä pitää 
segmentoida ja tunnistaa heidän tarpeensa pitkällä aikavälillä.

• Ei myöskään riitä, että hetkellisesti saavutetaan hyviä tuloksia, vaan 
toiminta ja sen tulokset tulisi ylläpitää sidosryhmien odotuksia 
vastaavalla tasolla pitkäkestoisesti.
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Arviointi on laatikoiden välisten yhteyksien ymmärtämistä
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RADAR eli arviointitekniikka
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Määrittele
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Laatu on yksinkertaista 
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