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Johtamisen tasotesti.
Testaa johtamisjärjestelmänne vahvuus ja ajantasaisuus. Saat nopean arvion 
organisaationne vahvuuksista ja selkeät askelmerkit seuraavalle tasolle.

Testin avulla arvioit nykyisen johtamisjärjestelmänne toimivuutta tai sitä, mitä 
dokumentoidun ja strategiaa tukevan järjestelmän rakentaminen teiltä vaatisi.

Kysymykset on jaettu neljään osaan, jotka ovat perusta, laadun hallinta, tiedon 
käsittely ja strategia. Huomioithan, että tulokset ovat suuntaa-antavia. Parhaan 
arvion johtamisjärjestelmän nykytilanteesta saat keskustelemalla asiantuntijan 
kanssa.

A. Perusta kuntoon
B. Laatu haltuun
C. Tieto liikkeelle
D. Strategia töihin

Tasotestin osa-alueet



A. Perusta kuntoon.
Ymmärrys yrityksen toimintaympäristöstä on kriittistä erityisesti, kun 
ympärillä myllertää. Tiedon –  sen hiljaisenkin – kuvaaminen auttaa 
jäsentämään pelikenttään ja perehdyttämään uudet pelaajat suju-
vasti. Dokumentointi tuo kaikkien toimintaan selkeyttä ja yhteisen 
suunnan. Samalla tieto on kaikkien saatavilla, parhaimmillaan missä ja 
milloin vain.

Mitkä seuraavista pitävät paikkansa yrityksenne kohdalla?
Johtamisjärjestelmämme perustuu yrityksen                              
kirjattuun strategiaan.
Toimintaympäristömme on kuvattu ja liiketoiminnan           
vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat määritelty.
Asiakkaamme ja heidän tarpeensa on kuvattu.
Tärkeimmät sidosryhmät on nimetty, samoin heidän vaati-
muksensa yritystämme kohtaan. 
Liiketoimintamme osa-alueet on kuvattu.
Tärkeimmät prosessit, kuten myynti ja tuotanto,                          
on tunnistettu ja kuvattu.
Organisaation jäsenten roolit ja vastuut on määritelty.
Liiketoiminnallamme on arvoihin ja visioon perustuva           
laatupolitiikka ja siitä johdetut, mitattavat laatutavoitteet.
Dokumentointikäytännöt on määritelty, ja niitä noudatetaan.
Johtamisjärjestelmämme dokumentaatio on koostettu        
esimerkiksi käsikirjaksi.
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B. Laatu haltuun.
Laatu on merkittävä kilpailukykytekijä. Laadun hallinta ja jatku-
va parantaminen edellyttävät selkeitä tavoitteita, systemaattista 
seurantaa ja sitkeää tekemistä. Palkintona on yhä parempi laatu ja 
asiakastyytyväisyys, joista puhutaan.

Mitkä seuraavista pitävät paikkansa kohdallanne?
Henkilöstömme tuntee johtamisjärjestelmämme, ja heillä on 
tarvittavat työkalut, ohjeet ja resurssit sen toteuttamiseen. 
Johdamme sidosryhmäyhteistyötä systemaattisesti, esim.         
arvioimalla säännöllisesti toimittajia ja asettamalla yhteistyölle 
tavoitteet.
Analysoimme tunnistettujen riskien todennäköisyydet ja vaiku-
tukset sekä niihin liittyvät mahdollisuudet suunnitelmallisesti?
Keräämme ja käsittelemme poikkeamat ja reklamaatiot              
systemaattisesti, niiden juurisyihin puuttuen. 
Suoritamme sisäisen auditoinnin vuosittain.
Suoritamme johdon katselmuksen vuosittain.
Meillä on jokin muu systemaattinen tapa arvioida säännöllisesti 
toimintamme sekä tuotteidemme laatua?
Käytössämme on jatkuvan parantamisen toimintamalli:          
suunnittele – toteuta – arvioi - tee korjaukset.
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C. Tieto liikkeelle.
Tiedon on oltava nopeasti saatavissa, helposti käsiteltävissä ja 
vilkaisulla ymmärrettävissä. Menestykseksi tieto muuttuu, kun sitä 
hyödynnetään. Lisäksi, kun tiedonkeruuta ja käsittelyä automati-
soidaan, saadaan lisää tehokasta työaikaa meille ihmisille. 

Mitkä seuraavista pitävät paikkansa kohdallanne?
Yrityksemme dokumentit sijaitsevat pilvipalvelussa.
Käytössämme on moderni työkalu sisäiseen viestintään ja          
tiedonjakamiseen.
Kehitämme systemaattisesti toimintaamme asiakas- ja              
henkilöstökyselyiden avulla.
Hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja tuotannon tai                      
palveluiden ohjauksessa.
Hyödynnämme sähköistä taloushallinto-ohjelmaa.
Hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja markkinoinnin                   
analysointiin ja/tai myynnin ohjaukseen.
Johdon käytössä on raportointityökalu, joka mittaa                         
tavoitteiden saavuttamista.
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D. Strategia töihin.
Johtamisjärjestelmän perustana on aina yrityksen toimenpideta-
solle kirjattu strategia. Strategia ohjaa yritystä kohti tavoiteltua 
suuntaa, ja johtamisjärjestelmä antaa tavoitteiden saavuttamiseen 
työkalut ja toiminnalle tukevat raamit. Strategisessa johtamisjär-
jestelmässä strateginen ja operatiivinen johtaminen ovat kiinteästi 
symbioosissa.

Mitkä seuraavista pitävät paikkansa kohdallanne?
Hallitustyö ohjaa yrityksen tavoiteasettelua ja strategista 
kehittämistä.
Asiakkaan näkökulma on aidosti keskiössä, kun tuotteita ja 
palveluita tuotetaan ja kehitetään.
Toimintaa johdetaan tiedolla:                                                      
johdolla on päätöksenteon tukena käytettävissään kaikki 
keskeisimmät laadun, talouden, myynnin ja tuotannon 
mittarit visuaalisina, reaaliaikaisesti päivittyvinä graafeina.
Yrityksellä on nimetty laatupäällikkö, jolla on osaamista ja 
resursseja johtaa laatua.
Työyhteisön, organisaatiokulttuurin ja työntekijöiden 
hyvinvoinnin merkitys on ymmärretty ja se huomioidaan 
systemaattisesti johtamisessa.
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TULOKSET.  Millä tasolla olet ?

Minimitaso

A B C DYht.

Perustaso

Hyvä operatiivinen taso

Proaktiivinen edistynyt taso

Strateginen tasoA: 8-10 p.
B: 7-8 p.
C: 6-7 p.
D: 5 p.

Johtamisjärjestelmässä on  
joitain oikeita elementtejä, 
mutta kokonaisuus on puut-
teellinen.

A. Johtamisjärjestelmän do-
kumentaatio vastaa pääosin
ISO 9001 -laadunhallintastan-
dardin vaatimuksia

Yhteispisteet >15 p. Johta-
misjärjestelmä on jalkautunut  
käytäntöön ja siinä on edistyk-
sellisiäkin elementtejä, mutta 
perustassa on kehitettävää.

Perustason 
A-ominaisuudet

B. Laadunhallinta näkyy kaikkien
arjessa, johto on sitoutunut siihen 
ja jatkuvan parantamisen mallia
hyödynnetään systemaattisesti.

Hienoa, 
parannatte 
jatkuvasti!

Mahtavaa, olette 
ajan tasalla!

Hyvän operatiivisen 
tason ominaisuudet

C. Käytössä on sähköiset 
ympäristöt ja työkalut, joilla
tietoa kerätään, käsitellään ja
raportoidaan.

Huippua, 
kilpailukykynne 
säilyy ja paranee!

Proaktiivisen edistyneen 
tason ominaisuudet

D. Johtamisjärjestelmä kytkeytyy kiinteästi
strategiaan,  jossa laatu näkyy läpileikkaavana ele-
menttinä. Johtaminen/strategia perustuu tiedolla 
johtamiseen ja ennakoivaan kehittämiseen, jossa
asiakas on nostettu keskiöön.

A: 8-10 p.
B: 7-8 p.
C: 6-7 p.

A: 8-10 p.
B: 7-8 p.

A: 8-10 p.
TAI
yht >15 p.

A: 0-7 p.
TAI
yht 0-14 p.

Muista, että 
järjestelmä 
palvelee teitä!

Minimitaso

Tästä on 
hyvä kehittää 
eteenpäin!

+

+

+



KEHITYS.  Kuinka pääset seuraavalle tasolle ?

Kartoita esim. gap-analyysin avulla 
keskeiset vaatimukset dokumentaa-
tiolle. 
Laadi laatukäsikirja, ja peilaa sitä 
standardin  vaatimuksiin ja  omiin 
tarpeisiisi.

Minimitasolta 
perustasolle

Rakenna helpot työkalut laadun 
seurantaan, jatkuvaan parantamiseen 
sekä riskien ja mahdollisuuksien 
hallintaan. 
Sitouta henkilöstö järjestelmän yllä-
pitämiseen ja kehittämiseen.

Arvioi mittareiden ja työkalujen help-
poutta ja tarkoituksenmukaisuutta. 
Hanki tarkoituksenmukaisia digi-
taalisia työkaluja, joilla sujuvoitatte 
laadunhallinnan ja johtamisen käy-
täntöjä.

Arvioi johtamisen, hallitustyön ja 
strategisen päätöksenteon yhteyttä 
johtamisjärjestelmään. 
Rakenna tiedolla johtamisen proses-
sit siten, että päätöksenteko poh-
jautuu reaaliaikaiseen ja relevanttiin 
tietoon. Panosta työyhteisön ja yksi-
löiden kehittämiseen ja nosta asiakas 
keskiöön.

Perustasolta hyvälle 
operatiiviselle 

tasolle

Hyvältä operatiivi-
selta tasolta 

proaktiiviselle 
tasolle 

Proaktiiviselta 
tasolta strategiselle 

tasolle



Ota yhteyttä.
Antti Huuskonen

Jouni Halonen

antti.huuskonen@talentree.fi
050 374 8084

jouni.halonen@talentree.fi
040 093 0905

Verkossa
talentree.fi
Laatujärjestelmät ja lean
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