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Alkusanat 

 

Toiminnan hyvä laatu toteutuu kun tuotteet sekä palvelut vastaavat asiakkaan odotuksia, 
ympäristövaikutukset ovat hallittuja, henkilöstön terveys ei vaarannu ja henkilöstön turvalli-
suus on varmistettu sekä kannattavuus turvaa toiminnan jatkuvuuden. 

Tässä toimintakäsikirjassa on kuvattu Lujatalo Oy:n toimintatavat, laadunhallinnan, työter-
veyden ja työturvallisuuden sekä ympäristönäkökohtien huomioimiseksi tehtävät toimenpi-
teet.   

Lujatalo Oy:n toimintajärjestelmä täyttää SFS-EN ISO 9001:2008, SFS-EN OHSAS 
18001:2007 ja SFS-EN ISO 14001:2004 vaatimukset.  

 

 

Jussi Tanhuanpää 

toimitusjohtaja 
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1 YRITYSKUVAUS 

1.1 Lujatalo Oy 

Lujatalo Oy kuuluu Luja-yhtiöihin, joka on yksi Suomen suurimmista rakennusalan konser-
neista. Yritys toimii valtakunnallisesti noin 1600 ammattilaisen voimin. Luja on kestävän ra-
kentamisen edelläkävijä niin betoni- ja kuivatuotteiden valmistajana kuin uudis- ja korjaus-
rakentajana. Lujatalo on sekä asunto- että toimitilarakentaja, jonka erikoisalaa on peruskor-
jaus sekä energiatehokas rakentaminen. Muut Luja-yhtiöt ovat Lujabetoni Oy ja Fescon Oy. 

Lujatalolla on kuusi alueyksikköä: Uusimaa, Pirkanmaa, Itä- ja Keski-Suomi, Kaakkois-
Suomi, Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi.  

1.2 Toiminta-ajatus 

Lujatalo on tavoiteltu ja rehti yhteistyökumppani, joka rakentaa ja korjaa taloudellisesti ja 
tehokkaasti yhdessä asiakkaan kanssa hänen tarpeidensa pohjalta.  

1.3 Visio ja arvot 

Lujatalo on johtava korjausrakentaja, haluttu työpaikka ja yhteistyökumppani. Lujatalo on 
kasvukeskusten kysytyimpien uudiskotien markkinoija. Lujatalon arvot ovat yhteneväiset 
Luja-yhtiön arvojen kanssa. 

L Liian suuria riskejä ja velkoja vältetään 
U Uudistaminen ja kehittäminen 
J Johtamistapa on osallistuva 
A Asiakas on avainasemassa 
T Tehokkuus ja kannattavuus 

1.4 Toimintapolitiikka  

Lujatalon toiminta perustuu arvoihin ja sen tavoitteena on vision toteutuminen. Toimintapo-
litiikka määrittelee laadun, ympäristön ja työterveyden sekä turvallisuuden periaatteet joita 
noudatamme. Toimintapolitiikan toteutuminen, soveltuvuus ja päivitystarpeet katselmoi-
daan vuosittain pidettävissä johdon katselmuksissa. 

Toimintapolitiikan toteutumista seurataan mittareilla. Tavoitteena on toiminnan jatkuva pa-
rantaminen sekä hyvä kannattavuus. Toimitusjohtaja vastaa toimintapolitiikan toteutumi-
sesta huolehtimalla riittävistä resursseista sekä tavoitteisiin pyrkimisestä ja toimintatapojen 
noudattamisesta. 

1.4.1 Asiakas ja laatu 

Lujatalo kantaa vastuunsa tuotteen ja palvelun laadusta. Lujatalon asiakkaalle luovuttaman 
kohteen pitää olla sopimuksen mukainen. Laatua on myös aikataulun ja kustannusarvion 
pitäminen. Seuraamme asiakkaittemme tyytyväisyyttä säännöllisesti vuosittain. 

1.4.2 Henkilöstö, työterveys ja työturvallisuus 

Lujatalo kehittää jatkuvasti henkilöstönsä osaamista, työssä jaksamista sekä työturvalli-
suutta. Vaihtuvuuden hallitseminen ja tapaturmien estäminen ovat tavoitteemme. 

1.4.3 Ympäristö 

Ympäristön tilan parantamiseksi ja ympäristöpäämääriemme saavuttamiksi hallitsemme 
toimintaamme liittyvät ympäristöriskit, vähennämme jätteiden määrää ja kehitämme raken-
nuksia vähemmän ympäristöä kuormittaviksi.  
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2 JOHTAMINEN 

2.1 Toiminnan hallinta 

Vastuu laadunohjauksen ja -varmistuksen suorittamisesta, työterveyden ja työturvallisuu-
den noudattamisesta sekä ympäristönsuojelusta on yrityksen jokaisella työntekijällä. Orga-
nisoinnin mukaisen vastuualueensa puitteissa jokaisella on sekä oikeus että velvollisuus 
vastata oman ja muiden työn laadusta, tarvittavien laadunvarmistustoimenpiteitten suorit-
tamisesta, työn turvallisesti ja terveyttä vaarantamatta tekemisestä sekä haitallisten ympä-
ristövaikutusten hallinnasta. 

Prosessikuvaus ja kohdetiedoston asiakirjat määrittelevät yksityiskohtaisesti toimenpiteet ja 
vastuut. 

Johdon edustajina toimivat kehitys- ja työturvallisuuspäälliköt. Heidän velvollisuuksinaan 
ovat järjestelmän toteutus, ylläpito ja raportointi ylimmälle johdolle järjestelmän suoritusky-
vystä ja parannustarpeista. 

2.2 Toiminnan organisointi, vastuut ja valtuudet 

2.2.1 Organisointi 

Lujatalon organisaatio jäsentyy:  
1) alueittain sekä 
2) toiminnoittain.  

Aluejohtajat vastaavat yksikön toiminnasta maantieteellisen jaon mukaisesti. 

 

Johtamisprosessit 
 

  Alueyksikkö 

Aluejohtaja 

 Alueyksikkö 

Aluejohtaja 

 Alueyksikkö 

Aluejohtaja 

 

Prosessi 1 
Prosessin omistaja  prosessi 1  prosessi 1  prosessi 1  

        

Prosessi 2 
Prosessin omistaja  prosessi 2  prosessi 2  prosessi 2  

        

Prosessi 3 
Prosessin omistaja  prosessi 3  prosessi 3  prosessi 3  

        

 

Tukiprosessit 
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2.2.2 Asiantuntijaryhmät 

Lisäksi toiminnoittain ja liiketoiminnoittain on perustettu matriisissa toimivia asiantuntija-
ryhmiä, jotka kehittävät toimintaansa: 
1) hakemalla, vertaamalla, jakamalla ja tarvittaessa luomalla parhaita käytäntöjä, 
2) varmistamalla yhteisesti sovittujen toimintamallien alueellisesta toteutuksesta sekä 
3) viemällä läpi kehitysprojekteja. 

Asiantuntijaryhmiä on seitsemän: 
� Lujakoti-ryhmä (liiketoiminto), 
� hankekehitysryhmä (liiketoiminto), 
� laskentaryhmä (toiminto), 
� hankintaryhmä (toiminto), 
� takuu- ja vastuutyöryhmä (toiminto),  
� kalustoryhmä ja 
� energiatehokkuusryhmä. 

Kehitysryhmä osallistuu laajasti sekä ydin- että tukiprosessien kehittämiseen ja analysoin-
tiin sekä toimintajärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon. 

2.2.3 Toiminnan organisointi 

Toiminnan alueellinen organisointi kuvataan organisaatiokaavioissa. Yksilöidyt tehtävä-
/työvaihekohtaiset vastuut määritellään osaprosessikuvauksissa ja Kohdetiedoston doku-
mentaatiossa. Organisaation vastuuhenkilöt on kuvattu organisaatiokaavioissa. 

2.2.4 Yhtiön edustaminen 

Hallituksen toimivalta on luonteeltaan yleinen siten, että hallitus voi yhtiötä sitovalla tavalla 
ratkaista kaikki asiat, joita ei osakeyhtiölaissa ole nimenomaan säädetty ratkaistavaksi yh-
tiökokouksessa. 

Yhtiön normaaliin liiketoimintaan liittyvää yhtiön edustamista varten hallitus nimeää yhtiölle 
prokuristeja, jotka voivat kirjoittaa yhtiön nimen liiketoimintaan liittyviin tavanomaisiin sopi-
muksiin.  

Tavallisuudesta poikkeavissa tilanteissa, esimerkiksi yhtiön omistamaa kiinteistöä myytä-
essä, yhtiön nimen kirjoittaminen on mahdollista ainoastaan hallituksen tekemän asiaa 
koskevan päätöksen ja normaalisti siihen sisällyttämän erityisen valtuutuksen perusteella. 

Henkilöstö on oikeutettu asemavaltuutuksensa perusteella tekemään yhtiötä sitovia pää-
töksiä ja sopimuksia tehtävänimikkeensä mukaisista tavanomaisista asioista. 
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2.2.5 Päätöksenteko ydinprosesseissa 

Lujatalon liiketoiminnot jaetaan kolmeen ydinprosessiin: Ratkaisu-, Lujakoti- ja Palveluliike-
toimintoprosessi. Seuraavissa taulukoissa on kuvattu ydinprosessien keskeisimmät pää-
tökset ja päätösten vastuuhenkilöt. Osaprosessin sisäinen päätöksentekovastuu kuvataan 
osaprosessikuvauksissa. 

Vastuut 

Päätökset Vastuuhenkilö 

Lujatalon vision ja strategiset tavoitteet Hallitus  

Strategian sisältö Strateginen johtoryhmä, päätös 
hyväksytettävä hallituksella 

Lujatalon vuosittaiset budjetit Strateginen johtoryhmä, päätös 
hyväksytettävä hallituksella 

Alue- ja tulosyksiköiden perustamiset ja lopet-
tamiset 

Strateginen johtoryhmä, päätös 
hyväksytettävä hallituksella 

Tuotemerkkien eli brändien hyväksyminen Strateginen johtoryhmä 

Tuki- ja palvelutoimintojen keskitys- ja hajau-
tusaste ja organisointi 

Strateginen johtoryhmä 

Kannustus- ja palkkausjärjestelmät ja niiden 
muutokset 

Strateginen johtoryhmä, päätös 
hyväksytettävä hallituksella 

Henkilöstöasiat: organisaatiorakenne, nimik-
keistö/tittelit 

Strateginen johtoryhmä 

Yhteiset toimintatavat ja politiikat Strateginen johtoryhmä 

Kehitystoiminnan vuosisuunnitelma Strateginen johtoryhmä 

Merkittävistä yrityskohtaisista kehitysprojek-
teista päättäminen sekä niiden tuloksien ja 
toteutuksen seuranta (myös Pro gradu ja dip-
lomityöt) 

Strateginen johtoryhmä, kehi-
tysryhmä 

Rakennuttaminen 

Päätökset Vastuuhenkilö 

Tontin tai rakennuspaikan ostotarjous (ehdol-
linen) 

Toimitusjohtaja 

Tontin ja tonttiyhtiön hankinta  Hallitus 

Tontin tai rakennuspaikan vuokraussopimus Yksikön johtaja 

Rakennussuunnitelmien ja kustannusarvioi-
den hyväksyminen hankkeen käynnistämistä 
varten 

Aluejohtaja 

Perustajaurakointikohteen rakentamisen 
käynnistyspäätös 

Hallitus 
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Rakentaminen 

Päätökset Vastuuhenkilö 

Laskettavat ja tarjottavat kohteet Yksikön vetäjä, aluejohtaja tai 
toimitusjohtaja kohteen suuruu-
desta riippuen 

Urakkatarjouksen sisältö Työ ja/tai aluepäällikkö 

Urakkasopimuksen sisältö Työ ja/tai aluepäällikkö 

Rakentamisen valmistelun käynnistäminen 
(työnsuunnittelun aloituspalaveri) 

Työ- ja/tai aluepäällikkö 

Rakentamisen käynnistäminen (työmaan 
käynnistyspalaveri) 

Yksikön vetäjä, aluejohtaja tai 
toimitusjohtaja kohteen suuruu-
desta riippuen 

Kausisopimusten sisältö ja kausisopimus-
toimittajat 

Hankintapäällikkö 

Sopimushankintojen sisältö ja toimittajat Hankintapäällikkö, työpäällikkö tai 
hankkeen vastuuhankkija 

Kalustoinvestoinnit Strateginen johtoryhmä 

Toimenpiteet takuuajan asiakasreklamaa-
tioiden perusteella 

Työ ja/tai aluepäällikkö 

2.2.6 TTT-vastuut 

Lähtökohtaisesti TTT-vastuu kuuluu koko henkilöstölle. Jokainen Lujatalon palveluksessa 
oleva on velvollinen omassa työssään noudattamaan Lujatalon TTT-periaatteita, TTT-
järjestelmän ohjeistusta ja työturvallisuuslakeja ja asetuksia sekä viranomaisten ohjeita. Al-
la olevassa taulukossa on kuvattu TTT-järjestelmään liittyvät vastuut ja valtuudet tarkem-
min.  

 

TTT-järjestelmän osa Vastuuhenkilö 

Toimintapolitiikka Toimitusjohtaja 

TTT-päämäärien, -tavoitteiden ja -ohjelmien 
laatiminen sekä niiden toteuttamisen varmis-
taminen 

Työturvallisuuspäällikkö (laatii) 
Toimitusjohtaja (hyväksyy) 
Aluejohto ja kaikki päälliköt 
(varmistavat toteuttamisen) 

Lakisääteisten ja muiden vaatimusten täyttä-
misen varmistaminen 

Aluejohtajat ja kaikki päälliköt 

TTT-järjestelmää koskevien vaatimusten täyt-
täminen 

Kaikki yrityksen palveluksessa 
olevat ja yritykselle työskente-
levät henkilöt 

TTT-järjestelmän suorituskyvyn seuranta ja 
jatkuva parantaminen sekä raportointi johdolle 

Johdon edustaja, työturvalli-
suuspäällikkö 
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Lujatalossa on ylimmän johdon toimesta nimetty työturvallisuuspäällikkö, joka valvoo, että 
TTT-järjestelmä täyttää OHSAS 18001–standardin vaatimukset ja raportoi johdon edusta-
jalle yrityksen työterveyden ja työturvallisuuden tasosta ja TTT-järjestelmän suorituskyvystä 
ja vaatimuksen mukaisuudesta. Lisäksi työturvallisuuspäällikön tehtäviin kuuluu: 
� seurata työturvallisuuslainsäädännön muutoksia ja tiedottaa muutoksista eri organisaa-

tiotasoille, 
� ylläpitää TTT-järjestelmään liittyviä ohjeita ja muita asiakirjoja sekä 
� tiedottaa TTT-asioista eri organisaatiotasoille ja järjestää tarpeen mukaan TTT-koulutusta 

yhdessä koulutusorganisaation kanssa. 
 

2.2.6  Ympäristövastuut 

Lähtökohtaisesti vastuu ympäristöstä kuuluu koko henkilöstölle. Jokainen Lujatalon palve-
luksessa oleva on velvollinen omassa työssään noudattamaan Lujatalon ympäristöpolitii-
kan periaatteita ja ympäristöjärjestelmän ohjeistusta. Alla olevassa taulukossa on kuvattu 
ympäristöjärjestelmään liittyvät vastuut ja valtuudet tarkemmin.  

 

Ympäristöjärjestelmän osa Vastuuhenkilö 

Toimintapolitiikka Toimitusjohtaja 

Ympäristöpäämäärien, -tavoitteiden ja -
ohjelmien laatiminen sekä niiden toteuttami-
sen varmistaminen 

Ympäristöasiantuntija (laatii) 
Toimitusjohtaja (hyväksyy) 
Aluejohto ja kaikki päälliköt 
(varmistavat toteuttamisen) 

Lakisääteisten ja muiden vaatimusten täyttä-
misen varmistaminen 

Aluejohtajat ja kaikki päälliköt 

Ympäristöjärjestelmää koskevien vaatimusten 
täyttäminen 

Kaikki yrityksen palveluksessa 
olevat ja yritykselle työskente-
levät henkilöt 

Ympäristöjärjestelmän suorituskyvyn seuranta 
ja jatkuva parantaminen sekä raportointi joh-
dolle 

Johdon edustaja, ympäristö-
vastaava 

  

Lujatalossa on ylimmän johdon toimesta nimetty ympäristöasiantuntija, joka valvoo, että 
ympäristöjärjestelmä täyttää ISO 14001 –standardin vaatimukset ja raportoi johdon edusta-
jalle yrityksen ympäristönsuojelun tasosta ja ympäristöjärjestelmän suorituskyvystä ja vaa-
timuksen mukaisuudesta.  

Lisäksi ympäristöasiantuntijan tehtäviin kuuluu: 
� seurata ympäristölainsäädännön muutoksia ja tiedottaa muutoksista eri organisaatiotasoille, 
� ylläpitää ympäristöjärjestelmään liittyviä ohjeita ja muita asiakirjoja sekä 
� tiedottaa ympäristöasioista eri organisaatiotasoille ja järjestää tarpeen mukaan ympäristö-

koulutuksia. 
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2.3 Johtaminen 

2.3.1 Resurssit 

Liiketoimintasuunnitelmissa määritetään yksiköiden ja toimintojen resurssitarpeet vuosit-
tain. 

Projektien resurssitarve määritetään tarjousvaiheessa ja yksilöidään toteutuksen yhteydes-
sä mm. seuraavissa hankekohtaisissa suunnitelmissa: 
� työmaan tavoitearvio 
� työmaan yleisaikataulu  
� työmaan hankinta-aikataulu 
� työmaan käynnistyspalaverin pöytäkirja 

2.3.2 Palaverit 

Noudatamme yrityksessämme yhteisesti sovittuja kokous- ja palaverikäytäntöjä, joilla var-
mistamme että toiminta on tavoitteittemme mukaista. 

2.3.3 Henkilöjohtaminen 

Kaikille avainhenkilöille asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet vuosittain pidettävissä kehi-
tyskeskusteluissa. Keskusteluissa määritetään myös henkilön osaamis- ja koulutustarpeet. 
Noudatamme osallistuvan johtamisen periaatetta.  

2.4 Lakisääteiset ja muut vaatimukset 

Kehitysryhmä ylläpitää luetteloa toimintaa koskevista tärkeimmistä säädöksistä ja määrä-
yksistä. Lakisääteisten vaatimusten toteutumista arvioidaan sisäisissä arvioinneissa. 

2.5 Tavoitteiden asettaminen ja seuranta 

Yrityksen johto asettaa vuosisuunnittelun yhteydessä yhtiö- ja alueyksikkötasolle 12 strate-
gista tavoitetta ja niille menestysmittarit. 

Menestysmittariston muut tavoitteet asetetaan vuosittain organisaation vastuualueittain ja 
toiminnoittain ko. vastuuhenkilöitten toimesta. Ne ohjaavat hankekohtaisten tavoitteiden 
asettamista. 

Hankekohtaiset tavoitteet asetetaan rakentamisen valmistelun yhteydessä ja kirjataan työ-
maan käynnistyspalaveripöytäkirjaan. Seuranta tapahtuu kuukausittain pidettävissä seu-
rantapalavereissa. 

Tavoitteisiin pääsemistä seurataan menestysmittariston avulla kuukausittain. 
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2.6 Suunnittelu 

2.6.1 Vaaran tunnistaminen, riskien arviointi ja hallintatoimenpiteiden määrät 

Huomioon otetaan sekä normaalitoiminta että häiriö- ja hätätilanteet. Riskit pisteytetään ar-
vioinnin perusteella. Arvioinnissa huomioidaan vaaranvaikutuksen laajuus, kesto ja haitalli-
suus sekä tapahtuman todennäköisyys. Samalla huomioidaan liittyykö näkökohtaan laki-
sääteisiä vaatimuksia.  

2.6.2 TTT-päämäärät ja ohjelmat 

TTT-päämäärien ja -tavoitteiden saavuttamiseksi on luotu työturvallisuuden toimintaohjel-
ma. Työturvallisuuden toimintaohjelmassa on esitetty vastuiden jakautuminen, riskien hal-
linta, perehdytys tapaturmien ilmoitus, valvonta ja jatkuva kehitys sekä mittarit, joiden avul-
la päämäärien ja tavoitteiden toteutumista seurataan. TTT-päämäärät ja -tavoitteet hyväk-
syy toimitusjohtaja. 

TTT-tavoitteet ja -toimenpiteet asetetaan pääsääntöisesti vuoden ajanjaksolle ja tavoiteta-
sot tarkistetaan vuosittain johdon katselmuksissa. TTT-tavoitteita ja -ohjelmien toteutumista 
seurataan jatkuvasti soveltuvin mittarein. Lisäksi niitä seurataan sisäisten auditointien yh-
teydessä, alueen/yksikön kokouksissa ja vuosittain johdon katselmuksissa. 

2.7 Ympäristöpäämäärien asettaminen ja seuranta 

2.7.1 Ympäristönäkökohdat 

Ympäristönäkökohtia arvioidessa otetaan huomioon normaalitoiminta sekä häiriö- ja hätäti-
lanteet. Ympäristönäkökohdat arvioidaan pisteyttämällä. Arvioinnissa huomioidaan laajuus, 
kesto ja haitallisuus tai hyödyllisyys ympäristönäkökulmasta sekä tapahtuman todennäköi-
syys ja näkökohdan merkitys asiakkaiden, sidosryhmien ja yrityksen imagon kannalta. Ym-
päristönäkökohdat tarkistetaan vähintään kolmen vuoden välein ja arvioidaan tarpeen mu-
kaan uudelleen.  

2.7.2 Ympäristöpäämäärät, –tavoitteet ja –ohjelmat 

Lujatalossa on asetettu ympäristöpäämääriä ja -tavoitteita ympäristönsuojelun tason hallit-
semiseksi. Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet perustuvat yrityksen laatu- ja ympäristö- ja 
TTT-politiikkaan, tunnistettuihin merkittäviin ympäristönäkökohtiin sekä lakisääteisiin ja 
muihin vaatimuksiin.  

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden saavuttamiseksi on luotu ympäristöohjelmia. Ympä-
ristöohjelmissa on esitetty ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet, aikataulu ja vastuut sekä mittarit, joiden avulla päämäärien ja tavoitteiden to-
teutumista seurataan jatkuvasti sovituin mittarein – ja palaverikäytännöin.  

  

Ympäristöpolitiikka 

Ympäristönäkökohdat 

Lait ja asetukset 

Ympäristö-
päämäärät ja -

tavoitteet 

Ympäristö-
ohjelmat 

Seuranta 

ohjaus 
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2.8 Laatusuunnitelmien laatiminen ja seuranta 

Hankekohtaiset laadunohjauksen ja -varmistuksen erityispiirteet määritellään työmaan laa-
tusuunnitelmassa, joka laaditaan kaikista Lujatalo Oy hankkeista. Se tehdään yhteistyössä 
asiakkaan ja viranomaisten kanssa ja valmis suunnitelma esitetään aina myös asiakkaalle 
ja viranomaisille sekä annetaan näille niin halutessa siitä kopio.  

Työmaan laatusuunnitelma ja siinä kuvatut tarkentavat suunnitelmat ja työohjeet sekä laa-
dun todentamisesta syntyvä dokumentaatio kootaan ja arkistoidaan arkistointiohjeen mu-
kaisesti. 

2.9 Työturvallisuus- ja ympäristönsuojelusuunnitelmien laatiminen ja seuranta 

Hankekohtaiset toimenpiteet työturvallisuuden varmistamiseksi ja ympäristön suojelemi-
seksi määritellään hankekohtaisesti laadittavissa työturvallisuuden ennakkosuunnitelmassa 
ja ympäristönsuojelun ennakkosuunnitelmassa. Nämä ennakkosuunnitelmat annetaan 
pyydettäessä myös asiakkaan ja viranomaisten käyttöön.  

Työmaan työturvallisuuden ennakkosuunnitemassa ja ympäristönsuojelun ennakkosuunni-
telmassa esitetään työmaakohtainen työturvallisuus- ja ympäristöriskien arviointi sekä tar-
vittavat toimenpiteet riskien rajoittamiseksi. Lisäksi ennakkosuunnitelmat kattavat työturval-
lisuuden ja ympäristönsuojelun varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja tarkemmat 
suunnitelmat.  

2.10 Valmius ja toiminta hätätilanteissa 

Työmaakohtaisesti laadittavissa työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun ennakkosuunni-
telmissa otetaan huomioon hankkeen toteutukseen liittyvät työturvallisuus- ja ympäristöris-
kit sekä suunnitellaan toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi. Mahdollisesti sattuvien hätä- ja 
onnettomuustilanteiden varalta on laadittu toimintaohjeet.  

Toimistokohtaisissa pelastussuunnitelmissa on kuvattu toimistoihin liittyvien hätätilanteiden 
toimintatavat ja -menettelyt. Pelastussuunnitelmissa on nimetty myös suojelu- ja pelastus-
organisaatio.  

Hätätilanteita varten on laadittu toimintaohjeet, jotka sisältävät ohjeet myös tiedottamisesta. 
Lisäksi kriisitilanteiden, kuten tulipalojen, vakavien työtapaturmien ja ympäristöonnetto-
muuksien, varalta on laadittu oma ohje. 

2.11 Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehittäminen 

Lujatalon toiminnan tuloksellisuutta sekä toimintajärjestelmän toimivuutta ja noudattamista 
seurataan säännöllisesti vuosittain. Seurantavastuu on kehitysryhmällä. 

Saatujen tietojen hyödyntämisellä pyritään toiminnan jatkuvaan parantamiseen, ottamaan 
opiksi tapahtuneista ongelmista pyrkimällä ehkäisemään mahdolliset ongelmat etukäteen. 
Kehitystoimenpiteet näiden asioiden johdosta esitetään vuosittaisessa kehityksen toiminta-
suunnitelmassa. 

2.11.1 Tietojen hankinta ja analysointi 

Tietojen hankinta ja analysointi toteutetaan vuosittain vuosisuunnittelukellon mukaisesti. 

Asiakaspalaute 

Lujatalossa kerätään palautetta ulkoisilta ja sisäisiltä asiakkailta sekä toimittajilta. Palaut-
teista laaditaan yhteenvetoja, joita käytetään hyväksi toiminnan kehittämisessä mm. laadit-
taessa alue- ja yritysstrategioita sekä liiketoiminta- ja toimintasuunnitelmia. Samassa yh-
teydessä analysoidaan asiakkailta ja sidosryhmiltä tulleet ympäristöasioihin liittyvät tiedus-
telut.  
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Markkinatilanne 

Strategisen suunnittelun pohjaksi kerätään tietoa tunnistamalla toimintaympäristössä ta-
pahtuvat muutokset. Kilpailijoiden toimintaa arvioidaan selvittämällä kilpailijoiden onnistu-
mista ja heidän käyttämiä keinojaan. Tietoja hyödynnetään vertaamalla kilpailijoiden toimin-
taa ja tuloksia Lujatalon toimintaan ja tuloksiin. 

Toiminnan analysointi / Menestysmittaristo 

Toiminnan kehittämisen kannalta huomio kiinnitetään pidemmän aikavälin (vuosi) mittarei-
hin. Näitä ovat mm. omavaraisuusaste, oman pääoman tuotto-% sekä liikevoitto-%. Opera-
tiivisen toiminnan ohjauksen ja raportoinnin apuvälineenä käytetään pääsääntöisesti lyhyen 
aikavälin mittareita. 

Sisäinen arviointi 

Lujatalossa termi sisäinen auditointi on korvattu termillä sisäinen arviointi. Sisäistä arvioin-
tia suorittavat aluejohdon nimeämät, sisäisiksi arvioijiksi pätevöityneet henkilöt. Lujatalon 
ydinprosessit ja työmaat arvioidaan kerran vuodessa vuosittaisen arviointiohjelman mu-
kaan. Arviointiohjelman laatii Lujatalon kehityspäällikkö ja hyväksyy johtoryhmä. 

Sisäiset arvioinnit perustuvat pääasiassa auditointikriteeristöön, keskusteluihin ja laadittuun 
dokumentaatioon. Havaitut poikkeamat toimintajärjestelmässä kuvatusta tai muuten etukä-
teen suunnitellusta toiminnasta dokumentoidaan ja niille määritellään korjaavat ja ehkäise-
vät toimenpiteet, joilla estetään poikkeamien uusiutuminen. Sisäisten arviointien dokumen-
tointi laaditaan arviointiraportin muotoon ja raportti jaetaan arviointiin osallistuneille henki-
löille ja yrityksen johdolle. Sisäisten arviointien raporttien säilyttämisestä vastaa kehitys-
päällikkö. 

Kehityspäällikkö tekee yhteenvedon arvioinneista johtoryhmälle. Yhteenvedossa esitetään 
tarpeelliseksi katsotut koko yritystä koskevat kehitysehdotukset. Ehdotuksien perusteella 
tehdään tarvittavat ohjaustoimenpiteet yhtiö- tai aluetasolla seuraavan kalenterivuoden ai-
kana ja toimenpiteiden suorittamista seurataan kehityspäällikön toimesta. 

Sisäinen TT-auditointi 

Lujatalossa suoritetaan myös sisäisiä työturvallisuusauditointeja. Sisäistä arviointia alueilla 
suorittaa aluejohtajien nimeämät työsuojelupäällikön yhteyshenkilöt yhdessä alueen työ-
suojeluvaltuutetun kanssa. Mahdollisuuksien mukaan arviointiin osallistuu myös työterve-
yshoitaja.  

Lujatalon kaikkien, yli puoli vuotta kestävien työmaiden toiminnot arvioidaan kerran vuo-
dessa. Arviointiohjelman laatii alueellinen työsuojelupäälliköiden yhteyshenkilö. 

Sisäiset arvioinnit perustuvat pääasiassa haastatteluihin ja keskusteluihin sekä laadittuun 
dokumentaatioon. Havaitut poikkeamat TT-järjestelmässä kuvatusta tai muuten etukäteen 
suunnitellusta toiminnasta, työturvallisuusvaatimusten puutteellinen täyttyminen ja kehitys-
ehdotukset dokumentoidaan ja niille määritellään korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet. Ar-
vioinnissa mahdollisesti havaitut vakavat turvallisuuspoikkeamat laitetaan välittömästi kun-
toon. Sisäisten arviointien dokumentointi laaditaan arviointiraportin muotoon ja raportti jae-
taan arviointiin osallistuneille henkilöille. Sisäisten TT-arviointien raportit tallennetaan koh-
detiedostoon. 

Arviointien yhteenvedot käsitellään alueen/yksikön palavereissa, jossa tehdään esityksen 
johtoryhmälle tarpeellisiksi katsomistaan koko yritystä koskevista kehitystoimenpiteistä. 

Ulkoinen auditointi 

Sertifioituihin järjestelmiin liittyvät ulkoiset auditoinnit suorittaa Inspecta Sertifiointi Oy. Yh-
teyshenkilö ulkoiseen arvioijaan päin on kehityspäällikkö, joka hoitaa käytännön järjestelyt. 
Toimintojen vastuuhenkilöt ovat aina mukana ulkoisessa auditoinnissa oman toimintansa 
osalta. 
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Henkilöstötutkimus 

Henkilöstöä käsittelevä palaute hankitaan henkilöstön palautekyselyllä, joka suoritetaan 
koko henkilöstön kattavana vuosittain.  

2.11.2 Johdon katselmus 

Johdon katselmus toteutetaan vuosittain vuosisuunnittelukellon mukaisesti. Katselmointi 
perustuu alueellisista johdon katselmuksista, auditointituloksista, palautekyselyistä ja ylei-
sesti hankittuihin tietoihin, niiden analysointiin ja analysoinnista saatuihin tuloksiin. 

Katselmoinnissa yritysjohto (=strateginen johtoryhmä) päättää korjaavista toimenpiteistä ja 
muista toimintajärjestelmän kehityshankkeista. Toimenpiteitä tarvitsevat osa-alueet priori-
soidaan, resursoidaan ja sovitetaan aikatauluun. 

Tehdyt päätökset dokumentoidaan. Johdon katselmusten järjestämisestä vastaa toimitus-
johtaja. 

2.11.3 Korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet 

Kehitystoiminta 

Lujatalo Oy:n kehitystoiminnan kokonaisvastuussa on toimitusjohtaja ja osavastuussa on 
liiketoiminnan kehityspäällikkö, joka koordinoi ja valvoo yrityksen kehitystoimintaa sekä ra-
portoi kehitystoiminnasta toimitusjohtajalle ja strategiselle johtoryhmälle. 

Liiketoiminnan kehityspäällikkö laatii vuosittain kehityksen toimintasuunnitelman ja sen hy-
väksyy strateginen johtoryhmä. Toimintasuunnitelman sisältöä tarkistetaan vuosittain joh-
don katselmusten perusteella. 

Kaikki vastuuhenkilöt vastaavat kehitystoiminnan, laadun parantamisen ja ympäristönsuo-
jelun edistämisestä sekä motivoinnista omissa osastoissaan. 

Jokainen työntekijä vastaa ensisijaisesti itse oman työnsä kehittämisestä. Prosessin tehtä-
vien suorittaja on velvollinen havaintojensa pohjalta tekemään prosessin omistajalle tai 
aloitteena ehdotuksia toiminnan kehittämisestä ja parempien menetelmien käyttöönottami-
sesta. Henkilökohtaisia kehittymistoimenpiteitä käsitellään vuosittaisissa tulos- ja kehitys-
keskusteluissa. 

Kehitysprojektit 

Erillisistä kehitysprojekteista vastaa erikseen nimetty henkilö. Kehitysprojektit ovat luonteel-
taan pitkäkestoisia ja niillä parannetaan ja luodaan korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä, 
sekä kehitetään koko yrityksen liiketoimintaa ja toimintatapoja tai niillä on vaikutusta koko 
yrityksen toimintaan. Laajoista kehityshankkeista laaditaan käynnistysvaiheessa erillinen 
projektikuvaus kehitysryhmälle.  

Prosessit 

Tukiprosessin omistajuus kuuluu yhteen ko. toiminnon vetämisen kanssa. Vastuu tukipro-
sessien kehittämisestä on toiminnon vetäjällä. 

Ydinprosessien omistajien rooli on ko. toiminnon kehittämisen ideoija ja sparraaja. Vastuu 
ydinprosessien kehittämisestä on kehitysryhmällä kuitenkin tapauskohtaisesti sopien pro-
sessinomistajilla. 

Hankkeet 

Hankkeen päättymisen jälkeen pidettävässä lopetuspalaverissa määritellään tarvittavat 
toimenpiteet täyttymättä jääneiden vaatimusten pohjalta. Toimenpiteiden toteutumista seu-
rataan seuraavien hankkeiden yhteydessä ja vastuuhenkilöiden henkilökohtaisissa kehitys-
keskusteluissa. 
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Reklamaatiot ja asiakaspalaute 

Reklamaatiot ja muut palautteet käsitellään työmaatoiminnan aikana hankeorganisaation 
toimesta. Takuu- ja vastuuaikana reklamaatiot käsitellään yksikön päällikkötason palave-
reissa. Kehitysryhmä käsittelee asiakaspalautteen vuositason kehitystoimintasuunnittelun 
osana. 

Poikkeavan tuotteen valvonta 

Poikkeavan tuotteen valvonta- ja käsittelytapa on kuvattu prosesseittain toimintajärjestel-
mäkuvauksessa.  

Läheltä piti –tilanteet, työtapaturmat ja ympäristövahingot 

Sattuneet turvallisuus- ja ympäristöpoikkeamat, läheltä piti -tilanteet, työtapaturmat ja ym-
päristövahingot käsitellään työmaatoiminnan aikana hankeorganisaation toimesta. Vaka-
vampien työtapaturmien ja ympäristövahinkojen käsittelyyn osallistuu tarvittaessa myös 
aluejohto ja työsuojelupäälliköiden yhteyshenkilö sekä yrityksen työturvallisuuspäällikkö ja 
ympäristövahinkotilanteissa ympäristövastaava.  

Turvallisuus- ja ympäristöpoikkeamat, läheltä piti -tilanteet, sattuneet työtapaturmat ja ym-
päristövahingot analysoidaan kootusti vuosittain. 

2.12 Viestintä 

Viestintä ja vastuuhenkilöt on kuvattu tarkemmin omassa prosessikuvauksessaan (markki-
nointiviestintä). Lisäksi yrityksen markkinointipolitiikassa kuvataan sisäisen ja ulkoisen vies-
tinnän periaatteet.  

Sisäinen viestintä 

Lujatalo Oy:n sisäisessä tiedottamisessa huolehditaan siitä, että kaikki yrityksen työntekijät 
pidetään tietoisina laatu- TTT- ja ympäristöpolitiikan, toimintajärjestelmän tavoitteista ja nii-
den tärkeydestä. Osallistuvan johtamisen periaatteita noudattaen tiedonkulku on kak-
sisuuntaista.  

Vuorovaikutteisen viestinnän lisäksi käytetään seuraavia välineitä ja menetelmiä: 
� Lujat uutiset, jakelu työmaat ja intranet 
� henkilöstölehti Lujalainen, jakelu koko henkilöstö 
� uutiset ja aineistopankki, intranet 

Ulkoinen viestintä 

Lujatalon laatu- TTT- ja ympäristöpolitiikassa on määritelty laadunhallinnan TTT:n ja ympä-
ristönsuojelun periaatteet, joita toiminnassa noudatetaan. Laatu- TTT- ja ympäristöpolitiikka 
on julkinen ja se on luettavissa yrityksen internet-sivuilla. 

Medialta ja lehdistöltä tulevat yhteydenotot hoitaa ja niihin ovat oikeutettuja vastaamaan 
yrityksen ylin johto ja viestintäpäällikkö.  

Ympäristövahingoista ja työtapaturmista tiedotetaan asiaan kuuluville tahoille omassa or-
ganisaatiossa ja viranomaisille (esim. työsuojelupiiri ja ympäristönsuojeluviranomainen). 
Ympäristövahinko- ja työtapaturmatilanteissa tarvittavat viranomaisilmoitukset tekee työ-
maan vastaava työnjohtaja tai työmaan työsuojelupäällikkö.  
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3 TOIMINTAJÄRJESTELMÄ 

3.1 Soveltaminen, rakenne ja laajuus 

Toimintajärjestelmä kattaa kaikki toiminnot. Sitä sovelletaan Lujatalo Oy:n alueyksiköissä ja 
-toimistoissa kaikissa toiminnoissa. 

Toimintajärjestelmä on laadittu siten, että se täyttää SFS-EN ISO 9001:2008 standardin 
mukaiset vaatimukset kokonaisuudessaan ilman mitään rajauksia. Toimintajärjestelmä täyt-
tää SFS-EN OHSAS 18001:2007. Toimintajärjestelmä täyttää myös SFS-EN ISO 
14001:2004 standardin vaatimukset. Ympäristöjärjestelmä koskee ydinprosesseja raken-
nuttaminen ja rakentaminen sekä tukiprosesseista kalustopalvelua, koska näillä prosesseil-
la voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia.  

Toimintajärjestelmän muodostavat kaikki ne vastuut, menettelyt ja asiakirjat, joilla varmiste-
taan tuotteelle ja sen toteutukselle asetettujen vaatimusten täyttyminen sekä ympäristön-
suojelun hyvä taso ja työterveyden ja työturvallisuuden tason parantaminen.  

Toimintajärjestelmän hierarkia 

Taso I Toimintakäsikirja 

Taso II Prosessikuvaukset 

- prosessin yhteenvetotiedot 

- prosessin työnkulkukaavio 

 

Taso III Lomakkeet, viiteohjeet 

- malliasiakirjat ja ohjeet Kohdetiedostossa 

- lomakkeet, viiteohjeet intranetissä 

Viiteaineisto 

- lait ja asetukset 

- RT - kortit, RYL 

- yleiset ohjeet 

 

Taso IV Laatu- TTT- ja ympäristötiedostot 

- arkistointiohjeen määrittelemät asiakirjat esim. työmaakohtaiset 
laatusuunnitelmat, kokouspöytäkirjat, ennakkosuunnitelmat, pa-
lautteet, mittariseurannat, liiketoimintasuunnitelmat, hankkeelle 
laaditut asiakirjat jne. 
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3.2 Organisointi ja ylläpito 

Toimintajärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät päätökset tekee Lujatalon strategi-
nen johtoryhmä kehitysryhmän valmistelun pohjalta.  

Yksittäisten toimintajärjestelmäasiakirjojen päivitys ja hyväksymisvastuut on kuvattu koh-
dassa 3.3.  

3.3 Asiakirjojen ohjaus 

Jakelu, tunnistettavuus, saatavuus 

Voimassa olevat toimintajärjestelmäasiakirjat ylläpidetään sähköisessä muodossa. Asiakir-
joissa on päiväys, josta ilmenee viimeisin päivitysajankohta. 

Päivitys ja hyväksyminen 

Toimintajärjestelmäasiakirja Päivittäjä Hyväksyjä 

Taso I 
Toimintakäsikirja 

Toimitusjohtaja 

Kehitysryhmä 

Toimitusjohtaja 

Taso II 
Prosessikuvaukset 

Kehitysryhmä ja prosessin 
omistaja 

Strateginen 
johtoryhmä 

Taso III 
Lomakkeet viiteohjeet 

- malliasiakirjat Kohdetiedostossa 

- lomakkeet viiteohjeet intranetissä 

Kehitysryhmä ja prosessin 
omistaja 

Ei tarvita 

Taso IV 
Laatu- ja ympäristötiedostot 

Kaikki toimihenkilöt pro-
sessikuvausten ja ohjei-
den mukaisesti 

Ei tarvita 

Riittävyys, katselmointi 

Toimintajärjestelmän asiakirjojen katselmointi ja riittävyyden arviointi ja hyväksyminen ta-
pahtuu sisäisessä arvioinnissa. 

3.4 Laatu- TTT- ja ympäristötiedostot ja niiden ohjaus 

Asiakirjat, joita laadimme, ylläpidämme ja tallennamme 
� vaatimustenmukaisuuden ja 
� toimintajärjestelmän vaikuttavan toiminnan 

osoittamiseksi muodostavat laatu-, TTT- ja ympäristötiedoston. Tällaisia asiakirjoja ovat 
esimerkiksi erilaiset suunnitelmat, raportit, muistiot, pöytäkirjat, rekisterit, tilaukset, kuorma-
kirjat, laskut jne. 

Työmaakohtaiset laatu- TTT- ja ympäristötiedoston asiakirjat arkistoidaan arkistointiohjeen 
mukaisesti, jossa on määritelty ko. asiakirjojen säilytyspaikka, säilytysaika ja hävittäminen. 
Kohdetiedostossa olevia asiakirjoja ei hävitetä vaan niiden säilytysaika on ikuinen. 

Muille laatu- TTT- ja ympäristötiedostoille on määritelty omat säilytyspaikkansa.  
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4 PROSESSIT 
Toiminta, jossa käytetään resursseja ja johdetaan siten, että se mahdollistaa panosten 
muuttamisen tuotoksiksi, kutsutaan prosessiksi. 

4.1 Ydin- ja tukiprosessit 

Ydinprosessit ovat organisaation toiminnalle olennaisia ja tähtäävät asiakkaiden palvelemi-
seen.  

Lujatalossa prosessit on jaettu kolmeen ydinprosessiin liiketoiminnoittain: 
� Ratkaisu-, 
� Lujakoti- ja 
� Palveluliiketoimintoprosessit. 

Tukiprosesseja ovat 
� johtamisprosessi ja  
� tukitoimintojen prosessit. 
 

Ydin- ja tukiprosessiryhmien tarkoitus 

Ydinprosessin tehtävänä on tuottaa tilaajalle hänen kanssaan sovittujen hinta-, laatu- ja ai-
katavoitteiden mukainen tuote. 

Johtamisprosessin tehtävä on toimintojen organisointi, resursointi ja tavoitteen asettaminen 
sekä operatiivisen toiminnan ohjaus ja liiketoiminnan kehittäminen. 

Tukitoimintojen prosessien tehtävä on tukea organisaation toimintaa ja luoda edellytyksiä 
ydinprosessien onnistumiseksi. 

4.2 Prosessikuvauksen hierarkia 

� Ydin- ja tukiprosessit 
� Yksittäisen prosessin kuvaus, joka koostuu prosessin eri vaiheissa tapahtuvista, eri 

toimijoiden suorittamista toiminnoista. Toiminnot voivat olla myös aliprosesseja, jotka 
koostuvat omista vaiheista ja tehtävistä. 
� Toimintokohtaiset ohjeet 

� Tehtäväkohtaiset ohjeet ja malliasiakirjat (tehtävään liittyvä tarkempi kuvaus 
siitä kuinka ko. vaiheessa tulee toimia, esim. aikataulun laadintaohje) 

4.3 Prosessikuvausten sisältö 

Ydin- ja tukiprosessiryhmät koostuvat prosesseista. Jokaisesta prosessista on laadittu yh-
teenveto, josta ilmenee prosessin omistaja, tarkoitus, tehtävät, vastuut, tuotokset sekä oh-
jeet ja mallit. 

4.4 Prosessien suunnittelu hallinta ja kehittäminen 

Toiminnan organisointi, vastuut ja valtuudet on kuvattu kohdassa Toiminnan organisointi, 
vastuut ja valtuudet. Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehittäminen on kuvattu kohdassa 
Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehittäminen. Prosessien suunnittelusta ja 
kehittämisestä vastaa Lujatalon kehitysryhmä yhdessä prosessille nimetyn prosessin 
omistajan kanssa. Prosessin kehittämisen ja tuotteen kehittämisen vastuut sekä prosessin 
tulosten ja palautteen käsittelytapa on kuvattu prosessikuvausten yhteenvedoissa. 
Prosessin toteutusvastuu on alueellisilla organisaatioilla, jotka on kuvattu 
organisaatiokaavioissa. 
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Liite 1 PROSESSIKARTTA 

 
 

  



 
 LIITE  

   
 
Liite 2 TOIMINNAN SUUNNITTELUN VUOSIKELLO 
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Liite 3 Toimintaan keskeisesti vaikuttavat lait ja sopimusehdot 
Sisältö Laki tai sopimus 

Kaavoitus ja rakentaminen Maankäyttö ja rakennuslaki 
Asunto-osakkeen kauppa Asuntokauppalaki 
Kiinteistökauppa Maakaari 
Elinkeinonharjoittajien väliset urakkasopimuk-
set 

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 

Elinkeinonharjoittajien ja kuluttajan väliset 
urakkasopimukset, arvo yli 10.000 euroa 

RYS-9 1998 

Elinkeinonharjoittajien ja kuluttajan väliset 
urakkasopimukset, arvo alle 10.000 euroa 

REYS-8 1995 

Rakennustuoteteollisuuden ja rakennusura-
koitsijoiden väliset sopimukset 

Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot 
(RYHT 2000) 

Työsuhdeasiat Työsopimuslaki 
Työaikalaki 
Työturvallisuuslaki 
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta 
Työterveyshuoltolaki 
Rakennusalan työehtosopimus urakkahinnoitteluineen 
Rakennusalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopi-
mus 
Rakennusalan teollisuustoimihenkilöiden työehtosopi-
mus 

Sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi Kirjanpitolaki 
Sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi Elinkeinoverolaki 
Toiminnan suunnittelu ja ohjaus Rakennusalan työehtosopimus 
Ympäristö Ympäristönsuojelulaki  

Luonnonsuojelulaki  
Jätelaki  
Kemikaalilaki  
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn 
turvallisuudesta 
Rakennussuojelulaki 
Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä 
Pelastuslaki 
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Liite 4 Toimintajärjestelmän laajuus 

Toimintajärjestelmän vastaavuus iso 9001:2008 standardiin 
SFS-EN ISO 9001:2008 standardi Lujatalon toimintakäsikirja 

4. Laadunhallintajärjestelmä  
4.1 Yleiset vaatimukset Toimintakäsikirja kokonaisuudessaan 
4.2 Dokumentointia koskevat vaatimukset 1.5 Toimintapolitiikka 

2.5 Tavoitteiden asettaminen ja seuranta 
2.6 Suunnittelu 
3.1 Soveltaminen, rakenne ja laajuus 
3.3 Asiakirjojen ohjaus 
3.4 Laatutiedostot ja niiden ohjaus 

5. Johdon vastuu  
5.1. Johdon sitoutuminen 1.2 Toiminta-ajatus 

1.3 Visio 
1.4 Arvot 
1.5 Toimintapolitiikka 
2.1 Toiminnan hallinta 
2.2 Toiminnan organisointi, vastuut ja valtuudet 
2.3 Johtaminen 
2.5 Tavoitteiden asettaminen ja seuranta 
2.8 Laatusuunnitelmien laatiminen ja seuranta 
2.11 Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehittäminen 
2.12 Viestintä 

5.2 Asiakaskeskeisyys 2.6 Suunnittelu 
4.1 Ydin- ja tukiprosessit 

5.3 Laatupolitiikka 1.4 Arvot 
1.5 Toimintapolitiikka 
2.6 Suunnittelu 

5.4 Suunnittelu 2.5 Tavoitteiden asettaminen ja seuranta 
2.8 Laatusuunnitelmien laatiminen ja seuranta 
4.4 Prosessien suunnittelu, hallinta ja kehittäminen 

5.5 Vastuut, valtuudet ja viestintä 2.1 Toiminnan hallinta 
2.2 Toiminnan organisointi, vastuut ja valtuudet 
2.12 Viestintä 

5.6 Johdon katselmus 2.11 Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehittäminen 
6 Resurssien hallinta  

6.1 Resurssien varaaminen 2.3 Johtaminen 
6.2 Henkilöresurssit 2.3 Johtaminen 
6.3 Infrastruktuuri 2.3 Johtaminen 
6.4 Työympäristö 2.3 Johtaminen 

7. Tuotteen toteuttaminen  
7.1 Tuotteen toteuttamisen suunnittelu 2.3 Johtaminen 

2.5 Tavoitteiden asettaminen ja seuranta 
2.8 Laatusuunnitelmien laatiminen ja seuranta 
4.1 Ydin- ja tukiprosessit 

7.2 Asiakkaaseen liittyvät prosessit 2.3 Johtaminen 
2.5 Tavoitteiden asettaminen ja seuranta 
2.8 Laatusuunnitelmien laatiminen ja seuranta 
4.1 Ydin- ja tukiprosessit 

7.3 Suunnittelu ja kehittäminen 2.3 Johtaminen 
2.5 Tavoitteiden asettaminen ja seuranta 
2.8 Laatusuunnitelmien laatiminen ja seuranta \\H
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4.1 Ydin- ja tukiprosessit 
7.4 Ostotoiminta 4.1 Ydin- ja tukiprosessit 
7.5 Tuotanto ja palveluiden tuottaminen 2.8 Laatusuunnitelmien laatiminen ja seuranta 

4.1 Ydin- ja tukiprosessit 
7.6 Seuranta ja mittalaitteiden ohjaus 4.1 Ydin- ja tukiprosessit 

8 Mittaus, analysointi ja parantaminen  
8.1 Yleistä 2.5 Tavoitteiden asettaminen ja seuranta 

2.8 Laatusuunnitelmien laatiminen ja seuranta 
2.11 Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehittäminen 

8.2 Seuranta ja mittaus 2.5 Tavoitteiden asettaminen ja seuranta 
2.8 Laatusuunnitelmien laatiminen ja seuranta 
2.11 Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehittäminen 

8.3 Poikkeavan tuotteen ohjaus 4.1 Ydin- ja tukiprosessit 
8.4 Tiedon analysointi 2.11 Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehittäminen 
8.5 Parantaminen 2.11 Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehittäminen 
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Toimintajärjestelmän vastaavuus ohsas18001:2007 standardiin 
4. TTT-JÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 

SFS-EN OHSAS18001:2007 standardi Lujatalon toimintakäsikirja 
4.1 Yleiset vaatimukset Toimintakäsikirja kokonaisuudessaan 

3.1 Soveltaminen, rakenne ja laajuus 
4.2 TTT-politiikka  1.5 Toimintapolitiikka 
4.3 Suunnittelu  
4.3.1 Vaaran tunnistaminen, riskin arviointi ja hal-
lintatoimenpiteiden määrät 

2.9 Työturvallisuus- ja ympäristönsuojelusuunni-
telmien laatiminen ja seuranta 

4.3.2 Lakisääteiset ja muut vaatimukset 2.4 Lakisääteiset ja muut vaatimukset (+ liite 3) 
4.3.3 Päämäärät ja ohjelmat 2.6.1 TTT-päämäärät ja ohjelmat  
4.4. Järjestelmän toteuttaminen ja toiminnot  
4.4.1 Resurssit, roolit, vastuut ja valtuudet 2.1 Laadun TTT- ja ympäristön hallinta 

2.2 Toiminnan organisointi, vastuut ja valtuudet  
2.3 Resurssien hallinta  

4.4.2 Pätevyys, koulutus ja tietoisuus 2.3 Resurssien hallinta (2.3.2 Henkilöstöresurssit) 
4.4.3 Viestintä, osallistuminen ja yhteistoiminta 
4.4.3.1 Viestintä 
4.4.3.2 Osallistuminen ja yhteistoiminta 

2.11 Viestintä 

4.4.4 Dokumentointi Toimintakäsikirja kokonaisuudessaan 
4.4.5 Asiakirjojen hallinta 3.3 Asiakirjojen ohjaus 
4.4.6 Toiminnan ohjaus 2.6.1 Vaaran tunnistaminen, riskin arviointi ja 

hallintatoimenpiteiden määrät 
4.4.7 Valmius ja toiminta hätätilanteissa 4.4.1.1.1.1.1.1 2.10 Valmius ja toiminta hätätilan-

teissa 
4.5 Arviointi  
4.5.1 Toiminnan tason mittaukset ja tarkkailu 2.11 Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehittämi-

nen  
4.5.2 Vaatimusten täyttymisen arviointi 2.11 Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehittämi-

nen  
4.5.3 Vaaratilanteiden tutkinta, poikkeamat, kor-
jaavat ja ehkäisevät toimenpiteet 
4.5.3.1 Vaaratilanteiden tutkinta 
4.5.3.2 Poikkeamat, korjaavat toimenpiteet ja eh-
käisevät toimenpiteet 
 

2.11 Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehit-
täminen  

4.5.4 Tallenteiden hallinta 3.4 Laatu- TTT- ja ympäristötiedostot ja niiden 
ohjaus 

4.5.5 Sisäinen auditointi 2.11 Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehittämi-
nen  

4.6. Johdon katselmus 2.11 Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehit-
täminen  
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Toimintajärjestelmän vastaavuus iso 14001:2001 standardiin 
4. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 

SFS-EN ISO 14001:2004 standardi Lujatalon toimintakäsikirja 
4.1 Yleiset vaatimukset Toimintakäsikirja kokonaisuudessaan 

3.1 Soveltaminen, rakenne ja laajuus 
4.2 Ympäristöpolitiikka  1.5 Toimintapolitiikka 
4.3 Suunnittelu  
4.3.1 Ympäristönäkökohdat 2.7 Ympäristöpäämäärien asettaminen ja seuran-

ta 
4.3.2 Lakisääteiset ja muut vaatimukset 2.4 Lakisääteiset ja muut vaatimukset  
4.3.3 Päämäärät, tavoitteet ja ohjelmat 2.7 Ympäristöpäämäärien asettaminen ja seuran-

ta 
4.4. Järjestelmän toteuttaminen ja toiminnot  
4.4.1 Resurssit, roolit, vastuut ja valtuudet 2.1 Laadun ja ympäristön hallinta 

2.2 Toiminnan organisointi, vastuut ja valtuudet  
2.3 Johtaminen  

4.4.2 Pätevyys, koulutus ja tietoisuus 2.3 Johtaminen 
4.4.3 Viestintä 2.12 Viestintä 
4.4.4 Dokumentointi Toimintakäsikirja kokonaisuudessaan 
4.4.5 Asiakirjojen hallinta 3.3 Asiakirjojen ohjaus 
4.4.6 Toiminnan ohjaus 2.7 Ympäristöpäämäärien asettaminen ja seuran-

ta, toimintakäsikirja kokonaisuudessaan 
4.4.7 Valmius ja toiminta hätätilanteissa 2.10 Valmius ja toiminta hätätilanteissa 
4.5 Arviointi  
4.5.1 Tarkkailu ja mittaukset 2.11 Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehittämi-

nen 
4.5.2 Vaatimusten täyttymisen arviointi 2.11 Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehittämi-

nen  
4.5.3 Poikkeamat, korjaavat ja ehkäisevät toimen-
piteet 

2.11 Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehit-
täminen  

4.5.4 Tallenteiden hallinta 3.4 Laatu- ja ympäristötiedostot ja niiden ohjaus 
4.5.5 Sisäinen auditointi 2.11 Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehittämi-

nen  
4.6. Johdon katselmus 2.11 Toiminnan ja toimintajärjestelmän kehit-

täminen  
 


