




Yleistä palvelusta

• sisäänrakennettu käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta

• yksiköiden hallinta

• helppokäyttöinen työkalu laatu-/toimintajärjestelmän 
rakentamiseen ja ylläpitoon

• tukee yleisimpien ISO-standardien mukaisia toimintajärjestelmiä

• poikkeamien hallinta

• koulutusrekisteri





Kohderyhmät

• pk-yritykset 
• liitot ja järjestöt

• julkishallinto

• paperiversiota ja Exceliä parempaa vaihtoehtoa etsivät

• kustannustehokasta vaihtoehtoa etsivät
• helppokäyttöistä toimintajärjestelmäalustaa etsivät

• turhasta dokumentaatiosta eroon pyrkivät





Käyttäjät

• johto ja esimiehet

• laatupäälliköt

• tuotantopäälliköt

• auditoijat

• palveluun voidaan lisätä käyttäjätunnukset/-oikeudet kaikille 
tarvittaville henkilöille





Yksiköt

• organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne

• dokumentaatiota voidaan tehdä esimerkiksi
• paikkakunnittain
• työmaittain
• yksiköittäin
• laitoksittain





Standardeja
• tämän hetkinen Pro Laadunhallinnan perusversio tukee 

seuraavia standardeja: 
• ISO 9001:2015

• ISO 14001:2015
• ISO 45001:2018
• ISO/IEC 27001:2017
• ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015  

• edellä lueteltujen standardien mukaisten järjestelmien 
luonti ja ylläpito

• olemme suunnitelleet lisäksi aloittelijaa opastavat ohjeet 
ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien vaatimukset täyttävän 
toimintajärjestelmän rakentamiseksi





Perehdyttäminen ja opastaminen

• palvelun dokumentaatio on valmista koulutusmateriaalia
• uudet työntekijät
• opiskelijat ja harjoittelijat
• sijaiset
• vuokratyöntekijät
• pitkältä vapaalta palaavat





Koulutusrekisteri

• koulutusrekisteri erilaisten korttien sekä 
koulutusten hallinnointiin

• muistutukset vanhentuvia kortteja varten

• yhteinen kaikille Pro-palveluille





Liitettävyys muihin Pro-palveluihin

• mahdollisuus hyödyntää muiden Pro-palveluiden 
valmista materiaalia linkkeinä tai liitteinä  

• esimerkkejä valmiista materiaaleista:
• Pro Työturva ja työturvallisuuden riskit
• Pro Henkilöstö ja henkilöriskit
• Pro Tietosuoja ja tietoturvallisuuden riskit
• Pro Ilmoitus – sähköinen poikkeamien ilmoitusjärjestelmä
• Pro Riskienhallinta – erittäin kattava riskien arviointityökalu 

ja paljon muuta





Poikkeamien ilmoitusjärjestelmä

• liitettävissä Pro Laadunhallintaan

• Pro Ilmoitus sisältää suuren määrän erilaisia 
poikkeamia, joissa valmiina käsittelyä varten 
jatkolomakkeet laatupäällikölle

• katso lisää osoitteesta: www.proilmoitus.fi





Pro Riskienhallinta

• riskienhallinta on merkittävä osa laadunhallintaa

• pystytte arvioimaan monipuolisesti erilaisia riskejä

• 3 x 3 -menetelmä (vakavuus/todennäköisyys)

• tarkistuslistoja lähtö-/nykytilanteen arviointiin

• mahdollisuus linkittää arvioinnit palveluun tai 
siirtää liitetiedostoina

• katso lisää osoitteesta: www.riskienhallinta.org





Pro Laadunhallinnan hyödyt

• yleisimmin käytettyjen standardien vaatimukset tuotu 
yhteen palveluun

• sähköinen järjestelmä korvaa hankalat paperiversiot 
ja Excelin

• kaikki laadunhallintaan liittyvä yhdessä paikassa

• mahdollisuus tehdä rajattomasti materiaalia 
vuosimaksua vastaan

• lisenssin hinta määräytyy organisaationne koon mukaan

• voitte liittää palveluun olemassa olevia omia ja asiakkaiden 
ohjeita sekä muita dokumentteja



Pro Laadunhallinnan hyödyt

• erittäin helppokäyttöinen

• säästää aikaa ja kustannuksia  

• dokumentaatiota voidaan tulostaa palvelusta PDF-versiona 
tai lähettää sähköpostilla

• arkistointi helpompaa 

• palvelua ja sen sisältöä kehitetään jatkuvasti 
asiakastarpeiden mukaan








