
Laadukasta vapaa ajan vie/oa matkailuajoneuvolla

AKL Laatuohjelman toteuttaminen 
ON Laatupalvelut Oy:n avustuksella



Lähtötilanne

• Yli 40-vuotias perheyritys 
• Tuotteet: matkailuautot, matkailuvaunut, Fiat-henkilö- ja pakettiautot, 

huolto, vuokraus, varaosat ja tarvikkeet
• Noin 10 % markkinaosuus koko Suomen caravan toimialasta
• Henkilöstöä noin 30 henkilöä, liikevaihto noin 20 miljoonaa, noin 700 

myytyä ajoneuvoa vuosittain 
• Yritys kasvanut jatkuvasti henkilömäärän ja edustusten osalta
• Kasvua viime vuosina erityisesti jälkimarkkinoinnissa



Tarpeet ja tavoitteet
• Miettiä ja sopia yhteisiä toimintatapoja ja prosesseja sekä kirjata ne ylös
• Sählääminen ja päällekkäinen turha työ vähenee – laatu ja tehokkuus ja 

myös työtyytyväisyys lisääntyy
• Tuuraaminen, työtehtävien kierrätys ja myös kausityöntekijöiden 

toiminta helpottuu
• Asiakastyytyväisyys paranee
• Kirjata toimintatavat selkeästi laatukäsikirjaksi, myös perehdytyksen 

avuksi 
• Valmennustahoksi valittiin AKL:n pitkäaikainen yhteistyökumppani, Olli 

Nikkanen, ON Laatupalvelut Oy, jolla on kokemusta kymmenistä 
vastaavantyyppisistä valmennushankkeista



Projektin aikataulu ja sujuvuus
• Viisi kahden päivän koulutusjaksoa
• Henkilöstön ajankäytön huomiointi, esim. aamupäivä automyynnin ja 

iltapäivä jälkimarkkinoinnin asiaa
• Eri koulutuspäiville oli valittu osallistujiksi monipuolisesti eri osastojen 

henkilöitä.  Enemmän aktiivisia pelaajia – vähemmän väkeä vilttiketjussa -> 
parempi sitoutuminen 
• Aikataulussa pysyttiin hyvin, valmentajan kokemus aikataulujen laadinnassa 

näkyi käytännössä
• Kun asiat kirjattiin saman tien laatukäsikirjaksi, asiaa ei jäänyt roikkumaan, 

valmentaja toimi kirjurina
• Haaste oli projektin osuminen sesonkiaikaan ja osittainen henkilökunnan ja 

toimenkuvien vaihtuminen



Havainnot ja johtopäätökset

• Projektin aikana syntyi monia ajatuksia ja kehitettäviä kohteita
• Automyynti: mm vaihdokin arviointi, asiakastyytyväisyyden 

varmistaminen
• Varaosat: Prosessit, hintamerkinnät, lokaatiot, palautusoikeudet, 

logistiikka
• Huolto: Yhteneväiset prosessit, asiakastyytyväisyyden seuranta
• Yhteiset asiat: johto, palaverikäytäntöjä,  markkinointi, 

ympäristöasioita



Teoriasta käytäntöön
• Caravan-alalla ei valmistajien puolesta ole vielä vaatimuksia 

laatukriteereistä, auditoinneista tms
• Valmistautumista tältä osin myös tulevaan
• Kilpailuvaltti kovenevassa kilpailussa

Suurin työ on vielä edessä, saada sovitut toimintatavat käytäntöön.
Saada työntekijät ymmärtämään, että on kaikkien etu yhtenäistää 
toimintatapoja
Monella saattaa olla mörkökuvia laatujärjestelmästä, että se on byrokratiaa, 
turhaa dokumentointia, tehdään asioita vaan auditointipäiviä varten. Itse 
näen, että sertifikaattien ja auditointien aika on sitten kun homma lähtee 
rullaamaan, asioita parannetaan ja kehitetään toiminnan lähtökohdista, eikä 
ainoastaan sertifikaatin vuoksi.

Mikko Käyhkö, Jyväs-Caravan Oy, hallituksen puheenjohtaja




