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YIT Oyj:n laatupolitiikka  
 

1. YIT:n arvot, eettiset periaatteet (Business Principles) sekä asiakkaista välittäminen ohjaavat 
toimintaamme ja ovat laatupolitiikkamme kivijalka. Laatupolitiikan sisältö arvioidaan vuosittain ja se 
hyväksytään konsernin johtoryhmässä. 

2. Visio ja missio 
a. Visionamme on luoda ”enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin”. Erottaudumme 

kilpailijoistamme välittämällä aidosti asiakkaistamme, näkemyksellisellä 
kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektinjohtamisella sekä innostavalla esimiestyöllä.  

b. Missiomme mukaisesti ”luomme parempaa elinympäristöä”. 
3. Laatupolitiikan tarkoitus 

a. Laatupolitiikalla haluamme osoittaa suhtautumisemme laatuun ja kuvata laadunhallintaan liittyvät periaatteemme henkilöstöllemme ja sidosryhmillemme. 
b. Laatuajattelumme lähtee siitä, että laatu tulee hallita rakentamis- ja palveluprosessin 

kaikissa vaiheissa. Laatu tulee ulottaa asiakasymmärryksestä asiakaskeskeisen 
suunnittelun, tinkimättömän toteutuksen ja aikataulun mukaisen virheettömän luovutuksen 
sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden kautta hankkeen koko elinkaareen.   

c. Tavoitteemme on ohjata toimintaamme takaamalla laadun, työturvallisuuden, ympäristöasioiden ja yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitaminen sekä toiminnan jatkuva 
parantaminen. 

4. YIT:läinen laadun määritelmä 
a. Laatu on tuotteen tai palvelun vastaavuus asiakkaan odotuksiin ja se näkyy lisäksi 

virheettömyytenä ja hyvänä asiakaskokemuksena. 
b. Laatu on kunnossa, kun asiakkaan odotusten mukainen virheetön tuote syntyy 

kustannustehokkaasti kerralla kuntoon ja asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun. 
Kaiken lähtökohtana on normien ja hyvän rakentamiskäytännön noudattaminen. 

5. YIT:läinen laatukulttuuri 
a. Laatukulttuurilla tarkoitamme sitä, että jokaisella YIT:läisellä on oikeus ja velvollisuus nostaa 

laatu ja työturvallisuus esille oman esimiehensä kanssa, jos niiden edellytykset eivät ole kunnossa tai syntyvä laatu ei vastaa vaatimuksia. Tarvittaessa jokainen voi myös keskeyttää 
työn. 

b. Laadun ja kustannustehokkuuden parantaminen on kaikkien meidän YIT:läisten yhteinen 
tehtävä koko prosessin ajan, asiakasymmärryksestä, suunnittelusta ja rakentamisesta 
ulottuen käyttö-ja huolto-ohjeiden kautta koko tuotteen elinkaareen. 

c. Korkean laadun edellytykset ovat ammattiylpeä laatukulttuuri ja toimivat, jatkuvasti ajantasaiset ja kehittyvät prosessit. Toimimme yhteisten toimintamallien puitteissa 
hyödyntämällä yhteisiä työkaluja. Toimintamallien ja työkalujen tehokas käyttö varmistetaan 
liiketoimintayksiköissä. 

d. Mikäli kaikesta huolimatta teemme virheen, kannamme vastuun ja korjaamme tekemämme 
virheen. 

6. YIT:läinen asiakaskeskeisyys, avoimuus ja läpinäkyvyys. 
a. Tavoitteemme on paras asiakaskokemus. Sujuvoitamme asiakkaiden arkea ja tuotamme 

WOW-kokemuksia. Autamme asiakkaita menestymään omassa liiketoiminnassaan. 
Tunnistamme ja ymmärrämme asiakkaidemme odotukset, mittaamme heidän 
tyytyväisyyttään. Hallitsemme asiakkaiden odotukset. 
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b. Prosessimme lähtevät aina asiakkaan tarpeiden syvällisestä ymmärtämisestä. Seuraamme 
jatkuvasti liiketoimintaamme koskevia kuluttaja-, asiakas- ja markkinatrendejä; ohjaamme 
toimintaamme pitkäjänteisesti vastaamaan kysyntää. 

c. Mittaamme kattavasti tuotteemme ja palvelumme moitteettomuutta. Mittaamme 
asiakastyytyväisyyttä nettosuositteluindeksillä. Se on maailmanlaajuisesti käytössä oleva 
menetelmä, jolla seurataan asiakasuskollisuutta ja uskollisuuden vaikutusta liiketoiminnan 
tulokseen.  

d. Asiakas on toimintamme keskiössä, joten NPS-tulokset ovat läpinäkyvästi koko henkilöstömme tiedossa.  
e. Laatu ja asiakaspalaute ovat keskeinen osa henkilöstömme palkitsemisjärjestelmää. 
f. Edistämme rakennusalan yhteisiä tavoitteita laadun parantamiseksi. 

7. Yhteistyökumppanit 
a. Tavoitteemme korkeasta laadusta ja eettisesti kestävästä toiminnasta koskevat myös 

yhteistyökumppaneitamme ja alihankkijoitamme. 
b. Kehitämme kumppanuusverkostoamme aktiivisen toimittajavalinnan ja -palauteprosessin 

avulla. Tuotamme yhdessä asiakkaillemme parempia tuotteita, ratkaisuja ja palveluita. 
8. Laadun kehittäminen ja jatkuva parantaminen 

a. Kehitämme laatua yhteisen viitekehyksen avulla osallistamalla henkilöstöä ja 
yhteistyökumppaneita luomaan jatkuvasti parempia ja laadukkaampia ratkaisuja. 
Ratkaisujen valinnassa huomioimme asiakkaan, suunnittelun, tuotannon ja hankinnan näkökulmat.  

b. Tuotamme ratkaisuillamme lisäarvoa asiakkaille ja varmistamme niiden toimivuuden 
suunnittelun, tuotannon ja hankinnan näkökulmista. 
 

 



 
Memo  |  28 August 2017 3 (3)
   Public

 
 

 
 
Helsinki 28.8.2017 
 
 
Kari Kauniskangas 
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