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Tiivistelmä: 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää Bayer Oy:n Turun tuotantolaitoksella käytettävän CAPA-
prosessin kehittämiskohteita. Tutkimuksessa pyrittiin erityisesti selvittämään, kuinka korjaavien ja ehkäisevien 
toimenpiteiden eli CAPA-toimenpiteiden toteuttamista voidaan tehostaa ja mitkä tekijät vaikeuttavat 
aikataulussa pysymistä. Lisäksi tavoitteena oli etsiä syitä myös sille, miksi juurisyyanalyysi ja todellisten 
juurisyiden löytäminen koetaan haastavaksi. 
 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua, johon valittiin tavoitteellisella otannalla 
10 tuotantolaitoksella työskentelevää asiantuntijaa. Haastattelut toteutettiin videohaastatteluina etäyhteyden 
kautta. Aineiston laadullinen analyysi tehtiin deduktiivisesti ATLAS.ti -ohjelmaa apuna käyttäen. 
 
Tutkimuksen tulosten perusteella CAPA-prosessin kehittämiskohteet voidaan jakaa neljään pääkategoriaan: 
suunnittelu ja resurssit, järjestelmä, koulutus sekä yhteistyö ja merkitys. Keskeiseksi kehittämiskohteeksi 
nostettiin selvitys- ja toteuttamisvaiheiden suunnittelu, niiden toteutumisen seuranta sekä riittävien resurssien 
(aika, henkilöstö) varmistaminen. Lisäksi sähköistä Dev@com-dokumentointijärjestelmää tulisi kehittää niin, 
että se tukee CAPA-prosessin eri vaiheita ja on helppokäyttöinen sekä yhteinen kaikille CAPA-tapauksille. 
Juurisyyanalyysissä hyödynnettävien menetelmien ja työkalujen käyttöön toivottaisiin lisäkoulutusta, jonka 
lisäksi CAPA-prosessin tavoitteita tulisi selventää. Myös yhteistyön lisääminen yli osastorajojen ja vastuun 
jakaminen useammalle henkilölle koettiin tärkeiksi keinoiksi kehittää CAPA-prosessia ja lisätä sen merkitystä 
eri työtasoilla ja koko tuotantolaitoksella. 
 
Tutkimuksen tulokset ovat linjassa kirjallisuudessa esitettyjen havaintojen ja mielipiteiden kanssa ja siten 
mahdollisesti yleistettävissä muihin lääkeyrityksiin tai lääkinnällisiä laitteita valmistaviin yrityksiin. 
Yleistettävyyttä voitaisiin parantaa vielä laajentamalla tutkimusta muihin lääkeyrityksiin. Tämä tutkimus on yksi 
ensimmäisistä julkaistuista laadullisista tutkimuksista, jossa saatiin hyödyllistä tietoa siitä, mikä auttaa 
lääkeyrityksiä tehostamaan CAPA-prosessia ja tukemaan toiminnan jatkuvaa parantamista.  
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Abstract: 

The main objective of this study was to determine the development targets of the CAPA process used at Bayer 
Oy's Turku production plant. In particular, the study sought to identify how the implementation of corrective 
and preventive actions (CAPA) can be made more effective and what factors make it difficult to stay on 
schedule. In addition, the goal was to look for reasons why root cause analysis and finding real root causes is 
perceived as challenging. 
 
The research method used was a semi-structured theme interview, in which a sample of 10 professionals 
working in production plant was selected by purpose sampling. The interviews were conducted as video 
interviews remotely. Qualitative analysis of the data was performed deductively with the help of ATLAS.ti 
software. 
 
Based on the results of the study, the areas for development in the CAPA process can be divided into four 
main categories: planning and resources, system, training, and collaboration and importance. The planning of 
the investigation and implementation phases, monitoring their implementation and ensuring sufficient 
resources (time, personnel) were raised as key areas for development. In addition, the electronic Dev@com 
documentation system should be developed to support the various stages of the CAPA process and be easy 
to use and common to all CAPA cases. Further training in the use of methods and tools for root cause analysis 
would be desirable, in addition to which the objectives of the CAPA process should be clarified. Increasing 
collaboration across departmental boundaries and sharing responsibilities with more people was also seen as 
important ways to develop the CAPA process and increase its importance at different work levels and across 
the production plant. 
 
The results of the study are in line with the findings and opinions presented in the literature and thus potentially 
generalizable to other pharmaceutical companies or companies manufacturing medical devices. 
Generalizability could be further improved by expanding study to other pharmaceutical companies. This study 
is one of the first published qualitative studies to provide useful insights into what will help pharmaceutical 
companies to streamline the CAPA process and to support continuous improvement. 

 



1. Johdanto 
 

CAPA eli korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet ovat laadunhallintajärjestelmän 

kulmakivi, jonka tärkeys jatkuvan parantamisen työkaluna ei rajoitu pelkästään 

lääketeollisuuteen, vaan se on laajalti hyväksytty menettely, jolla pyritään 

systemaattisesti poistamaan poikkeamien ja muiden tuotteen laatuun 

vaikuttavien ongelmien syyt sekä estämään niiden tapahtuminen tai toistuminen 

(ICH 2008; SFS-EN ISO 9000:2015; SFS-EN ISO 9001:2015; Rodríguez-Pérez 

2016). Korjaavat toimenpiteet tehdään estämään samojen ongelmien 

toistuminen ja ehkäisevät toimenpiteet tehdään ennaltaehkäisemään niiden 

tapahtuminen. Myös korjaukset liittyvät CAPA-prosessiin ja niillä tarkoitetaan 

toimenpiteitä, joilla poistetaan poikkeama tai ongelma heti, kun se on havaittu. 

Korjauksiin viitataankin joskus myös termillä välittömät toimenpiteet. 

 

Jotta yrityksen CAPA-prosessi olisi tehokas, toimiva ja säädösten mukainen, niin 

sen pitää mahdollistaa olemassa olevien ja mahdollisten ongelmien 

tunnistaminen sekä arviointi oikeatasoisten korjaustoimenpiteiden 

varmistamiseksi (FDA 1999; Schnoll 2001; Rodríguez-Pérez 2016). Myös 

ongelman syyn tutkiminen ja siihen liittyvä juurisyyanalyysi tulee tehdä 

suunnitelman mukaisesti ja siten, että sen laajuus on verrannollinen ongelman 

aiheuttamaan riskiin. Lisäksi juurisyyanalyysin perusteella määritetyt korjaavat tai 

ehkäisevät toimenpiteet tulee suorittaa todistetusti määrätyssä aikataulussa ja 

niiden tehokkuus arvioida. Poikkeamista ja muista tuotteen laatuun vaikuttavista 

tekijöistä tulee tiedottaa niitä toimintoja, jotka ovat vastuussa tuotteen laadusta. 

Lisäksi kaikki oleellinen tieto laatuongelmista ja CAPA-toimenpiteistä tulee 

sisältyä myös johdon katselmuksiin. Hyvin toimiva CAPA-prosessi ei ole 

pelkästään viranomaisvaatimus tai jatkuvan parantamisen työkalu, vaan sen 

avulla voidaan varmistua tuotteiden turvallisuudesta ja virheettömyydestä sekä 

voidaan ehkäistä näiden puutteiden aiheuttamia kustannuksia (Markens 2014; 

Kavina ym. 2019). Lisäksi CAPA-menettelyllä voidaan vaikuttaa positiivisesti 

yrityksen asiakastyytyväisyyteen ja sen kehittämiseen, jonka vuoksi CAPA-
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prosessi on järkevä menettelytapa myös liiketoiminnan kannattavuuden ja 

kilpailukyvyn näkökulmasta (Tomic ja Spasojevic Brkic 2019).  

 

Riittämättömät CAPA-menettelyt ovat viranomaisten kuten FDA:n (Yhdysvaltain 

elintarvike- ja lääkevirasto) tarkastusten poikkeamien yksi yleisin kategoria 

(Driscoll 2006; Rodríguez-Pérez 2016; Deshpande ym. 2020; Shanley 2020). 

Huomautukset liittyvät yleensä ongelmien selvitystyön ja juurisyyanalyysin 

puutteisiin tai tehokkaiden korjaavien toimenpiteiden ja todellisten ehkäisevien 

toimenpiteiden puuttumiseen. Tämä kertoo siitä, että yrityksille toimivan ja 

tehokkaan CAPA-prosessin kehittäminen ja käyttöönotto on haasteellista. 

Yritysten tulee varmistua siitä, että niiden CAPA-menettelyt eivät keskity 

pelkästään tuoteongelmiin vaan huomioivat myös esimerkiksi järjestelmät ja 

prosessit. Lisäksi CAPA-menettelyä tulee soveltaa ennakoivasti kaikille 

mahdollisille alueille, missä ongelmia saattaa ilmetä (Rodríguez-Pérez 2016). 

Kehittyneen laatujärjestelmän merkkinä voidaankin pitää sitä, että CAPA-

toimenpiteet painottuvat enemmän ehkäiseviin kuin korjaaviin toimenpiteisiin.  

 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää Bayer Oy:n Turun 

tuotantolaitoksella käytettävän CAPA-prosessin kehittämiskohteita. 

Tutkimuksessa pyrittiin erityisesti selvittämään, kuinka CAPA-toimenpiteiden 

toteuttamista voidaan tehostaa ja mitkä tekijät vaikeuttavat aikataulussa 

pysymistä. Lisäksi tavoitteena oli etsiä syitä myös sille, miksi juurisyyanalyysi ja 

todellisten juurisyiden löytäminen koetaan haastavaksi. Vaikka aihetta on 

käsitelty monissa lähteissä, on CAPA:n liittyviä tieteellisiä tutkimuksia julkaistu 

vähän. Tämä tutkimus onkin yksi ensimmäisistä laadullisista tutkimuksista, jossa 

selvitetään CAPA-prosessin kehittämiskohteita lääkeyrityksen asiantuntijoiden 

kokemusten pohjalta. 
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2. Aineisto ja menetelmät 
 

Tämän tutkimuksen kohteena oli Bayer Oy:n Turun tuotantolaitos, jossa 

kehitetään ja valmistetaan polymeeriteknologiaan pohjautuvia ehkäisyvalmisteita 

globaaleille markkinoille. Turun tuotantolaitos on yksi Bayer-konsernin 

merkittävimmistä tuotantolaitoksista, jossa työskentelee noin 1000 henkilöä. 

Bayerin kestävän kehityksen strategian mukaisesti tuotantolaitoksella pyritään 

laadukkaisiin tuotteisiin ja toimintoihin sekä niiden jatkuvaan parantamiseen. 

Tähän käytetään CAPA-menettelyä, jota sovelletaan tuotantolaitoksen kaikkiin 

GMP:n (lääkkeiden hyvät tuotantotavat) ja GDP:n (lääkkeiden hyvät jakelutavat) 

alaisiin prosesseihin. 

 
Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla, joiden 

haastattelurunko luotiin aihealueen kirjallisuuden (Liite 8.1) ja ennalta 

määriteltyjen tutkimustavoitteiden pohjalta. Haastattelurunko koostui neljästä 

CAPA-prosessia ja juurisyyanalyysiä käsittelevästä pääteemasta ja tarkentavista 

apukysymyksistä (Liite 8.2). Kysymykset olivat luonteeltaan avoimia ja 

mahdollistivat haastateltavien omien näkökulmien esiin tuomisen. 

Tuotantolaitoksella työskentelevää tutkimukseen osallistumatonta asiantuntijaa 

käytettiin haastattelukysymysten validiteetin arvioimiseen ja haastattelu myös 

pilotoitiin yhdellä asiantuntijalla. Pilotoinnin perusteella tehtiin vain pieniä 

muutoksia haastattelurunkoon, joten haastattelu oli mahdollista sisällyttää itse 

tutkimukseen. 

 

Tutkimukseen valittiin 10 haastateltavaa asiantuntijaa tavoitteellisen otannan 

avulla, jonka kriteereinä käytettiin kokemusta CAPA-prosessi työskentelystä, 

kiinnostusta tutkimusaiheeseen ja kattavuutta eri työtehtävien näkökulmasta. 

Haastateltavat vastasivat taustatietoja selvittävään sähköiseen 

kyselylomakkeeseen (Liite 8.3) ennen yksilöhaastatteluun osallistumistaan. 

Asiantuntijoiden jakautuminen työskentelyosastoittain on esitetty taulukossa 1. 

Heidän työkokemuksensa tuotantolaitoksella vaihteli 11 kuukauden ja 31 vuoden 
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välillä ja heistä 6 oli ollut mukana kymmenissä ja 4 yksittäisissä CAPA-

tapauksissa viimeisen vuoden aikana. 

 

Taulukko 1. Haastateltujen asiantuntijoiden jakautuminen työskentely-
osastoittain. 
 
Osasto Lukumäärä 

Laadunhallinta 4 

Tuotanto 4 

Laadunvalvonta 1 

Tuotehuolto 1 
 

Teemahaastattelut toteutettiin videohaastatteluina etäyhteyden kautta ja ne 

tallennettiin. Haastattelut kestivät 26–57 minuuttia ja ne litteroitiin tutkijan 

toimesta sanatarkasti. Litteroidun aineiston pituus yhtä haastattelua kohden oli 

8–13 sivua ja sen laadullinen analyysi tehtiin deduktiivisesti ATLAS.ti -ohjelmaa 

apuna käyttäen. Aineiston luokittelurunkona käytettiin teemahaastattelurunkoa, 

jonka perusteella aineisto koodattiin systemaattisesti pää- ja alaluokkiin. Lopuksi 

koodatut vastaukset tiivistettiin tyypittelyn avulla etsimällä vastauksista yhteisiä 

tekijöitä.  

 

3. Tulokset 

 

3.1 Kokemus CAPA-prosessista 

 

Asiantuntijat kokivat, että CAPA-tapauksia on paljon ja niiden loppuun 

saattaminen ennalta määritellyssä aikataulussa on vaikeaa. Kaikille ei ollut 

myöskään selvää, minkälaisia CAPA-toimenpiteiden pitäisi olla ja miten ne 

dokumentoidaan käytössä olevaan sähköiseen Dev@Com-

dokumentointijärjestelmään. Lisäksi koko prosessin toivottaisiin olevan 

selkeämpi ja toimivampi. Erityisesti toimenpiteiden suunnittelun pitäisi olla 

yksityiskohtaisempaa ja tälle pitäisi varata enemmän aikaa ja resursseja, jotta 

voitaisiin varmistaa niiden tarkka kohdistuminen ja tehokas toteutus.  

 

 



 
 
 

5

3.1.1 CAPA-prosessin ohjeistus 

 

Monet pitempään yrityksessä työskennelleet asiantuntijat eivät olleet palanneet 

CAPA-toimintaohjeeseen (CAPA-SOP) työssään muuten kuin muutoksien ja 

niihin perehtymisen yhteydessä. Poikkeuksen tähän teki yksi asiantuntija, joka oli 

ollut mukana CAPA-toimintaohjeen kehitystyössä. Lyhyemmän aikaa yrityksessä 

työskennelleet asiantuntijat olivat käyttäneet CAPA-toimintaohjetta enemmän ja 

kokivat siitä olevan hyötyä heille. Toisaalta he toivoivat, että ohjeistusta pitäisi 

selkiyttää erityisesti roolitusten suhteen.  

 

3.1.2 CAPA-prosessin avaus ja toimenpiteiden määrittely 

 

Kaikki asiantuntijat vastasivat, että CAPA-prosessi tulee avata aina poikkeaman 

seurauksena tai tarkastuksista saatujen havaintojen perusteella. Erään 

asiantuntijan mielestä CAPA-prosessia ei ole kuitenkaan aina mielekästä avata 

esimerkiksi yksittäisen harjoittelijan virheen vuoksi, mutta avaamatta jättäminen 

tulee kuitenkin hyvin perustella. Lisäksi asiantuntijat toivat esille sen, että CAPA-

prosessi voidaan avata myös esimerkiksi ohjeiden päivitystä tai koulutusta 

varten, vaikka näiden tiedostetaan olevan väärän tyyppisiä lähteitä. Näin silti 

toimitaan, koska muuten CAPA-toimenpiteiden tekemiseen on vaikea saada 

resursseja riittävästi. 

 

Asiantuntija 9: ”Että CAPA on yksi tapa saada niitä asioita vaan eteenpäin, 
koska sitten, jos jostakin asiasta X tehdään CAPA, niin sitten se on ainakin 
nykyajattelussa pakko priorisoida. Niin siinä on ehkä hyvä pitää vähän 
laadun portinvartijaroolia, ettei nyt mistä tahansa voida tehdä CAPA siksi, 
että joku haluaa ehdottomasti, että se tehdään, vaan onko sillä oikeasti 
vaikutus siihen fyysisen tuotteen tai toiminnan laatuun.” 

 

Monien asiantuntijoiden mielestä CAPA-toimenpiteet ovat pääasiassa korjaavia 

toimenpiteitä ja ehkäisevät toimenpiteet ovat harvinaisempia, vaikka ne tukisivat 

jatkuvan parantamisen ja kehittämisen kulttuuria. 
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Asiantuntija 3: ”Mutta isompi kysymys on ehkä sellaisesta päivittäisestä 
toiminnasta tehtävät havainnot, pitäisikö niistä avata CAPA-toimenpide ja 
millä se avataan, että ehkä se indikaattori on niissä poikkeamissa. Mutta 
jos miettii sellaista jatkuvaa parantamista, olisi tietenkin hyvä, jos niitä 
parannuskohteita havaittaisiin jo siinä normaali toiminnan yhteydessä 
ennen kuin mitään on tullut.” 

 

Myös vähemmän aikaa yrityksessä työskennellyt asiantuntija toi esille sen, että 

toimenpiteiden määrittely korjaaviksi tai ehkäiseviksi toimenpiteiksi ei ole aina 

selvää ja se valitaan, mikä tuntuu parhaalta vaihtoehdolta kyseisellä hetkellä. 

 

Korjauksen ja CAPA-toimenpiteen ero on kaikkien asiantuntijoiden mielestä se, 

että korjaus tehdään heti kun poikkeama tai ongelma havaitaan ja CAPA-

toimenpide tehdään sen jälkeen, jotta voitaisiin ehkäistä saman tilanteen 

toistuminen. Osa toi esille myös sen, että CAPA-prosessiin kuuluu juurisyyn 

selvittäminen ja vaikuttavuuden arviointi. Lisäksi eräs uudempi asiantuntija kertoi 

sen, että korjauksista on tehty tällä hetkellä aika paljon CAPA-toimenpiteitä. 

 

3.1.3 Dokumentointijärjestelmä 

 

Kaikki asiantuntijat toivat esille sen, että paperinen dokumentointijärjestelmä tulisi 

yhdistää sähköiseen Dev@Com-dokumentointijärjestelmään, sillä kaksi erillistä 

järjestelmää vaikeuttaa työskentelyä sekä CAPA-toimenpiteiden tehokasta 

dokumentointia ja seurantaa, mikä on korostunut varsinkin pandemian 

seurauksena lisääntyneessä etätyöskentelyssä. Erään asiantuntijan mielestä on 

myös mahdollista, että kaksi erillistä järjestelmää voi aiheuttaa CAPA-tapausten 

eriarvoistumista. 

 

Yleisesti ottaen sähköistä Dev@Com-dokumentointijärjestelmää pidetään 

hyvänä järjestelmänä, koska se esimerkiksi helpottaa CAPA-tapausten 

seurantaa ja hallintaa. Toisaalta varsinkin uudet tai harvemmin sitä työssään 

tarvitsevat asiantuntijat toivat esille järjestelmän vaikean käytettävyyden, joka 

vaati heiltä säännöllistä ohjeistukseen perehtymistä, ennen kuin järjestelmää 

oppii käyttämään sujuvasti. He toivoisivatkin, että järjestelmää kehitettäisiin 
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selkiyttämällä sen ohjeistusta ja toiminnallisuuksia, niin että se lisäisi työn 

tehokkuutta ja tukisi paremmin koko CAPA-prosessin läpivientiä. 

 

Asiantuntija 3: ”Se järjestelmä itse asiassa minun mielestäni aiheuttaa tällä 
hetkellä myös ongelmia siinä, että miten niitä (CAPA-tapaukset) saa sinne 
avata, että ehkä se järjestelmä ei tue sellaista yleistä CAPA-prosessia ihan 
parhaalla mahdollisella tavalla.” 
 

3.1.4 CAPA-prosessin tärkeys 

 

Kaikkien asiantuntijoiden mielestä CAPA-prosessi koetaan tärkeäksi Bayerilla. 

Lisäksi erityisesti laadunvarmistuksen parissa työskentelevät asiantuntijat toivat 

esille sen tärkeyden yhtenä laatujärjestelmän ydinprosesseista, joka kuvaa myös 

dokumentoinnin ja koko tuotantolaitoksen laatujärjestelmän tilaa. Kuitenkin 

vastauksista nousi esiin se, että vaikka CAPA-prosessin tärkeys ymmärretään, 

niin saatetaan esimerkiksi tuotannolliset tekijät priorisoida helpommin 

korkeammalle tasolle. Tähän voivat olla syynä CAPA-tapausten suuri määrä, 

prosessin työläys ja pitkä kesto. Prosessin tärkeyttä pitäisikin useiden 

asiantuntijoiden mielestä korostaa kaikilla tasoilla, myös suorittavissa tehtävissä, 

esimerkiksi antamalla enemmän palautetta tehdystä työstä ja saavutetuista 

parannuksista sekä lisäämällä selvitystyön perusteellisuutta ja juurisyyanalyysin 

syvyyttä. 

 

Asiantuntija 2: ”Vaikka ne (CAPA-tapaukset) nähdään tärkeinä, niin 
priorisoinnissa usein mennään enemmän sinne tulipalojen 
sammuttamiseen eli sinne korjauksiin ja laastarointiin, kuin että päästäisiin 
ihan oikeasti siihen juurisyyhyn ja eteenpäin siinä parantamisessa.” 

 

3.2 CAPA-prosessin kehittämiskohteet 

 

3.2.1 CAPA-prosessi  

 

Asiantuntijoiden esiin nostamia CAPA-prosessin kehittämiskohteita on esitetty 

kaaviossa 1, jossa ne on luokiteltu prosessin eri vaiheiden mukaan. Erityisesti 

toimenpiteiden tunnistamis- ja toteuttamisvaiheiden suunnittelun ja aikataulun 
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täsmällisyyden lisääminen sekä resurssien riittävyyden varmistaminen 

korostuivat heidän vastauksissaan. Näiden lisäksi asiantuntijat painottivat 

edelleen sitä, että koko CAPA-prosessin hallinnan pitäisi olla sähköisessä 

Dev@Com-dokumentointijärjestelmässä, eikä paperista järjestelmää enää 

käytettäisi. Sähköistä järjestelmää pitäisi kehittää myös niin, että se tukisi 

paremmin CAPA-tapausten tilastointia ja trendien seurantaa, jota tulisi yleisesti 

ottaenkin lisätä CAPA-prosessin yhteydessä. Vaikka CAPA-prosessin 

läpiviennistä on vastuuta jaettu nykyään useammalle henkilölle, niin asiantuntijat 

kokivat edelleen, että suurin työtaakka on tuotantoproviisoreilla. Heidän 

mielestään vastuuta voisikin jakaa esimerkiksi tuotantolaitteisiin liittyvissä 

ongelmissa enemmän niiden kanssa työskenteleville henkilöille. 

 

 

 
Kaavio 1. CAPA-prosessin kehittämiskohteita. 

 

Aloitus/välittömät 
toimenpiteet

• Kirjaus 
dokumentointi-
järjestelmiin

• Välittömien 
toimenpiteiden 
dokumentoin-
nin oikea-
aikaisuus ja 
tarkkuus

• Perimmäisen 
ongelman 
korjaaminen 
välittömien 
toimenpiteiden 
jälkeen

Toimenpiteiden 
tunnistaminen

• Selvitystyön/ 
juurisyyanalyy-
sin kattavuus ja 
syvyys

• Ehkäisevien 
toimenpiteiden 
tunnistaminen 

• Aikataulun 
täsmällisyys ja 
tehokas 
päätöksenteko

• Asiantuntijoi-
den yhteistyö ja 
kokemusten 
jakaminen 
osastojen 
välillä

• CAPA-
toimenpiteiden 
laajuuden 
ymmärtäminen 
ja riittävien 
resurssien 
varmistaminen

• CAPA-
toimenpiteiden 
tarkoituksen-
mukaisuus

Toimenpiteiden 
toteuttaminen

• Epäselvien ja 
laajojen 
toimenpiteiden 
toteuttamisen 
haasteellisuus

• Toteuttamisen 
laatu ja 
tarkkuus

• Aikataulussa 
pysyminen ja 
sen seuraami-
nen

• Toteuttamisen 
aloitus vasta 
määräajan 
lähestyessä

• Toteuttamiseen 
varattu aika ja 
muut resurssit 
kuten 
työryhmän 
koko verrattuna 
toimenpiteiden 
laajuuteen

• Seurannan ja 
muistutusten 
automatisointi

Vaikuttavuuden 
arviointi

• Selkeys 
vaikuttavuuden 
arvioinnin 
tavoitteista ja 
tarkoituksen-
mukaisuudesta

• Vaikuttavuu-
den arvioinnin 
haasteellisuus

• Sopivien 
mittareiden 
määrittäminen

• Riittävä 
osaaminen ja 
resurssit

• Paperinen 
dokumentointi-
järjestelmä ei 
tue vaikutta-
vuuden 
arvioinnin 
seurantaa

• Yhtenäiset 
ohjeet ja 
käytännöt
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3.2.2 Aikataulussa pysyminen 

 

Aikataulussa pysymistä vaikeuttaa pääasiallisesti se, että CAPA-tapauksia on 

paljon ja ne ovat usein laajoja jopa projektin mittasuhteet täyttäviä 

kokonaisuuksia, jotka tulee suorittaa muiden työtehtävien ohella. Lisäksi tässä 

kohtaa tuotiin uudestaan esille se, että CAPA-prosessiin varattuja resursseja 

pitäisi lisätä, koska tällä hetkellä on vain muutamia henkilöitä, jotka niitä toteuttaa 

pääsääntöisesti. Tärkeäksi asiaksi koettiin myös aikataulun huolellinen 

suunnittelu, jossa pitäisi pyrkiä ottamaan paremmin huomioon tuotannolliset 

seikat, joka mahdollisesti vähentäisi ristiriitaa CAPA-prosessin ja tuotannollisten 

tavoitteiden välillä, jota asiantuntijat kokivat. 

 

Asiantuntija 8: ”Osa niistä toimenpiteistä vie sitten tuotannosta 
tuotantoaikaa. Sitten siinä tulee se ristiriita, että tuotanto ei voi tuottaa, 
mikä on sen tehtävä, mutta sitten kuitenkin tietenkin nämä CAPA:t pitäisi 
tehdä, jotta työskentely pysyy laadukkaana.” 

 

Monessa vastauksessa korostui se, että CAPA-toimenpiteiden tekeminen 

aloitetaan vasta lähellä määräaikaa, jolloin ne eivät valmistu ajoissa ja niille 

joudutaan hakemaan lisäaikaa. Tähän voi olla syynä parin asiantuntijan mielestä 

se, että jos toimenpide koetaan epämääräiseksi ja suorittajalle on epäselvää, 

miten ja miksi se tehdään, niin se laskee motivaatiota suorittaa toimenpide 

ajoissa. Lisäksi oman aikataulun hallinta ja asioiden priorisointi koettiin 

hankalaksi, koska aina tulee lisää kiireellisempiä tehtäviä, jotka menevät CAPA-

tapausten edelle, jolloin niiden suorittamien voi unohtua. 

 

Asiantuntija 8: ”Me haetaan niille (CAPA-toimenpiteet) tosi monta kertaa 
sitten lisäaikaa, kun me ei olla saatu niitä toteutettua ja huomataan aina 
liian myöhään se, että eihän näitä saakaan tässä ajassa enää toteutettua. 
Tavallaan ne jotenkin unohtuvat sinne liian kauaksi aikaa, kun ne on luotu 
ja sitten, kun ne pitäisi olla tehty, niin deadline aina yllättää.” 

 

Asiantuntijoiden mielestä ulkopuolisten toimijoiden huomioon ottaminen 

aikataulun suunnittelussa on haasteellista ja CAPA-toimenpiteet myöhästyvätkin 

usein tällaisissa tilanteissa. Myös yllättävät sisäiset tekijät, kuten esimerkiksi 
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henkilöstön muutokset saattavat vaikeuttaa toimenpiteiden tehokasta 

suorittamista. Lopuksi eräs asiantuntija halusi tuoda esiin yhteistyön toimivuuden 

osastojen välisissä CAPA-tapauksissa. Hän kokee, että se on joskus hyvin 

hidasta, koska osastot toimivat eri ympäristöissä ja kaikille sopivaa yhtenäistä 

toimintamallia on vaikea löytää. 

 

3.3 Kokemus juurisyyanalyysistä 

 

Vaikka juurisyyanalyysin teossa on yleisesti ottaen kehitytty, niin koetaan sen 

onnistuminen edelleen hyvin vaihtelevaksi. Asiantuntijat epäilevät, että todellisia 

juurisyitä ei aina löydetä, koska niiden selvitykseen käytettävä aika on hyvin lyhyt. 

He toivoisivatkin, että juurisyyanalyysille varattaisiin enemmän aikaa ja siitä 

pyrittäisiin tekemään mahdollisimman selkeä ja järjestelmällinen. Lisäksi 

juurisyyanalyysin pitäisi mahdollisuuksien mukaan perustua enemmän mittaus- 

ja tutkimustuloksiin. 

 

3.3.1 Menetelmät ja työkalut 

 

Kaikki haastatellut tuotannon asiantuntijat olivat osallistuneet tuotantolaitoksella 

käytettävään SORI-menettelyyn (systemaattinen ongelman ratkaisu), mikä 

perustuu A3 Reloaded -ongelmanratkaisutekniikkaan ja he kokivat, että kyseinen 

menettely ja siinä hyödynnettävät eri työkalut helpottavat juurisyyanalyysin tekoa. 

Muilla osastoilla työskentelevissä asiantuntijoissa oli myös heitä, jotka eivät olleet 

perehtyneet tai osallistuneet SORI-menettelyyn ja eräs asiantuntija pitikin SORI-

templaattien itsenäistä käyttöä vaikeana. Vaikka SORI-työryhmiin kuuluu eri 

osastojen asiantuntijoita, toivoi eräs haastateltava lisää moniammatillisuutta 

näihin ryhmiin. Toisaalta erään toisen asiantuntijan mielestä SORI-työryhmien 

pitäisi koostua vain sellaisista henkilöistä, jotka pystyvät tarjoamaan ratkaisun 

ongelmaan ja muiden asiantuntijoiden läsnäolo on ajanhukkaa. 
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3.3.2 Juurisyiden löytäminen 

 

Kaikki asiantuntijat kokivat, että juurisyiden löytäminen voi olla haastavaa. 

Erityisesti ongelmat, jotka liittyvät tuotantolaitteisiin ja inhimillisiin virheisiin ovat 

heidän mielestään vaikeita selvittää ja jos juurisyytä ei löydetä, niin nimetään 

todennäköisin juurisyy, jolle luodaan CAPA-toimenpiteet. Näihin voi sisältyä 

esimerkiksi ongelman seuraamista, juurisyyn selvittelyn jatkamista tai 

lisäohjeistuksen laatimista tilanteisiin, joissa sama ongelma mahdollisesti toistuu 

uudestaan. Tässä yhteydessä pari asiantuntijaa toi esille epäilyksen siitä, että 

voidaanko todennäköisimmälle juurisyylle oikeastaan asettaa CAPA-

toimenpiteitä, koska ne eivät välttämättä kohdennu oikeaan ongelmaan ja estä 

sen toistumista. Asiantuntijoiden mielestä tilannetta pitää aina kuitenkin pyrkiä 

parantamaan, jotta toiminta pysyisi laadukkaana ja säädösten mukaisena. 

 

Asiantuntija 8: ”Tietyllä tapaa kyllä se minun mielestäni täytyy hyväksyä, 
että joka kerta sitä juurisyytä ei löydy. Sitten siihen vaan jää se 
epävarmuus, että me voimme kyllä vähän ehkä parantaa joitain asioita, 
mutta ei ihan sen ongelman varsinaista juurisyytä.” 

 

3.3.3 Toistuvat ongelmat 

 

Toistuvia ongelmia havaitaan kaikkien asiantuntijoiden mielestä ja erään 

asiantuntijan mukaan melko useinkin. Nämä ongelmat voivat olla myös hyvin 

pitkäikäisiä, mikä voi asiantuntijoiden mukaan johtua siitä, että todellisia juurisyitä 

ei ole löydetty tai CAPA-toimenpiteet ovat olleet tehottomia. Lisäksi eräs 

asiantuntija koki arvioinnin siitä, onko kyseessä toistuva ongelma vai uusi 

ongelma, joka aiheuttaa saman tyyppisen lopputuloksen, haasteelliseksi. 

 

Asiantuntija 10: ”Eihän ne (ongelmat) pitäisi toistua, jos se CAPA on hyvin 
tehty.”  

 

Toistuvia ongelmia pyritään korjaamaan erilaisin toimenpitein, kuten esimerkiksi 

käymällä läpi alkuperäisen ongelman selvitystyöprosessi, juurisyy ja CAPA-

toimenpiteet. Toistuvasta ongelmasta voidaan aukaista myös uusi poikkeama, 
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mutta milloin näin toimitaan, oli epäselvää parille asiantuntijalle. Heidän 

mukaansa toistuvien ongelmien käsittelyyn tarvittaisiinkin tarkempaa ohjeistusta. 

Lisäksi eräs uudempi asiantuntija oli epävarma siitä, kuinka hyvin näihin 

ongelmiin ylipäätänsä edes tartutaan. 

 

Tuotannossa ja laadunvarmistuksessa työskentelevien asiantuntijoiden mukaan 

poikkeamien ja laadusta poikkeavien tulosten toistumista seurataan 

säännöllisesti. Muiden asiantuntijoiden mukaan seuranta perustuu enimmäkseen 

pitkään tuotantolaitoksella työskennelleiden muistin varaan. Asiantuntijat 

ehdottivatkin, että esimerkiksi sähköistä Dev@Com-dokumentointijärjestelmää 

tulisi kehittää niin, että sieltä löytyisi helposti tietoa toistuvista ongelmista ja niiden 

määristä. 

 

Asiantuntija 8: ”Sitten kun välillä muistin varassa näitä mietitään, että 
kyllähän meillä vähän tämän tyyppinen asia oli joskus seitsemän vuotta 
sitten. Niin tavallaan meillä kyllä pitäisi olla järjestelmä, josta katsoa, että 
onko tämän tyyppisiä asioita ollut ennen ja kuinka usein. 

 

Lisäksi erään asiantuntijan mielestä poikkeamien yhteydessä olisi hyvä pohtia 

vielä sopivan seuranta-ajan pituutta ja tarvittaessa muuttaa sitä nykyisestä 

ajasta. 

 

Havaittuja ongelmia vertaillaan toisiinsa pääasiassa oman osaston sisällä ja vain 

yksittäisissä tapauksissa vertailu on laajennettu muille osastoille. Erään 

asiantuntijan mukaan tällaiselle toiminalle ei ole aikaa ja toisen mukaan ei 

myöskään järjestelmää, joka tukisi vertailua. Asiantuntijat olivat kuitenkin yleisesti 

sitä mieltä, että vertailu yli osastorajojen olisi hyvä toimintamalli ja sitä voisi 

käyttää erilaisten ongelmanratkaisutapojen ja juurisyiden jakamiseen esimerkiksi 

inhimillisissä virheissä, jotka voivat olla hyvin samantyyppisiä tapahtumapaikasta 

riippumatta. Heidän vastauksistaan ilmeni myös se, että tällaista toimintaa on 

ollutkin jo epävirallisten keskusteluiden tai muutamien virallisten työryhmien 

muodossa, mutta sitä pitäisi heidän kokemuksensa mukaan vielä lisätä. 
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3.4 Juurisyyanalyysin kehittämiskohteet 

 

3.4.1 Juurisyyanalyysin suoritus ja menetelmät 

 

Asiantuntijoiden mukaan SORI-menettely pitäisi saada järjestelmällisesti 

käyttöön, jotta jokainen ongelma kävisi läpi huolellisen ja samanlaisen arvioinnin 

ja tälle olisi varattu nykyistä enemmän aikaa ja resursseja. Käytössä olevat 

menetelmät ja työkalut tulisi olla helpommin lähestyttäviä, niin että ne eivät 

tuntuisi rasitteelta vaan auttaisivat juurisyyanalyysin tekoa. Pari asiantuntijaa 

ehdottikin, että Mini-SORI:n ja varsinaisen SORI:n välissä voisi olla kevyempi 

menettely, joka sisältäsi esimerkiksi yksittäisiä osia SORI:sta ja olisi näin 

nopeammin ja helpommin tehtävissä. 

 

Juurisyyanalyysin onnistumisen kannalta on tärkeää, että ensivaiheen 

tapahtumat saadaan kerättyä tarkasti talteen heti kun ongelma havaitaan ja tähän 

pitäisikin kiinnittää enemmän huomiota erään asiantuntijan mukaan. Muut 

asiantuntijat toivat esille myös sen, että jokaisen tuotantolaitoksella 

työskentelevän henkilön tulisi työtehtävästä riippumatta ottaa vastuu ongelmien 

selvitystyöstä ja sen merkitystä tulisi korostaa kaikilla tasoilla esimerkkisi 

koulutuksen avulla. 

 

Asiantuntija 3: ”Itse asiassa sen pitäisi olla muillakin kuin asiantuntijoilla, 
QP:llä tai proviisoreilla hallussa se poikkeama, että se tavallaan kuuluu 
kaikille.” 
 

3.4.2 Juurisyyanalyysin ohjeistus 

 

Pari asiantuntijaa kertoi, että he eivät olleet perehtyneet juurisyyanalyysiin 

liittyvään ohjeistukseen kovin syvällisesti, mutta he kuitenkin olivat sitä mieltä, 

että ohjeistusta voisi selkiyttää ja laajentaa. Lisäksi muut asiantuntijat toivoivat, 

että ohjeistus voisi olla yksityiskohtaisempaa ja esimerkiksi neuvoa selkeämmin, 

missä tilanteessa mitäkin ongelmanratkaisutemplaattia tai -työkalua voidaan 

käyttää. Erään asiantuntijan mukaan se ei saisi kuitenkaan olla liian ohjaavaa tai 



 
 
 

14

jäykkää, jotta juurisyyanalyysissä olisi tilaa myös luovuudelle ja sen suorittaminen 

olisi ketterää. Pari asiantuntijaa koki myös, että ohjeistus ei ole yksinään riittävä 

juurisyyanalyysin suorittamiseen, vaan sen rinnalle tarvitaan aina myös muuta 

koulutusta tai ohjausta. 

 

3.4.3 Koulutuksen tarve 

 

Asiantuntijat olivat yleisesti sitä mieltä, että juurisyyanalyysin ja siinä käytettävien 

työkalujen ja menetelmien käyttöön tarvitaan lisää koulutusta, jonka pitäisi olla 

säännöllistä ja laadukasta. Lisäksi koulutuksen pitäisi kehittää käytännön taitoja, 

olla enemmän osallistavaa sekä madaltaa kynnystä työkalujen käyttöön. Eräs 

asiantuntija ehdottikin, että esimerkiksi koulutettaville konehoitajille voitaisiin 

antaa harjoitusongelma, jonka juurisyytä he lähtisivät ratkomaan 

haastattelemalla ongelmaan liittyviä henkilöitä. Tämä valmentaisi heitä 

itsenäiseen toimintaan ja varmistaisi tietojen keräämisen heti ongelman 

syntyhetkellä riippumatta sen ajankohdasta tai ohjauksen saatavuudesta. 

 

Koulutusta pitäisi asiantuntijoiden mielestä tarjota kaikille ongelmien 

selvitystyöhön osallistuville ruohonjuuritasosta aina johtoon saakka. Tämä pitäisi 

kuitenkin räätälöidä koulutettavien tarpeiden mukaan. 

 

Asiantuntija 7: ”No siis koko talohan pitäisi kouluttaa tai ainakin tarjota se 
koulutus ja jotenkin tuntuu, että sitten vähintään työnjohtajille se pitäisi olla 
semmoinen kunnon koulutus.” 
 

Toisaalta eräs asiantuntija halusi tuoda esille epäilyksensä siitä, että auttaako 

lisäkoulutuskaan aina siihen, jos SORI-templaatin käyttö tuntuu haastavalta ja 

suuritöiseltä varsinkin, kun uusia poikkeamia tulee koko ajan lisää. Myös eräs 

toinen asiantuntija oli sitä mieltä, että lisäkoulutus ja työkalujen käyttö on turhaa, 

jos juurisyyanalyysiin ei osallistu ongelman ratkaisun kannalta oikeita henkilöitä, 

jotka esimerkiksi ymmärtävät syvällisesti tietyn tuotantolaitteen toimintaa. 
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4. Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu teemahaastattelu, koska sen 

avulla voidaan selvittää tutkittavien näkemyksiä ja kokemuksia tutkittavasta 

ilmiöstä (Hirsijärvi ja Hurme 2000). Lisäksi haastattelu on hyvä menetelmä myös 

silloin, kun aiheesta ei ole saatavilla muita tutkimuksia. Haastattelukysymysten 

validiteetin arvioimiseen käytettiin tutkimukseen osallistumatonta asiantuntijaa ja 

haastattelu myös pilotoitiin yhdellä asiantuntijalla ennen varsinaisia 

tutkimushaastatteluja. Haastateltavien asiantuntijoiden määrä oli pienehkö (10 

asiantuntijaa), mutta heidän valintaan käytetiin tavoitteellista otantaa. Lisäksi 

asiantuntijoiden vastauksissa oli havaittavissa saturaatiopiste, eli niissä ei saatu 

tutkimuskysymysten kannalta enää uutta tietoa. 

 

Tutkijan toimesta sanasta sanaan litteroitu haastatteluaineisto analysointiin 

systemaattisesti deduktiivisella lähestymistavalla, käyttäen koodauksen pohjana 

teemahaastattelurunkoa. Tulosten raportoinnin yhteydessä on käytetty 

asiantuntijoiden alkuperäisiä sitaatteja kuvaamaan sitä, miten johtopäätöksiin 

päädyttiin (Eskola ja Suoranta 1999). Analyysiin luotettavuutta ja toistettavuutta 

pyrittiin lisäämään myös ATLAS.ti -ohjelman käytöllä, jonka avulla varmistuttiin 

koodauksen systemaattisuudesta ja läpinäkyvyydestä (Seale ja Silverman 1997). 

Lisäksi tuotantolaitoksella työskentelevää asiantuntijaa pyydettiin 

kommentoimaan analyysin tuloksia ja johtopäätöksiä (Mays ja Pope 2000).  

 

5. Pohdinta ja johtopäätökset  
 

Tutkimuksen tuloksista nousi esiin se, että CAPA-toimenpiteiden määrittelyssä 

on epäselvyyttä ja ne ovat pääasiassa korjaavia toimenpiteitä. Lisäksi CAPA-

tapauksia on paljon. Haastatellut asiantuntijat olivat myös sitä mieltä, että CAPA-

prosessissa tulisi hyödyntää enemmän tapausten tilastointia ja trendien 

seurantaa. Nämä tulokset ovat linjassa kirjallisuudessa esitettyjen havaintojen 

kanssa, joiden mukaan yksi yleisin CAPA-prosessin kehittämiskohde on CAPA-

toimenpiteiden oikea määrittely (Rodríguez-Pérez 2016; Shafer 2019; Speer 

2019). Yrityksillä on vaikeuksia korjauksien ja korjaavien sekä ehkäisevien 



 
 
 

16

toimenpiteiden eron ymmärtämisessä ja monesti korjaaviksi toimenpiteiksi 

määritellään esimerkiksi uudelleen koulutukset tai laitteiden korjaukset, vaikka ne 

pitäisi pääsääntöisesti määritellä korjauksiksi. Virheellisesti määritellyt CAPA-

toimenpiteet voivat kuitenkin johtaa toistuviin ongelmiin ja suureen määrään 

CAPA-tapauksia sekä CAPA-prosessin ylikuormittumiseen. Kirjallisuuden 

mukaan useimmat yritykset keskittyvät myös pääasiassa korjaavien 

toimenpiteiden tekemiseen ja niiltä puutuvat ehkäisevät toimenpiteet, joiden 

pitäisi perustua prosessien, tuotteiden ja järjestelmien ennalta analysointiin 

(Bartholomew 2013; Rodríguez-Pérez 2016; Speer 2019).  

 

Haastatellut asiantuntijat toivoivat lisää koulutusta juurisyyanalyysiin tekoon ja he 

epäilivät, että todelliset juurisyyt saattavat jäädä löytymättä, koska niiden 

selvitykseen käytettävä aika on hyvin lyhyt. Lisäksi he olivat sitä mieltä, että 

CAPA-prosessin suunnittelu- ja selvitysvaiheet pitäisi tehdä tarkemmin ja niille 

pitäisi varata enemmän resursseja. Asiantuntijat kertoivat myös toistuvista 

ongelmista. Nämä ovat kaikki tärkeitä tuloksia, koska tehokkaat korjaavat ja 

ehkäisevät toimenpiteet ja ongelmien toistumisen estäminen perustuvat 

juurisyiden selvittämiseen, mikä on koko CAPA-prosessin merkittävin vaihe 

(Harrison ja Schniepp 2015). Kuitenkin yritykset yleisesti epäonnistuvat 

todellisten juurisyiden löytämisessä ja tyytyvät pitämään näennäisiä syitä, kuten 

inhimillisiä virheitä, ohjeiden noudattamatta jättämisiä tai laitteiden rikkoutumisia 

juurisyinä (Paradise ja Skompski 2002; Rodríguez-Pérez 2016; Shanley 2020). 

Tämä voi johtua esimerkiksi osaamisen tai koulutuksen puuttumisesta, 

ongelmanratkaisutyökalujen käyttämättömyydestä tai suunnittelun sekä 

resurssien (aika, henkilöstö) riittämättömyydestä, jotka siis nousivat esiin myös 

tämän tutkimuksen tuloksista. Haastatellut asiantuntijat toivoivat myös lisää 

moniammatillisuutta juurisyyselvitykseen ja muutenkin vastuun jakamista 

laajemmalle joukolle, mitkä on todettu myös kirjallisuudessa hyviksi keinoiksi 

parantaa juurisyyanalyysin onnistumista ja yleisesti koko CAPA-prosessin 

tehokkuutta (Speer 2019; Shanley 2020). 
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Tutkimuksen tulosten perusteella CAPA-prosessin kehittämiskohteet voidaan 

jakaa neljään pääkategoriaan: suunnittelu ja resurssit, järjestelmä, koulutus sekä 

yhteistyö ja merkitys. Keskeiseksi keinoiksi lisätä CAPA-prosessin tehokkuutta ja 

aikataulussa pysymistä nostettiin selvitys- ja toteuttamisvaiheiden suunnittelun 

lisääminen ja erityisesti niiden toteutumisen seuraaminen sekä riittävien 

resurssien (aika, henkilöstö) varmistaminen. Lisäksi sähköistä Dev@com-

dokumentointijärjestelmää tulisi kehittää niin, että se tukee CAPA-prosessin eri 

vaiheita ja on helppokäyttöinen sekä yhteinen kaikille CAPA-tapauksille. 

Järjestelmän tulisi myös mahdollistaa CAPA-tapausten tilastointi ja 

trendien seuranta, kuten esimerkiksi toistuvien ongelmien havainnointi. 

Asiantuntijat toivoivat lisäkoulutusta juurisyyanalyysissä hyödynnettävien 

menetelmien ja työkalujen käyttöön. Koulutuksen tulisi heidän mielestään 

olla laadukasta ja madaltaa kynnystä työkalujen käyttöön ja sitä tulisi tarjota 

kaikille työntekijöille heidän työtehtäviänsä vastaavalla tasolla. Myös CAPA-

prosessin tavoitteet ja siihen liittyvät käsitteet vaativat selventämistä. Lisäksi 

CAPA-ohjeistusta tulisi kehittää niin, että se olisi mahdollisimman selkeää ja 

erityisesti juurisyyanalyysin ohjeistuksen toivottaisiin olevan myös 

yksityiskohtaisempaa. Asiantuntijoiden mielestä olisi tärkeää lisätä yhteistyötä 

yli osastorajojen ja jakaa vastuuta CAPA-prosessista useammalle henkilölle, 

sillä se voisi lisätä yhdessä koulutuksen ja työstä saadun palautteen kanssa 

CAPA-prosessin merkitystä kaikilla työtasoilla ja koko tuotantolaitoksella.  

Vaikka tutkimuksessa saadut tulokset kuvaavat yhden lääkeyrityksen 

tuotantolaitoksen asiantuntijoiden kokemuksia CAPA-prosessista ja sen 

kehittämiskohteista, ovat tulokset linjassa kirjallisuudessa esitettyjen havaintojen 

ja mielipiteiden kanssa ja siten mahdollisesti yleistettävissä muihin lääkeyrityksiin 

tai lääkinnällisiä laitteita valmistaviin yrityksiin. Tutkimuksen yleistettävyyttä 

voitaisiin edelleen lisätä jatkotutkimuksella, jonka avulla selvitettäisiin muiden 

lääkeyritysten asiantuntijoiden kokemuksia aiheeseen liittyen. Lisäksi olisi 

mielenkiintoista tutkia myös suorittavissa sekä ylemmissä johtotehtävissä 

työskentelevien henkilöiden kokemuksia ja vertailla niitä tämän tutkimuksen 

tuloksiin. CAPA-prosessin kehittämisestä on julkaistu vähän tieteellisiä 
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tutkimuksia ja tämä tutkimus onkin yksi ensimmäisistä laadullisista tutkimuksista, 

jossa saatiin hyödyllistä tietoa siitä, mikä auttaa lääkeyrityksiä matkalla kohti 

tehokasta CAPA-prosessia ja toiminnan jatkuvaa parantamista. 
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1 Johdanto 

Lääketeollisuudessa CAPA-menettely eli korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet 

ovat viranomaisvaatimus, mutta myös tärkeä jatkuvan parantamisen työkalu, 

jolla pyritään poikkeamien ja tuotteen laatuun vaikuttavien ongelmien 

selvittämiseen, ymmärtämiseen ja korjaamiseen sekä niiden tapahtumisen 

tai toistumisen estämiseen (Van Wert 2008). CAPA-menettelyn avulla voidaan 

varmistua myös tuotteiden turvallisuudesta ja virheettömyydestä 

sekä vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen ja liiketoiminnan kannattavuuteen 

(Markens 2014; Kavina ym. 2019; Tomic ja Spasojevic Brkic 2019).  

Tämän kirjallisuustutkielman tarkoituksena on tutkia lääketeollisuuden CAPA-

prosessia ja toimia myös teoreettisena lähtökohtana aihetta käsittelevälle pro 

gradu -tutkimukselle. Tutkielman ensimmäisessä osassa esitetään CAPA:n 

määrittely, jonka lisäksi käsitellään viranomaisvaatimuksia ja säädöksiä sekä 

CAPA:n asemaa laadunhallintajärjestelmässä. Toisessa osassa on selvitetty 

toimivan CAPA-prosessin vaatimuksia ja erityispiirteitä keskittyen 

juurisyyanalyysiin ja siinä käytettäviin menetelmiin. Lopuksi tutkielmassa 

esitellään CAPA-prosessin yleisimpiä haasteita ja kehittämiskohteita. 

CAPA-prosessia ja sen vaatimuksia on käsitelty monissa lähteissä, kuten 

kirjoissa, artikkeleissa ja oppaissa sekä kaupallisissa koulutuksissa, joita 

tarjotaan yrityksille ja aiheen parissa työskenteleville ihmisille. CAPA-prosessiin 

liittyviä tieteellisiä tutkimuksia on kuitenkin julkaistu vähän ja tähän 

kirjallisuustutkielmaan liittyvä pro gradu -tutkimus onkin yksi ensimmäisistä 

laadullisista tutkimuksista, jossa selvitetään lääkeyrityksen CAPA-prosessin 

kehittämiskohteita. 
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2 Korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet – CAPA  

 

2.1 Määrittely 

 

Systemaattisella CAPA-menettelyllä pyritään poistamaan poikkeamien ja muiden 

tuotteen laatuun vaikuttavien ongelmien syyt sekä estämään niiden 

tapahtuminen tai toistuminen (Rodríguez-Pérez 2016). CAPA määritellään ISO 

9000:2015 -standardissa seuraavasti: 

 

Korjaaminen: Toimenpide, jolla poistetaan havaittu poikkeama.  
 
Korjaava toimenpide: Toimenpide, jonka tarkoituksena on poistaa 
havaitun poikkeaman tai muun ei-toivotun tilanteen syy. Korjaava 
toimenpide tehdään estämään tapahtuman toistuminen.  
 
Ehkäisevä toimenpide: Toimenpide, jonka tarkoituksena on poistaa 
mahdollisen poikkeaman tai muun mahdollisen ei-toivotun tilanteen 
syy. Ehkäisevä toimenpide tehdään estämään tapahtuma. 
(ISO 9000:2015) 

 

2.2 Säädökset 

 

Lääketeollisuuden CAPA-vaatimukset pohjautuvat moniin säädöksiin ja ohjeisiin. 

Näistä FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) säädökset ovat yleisesti 

ottaen kaikista kattavimmat ja monet muut säädökset on johdettu nimenomaan 

FDA:n säädöksistä (Rodríguez-Pérez 2016). Keskeisimmät CAPA:n liittyvät 

FDA:n säädökset ovat lääkkeiden hyvät tuotantotavat (Current Good 

Manufacturing Practices for Finnished Drugs, CGMP), joita käsitellään liittovaltion 

säännöstön osaston 21 osissa 210 ja 211 (21 CFR §210 & §211) (FDA 1978) ja 

lääkinnällisten laitteiden vaatimuksissa (Medical Devices Quality System 

Regulations, QRS), joita käsitellään säännöstön osaston 21 osassa 820 (21 CFR 

§820) (FDA 1996). Näiden lisäksi FDA:lla on monia CAPA-ohjeistuksia koskien 

esimerkiksi vaatimuksista poikkeavien (OOS) laboratoriotulosten tutkimista (FDA 

2006) ja laatujärjestelmien tarkastustekniikkaa (Quality System Inspection 
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Technique, QSIT) (FDA 1999) sekä niiden kehittämistä CGMP-vaatimuksia 

vastaavalle tasolle (FDA 2006). 

Euroopan unionin alueella ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden hyvien 

tuotantotapojen (GMP) vaatimukset on esitetty EU:n direktiiveissä 2003/94/EY ja 

91/412/ETY (Fimea 2019). Tarkemmin GMP:n periaatteita on selvitetty komission 

julkaisemassa Eudralex-oppaan 4. osassa “Guidelines for good manufacturing 

practices for medicinal products for human and veterinary use” (Eudralex 2003). 

CAPA:n viitataan esimerkiksi oppaan 1. luvun kappaleissa, jotka koskevat 

laatujärjestelmää, GMP:a, laadunhallintaa ja arviointia sekä useassa kohdassa 

luvussa 8, joka käsittelee valituksia, laatuvirheitä ja tuotteen takaisinvetoja. 

CAPA:a käsitellään myös kansainvälisen harmonisointijärjestelmän (The 

International Conference on Harmonization of technical requirements 

for registration of pharmaceuticals for human use, ICH) Q10-ohjeistuksessa 

(ICH 2008). ICH Q10-ohjeistuksen mukaan lääkeyrityksellä tulee olla 

järjestelmä, joka mahdollistaa CAPA-toimenpiteiden toteuttamisen. 

Lisäksi juurisyiden selvittämiseen tulisi käyttää jäsenneltyä 

tutkimusprosessia, jonka tarkkuus on suhteessa ongelman riskiin. 

Ohjeistuksen mukaan CAPA-menettelyn tulisi johtaa tuotteiden ja prosessien 

jatkuvaan parantamiseen sekä niiden parempaan ymmärtämiseen ja sitä 

tulisi soveltaa tuotteiden koko elinkaaren ajan. 

ISO 9000:2015 ja ISO 9001:2015 -standardit ovat keskeisiä ISO 9000 -sarjan 

standardeja, jotka käsittelevät laadunhallintajärjestelmän perusteita, sanastoa ja 

vaatimuksia (Pitko 2020). CAPA:n määrittely löytyy ISO 9000:2015 -

standardista (katso edellä) ja sen vaatimukset on esitetty ISO 9000:2015 

-standardissa seuraavasti: 
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Kun havaitaan poikkeama, vaikkapa asiakasvalituksen perusteella, 
organisaation on  

a) reagoitava poikkeamaan ja tilanteesta riippuen  
1) ryhdyttävä toimiin sen hallitsemiseksi ja korjaamiseksi  
2) käsiteltävä sen seurauksia 

b) arvioitava, tarvitaanko toimenpiteitä, joilla poistetaan 
poikkeaman syyt, jotta poikkeama ei toistu tai esiinny muualla,  
1) katselmoimalla ja analysoimalla poikkeama  
2) selvittämällä poikkeaman syyt  
3) etsimällä vastaavia poikkeamia tai niiden mahdollisuuksia  

c) toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
d) arvioitava suoritettujen korjaavien toimenpiteiden 

vaikuttavuus  
e) päivitettävä tarvittaessa suunnittelun aikana määritettyihin 

riskeihin ja mahdollisuuksiin liittyviä tietoja  
f) tehtävä muutoksia laadunhallintajärjestelmään, jos se on 

tarpeellista.  
 
Korjaavien toimenpiteiden on oltava tarkoituksenmukaisia 
poikkeamien aiheuttamiin vaikutuksiin nähden. 
 
Organisaation on säilytettävä dokumentoitua tietoa näyttönä 

a) poikkeamien luonteesta sekä niiden johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä 

b) tehtyjen korjaavien toimenpiteiden tuloksista. 
(ISO 9000:2015) 

 

Näiden lisäksi laadunhallintajärjestelmän ja CAPA:n vaatimuksia esitetään myös 

erillisessä ISO13485:2016 -standardissa, joka koskee lääkinnällisiä laitteita. 

 

2.3 CAPA osana laadunhallintajärjestelmää 

 

Laadunhallintajärjestelmä toimii selkärankana laadun jatkuvalle parantamiselle ja 

viranomaissäädösten noudattamiselle (Driscoll 2006; Rompicherla ym. 2020). Se 

koostuu toisiinsa liittyvistä prosesseista, joita käytetään ohjaamaan ja 

hallitsemaan organisaation laatua (Rodríguez-Pérez 2016). Jatkuva 

parantaminen saavutetaan toimilla, joilla arvioidaan ja parannetaan tuotteita, 

prosesseja ja koko järjestelmää niiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden 

lisäämiseksi. Organisaation onkin jatkuvasti parannettava 

laadunhallintajärjestelmäänsä käyttämällä siihen laatupolitiikkaansa, 

laatutavoitteitaan, auditointituloksia, datan analysointia, CAPA-menettelyä sekä 
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johtamisen tarkistusprosesseja. Näistä CAPA-menettelyä pidetään yhtenä 

laadunhallintajärjestelmän tärkeimpänä osana ja sillä tulisi olla läheinen yhteys 

myös muihin järjestelmän osiin kaavion 1 mukaisesti (FDA 1999; Rodríguez-

Pérez 2016).  

 

 

 
Kaavio 1. CAPA osana laadunhallintajärjestelmää (mukaillen FDA 1999; 
Rodríguez-Pérez 2016). 
 

3 CAPA-prosessi 

 

CAPA-prosessi tulee suunnitella niin, että laatuongelmien syyt voidaan poistaa ja 

estää vähintäänkin sillä tasolla, että viranomaisvaatimukset täyttyvät (Schnoll 

2001; Rodriguez 2016). Sen pitää mahdollistaa olemassa olevien ja mahdollisten 

ongelmien tunnistaminen ja arviointi oikeatasoisten korjaustoimenpiteiden 

varmistamiseksi. Myös ongelman syyn tutkiminen ja siihen liittyvä 

juurisyyanalyysi tulee tehdä suunnitelman mukaisesti ja siten, että sen laajuus on 

verrannollinen ongelman aiheuttamaan riskiin. Lisäksi juurisyyanalyysin 

perusteella määritetyt korjaavat tai ehkäisevät toimenpiteet tulee suorittaa 

todistetusti määrätyssä aikataulussa ja niiden tehokkuus arvioida ennen kuin 
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prosessi voidaan päättää. Näiden lisäksi on tärkeää, että poikkeamista ja muista 

tuotteen laatuun vaikuttavista tekijöistä tiedotetaan niitä toimintoja, jotka ovat 

vastuussa tuotteen laadusta ja oleellinen tieto laatuongelmista ja CAPA-

toimenpiteistä sisällytetään myös johdon katselmuksiin (Rodríguez-Pérez 2016). 

 

Vaikka CAPA-prosessit ovat erilasia eri yrityksissä, niin on niistä tunnistettavissa 

samat päävaiheet: tunnistaminen, arvioiminen, tutkiminen, toteuttaminen ja 

vaikuttavuuden arvioiminen (Kaavio 2) (Markens 2014; Rodriguez 2016; Tashi 

ym. 2016). Nämä päävaiheet esitellään seuraavissa kappaleissa, joissa 

erityishuomio annetaan juurisyyanalyysille, joka on koko CAPA-prosessin 

kulmakivi. 

 

 

 
Kaavio 2. CAPA-prosessin päävaiheet. 
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3.1 Tunnistaminen 

 

CAPA-prosessin käynnistää jokin havaittu tai mahdollinen poikkeama tai muu ei-

toivottu tilanne eli ongelma. Mahdollisia sisäisiä ja ulkoisia CAPA-prosessin 

lähteitä on esitetty taulukossa 1 (Rodríguez-Pérez 2016; Muchemu 2017). 

 

Taulukko 1. CAPA-prosessin lähteet. 

 
Sisäiset lähteet Ulkoiset lähteet 

Poikkeamat Valitukset ja tuotepalautukset 

OOS-tulokset, hylkäykset Ulkoiset tarkastukset 

Uudelleen prosessoinnit Viranomaisten 

varoituskirjeet/huomautukset 

Takaisinvedot Tieteellinen kirjallisuus 

Reklamaatiot  

Vuosiarvioinnit  

Sisäiset tarkastukset  

Riskien arvioinnit  

Johdon laatukatselmukset  

Trendiseuranta ja tilastolliset analyysit  

 

Havaittu ongelma pyritään tunnistamaan ja määrittelemään mahdollisimman 

tarkasti, mikä edesauttaa juurisyyanalyysin onnistumista (Rodriguez 2016; Tashi 

ym. 2016). Tämä esitetään kirjallisessa lausunnossa, joka sisältää lähteet, 

kuvauksen ongelmasta ja siihen liittyvän todistusaineiston. Lausunnon tulee olla 

ytimekäs, mutta sen pitää sisältää riittävästi tietoa, jotta ongelma voidaan helposti 

ymmärtää kuvauksesta. Keskeisiä kysymyksiä, mihin pyritään vastaamaan ovat: 

mitä tarkkaan ottaen tapahtui, kuinka useasti se on tapahtunut, kuinka laajasta 

ongelmasta on kyse ja minkälainen vaikutus sillä on sekä ketä henkilöitä 

ongelmaan liittyy (Markens 2014). 
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3.2 Arvioiminen 

 

Tunnistettu ongelma arvioidaan, jotta korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden 

tarve ja taso voidaan määrittää (Rodriguez 2016). Myös ongelman vaikutus ja 

tosiasialliset riskit lääkkeen käyttäjälle, yritykselle ja/tai yhteistyökumppaneille 

tulee selvittää. Riskien arviointiin voidaan käyttää erilaisia työkaluja, kuten 

esimerkiksi riskimatriisia (Taulukko 2) (Markens 2014). Riskimatriisissa ongelma 

arvioidaan sen vaikutuksen ja yleisyyden mukaan, joiden tasojen 

leikkauspisteestä saadaan riskin suuruutta kuvaava arvo.  

 

Taulukko 2. Riskimatriisi (mukaillen Markens 2014). 

 

Yleisyys 
Vaikutus 

Merkityksetön Vähäinen Merkittävä Vakava 

Säännöllisesti 2 3 3 3 

Usein 1 2 3 3 

Ajoittain 1 2 2 3 

Harvoin 1 1 2 2 

1 = matala riski, 2 = keskitason riski, 3 = korkea riski 

 

Riskien arvioinnin perusteella vakavaksi luokitellut ongelmat voivat johtaa 

välittömiin toimenpiteisiin, kuten tuotteen takaisinvetoon, erän hylkäämiseen, 

tuotevaraston käyttökieltoon tai tuotannon keskeytykseen jo ennen kuin ne on 

perusteellisesti tutkittu ja CAPA-toimenpiteet suoritettu (Rodriguez 2016). 

Toisaalta matalan riskin ongelmat eivät välttämättä vaadi koko CAPA-prosessin 

käynnistämistä. Edellä kuvattuihin tilanteisiin liittyvät päätökset ja toimenpiteet 

tulee perustella ja dokumentoida kirjallisessa muodossa. 
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3.3 Tutkiminen ja juurisyyanalyysi 

CAPA-prosessin tutkimusvaiheesta voidaan käyttää monia eri nimiä, kuten 

esimerkiksi tuotevalitusten tutkiminen ja poikkeamien tai vaatimuksista 

poikkeavien tulosten tutkiminen (Rodríguez-Pérez 2016). Näiden selvittämistä 

varten muodostetaan tutkimussuunnitelma, jonka avulla varmistetaan, että 

tutkimus on kattava ja mitään oleellista ei jää huomaamatta (Rodriguez 2016; 

Tashi ym. 2016). Suunnitelmassa tulee olla kuvattuna korjaavien ja ehkäisevien 

toimenpiteiden tavoite, jolla tarkoitetaan sitä loppuun saatettua tilannetta, mihin 

näillä toimenpiteillä halutaan pyrkiä. Lisäksi muodostetaan tarkat työohjeet siitä, 

miten ongelman juurisyy ja muut tekijät selvitetään. Tärkeä osa 

tutkimussuunnitelmaa on myös vastuuhenkilöiden nimeäminen jokaista 

tutkimuksen työvaihetta varten. Mahdollisesti tarvittavat lisäresurssit, kuten 

esimerkiksi erityiset mittauslaitteet ja ulkopuoliset analyysipalvelut tulee myös 

määritellä ja lisätä tutkimussuunnitelmaan.  

CAPA-prosessin tärkein vaihe on ongelman juurisyyn selvittäminen, sillä sen 

perusteella määritetään ja muodostetaan tarkoituksenmukaiset korjaavat tai 

ehkäisevät toimenpiteet (Harrisson ja Schniepp 2015). Tähän käytetään 

tutkimussuunnitelmassa kuvattua juurisyyanalyysia eli jäsenneltyä tutkimusta, 

jonka avulla pyritään tunnistamaan ongelman todellinen syy ja määrittämään 

toimenpiteet sen poistamiseksi (Andersen ja Fagerhaug 2006). Jos ongelman 

juurisyytä ei selvitetä ja korjataan vain näennäisiä syitä, niin ongelma voi toistua 

ja aiheuttaa muun muassa lisääntyneitä kustannuksia (Moore 2007). Juurisyiden 

selvittäminen mahdollistaa virheiden hallinnan, ongelman vaikutuksien 

vähentämisen sekä niiden toistumisen estämisen.  

Juurisyyanalyysi voidaan tyypillisesti jakaa neljään päävaiheeseen (Rooney ja 

Vanden Heuvel 2004). Ensimmäinen vaihe on tiedon kerääminen. Yleensä tätä 

varten muodostetaan työryhmä, joka kerää kaiken ongelmaan liittyvän oleellisen 

tiedon, kuten esimerkiksi testitulokset, erätiedot, huoltoraportit ja 

asiakasvalitukset yhteen. He tarkastelevat tapahtumaa monelta eri kantilta ja 
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alkavat myös etsimään syytä ongelmalle. Toisessa vaiheessa kerätty tieto 

järjestetään ja analysoidaan sekä pyritään havaitsemaan mahdolliset tiedon 

puutteet. Kolmannessa vaiheessa tunnistetaan juurisyyt, jonka jälkeen 

analyysistä kootaan yhteenvetoraportti ja muodostetaan suositukset CAPA-

toimenpiteitä varten. 

Juurisyyanalyysin teon tukena voidaan käyttää erilaisia menetelmiä ja työkaluja, 

joiden valintaan vaikuttaa muun muassa ratkaistavan ongelman monimutkaisuus, 

käytettävissä oleva tietotaito, kustannukset, aikataulu ja yrityskulttuuri (Dogget 

2005; Moore 2007). Yleensä juurianalyysi aloitetaan yksinkertaisilla työkaluilla, 

joista siirrytään tarpeen mukaan monimutkaisempiin ja vaativimpiin menetelmiin 

(Andersen ja Fagerhaug 2006). Seuraavissa kappaleissa esitellään yleisiä sekä 

tämän työn toimeksiantajalla käytössä olevia menetelmiä ja työkaluja, joita 

käytetään juurisyiden selvittämiseen. 

3.3.1 5 x miksi 

5 x miksi on yksinkertainen menetelmä, jossa kysymyksen ”miksi” avulla 

selvitetään ongelman juurisyy (Andersen ja Fagerhaug 2006). Sen toiminta 

perustuu siihen, että ei hyväksytä ensimmäistä vastausta, vaan jatketaan miksi-

kysymysten kysymistä, kunnes päästään juurisyyhyn (Kaavio 3). Tämä vaati 

yleensä ainakin viisi miksi-kysymystä tai enemmän. 5 x miksi -menetelmää 

voidaan käyttää yksinkertaisten ongelmien ratkaisuun itsenäisesti tai 

monimutkaisissa ongelmatilanteissa yhdessä muiden menetelmien kanssa 

(Moore 2007).  
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Kaavio 3. 5 x miksi -menetelmä (mukaillen Rodriguez 2016). 

 

3.3.2 Syy-seurauskaavio 

 

Syy-seurauskaavio tai niin kutsuttu Ishikawa/kalanruotokaavio soveltuu varsinkin 

sellaisten usein toistuvien ongelmien juurisyiden tunnistamiseen, joiden taustalla 

on monia syitä (Moore 2007). Kaavion avulla voidaan systemaattisesti jaotella ja 

arvioida ongelmaan liittyviä syitä sekä määrittää, mitkä näistä olisivat kaikista 

todennäköisimmin juurisyitä (Andersen ja Fagerhaug 2006). 

 

Kaavion muodostaminen aloitetaan määritellystä ongelmasta (Andersen ja 

Fagerhaug 2006) (Kaavio 4). Tämän jälkeen ryhmitellään ongelmaan liittyvät 4–

6 päätekijää. Yleensä tähän käytetään 5 M-periaatetta eli kategorioita: materiaalit 

(Materials), laitteet (Machines), menetelmät (Methods), henkilöstö (Men) ja 

mittaukset (Measurements) (Motschmann and Moore 1999). Näihin kategorioihin 

voidaan lisätä vielä myös ympäristö yhdeksi tekijäksi. Kunkin perussyyn alle 

kerätään esimerkiksi avoriihen tai 5 x miksi -menetelmän avulla määritetyt 

lisäsyyt, joista toisiinsa liittyvät voidaan yhdistää nuolien avulla (Andersen ja 

Fagerhaug 2006). Viimeisessä vaiheessa näiden syiden joukosta pyritään 

tunnistamaan todennäköisimmät juurisyyt. 

 

MIKSI?
•Kontaminaatio-ongelma

MIKSI? •Työntekijä ei ollut varma puhdistusohjeista

MIKSI?
•Epäselvä ohje

MIKSI?
•Kiireessä tehty ohje

MIKSI?
•Resurssipula
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Kaavio 4. Syy-seurauskaavio (mukaillen Rodriguez 2016). 

 

3.3.3 Pareto-analyysi 

 

Pareton periaatteen mukaan suurin osa (80 %) seurauksista johtuu pienestä 

joukosta (20 %) syitä (Andersen ja Fagerhaug 2006). Pareto-analyysin avulla 

pyritäänkin seulomaan suuresta havaintoryhmästä merkittävimmät tekijät 

järjestelemällä ongelmaan liittyvät syyt niiden esiintymistiheyden tai määrän 

mukaan (Evans ja Lindsay 2005). Tämä auttaa ohjaamaan käytössä olevat 

resurssit kaikista merkittävimpien syiden tutkimiseen ja ratkaisuun. 

 

Pareto-analyysin tuloksien esittämiseen käytetään pylväskaaviota, joka 

muodostetaan asettamalla havainnot vaaka-akselille laskevassa järjestyksessä 

ja lukuarvot sekä niitä vastaavat prosenttiosuudet pystyakseleille (Andersen ja 

Fagerhaug 2006). Prosenttiosuuksien kumulatiivinen kertymä esitetään käyränä 

pylväiden yläpuolella. Esimerkki Pareto-kaaviosta on esitetty kaaviossa 5. 
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Kaavio 5. Pareto-kaavio (mukaillen Rodriguez 2016). 

 

3.3.4 Vikapuuanalyysi 

 

Vikapuuanalyysi on deduktiivinen ylhäältä alaspäin etenevä menettely, jonka 

tarkoituksena on analysoida ei-toivotun tapahtuman tai vian mahdolliset syyt 

(Rodríguez-Pérez 2016). Analyysi perustuu Boolean logiikkaan, jonka avulla 

yhdistetään alemman tason tapahtumia, kunnes niiden perimmäiset syyt 

löydetään. Tapahtumien yhdistelmät tai vuorovaikutukset jaetaan kahteen 

kategoriaan: 
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1. Useiden kohteiden täytyy epäonnistua yhdessä, jotta toinen kohde

epäonnistuu (”JA ”-yhdistelmä)

2. Vain yksi monista mahdollisista tapahtumista aiheuttaa sen, että toinen

kohde epäonnistuu (”TAI”-yhdistelmä)

Kun useiden tekijöiden täytyy tapahtua samanaikaisesti, vian voi välttää 

yksinkertaisesti hallitsemalla niistä yhtä (Kaavio 6) (Rodríguez-Pérez 2016). Kun 

taas jokin useista syytekijöistä voi aiheuttaa vian, ne on korjattava kaikki. 

Vikapuuanalyysi sopii parhaiten sellaisten monimutkaisten ongelmien ratkaisuun, 

joissa vikaantumisen taustalla on useita toisiinsa liittyviä syitä. 

Kaavio 6. Vikapuuanalyysi (mukaillen Rodríguez-Pérez 2016). 

3.3.5 A3-ongelmanratkaisu 

A3-ongelmanratkaisu on Toyotan tuotantoperiaatteisiin pohjautuvassa Lean-

ajattelussa käytettävä työkalu, jonka nimi juontaa siitä, että kaikki tieto 

ongelmasta pyritään keräämään yhdelle A3-paperiarkille (Sobek II ja Smalley 

2008; Anderson ym. 2011). A3-raportin tiivis ja jäsennelty rakenne auttaa 

ongelman syvällisessä analysoinnissa ja lisää yhteistyötä sekä mahdollistaa 

JA

Tulipalo

O2
Syttymisen 

lähde

Syttyvä 
materiaali
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organisaation ongelmanratkaisutaitojen kehittymisen. A3-ongelmanratkaisu on 

tehokas työkalu, joka soveltuu monenlaisten ongelmien selvittämiseen.  

 

A3-raportti (Kuva 1) noudattaa PDCA-sykliä (jatkuvan parantamisen työkalu), 

joka koostuu suunnittelu- (Plan), toteutus- (Do), tarkastus- (Check) ja 

toimintavaiheista (Act) (Sobek II ja Smalley 2008). A3-raportin vasen puoli 

keskittyy PDCA-syklin suunnitteluvaiheeseen ja siinä kuvataan 

tilanteen/ongelman taustaa, tämänhetkisiä olosuhteita, saavutettavaa 

päämäärää ja ongelman juurisyitä. Oikea puoli heijastaa taas syklin toteutus-, 

tarkistus- ja toimintavaiheita. 

 

 

Kuva 1. A3-raportti, esimerkkipohja (Sobek II ja Smalley 2008). 
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3.4 Toteuttaminen 

 

Juurisyyanalyysin tulosten ja niistä muodostettujen suositusten perusteella 

tehdään toimintasuunnitelma, jossa esitetään kaikki tarvittavat toimenpiteet 

ongelman korjaamiseksi tai sen toistumisen estämiseksi (Markens 2014; 

Rodriquez 2016). Dokumenttien (esim. SOP-toimintaohjeet), prosessien ja 

toimintamenetelmien muutokset, valvonta, kontrollointi ja henkilöstön koulutus 

sekä niiden suorittamisesta vastuussa olevat henkilöt tulee kuvata 

suunnitelmassa riittävän yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Näin ymmärretään, mitä 

toimenpiteitä tullaan tekemään, kuka ne tekevät, miten ne tehdään sekä missä ja 

milloin ne tehdään. 

 

Kaikkien toimintasuunnitelmassa esitettyjen tehtävien teko käynnistetään ja 

niiden suoritus dokumentoidaan (Rodriguez 2016; Tashi ym. 2016). Tehtävien 

suorittamista myös seurataan, jotta voidaan varmistua niiden valmiiksi 

tulemisesta ja siitä, että esimerkiksi ohjeet on muutettu, henkilöstö on koulutettu, 

laitteet päivitetty ja kaikki on toteutunut niin kuin on suunniteltu.  

 

3.5 Vaikuttavuuden arviointi 

 

Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi on keskeinen osaa CAPA-prosessia. 

Perusteellisen arvioinnin avulla varmistutaan siitä, että ongelman juurisyy on 

saatu ratkaistua ja kaikki siihen liittyvät asiat on saatu korjattua niin, että ongelma 

ei tule enää toistumaan (Markens 2014). Riittävien kontrolli- ja 

seurantatoimenpiteiden olemassaolo tulee myös varmistaa sekä se, että tehdyt 

korjaukset eivät aiheuta mitään lisäongelmia tai haittoja. Jos havaitaan, että 

valittu toimenpide ei ole korjannut ongelmaa tai se on korjannut ongelman vain 

osittain, niin joudutaan palaamaan prosessissa takaisin päin (Rodriguez 2016). 

Näin jatketaan, kunnes löydetään syy, mikä voidaan ratkaista. Tämä voi vaatia 

esimerkiksi lisätiedon keräämistä ja uudelleenanalysointia tai väärin suoritetun 

toimenpiteen korjausta. Kun CAPA-toimenpiteet on todettu tehokkaiksi ja 

mahdolliset lisäkorjaukset on tehty, voidaan prosessi päättää. 
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3.6 Esimerkki CAPA-tapaus 

 

Tässä kappaleessa pyritään selventämään CAPA-toimenpiteiden tarkoitusta 

kirjallisuudessa esitetyn CAPA-tapauksen avulla (Rodríguez-Pérez 2016). 

 

Ongelma ja juurisyy: 

Vajaista tablettipurkeista johtuvien valitusten lisääntymisen jälkeen havaittiin, että 

useat metalliset tapit täyttökoneessa nro 3 olivat vääntyneet. Täyttökoneen nro 3 

määräaikaishuoltoa koskevat ohjeet eivät sisältäneet tappien tarkastusta. 

 

Korjaus: 

Kaikki täyttökoneen nro 3 tapit tarkastettiin ja taipuneiksi havaitut vaihdettiin.  

 

Korjaavat toimenpiteet: 

Sisällytetään tappien määräaikaistarkastus osaksi täyttökoneen nro 3 

ennaltaehkäisevää huoltoa. 

 

Vaikuttavuuden arviointi: 

1. Seurataan 30 täyttöerän tablettimäärää seuraavan kahden kuukauden ajan 

käyttäen tilastollisesti määritettyä näytteenottosuunnitelmaa. Korjaavia 

toimenpiteitä pidetään tehokkaina, jos vajaita tablettipurkkeja ei havaita. 

2. Seurataan vajaista tablettipurkeista johtuvia asiakasvalituksia kolmen 

kuukauden ajan korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen. Korjaavat 

toimenpiteet katsotaan tehokkaiksi, jos vajaista tablettipurkeista ei tule 

valituksia 

 

Ehkäisevät toimenpiteet: 

Sisällytetään tappien määräaikaistarkastus myös osaksi kolmen muun 

täyttökoneen ennaltaehkäisevää huoltoa. 
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Vaikuttavuuden arviointi: 

Seurataan vajaista tablettipurkeista johtuvia asiakasvalituksia kolmen kuukauden 

ajan ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen. Ehkäisevät toimenpiteet 

ovat tehokkaita, jos vajaista tablettipurkeista ei tule valituksia. 

 

4 CAPA-prosessin kehittämiskohteet 

 

Vaikka CAPA-prosessi vaikuttaa yksinkertaiselta, niin on sen kehittäminen ja 

käyttöönotto yrityksille usein haasteellista. Tästä kertoo se, että viranomaisten 

kuten FDA:n tarkastusten poikkeamien yksi yleisin kategoria on riittämättömät 

CAPA-menettelyt (Driscoll 2006; Rodríguez-Pérez 2016; Deshpande ym. 2020; 

Shanley 2020). Esimerkiksi vuonna 2015 3506 havaitusta lääkevalmisteita 

koskevasta poikkeamasta 344 ja 3599 lääkinnällisiä laitteita koskevasta 

poikkeamasta 1133 liittyi CAPA-menettelyihin ja erityisesti ongelmien 

selvitystyön sekä juurisyyanalyysin puutteisiin tai tehokkaiden korjaavien 

toimenpiteiden ja todellisten ehkäisevien toimenpiteiden puuttumiseen 

(Rodríguez-Pérez 2016). Nämä puutteet voivat helposti aiheuttaa noidankehän 

(Kaavio 7), jossa riittämätön ongelmien selvitys ilman kunnon juurisyyanalyysia 

johtaa tehottomiin tai puuttuviin korjaaviin ja ehkäiseviin toimenpiteisiin, mikä taas 

johtaa toistuviin ongelmiin ja niiden uudelleen tutkimiseen. Yritysten tuleekin 

varmistua siitä, että niiden CAPA-menettelyt eivät keskity pelkästään 

tuoteongelmiin vaan huomioivat myös esimerkiksi järjestelmät ja prosessit. 

Lisäksi CAPA-menettelyä tulee soveltaa ennakoivasti kaikille mahdollisille 

alueille, missä ongelmia saattaa ilmetä. 

 



19 

 

Kaavio 7. Tehottomien CAPA-menettelyiden noidankehä (mukaillen Rodríguez-
Pérez 2016). 

 

Seuraavissa kappaleissa on käsitelty yleisimpiä CAPA-prosessin 

kehittämiskohteita. 

 

4.1 Juurisyyanalyysi 

 

Koska juurisyyanalyysin avulla pyritään ratkaisemaan ongelmat pysyvästi, tulee 

analyysiprosessin olla tehokas, perusteellinen ja johdonmukainen sekä tarjota 

selkeä käsitys siitä, kuinka tähän tavoitteeseen päästään (Mahto ja Kumar 2008). 

Haasteena onkin toteuttaa toistettava ja standardoitu analyysiprosessi, jota 

voidaan käyttää sekä yksinkertaisten että monimutkaisten ongelmien ratkaisuun 

(Peterson 2005). Prosessin on tarjottava myös yhteinen toimintatapamalli koko 

organisaatiolle, jonka avulla analyysin tekijät oppivat hallitsemaan sen nopeasti 

ja helposti. 

 

Yleisenä ongelmana juurisyyanalyysissä pidetään sitä, että ongelmia aletaan 

korjaamaan ennen kuin niiden todelliset juurisyyt ovat löytyneet (Paradise ja 

Skompski 2002; Shanley 2020). Syynä tähän voidaan pitää esimerkiksi sitä, että 

Tehottomattomat
korjaavat 

toimenpiteet ja 
puuttuvat ehkäisevät 

toimenpiteet

Toistuvat ongelmat ja 
jatkuvat uudet 

ongelmat

Riittämätön 
ongelmien selvitys 

ilman kunnon 
juurisyyanalyysia



20 

ongelmaa ei osata tutkia systemaattisesti, vaan tyydytään pitämään ratkaisuna 

osaa ongelmasta, oireita tai muita siihen liittyviä tekijöitä pikemminkin kuin 

todellista syytä. Yleisempiä juurisyinä pidettyjä oireita ovat esimerkiksi inhimilliset 

virheet, ohjeiden noudattamatta jättämiset, laitteiden rikkoutumiset, 

validoimattomat menetelmät ja useat yhtä aikaa tuotannossa olevat erät 

(Rodríguez-Pérez 2016). Yritysten onkin pyrittävä välttämään näiden oireiden 

käyttöä juurisyinä ja keskityttävä systemaattiseen ongelmanratkaisuun, jota 

varten on laadittu tarkka suunnitelma ja jossa hyödynnetään monipuolisesti 

ongelmanratkaisutyökaluja sekä moniammatillisia työryhmiä (Rodríguez-Pérez 

2016; Shanley 2020). 

4.2 CAPA-toimenpiteiden määrittely ja määrä 

Yksi yleisin CAPA-ongelma ja kehittämiskohde on se, että yritykset keskittyvät 

oireiden korjaamiseen eikä todellisten CAPA-toimenpiteiden toteuttamiseen 

(Rodríguez-Pérez 2016). Tämä voi johtua siitä, että korjauksien ja korjaavien 

sekä ehkäisevien toimenpiteiden eroa ei ymmärretä, vaan näiden keskeisten 

termien ymmärtämisessä on ongelmia niin operaattoreilla, asiantuntijatehtävissä 

toimivilla kuin ylemmän tason johtajillakin. Monesti korjaaviksi toimenpiteiksi 

määritellään esimerkiksi uudelleen koulutukset tai laitteiden korjaukset. Nämä 

ovat kuitenkin pääsääntöisesti korjauksia, koska ne eivät ehkäise ongelman 

uudelleen tapahtumista. Yritysten onkin pyrittävä varmistumaan siitä, että CAPA-

toimenpiteet määritellään oikein ja yhtenevästi koko organisaatiossa.  

Korjaukset, jotka on määritelty korjaaviksi toimenpiteiksi, voivat johtaa toistuvien 

ongelmien lisäksi myös suureen määrään CAPA-tapauksia ja CAPA-prosessin 

ylikuormittumiseen, jonka kanssa monet yritykset kamppailevat myös (Shafer 

2019; Speer 2019). Ylikuormittumisen välttämiseksi on tärkeää, että CAPA-

toimenpiteet perustuvat riskien arviointiin ja niiden määrä on yhteneväinen 

esimerkiksi valitusten ja tarkastushavaintojen kanssa. Myös käytössä olevan 

dokumentointijärjestelmän tulee tukea CAPA-toimenpiteiden oikeaa määrittelyä 

ja koko prosessin läpivientiä (Rodríguez-Pérez 2016). Yrityksillä, joilla on 
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kehittyneet laatujärjestelmät ja -prosessit, on yleensä myös vähemmän CAPA-

tapauksia (Shafer 2019).  

 

4.3 Ehkäisevien toimenpiteiden puuttuminen 

 

Useimmat yritykset keskittyvät sammuttamaan vain tulipaloja eli niiden CAPA-

prosessit perustuvat pääasiassa korjaaviin toimenpiteisiin (Bartholomew 2013 

Rodríguez-Pérez 2016; Speer 2019). Näiltä yrityksiltä puuttuvat siis ehkäisevät 

toimenpiteet, jotka perustuvat prosessien, tuotteiden ja järjestelmien ennalta 

analysointiin. Yritysten tulisikin pyrkiä määrittämään tärkeimpien prosessien 

mahdollisia riskejä esimerkiksi vika- ja vaikutusanalyysin avulla (FMEA) 

(Rodríguez-Pérez 2016). Muita hyvä lähteitä ehkäiseville toimenpiteille ovat 

esimerkiksi johdon katselmukset ja muut arvioinnit sekä se, että korjaavat 

toimenpiteet laajennetaan mahdollisuuksien mukaan myös muihin kohteisiin. 

Enemmän ehkäiseviin kuin korjaaviin toimenpiteisiin painottuvat toimet ovat 

merkki kehittyneestä CAPA-prosessista ja laatujärjestelmästä. 

 

5 Yhteenveto 

 

CAPA-menettely ei ole pelkästään viranomaisvaatimus, vaan se on keskeinen 

osa yrityksen laadunhallintajärjestelmää ja tehokas jatkuvan parantamisen 

työkalu. Lisäksi se on järkevä menettelytapa myös liiketoiminnan kannalta. 

Yritysten onkin pyrittävä varmistumaan siitä, että niiden CAPA-toimenpiteet ovat 

tarkoituksenmukaisia ja niiden avulla pystytään korjaamaan ja ehkäisemään 

ongelmia. Tässä onnistuakseen yritysten on jatkuvasti parannettava CAPA-

prosessinsa toimivuutta ja tehokkuutta sekä lisättävä sen merkitystä koko 

organisaatiossa huolehtimalla riittävistä resursseista ja osaamisesta. 

 

Laadukkaasti ja huolellisesti suoritettu juurisyiden selvitystyö estää ongelmien 

toistumista ja lisää CAPA-prosessin tehokkuutta. Siksi onkin tärkeää, että 

näennäisiä syitä ei tyydytä pitämään juurisyinä, vaan ongelmien todelliset 
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juurisyyt selvitetään johdonmukaisesti käyttämällä apuna 

ongelmanratkaisutyökaluja. Pääasiassa oireiden korjaamiseen kuin todellisten 

juurisyiden löytämiseen keskittyvät yritykset eivät pysty kehittämään 

toimintaansa ja ennaltaehkäisemään ongelmien syntymistä. CAPA-prosessia 

tulisikin kehittää niin, että se mahdollistaa ehkäisevien toimenpiteiden 

tunnistamisen ja siirtymisen reaktiivisesta toiminnasta enemmän proaktiiviseen 

toimintaan. 
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Liite 8.2 Teemahaastattelukysymykset 
 
Teema 1: Mikä on sinun kokemuksesi Bayerilla käytössä olevasta CAPA-
prosessista? 

• Miten hyvin CAPA-SOP tukee CAPA-selvityksen tekemistä? 

• Voitko määritellä, milloin CAPA-toimenpide tulee avata?  

• Voitko määritellä korjausten ja CAPA-toimenpiteiden eron? 

• Mitä mieltä olet Dev@Com-järjestelmän ja/tai CAPA-templaatin 
käytöstä? 

o Helpottavatko/vaikeuttavatko ne työskentelyäsi? 

• Miten tärkeäksi CAPA-prosessi Bayerilla koetaan? 
 

Teema 2: Miten CAPA-prosessia voidaan sinusta kehittää? 

• Mikä sinun mielestäsi on CAPA-prosessissa toimivaa/ ei toimivaa tällä 
hetkellä? 

o Aloitus/välittömät toimenpiteet? 
o Toimenpiteiden tunnistaminen? 
o Toimenpiteiden toteuttaminen? 
o Vaikuttavuuden arviointi? 

• Mitä haasteita on suorittaa CAPA-toimenpiteet annetussa aikataulussa? 
 

Teema 3: Mikä on sinun kokemuksesi Bayerilla tehtävästä juurisyyanalyysista? 

• Miten menettelet, kun etsit ongelmalle syytä? 

• Ketkä osallistuvat juurisyyanalyysin tekoon? 

• Mitä työkaluja/menetelmiä käytät juurisyyanalyysin tekoon? 
o Helpottavatko ne analyysin tekoa? 

• Onko juurisyiden löytäminen sinusta helppoa? 
o miksi on /ei ole? 

• Miten toimit, jos juurisyytä ei löydy? 

• Toistuvatko ongelmat sinun mielestäsi?  
o Miten toistuvuuden esiintymistä seurataan?  
o Mitä toimenpiteitä tehdään, jos havaitaan toistuvia ongelmia? 

• Miten selvität, onko havaitsemasi ongelma tapahtunut aikaisemmin esim. 
eri laitteilla/linjoilla/osastoilla? 
 

Teema 4: Miten juurisyyanalyysin tekemistä voidaan sinusta kehittää? 

• Mikä tekisi juurisyyanalyysistä helpompaa? 

• Miten juurisyyanalyysin ohjeistusta voitaisiin kehittää? 

• Tarvitaanko lisäkoulutusta työkalujen ja menetelmien käyttöön? 
o Ketä tulisi kouluttaa? 

 
 

Onko jotain muuta, mitä haluaisit tuoda esiin?  
 



Liite 8.3 Teemahaastattelun taustatietokysely 
 

 
 


