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ALKUSANAT

OSAAJA-OPINNÄYTETYÖKILPAILU NOSTAA OPINNÄYTETÖITÄ ESILLE

Timo Mattila
Opetuksen vararehtori

Osaaja-opinnäytetyökilpailu on Satakunnan ammattikorkeakoulun opinnäytetyökilpailu, jossa vuosittain 
palkitaan edellisen kalenterivuoden opinnäytetöiden parhaimmisto. Palkittavan työn arvosanan tulee olla 5, 
sisällöllisesti oikein laadittu ja kieliasultaan huoliteltu. Vuonna 2019 kilpailuun osallistuivat kaikki arvosanan 5 
saaneet opinnäytetyöt. Yhteensä näitä arvosanan erinomainen saaneita töitä oli 108. 

Työt jaettiin neljään eri sarjaan: liiketoiminnan ja kulttuurin sarja, sosiaali- ja terveysalan sarja, tekniikan ja 
merenkulun sarja sekä ylempien ammattikorkeakoulututkintojen sarja. 

Kutakin sarjaa varten on oma kokeneista ohjaajista koostuva asiantuntijaraatinsa, joka arvioi ehdolla olevat 
työt. Raadit valitsevat kaikista sarjoista palkittavat työt. Palkittavia töitä ei aseteta paremmuusjärjestykseen. 
Raati voi myöntää varsinaisten palkintojen lisäksi kunniamainintoja ja erikoispalkintoja. Sarjojen raadit 
esittelevät palkittavat työt ammattikorkeakouluraadille, joka tekee lopullisen päätöksen palkittavista ja voi 
erityisin perustein muuttaa palkintojen määrää.

Palkintotilaisuus on järjestetty vuosittain kesäkuun publiikin yhteydessä. Paikalle on kutsuttu kaikki palkittavat 
ja kunniamaininnan saaneet. Kevät 2020 on vietetty täysin erilaisissa merkeissä maailmanlaajuisen 
koronapandemian vuoksi. Korona on ohjannut myös koulutuksen uudella laajuudella toimimaan etänä. 
SAMKissa koko korkeakouluyhteisö on onnistunut siirtymään toisenlaiseen toimintatapaan ansiokkaasti. 
Tämän vuoksi myös palkittavat kutsutaan publiikin sijasta verkossa pidettävään palkitsemistilaisuuteen. 
Palkitut ja kunniamaininnan saaneet työt on kerätty tähän julkaisuun. Tiivistelmät antavat vain yleiskuvan 
töistä – julkaisussa on myös linkki opinnäytetyöhön. Kaikkia töitä ei ole julkaistu netissä, jolloin niitä voi 
tiedustella luettavaksi SAMKin kampuskirjastoista. 

Osaaja-opinnäytetyökilpailun tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita opinnäytetyön tekemisessä ja nostaa 
töiden arvostusta. 

Tästä julkaisusta muutkin kuin korkeakouluyhteisömme jäsenet saavat parhaiden opinnäytetöiden kautta 
silmäyksen ammattikorkeakoulussa alueen yritysten ja yhteisöjen kehittämiseksi tehtävästä työstä.
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MITEN VOIMME AUTTAA? LIIKETALOUDEN OPINNÄYTETYÖT 
TYÖELÄMÄN KEHITTÄJINÄ

Jaana Vase
Johtaja, logistiikka ja meriteknologia -osaamisalue

Saatuani tehtävän kirjoittaa tästä aiheesta keskustelin Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka 
Piispan kanssa siitä, miten hän näkee opinnäytetyön merkityksen yrityksille. Hänen mukaansa opinnäytetyö 
voi olla yritykselle väylä saada tuntumaa myös siihen, olisiko työn tekijästä yrityksen työntekijäksi. Toimiiko 
opiskelija tavoitteellisesti ja aikataulussa? Tukevatko opiskelijan vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot yritystä 
sen toiminnassa?

Opinnäytetyöstä saatava hyöty riippuu siitä, kuinka hyvin se sitoutuu yrityksen konkretiaan ja onko yrityksessä 
sisäistä resurssia ohjata työtä. Osittain opinnäytetyö on hyödyntämätön resurssi. Yrityksen odotukset 
voivat olla myös turhan korkeat esimerkiksi suhteessa suositeltuun työmäärään, joka on mitoitettu noin 400 
tunniksi opiskelijan työtä. 

Erinomaista olisi, että opiskelija olisi töissä yrityksessä opinnäytetyön tekemisen ajan esimerkiksi 
opinnäytetyöhön liittyvässä kehitystehtävässä. Opinnäytetyö kehittää parhaimmillaan opiskelijan ajattelua, 
tavoitteellisuutta ja kärsivällisyyttä. Yrityksen näkökulmasta taas nykyhenkilöstön oppiminen ja kehittyminen, 
vaikka opinnäytetyöprosessin kautta, on erittäin suotavaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että yritykset antavat 
henkilöstölleenkin mahdollisuuden kouluttautua työn ohella esimerkiksi tekemällä opinnäytetyön tukemaan 
oman organisaation kehittymistä. Tällä tuetaan myös henkilöstön sitoutumista. 

Opinnäytetyö tutkinnon kruununa

Jokaiseen korkeakoulututkintoon kuuluu asetuksen mukaisesti opinnäytetyö, jonka laajuus vaihtelee 
tutkinnon tason perusteella. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opinnäytetyö toimii 
siltana teoreettisen opiskelun ja käytännön työelämän välillä ja kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa 
tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

SAMKissa palkitaan vuosittain parhaat opinnäytetyöt Osaaja-opinnäytetyökilpailussa. Palkinnon 
tarkoituksena on kannustaa SAMKista valmistuvia opiskelijoita hyvien opinnäytetöiden tekemiseen ja nostaa 
ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arvostusta maakunnan työ- ja elinkeinoelämässä sekä muutenkin 
tarjota molempia osapuolia hyödyttävä väylä kehittyä.

Lähes kaikki SAMKin opinnäytetyöt ovat hankkeistettuja, eli aihe perustuu yrityksen käytännönläheiseen 
toimeksiantoon. SAMKissa tehdään vuosittain noin 1 000 opinnäytetyötä, eli volyymi on suuri. Viittasin 
otsikossa palvelutehtävään: SAMKilla on mahdollisuus toteuttaa todella monipuolisia tehtäväksi antoja 
monilla koulutusaloilla.

Olen toiminut SAMKin liiketalouden ja kulttuurin Osaaja-kilpailun raadin puheenjohtajana pitkään. Näköala 
varsinkin tämän sarjan opinnäytekirjoon on ollut laaja ja valaiseva. SAMK organisoitui vuoden 2013 alusta 
osaamisalueisiin, jolloin syntyi Logistiikka ja meriteknologia -osaamisalue, joka toimii pääsääntöisesti 
Raumalla. Osaamisalueella yhdistyvät liiketalouden, tekniikan ja merenkulun osaamiset. Tämän takia 
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hyväksyn myös tekniikan ja merenkulun opinnäytetöiden sopimukset ja tutkimussuunnitelmat, ja näkökulma 
on entisestään laajentunut. 

Tyypillisiä työelämää palvelevia töitä ovat erilaiset kohdeyritykselle tai -organisaatiolle tehtävät tutkimukset 
ja selvitykset, kuten asiakastyytyväisyystutkimukset, palvelututkimukset, tunnettuuden selvittäminen 
jossakin kohderyhmässä, tilinpäätösanalyysit, sähköisten palvelujen kehittäminen, tapahtumasuunnittelu ja 
sosiaalisen median hyödyntäminen.

Erilaisten prosessien kuvaukseen ja kehittämiseen liittyviä aihealueita voivat olla esimerkiksi henkilöstön 
perehdytysprosessin kuvaus ja kehittäminen, henkilöstön rekrytointiprosessin kuvaus ja kehittäminen, 
osaamisen johtaminen ja sen kehittäminen, yrityksen varastointiprosessin kuvaus ja kehittäminen, yrityksen 
ostoprosessin kuvaus ja kehittäminen, yrityksen vientiprosessin kuvaus ja kehittäminen ja yrityksen 
laatujärjestelmän kuvaus ja kehittäminen.

Näiden lisäksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöt muodostavat oman sarjansa. 
Ylemmän ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistehtävä on laajuudeltaan ammattikorkeakouluun 
nähden kaksikertainen.

Konkretian ja työelämälähtöisten aiheiden löytämiseksi on tällä hetkellä käytössä kaksikin palvelumuotoa eli 
Agenttisi.fi ja Slice.fi, joissa yritys voi esittää opinnäytetyöaiheita.

Kansainvälistyminen uusi mahdollisuus

Erityisen huomioitavaa on, että SAMKissa on paljon ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita, joiden tekemät 
opinnäytetyöt tuovat mahdollisesti aivan uuden kulttuurisen näkökulman tai mahdollistavat jonkin tietyn 
kohdemaan markkinaselvityksen tekemisen aivan uudella tavalla.

Kirjoittaja on Logistiikka ja meriteknologia -osaamisalueen johtaja ja Osaaja-kilpailun 
liiketoiminta ja kulttuuri -sarjan puheenjohtaja.
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A WEB-BASED, HEALTH PROMOTION TOOL TO COMBAT SEDENTARY 
BEHAVIOUR AND ASSOCIATED HEALTH CONDITIONS IN THE WORK 
ENVIRONMENT

Master’s thesis 

Mulholland, Kyle

Degree Programme in Health Care (Welfare Technology) | April 2019
Supervisors: Sirkka, Andrew & Merilampi, Sari
Number of pages: 58 | Appendices: 0

Keywords: health promotion, physiotherapy, preventative intervention, WCMS

The subject of this research and development project was to detail the design philosophy and 
implementation of a technological health promotion product. This web-based, health promotion product 
aims to proactively combat sedentary behaviour (and its associated health conditions) in the office 
environment. The basic idea of this web-based tool was to disseminate evidence-based, therapeutic 
exercise guidance to healthcare professionals delivering a workplace exercise and education service 
(identified as PowerBreak). Utilisation of the online environment for dissemination was desirable, as 
the PowerBreak service shall be provided throughout varying locations by a range of physiotherapists. 
Additionally, an online, single point of reference for these guidelines ensures evidence-based practices 
and consistency in the delivery of the PowerBreak service.

The theoretical component of the research outlined the problem of sedentary behaviour in the workplace 
and its effect on overall health status. It highlighted the benefits associated with implementing workplace 
health and productivity programs and identified the role of healthcare professionals, in particular 
physiotherapists, in addressing this physical inactivity epidemic.

The research development process identified the necessary approaches, tools and processes supporting 
development of the health promotion tool. To guide this process, several research questions were defined.

The development process leveraged information derived within the research development process 
and underlying theoretical component, leading to development, design and initial testing of the health 
promotion product. The resulting health promotion product was subsequently outlined, in addition to 
anecdotal feedback from healthcare professionals using the product. Overall, feedback was positive, 
highlighting several key beneficial features and future potential improvements to refine the tool.

Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905047596

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905047596
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MOBILE GUIDED RELAXATION INTERVENTION IN REDUCING YOUNG ADULTS’ 
PERCEIVED MENTAL AND BODILY STRESS, AND USER-EVALUATED EFFICACY 
OF THE DIGITAL MENTAL HEALTH TOOL

Master’s thesis 

Keogh, Kaisa-Leena

Degree programme in Social services, Welfare Technology | December 2019
Supervisors: Sirkka, Andrew & Merilampi, Sari
Number of pages: 69 | Appendices: 7

Keywords: mobile mental health intervention, digital health care tools, guided relaxation, user experience, 
Oiva mobile application, mental health, stress

Background: Studies report that young adults are riddled with stress caused by the modern world. Trying 
to balance work and home life is increasingly stressful due to the “online-ness” of the current times. New 
cost and resource effective, scalable solutions must be researched in order to stop the stress becoming 
an epidemic and affecting the young generation of workforce. The possible effects of a large-scale 
burn-out or stress crisis can have significant repercussions on the economy, even on a global scale. 
Method: Young adults (N=7) were recruited to participate in a seven-day mobile mental health (Oiva-
application) intervention including a guided relaxation for 15minutes per day. The participant perceived 
mental (PSS-10) and perceived bodily stress levels were observed before and after the intervention 
(N=5) and analyzed for any statistical differences in perceived levels of stress (bodily or mental). The 
experiment was conducted as a quasi-experiment.; sample size was small and no control group was 
not used, instead the participants acted as their own baseline (repeated measures). A user experience 
questionnaire was also used to evaluate the perceived viability and effectiveness of the intervention and 
method by the participants. Results: The research found a strongly significant stress-reducing effect of 
the Oiva mobile intervention for two of the participants in both the PSS-10 (perceived stress scale) survey 
and within the perceived bodily stress survey results. These participants had elevated stress-levels prior 
to participating to the intervention and managed to significantly lower their levels due to the intervention. 
However, it was observed that for those participants whose starting levels of perceived mental and bodily 
stress were low, the intervention increased stress, or stress remained at starting level. User feedback 
was also analyzed. Conclusion: It was demonstrated that digital tools for mental health, and in this case, 
stress, can be influential scalable tools that have the potential to save in resources if used, for example, in 
public health. Still, more studies are needed to evaluate which groups would benefit from these types of 
interventions. The results indicate that using mobile applications just for the sake of it, can work against 
the participants’ mental health and induce unwanted stress rather than reduce it. For these persons, to 
upkeep the lower levels of stress, it would be advantageous to study whether they would benefit more 
from non-technological interventions, such as silent retreats, or a different type of a digital mental health 
application approach, such as Virtual Reality.

Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121827399

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121827399
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UNIAPNEAPOTILAIDEN CPAP-HOITOON SITOUTUMINEN JA CPAP-HOIDON 
OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN SATASAIRAALASSA 

Ylempien tutkintojen sarja

Toivonen, Mari

Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK | Toukokuu 2019
Ohjaaja: Olli, Seija
Sivumäärä: 49 | Liitteet: 9

Asiasanat: uniapnea, CPAP-hoito, hoidon ohjaus, hoitoon sitoutuminen

Obstruktiivisella uniapnealla tarkoitetaan toistuvia ja vähintään kymmenen sekunnin mittaisia 
hengityskatkoksia tai hengityksen vaimentumia, jotka johtuvat ylähengitysteiden ahtautumisesta unen 
aikana. Uniapnean tehokkain hoitomuoto on CPAP- eli ylipainehengityshoito. CPAP-hoitojen aloitusmäärät 
ovat kasvaneet huomattavasti, sillä uniapnea tunnistetaan nykyisin entistä paremmin ja potilaita ohjataan 
aktiivisemmin hoitoon.

Tämän toimintatutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selvittää Satasairaalan uniapneapotilaiden 
CPAP-hoitoon sitoutumista, tuottaa ja pilotoida CPAP-hoidon potilasohje sekä arvioida potilasohjeen 
ja etäseurannan vaikutuksia uniapneapotilaiden CPAP-hoitoon sitoutumiseen ja ohjaukseen. Tutkimuksen 
tavoitteena oli tuottaa tietoa uniapneapotilaiden CPAP-hoitoon sitoutumisesta, yhtenäistää CPAP-hoidon 
ohjauskäytäntöä ja kehittää CPAP-hoidon ohjausta Satasairaalassa. Tutkimus sisälsi kuusi vaihetta, jotka 
muodostivat yhden toimintatutkimuksen syklin. Uniapneapotilaiden CPAP-hoitoon sitoutumista tarkasteltiin 
verrokki-(N=503) ja pilottiryhmän (N=100) CPAP-laitteiden käyttötuntianalyysien avulla ja potilaiden (N=17) 
kokemuksia saamastaan CPAP-hoidon ohjauksesta, CPAP-hoitoon sitoutumisesta ja etäseurannasta 
selvitettiin puhelimitse toteutetuilla teemahaastatteluilla.

Tulosten perusteella uniapneapotilaat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen. 
Haastateltavat CPAP-potilaat jakautuivat deduktiivisen analyysin perusteella hoitoon sitoutuneisiin, 
yrittäjiin ja hoitoon sitoutumattomiin. Käyttötuntianalyysien perusteella verrokki- ja pilottiryhmän välille ei 
muodostunut eroa CPAP-laitteiden käytössä. Etäseuranta ja potilasohjeen pilotointi ei siis parantanut 
käyttötuntianalyysien perusteella CPAP-hoitoon sitoutumista. Keskeisimmät kehittämisehdotukset 
käsittelivät hoidon omaseurantaa, yhteydenottotapojen monipuolistamista ja hoidon järjestämistä. Potilaat 
halusivat käyttöönsä hoidon omaseurantaan tarkoitettuja mobiilisovelluksia ja toivoivat yhteydenottotapoihin 
lisää vaihtoehtoja soittoaikojen lisäksi. Myös hoidon järjestämisen nopeuttamista toivottiin.

Uniapneapotilaiden hoitoon sitoutumista ja sitoutumista tukevia ohjausmenetelmiä olisi erittäin hyödyllistä 
tutkia edelleen potilaiden hoidon tehokkuuden ja hoitavien yksiköiden resurssienkin kannalta.

Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019052913262
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Obstructive sleep apnoea means repeated and minimum 10 second-long breathing interruptions (i.e. 
apnoea) or respiration attenuations (i.e. hypopnoea) caused by the narrowing of upper airways during 
sleep. The most efficient form of treatment for sleep apnoea is CPAP therapy, i.e. continuous positive 
airways pressure therapy. The number of patients starting CPAP therapy have increased subtantially, as 
sleep apnoea is currently identified easier than before and patients are more actively referred to treatment. 

The purpose of this functional thesis was to describe and clarify the adherence to treatment of sleep 
apnoea patients of Satasairaala, to produce and pilot patient treatment instructions for CPAP therapy, as 
well as to evaluate the effects of the patient instructions and telemonitoring on the adherence to CPAP 
therapy of sleep apnoea patients and on their guidance. The objective of the study was to produce 
information on the adherence to CPAP therapy of sleep apnoea patients, to make the guidance practices 
of CPAP therapy in Satasairaala consistent and to develop guidance of CPAP therapy. The study 
included six stages which formed the cycle of one functional thesis. The adherence to CPAP therapy of 
sleep apnoea patients was observed by measuring the hours of use of CPAP equipment per night by a 
control group (N=503) and a pilot group (N=100), and by performing focused interviews over the phone 
concentrating on patients’ (N=17) experiences on CPAP therapy guidance received, on their adherence 
to CPAP therapy and on telemonitoring.

Based on the results, sleep apnoea patients are on the whole satisfied with the guidance they received. 
According to a deductive analysis, the interviewed CPAP device users fell into adherers, attempters and 
non-adherers. The measuring of the hours used per night did not reveal a difference in the usage of the 
CPAP equipment between the control and pilot groups. In other words, telemonitoring and the piloting 
of the patient instructions did not improve the adherence to CPAP therapy. The most crucial develoment 
suggestions were concerned with the self-monitoring of the treatment, the diversitification of contact 
tools and the arrangements for the therapy. The patients wanted to use mobile applications for the self-
monitoring of the treatment and wished for more contact options besides the telephone consultations. In 
addition, there were wishes to speed up the organizing of the treatment. 

The studying of the commitment to treatment of sleep apnoea patients and the guidance methods to 
support adherence continues to be very useful from the points of view of patient treatment efficiency and 
the resources of the units perfoming the treatment.
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Ohjaaja: Kärki, Anne
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Asiasanat: moniaistinen huone ja työmenetelmä, palvelumuotoilu, vertailuoppiminen

Kehittämistyön aiheena oli moniaistisen huoneen ja työmenetelmän käyttö osana kuntoutusta. Tavoitteena 
oli suunnitella ja toteuttaa moniaistinen huone kuntoutuskeskus Käräjän Helmeen. Moniaistisen huoneen 
tarkoituksena on mahdollistaa kuntoutuskeskuksen asiakkaille aistien aktivointi osana kuntoutusta ja tarjota 
henkilökunnalle moniaistisen menetelmän siirtämistä osaksi omaa ammatillista osaamista. Kehittämistyö 
toteutettiin yhteistyössä LehtoCare Oy:n kanssa. LehtoCare Oy Käräjän Helmi on vuonna 2018 avattu 
kuntoutus- ja asumispalveluita tarjoava keskus, joka yhdistää täysi-ikäisten neuropsykiatristen ja 
mielenterveyskuntoutujien tarpeet asianmukaisella ja tehokkaalla toimintakonseptilla. Käräjän Helmessä 
hyödynnetään uusinta teknologiaa ja vaikuttavuuden todentamista, joten moniaistinen huone haluttiin liittää 
osaksi tätä konseptia. 

Mielenterveysongelmien on vi ime vuosina todettu l isääntyneen ja johtavan yhä enemmän 
työkyvyttömyyseläkkeelle. Kuitenkin vain harva sairastunut saa oikeanlaista hoitoa ja kuntoutusta. Tämän 
vuoksi kuntoutumisen merkitys tulee vain kasvamaan ja siihen tarvitaan entistä vaikuttavampia keinoja ja 
monipuolisempia menetelmiä. Palveluntuottajien, järjestäjien ja rahoittajien välisellä tiiviillä yhteistyöllä ja 
yhtenäisillä hoitoketjuilla voidaan vaikuttaa palveluiden kokonaiskäyttöön ja saavuttaa parempi 
kustannusvaikuttavuus ja tuloksellisuus. 

Kehittämistyö toteutettiin palvelumuotoilun keinoin, vertailuoppimismenetelmää hyödyntäen. Tutkimusnäyttö 
koottiin kansainvälisiä ja suomalaisia tietokantoja hyödyntäen. Teoriaosuuden lisäksi aineistoa 
kehittämistyöhön koottiin myös vertailuoppimisen avulla vierailemalla Seinäjoella Tuki- ja osaamiskeskus 
Eskoon yhteydessä olevassa Aistikeskus Sateenkaaressa sekä Vantaalla sijaitsevan apuvälineyritys Haltijan 
aistihuoneessa.

Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019052812524

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019052812524


17

CERTIFICATE 

OF HONOUR

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A MULTISENSORY ROOM FOR A 
REHABILITATION CENTRE THROUGH THE MEANS OF SERVICE DESIGN

Master’s thesis 

Heikkilä, Katja

Master’s Degree Programme in Rehabilitation | May 2019
Supervisor: Kärki, Anne
Number of pages: 53 | Appendices: 0

Keywords: Multisensory room and work method, service design, benchlearning

The subject of this development work was the use of a multisensory room and work method as a part of 
rehabilitation. The objective was to design and implement a multisensory room for rehabilitation centre 
Käräjän Helmi. The purpose of a multisensory room is to enable the clients of the rehabilitation centre to 
activate their senses as a part of their rehabilitation and offer the personnel the opportunity to adopt the 
multisensory method as a part of their professional competence. The development work was implemented 
in cooperation with LehtoCare Oy. LehtoCare Oy Käräjän Helmi, opened in 2018, is a rehabilitation and 
housing service centre that combines the needs of adult clients of neuropsychological and mental health 
rehabilitation in their applicable and effective operational concept. Käräjän Helmi utilises state-of-the-art 
technology and the verification of effectiveness, so it was decided that the multisensory room would be 
made a part of this concept. 

It has been noted in recent years that mental health problems have become more common and, more 
and more often, they lead to a disability pension. However, only a few of the patients receive right kind 
of treatment and rehabilitation. Due to this, the significance of rehabilitation will only increase further, 
and more effective tools and varied methods are needed for the work. Through close cooperation of the 
service providers, producers and financers and with cohesive treatment chains, it is possible to increase 
the total rate of use of the services and achieve better cost-efficiency and effectiveness. The development 
work was implemented through the means of service design, utilising the benchlearning method. The 
research data was collected using both international and Finnish databases. In addition to the theoretical 
section, materials for the development work were also collected through benchlearning by visiting the 
sensory rooms of the Multi-sensory Centre Sateenkaari of Eskoo Centre for Disability Empowerment and 
the Haltija aid equipment company in Vantaa.
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Degree Programme in in Physiotherapy |2019
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Number of pages: 79 | Appendices: 5
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Groin injury rehabilitation and prevention exercise programs have some support from the prevailing 
literature. Recently, the Copenhagen Adductor Exercise has demonstrated its ability to increase adductor 
strength and reduce the risk of groin problems. Measuring adherence to therapeutic exercise is challenging 
however it is important as a link has been found between improved outcomes and higher adherence. 
Variable adherence/engagement potentially driven by poor knowledge is highlighted as a weakness of 
injury prevention programs. An increased focus has been placed on implementation planning to address 
this.

Youth ice hockey players (n=18) were recruited to complete a 10-week adjusted Copenhagen Adductor 
Exercise intervention. An initial education package was delivered directly to the players. Suitable levels 
of the exercise were prescribed at 0 and 5 weeks. Hip adduction/abduction strength was measured at 
0 and 10 weeks. Qualitative surveys regarding injury prevention exercise were completed at 0 and 10 
weeks. Adherence rates were measured via retrospective self-report and a mobile phone workout log.

The study showed initial support for the use of this exercise in youth ice hockey with a median adherence 
of >60%. An education package directed at players was consistently supported as a meaningful 
facilitator of engagement/adherence. The strength results were not conclusive. We could not conclude if 
the changes in strength were due to our intervention or some other factor outside the study intervention 
as change in strength was not correlated with adherence reports. The benefits of utilizing measurement 
of strength change toward estimating adherence were not demonstrated in this study.

Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019100919731
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Luhtanen, Noora
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Työstä palautuminen on monella tapaa uhattuna nykypäivän työelämässä, eikä vapaa-ajalla tapahtuva 
palautuminen välttämättä enää riitä palauttamaan työntekijää työn kuormituksesta. Palauttavia hetkiä on siis 
lisättävä työpäivän lomaan ja yksi keino siihen ovat työpäivän aikaiset rentoutusharjoitukset.

Tällä opinnäytetyöllä pyrittiin etsimään keinoja ja ratkaisuja Samkin henkilöstön työpäivän aikaiseen 
palautumiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa Samkin henkilöstölle työkaluja ja keinoja, 
joiden avulla he voisivat oppia edistämään omaa työpäivän aikaista palautumistaan sekä taukojen aikaista 
rentoutumistaan. Opinnäytetyön rentoutusharjoitteita testattiin pilottiryhmällä ja osallistujilta kerättiin 
palautetta harjoitteista sekä ajatuksia rentoutusharjoitteiden toimivuudesta työpäivän aikaisen palautumisen 
edistäjänä. Pilottiryhmän palautteen perusteella rentoutusharjoitteista valittiin sopivimmat ja niistä tehtiin 
rentoutusäänitteet korkeakoululiikunnan käyttöön.

Opinnäytetyö toteutettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoimaan ja Opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittamaan SataSport-hankkeeseen liittyvänä tutkimuksellisena kehittämistyönä. Kyseessä oli 
toiminnallinen opinnäytetyö, joka koostui kolmesta osasta: pilottiryhmästä, rentoutusharjoitteista tehdyistä 
äänitteistä sekä opinnäytetyöraportista. Lisäksi pilottiryhmän osallistujille toteutettiin survey-tyyppiset kyselyt 
sekä ennen ryhmään osallistumista että sen jälkeen.

Opinnäytetyön myötä pilottiryhmään osallistuneiden henkilöiden tietoisuus työpäivän aikaisen palautumisen 
keinoista lisääntyi. Lisäksi opinnäytetyön tuotosta hyödynnetään Samkin henkilöstön ja opiskelijoiden 
palautumisen edistämisessä korkeakoululiikunnan palveluiden CampusMoWe mobiilisovellukseen 
ladattavien rentoutusäänitteiden avulla.

Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905149691

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905149691


21

PRIZED

RELAXATION EXERCISES AS A MEANS FOR THE RECOVERY DURING 
WORKDAYS IN SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES’ PERSONNEL

Wellbeing and Health Care

Luhtanen, Noora

Degree Programme in physiotherapy | April 2019
Supervisor: Keckman, Marjo
Number of pages: 43 | Appendices: 7

Keywords: relaxation, stress, well-being at work, pauses, recovery

In today’s working life the employee’s recovery from work is threatened in many ways. The recovery that 
happens during leisure time may not be enough to restore the employee from the everyday workload. 
Hence, it is necessary to add some restful moments between one’s working hours. One way to do this 
is to carry out relaxation exercises during the workday. 

The purpose of this thesis was to find ways and solutions for the day-to-day recovery of Satakunta 
University of Applied Sciences’ personnel. The goal of the thesis was to provide the personnel with 
means and tools to help them learn to promote their own recovery during workdays and relaxation during 
breaks. The relaxation exercises of the thesis were tested by a pilot group and afterwards the participants 
provided feedback on the used methods and ideas on how the relaxation exercises work as a means for 
workday recovery. Based on the feedback from the pilot group, the most appropriate relaxation exercises 
were selected and recorded for the use of the university sports services. 

The thesis was carried out as an exploratory research project related to the SataSport project managed 
by Satakunta University of Applied Sciences and funded by The Ministry of Education and Culture. It was 
a functional thesis consisting of three parts: a pilot group, recordings of relaxation exercises and a thesis 
report. In addition, surveytype questionnaires were conducted for the pilot group participants both before 
and after participating in the group. As a result of the thesis, the awareness about the means of how 
to recover during working days increased for those who participated in the pilot group. In addition, the 
thesis’s output will be utilized to contribute to the recovery of Satakunta University of Applied Sciences’ 
staff and students through relaxation recordings downloaded to the CampusMoWe App by the university 
sports services. 
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Mielenterveyden häiriöt sekä niihin yhteydessä olevat päihdeongelmat ovat merkittävä kansanterveydellinen 
haaste Suomessa. Viime vuosikymmenen aikana väestön fyysinen terveys on parantunut, mutta 
samanaikaisesti mielenterveyshäiriöiden osuus sairaustaakasta on kasvanut. Mielenterveyden ongelmat 
alkavat tyypillisesti nuoruusiässä. Joka viides nuori sairastaa jotakin mielenterveyden häiriötä. Mielenterveyden 
häiriötä sairastavat hyötyvät psykofyysisestä fysioterapiasta osana hoitokokonaisuuttaan. Terapiamuotoa 
on käytetty suomalaisessa mielenterveyskuntoutuksessa aktiivisesti vuosikymmenten ajan.

Opinnäytetyön tilaajana oli Satakunnan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian avohoito. Kyseessä oli 
toiminnallinen opinnäytetyö, joka toteutettiin kehittämistyönä toiminnallisen avohoidon Elämysryhmään. 
Kehittämistyön tarkoituksena oli antaa Elämysryhmään osallistuville nuorille mielenterveyskuntoutujille ja 
heidän ohjaajilleen kokemuksia psykofyysisestä fysioterapiasta. Tavoitteena oli pilotoida psykofyysisen 
fysioterapian harjoitteita ryhmään osallistuneilla nuorilla. Pilottiryhmässä tehtiin erilaisia kehotietoisuus-, 
rentoutus- ja hengitysharjoituksia. Lisäksi tavoitteena oli valita pilotoiduista harjoitteista sopivimmat ja 
koostaa niistä harjoiteopas nuorisopsykiatrian avohoidon ryhmien ohjaajille.

Kehittämistyö muodostui pilottiryhmän suunnittelusta ja toteuttamisesta, harjoiteoppaan tekemisestä 
sekä opinnäytetyöraportista. Oppaan harjoitteet valittiin osallistujien kyselyvastausten, ohjaajien antaman 
palautteen ja ryhmäkerroilla tehtyjen havaintojen pohjalta. Lisäksi opas pitää sisällään teoriataustaa 
psykofyysisen fysioterapian harjoitteista. Kehittämistyön tuotosta hyödynnetään osana nuorten 
mielenterveyskuntoutujien hoitoa Satakunnan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian avohoitoyksikössä. 

Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019111221025
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Mental disorders and substance abuse pose a major threat to the Finnish public health. During the past 
decade the nation’s physical health has improved but simultaneously the number of diagnosed mental 
disorders have increased. Problems related to mental health often begin in adolescence. One in five 
adolescents have mental health related problems. People with mental disorders are known to benefit 
from psychophysical physiotherapy as a part of their treatment. This form of therapy has been used in 
Finnish mental health rehabilitation for several decades. 

The purpose of this thesis was to provide experience of psychophysical physiotherapy to adolescents 
with mental health problems and their instructors. The goal of the thesis was to put exercises of 
psychophysical physiotherapy into practise in a pilot group. The exercises used were related to body 
awareness, relaxation and breathing. Another goal was to select the most appropriate exercises for 
the target group and create an exercise guide for the adolescents’ instructors. This thesis was done 
in cooperation with youth psychiatry outpatient clinic in Satakunta health care district and focused on 
Elämysryhmä which is a therapeutic group for adolescents with different types of mental health problems. 

This thesis consisted of planning and executing the exercises for the pilot group, creating the guide 
consisting of exercises of psychophysical physiotherapy and writing the thesis report. The exercises for the 
guide were chosen based on the survey answers, the feedback given by the instructors and observations 
that were made during the exercises. In addition to the exercises the guide contains information about 
psychophysical physiotherapy and the exercise methods that are included. The thesis’s output will be 
utilized as a part of the treatment of the adolescents in youth psychiatry outpatient clinic in Satakunta 
health care district. 
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TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT OY:LLE

Sosiaali- ja terveysala

Suomela, Mia

Kuntoutuksen ohjauksen koulutusohjelma | Joulukuu 2019
Ohjaaja: Kärkkäinen, Riitta
Sivumäärä: 49 | Liitteitä: 2

Asiasanat: asiakastyytyväisyyskysely, laatu, laadun kehittäminen, lastensuojelu

Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy. Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut 
Oy on yksityinen lastensuojelun avo- ja sijaishuollon mukaisia palveluja tuottava yritys. Yrityksessä jatkuva 
laadun kehittäminen on tärkeää. Opinnäytetyön idea lähti liikkeelle työn tilaajan tarpeesta saada käyttöönsä 
sähköinen asiakastyytyväisyyskysely, jonka avulla palveluiden laatua voidaan arvioida ja kehittää edelleen. 

Opinnäytetyöni toteutettiin projektimuotoisena kehittämistyönä. Projektin aikana tein tiivistä yhteistyötä työn 
tilaajan kanssa, koska tavoitteenani oli luoda heidän tarpeitaan vastaava asiakastyytyväisyyskysely. Työn 
tilaajan toiveena oli, että asiakaspalautetta kerätään kattavasti kaikilta asiakasryhmiltä eli sijoitetuilta lapsilta, 
lapsen vanhemmilta / huoltajilta, asiakassuhteesta vastaavilta sosiaalityöntekijöiltä sekä avopalveluasiakkailta.

Opinnäytetyöprojektin tuloksena syntyi Webropol-ohjelmistolla toteutettu sähköinen asiakastyytyväisyyskysely. 
Asiakastyytyväisyyskysely tullaan liittämään osaksi Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy:ssä käyttöön 
otettavaa laadunhallintajärjestelmää. Tulevaisuudessa asiakastyytyväisyyskysely tehdään kerran vuodessa 
ja aina asiakassuhteen päättyessä. Asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksia hyödynnetään yrityksen 
palveluiden laadun mittaamisessa ja laadun kehittämisessä. 

Opinnäytetyön arviointi perustuu työn tilaajalta kerättyyn palautteeseen ja opinnäytetyön tekijän 
itsearviointiin. Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy:n laajennetun johtoryhmän palautteen mukaan projekti 
oli työelämälähtöinen ja projektin tuotoksena syntynyt asiakastyytyväisyyskysely vastasi työn tilaajan 
tarpeisiin erinomaisesti.

Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121727229
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The orderer of this thesis was Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Ltd. Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut 
Ltd is a private limited company which provides non-institutional and institutional services of child welfare. 
The continuing quality development is important for the company. The idea for this thesis started from the 
need of the orderer to get an online customer feedback questionnaire which could be used in assessing 
and improving the company’s services further. 

The thesis was carried out as a development work in the form of a project during which the author of 
the thesis cooperated with the client because the aim of the project was to create a customer feedback 
questionnaire which would respond to the client’s needs. The client wished that the customer feedback 
was collected from all client groups in other words from the placed children, the children’s parents/
guardians, the social workers that are responsible for customer relationship and customers using non-
institutional services. 

Webropol-software online customer feedback questionnaire was created as a result of this thesis. The 
online customer feedback questionnaire will be part of quality management that will be taken into use at 
Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Ltd. In the future customer feedback questionnaire will be done once a 
year and whenever a client relationship ends. The feedback from the customer satisfaction questionnaire 
can be used to measure and develop the company’s services. 

The evaluation of the thesis is based on client feedback and the self-assessment of the thesis author. 
According to the feedback of the extended management team of Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut, 
the project was work-oriented and customer the satisfaction questionnaire responded excellently to the 
needs of the client.
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Tässä opinnäytetyössä kehitettiin Eurajoen kunnan ikääntyneiden hyvinvointia edistäviin palveluihin 
toimintamalli elintapaohjauksen toteuttamisesta 65 vuotta täyttäneille. Elintapaohjaus oli mukana Sipilän 
hallituksen kärkihankkeessa, jossa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimintatapoja pyrittiin levittämään ja 
juurruttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön työhön. Ammattilaisten osaamista kehitettiin 
VESOTE, ”Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti” -hankkeessa, 
verkkokoulutuksella, jossa kohderyhmäksi valittiin työikäiset. VESOTE -koulutukseen osallistuminen 
antoi aiheen tälle työelämälähtöiselle opinnäytetyölle. Kuntien tehtäviin kuuluu kaikenikäisten hyvinvoinnin 
edistäminen ja opinnäytetyössä haluttiin nostaa esille elintapaohjauksen merkitys erityisesti ikääntyneiden 
terveyteen ja hyvinvointiin.

Tutkimuksellisessa kehittämistyössä käytettiin monimenetelmäistä tutkimusotetta, jossa aineistoa kerättiin 
VESOTE-materiaalien lisäksi julkaisuista ja aiemmista tutkimuksista. Teoreettiseen taustaan perehtymällä 
pyrittiin laajentamaan käsitystä ikääntymisen ja elintapojen suhteesta toisiinsa sekä olemassa olevista 
elintapaohjauksen toimintamalleista ja niiden vaikuttavuudesta. Aineistoa hankittiin myös benchmarking- 
menetelmää käyttäen. Kahden eri organisaation elintapaohjauksen käytäntöihin tutustuttiin haastattelemalla 
ohjaustyötä tehneitä työntekijöitä. 

Toimintatapoja vertailemalla kehitettiin mallia Eurajoen organisaatioon sopivaksi. Toimintamalliin kuvattiin 
tavoitteen mukaisesti koko asiakasprosessi alusta loppuun asti sekä ohessa luotiin kuvaus hyvinvointineuvojan 
työstä. Opinnäytetyönä kehitetty elintapaohjauksen toimintamalli otetaan Eurajoen kunnassa käyttöön 
ikääntyneiden hyvinvointineuvontaan ennaltaehkäisevän vanhustyön palveluissa.

Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019090818270

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019090818270
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This thesis aims at developing an operating model for the implementation of lifestyle counselling for 
people aged over 65 in the older population welfare services for the municipality of Eurajoki. Lifestyle 
counselling was part of the Sipilä Government’s key project in which practises promoting health and well-
being were disseminated and established into practical work in social and health care. 

Health care professionals gained expertise through web-based training in a project called VESOTE, 
“Effective intersectoral lifestyle counselling in health and social services”, which was targeted at the 
working age group. The author’s participation in the VESOTE program gave incentive to this working life-
oriented thesis. Municipalities’ tasks include the enhancing of wellbeing in all age groups. The importance 
of lifestyle counselling concerning the health and wellbeing of the elderly was highlighted in this thesis. 

Multi-method research approach was adopted when researching the material comprising VESOTE 
materials, publications and previous studies. Theoretical background was researched in order to broaden 
the understanding of the relationship between ageing and lifestyles as well as existing lifestyle counselling 
methods and their effectiveness. Benchmarking was also used when acquiring the material. The lifestyle 
counselling practises of two different organizations were explored by interviewing the employees involved 
in the guidance. By comparing the operating methods, the model was shaped to suit the Eurajoki 
organization. The whole customer process was described from the outset to the end in the operating 
model, as was the objective, and a description of the work of a welfare advisor was compiled. The 
lifestyle counselling model developed through the bachelor’s thesis will be implemented in elderly welfare 
counselling in the municipality of Eurajoki as part of preventive care services.
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LÄÄKEVALMISTAJAN TEKNISEN VARASTON KÄYTETTÄVYYDEN OPTIMOINTI

 

Tekniikka ja merenkulku

Kastu, Jukka

Logistiikan koulutusohjelma | Toukokuu 2019
Ohjaaja: Heikkinen, Harri
Sivumäärä: 37 | Liitteet: 0 

Asiasanat: varastointi, varastokirjanpito, varaosat, optimointi, layout, inventointi, nimikkeistöt,
toiminnanohjausjärjestelmät, sisälogistiikka

Opinnäytetyön toimeksiantaja on suomalainen lääkeyhtiö Orion Oyj:n Salon pakkaus ja logistiikkakeskus. 
Toimintayksikön tuotannon ja käytettävyyden tehostaminen nousivat kehityskohteiksi yhtiön havaitessa 
sisäisesti puutteita tekniikan varaosamateriaalilogistiikan sujuvuudessa sekä ko. varastoinnin tehokkuudessa/
systemaattisuudessa.

Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää ja/tai luoda varaston käyttöön ja hallintaan liittyviä toimintamalleja sekä 
teknisten varaosien materiaalivirran pullonkaulojen poistaminen kuvaamalla materiaalien vastaanotto- ja 
logistiikkaprosessi sekä määrittelemällä varastoinnin käytännöt.

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista eli laadullista kehittämistutkimusta.
Tutkimusstrategiaksi valikoitui tapaustutkimus. Teoreettinen tieto on etsitty käyttäen sekä kirjallisuutta että 
internet-lähteitä. Empiirisen osion tiedot on koottu havainnoimalla päivittäisiä prosesseja ja haastattelemalla 
Orion Oyj:n tekniikan ja varaston toimijoita.

Kehittämistyö alkoi syksyllä 2016. Alkuvuodesta 2017 tutkimuskysymys määriteltiin ja tutkimusmenetelmän 
valinta muotoutui. Työ käynnistyi toimipaikan käytäntöihin tutustumisesta edeten siitä fyysisen varaosavaraston 
layout-muutokseen. Fyysisten muutostöiden aikana materiaalien hyllypaikat siirrettiin toimivampaan malliin. 
Muutostöiden jälkeen varastomateriaali inventointiin kolmessa osassa. Toimintaprosesseja kehitettiin 
jatkuvasti osana kehittämistyön etenemistä. Osana kehittämistyötä organisoitiin myös ns. nimikkeettömien 
materiaalien varasto.

Opinnäytetyön tuotos itsessään ei ole yleistettävissä muiden yritysten käyttöön muutoin kuin teoreettiselta 
osuudeltaan tai mallikäytössä. Tuotoksena kehittämistutkimuksesta syntyi toimiva ja luotettava 
varaosavarasto. Toimeksiantajalle kehittämistyön tärkeimmät hyödyt ovat töiden suunnitelmallisuuden 
parantuminen, paikkansa pitävät varastotasot, kontrolli varaosien ja materiaalien kulutuksessa, käytettävyyden 
parantuminen, korjausajan nopeutuminen sekä huomattavat säästöt varaosa- ja tarvikeostoissa.
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This study was commissioned by the packaging and logistics centre of Orion corporation, a Finnish 
pharmaceutical company. Improving the efficiency of production and usability at the operating unit 
emerged as development targets as the company had detected internal failures in the flow of its technical 
spare part material logistics as well as the efficiency and systematicness of related storage operations.

The aim of this study was to find and/or create operating models for the use of the storage and related 
management, and to eliminate bottlenecks in the material flow of technical spare parts by describing the 
reception and logistic process for materials as well as determining storage practices.

The qualitative development research method was used as the research approach in this study. The case 
study was selected as the research strategy. Theoretical information was sought from both literature 
and online sources. The information in the empirical section was compiled by making observations of 
daily processes and interviewing employees involved in the technical and storage operations at Orion 
corporation.

The development work began in the autumn of 2016. In early 2017, the research question was determined 
and the research method took shape. The work began with familiarization with the practices at the unit and 
proceeded to changing the layout of the physical spare part storage. During the physical modifications, 
the shelves used for storing the material were traded for a more functional model. After the modifications,
an inventory of the storage material was carried out in three parts. The operating processes were 
constantly developed as part of the progress of the development work. A storage for untitled materials 
was also organized as part of the development work.

The output of this study cannot, as such, be generalized for the use of other companies beyond its 
theoretical section or use as a model. The development study produced a well-functioning and reliable 
spare part storage. The most important benefits brought by this development work for the commissioner 
include improving the use of a systematic approach in the work and the accuracy of stock levels, 
controlling spare part and material consumption, improved usability, accelerating repair times, and 
making considerable savings in spare part and equipment purchases.
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Aiheena tässä opinnäytetyössä oli tilaajan tarpeisiin räätälöidyn web-pohjaisen ilmoittautumis- 
ja kurssihallintasovelluksen toteutusprosessin tarkasteleminen sekä teorianäkökulmasta että 
käytännön toteutuksen näkökulmasta. Tässä työssä edellä mainitusta sovelluksesta käytetään termiä 
ilmoittautumisjärjestelmä. 

Työn alussa tarkasteltiin ohjelmistokehitystä, sen vaiheita ja prosessimalleja yleisellä tasolla ja siitä 
näkökulmasta, miten niitä voidaan hyödyntää ilmoittautumisjärjestelmän suhteen. Työn myöhemmissä 
osioissa perehdyttiin ilmoittautumisjärjestelmän tuotantoprosessin eri vaiheisiin: määrittelyyn, suunnitteluun 
ja toteutukseen. Pyrin työssä käsittelemään mahdollisimman kattavasti erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat 
prosessin eri osa-alueisiin. 

Projektin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa minulla oli resursseja kehittää järjestelmästä vielä monipuolisempi, 
mitä määrittelyvaiheessa alussa määriteltiin. Lopputuloksena syntynyt tuote, valmis järjestelmä, oli varsin 
onnistunut ja vastasi sille asetettuja tavoitteita.

Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121827345

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121827345
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The subject of this thesis was to examine the software process of a web-based registration and course 
management application tailored to the needs of the subscriber from both a theoretical and practical 
perspective. In this thesis, the term registration system is used for the above application.

At the beginning of the thesis, software development, its parts and process models were examined at a 
general level and how they can be utilized in the registration system. 

Later parts of the thesis focused on the different parts of the registration system’s software process: 
requirements, design and development. I tried to address as much as possible the various factors that 
affect different aspects of the process. 

During the project design and development section, I had the resources to make the system even more 
versatile than what was initially defined in the requirements section. The final product, the finished system, 
was successful and met its goals.
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Tämä tutkimus tehtiin toiminnallisena opinnäytetyönä Euroports Rauma Oy:lle. Työn tarkoituksena oli 
luoda kirjalliset työohjeet lastinkirjaamiselle ja samalla tutkia lastinkirjaajien koulutuksen nykytilannetta sekä 
mahdollisia kehittämistarpeita. Työssä käytiin läpi myös konkreettisia perusteita koulutuksen parantamiselle. 
Perusteena työlle oli tarve lastinkirjaajan työohjeiden yhtenäistämiselle ja ylös kirjaamiselle. Samalla haluttiin 
myös selvittää, miten voitaisiin varmistaa uuden lastinkirjaajan saavan parhaat mahdolliset lähtökohdat 
itsenäiseen työskentelyyn. 

Tutkimus toteutettiin käyttäen laadullista tutkimusmenetelmää ja lähdeaineistona toimi pääasiassa oma 
aiempi työkokemus, vanhat koulutusmateriaalit sekä työntekijöille pidetyt haastattelut. Haastattelut 
toteutettiin valitulle ryhmälle strukturoituina haastatteluina avoimin kysymyksin. Varsinaiset lastinkirjaajan 
työohjeet sijoitettiin tutkimuksen liitteisiin, jotta niiden käyttö erillisenä julkaisuna olisi helpompaa. 

Tutkimuksen lopputuloksena syntyi kattavat ohjeet lastinkirjaajan työtehtävistä, mitkä jaettiin kahteen 
erilliseen käsikirjaan. Tämänhetkisen koulutuksen ongelmakohdiksi nousivat tapahtuvan opetuksen 
puutteet materiaaleissa ja seurannassa, sekä erot koulutuksen käyneiden osaamistasoissa. Lisäksi saatiin 
selville, että osana koulutuksen parantamista tulisi kiinnittää enemmän huomiota myös harjoitteluviikkojen 
aikana kouluttajana toimivaan henkilöön. Koulutuksen aikaisen opetuksen tueksi luotiin myös kaavake, jolla 
kyettäisiin seuraamaan uudelle lastinkirjaajalle opetettavia asioita paremmin. 

Opinnäytetyön tuloksien voidaan odottaa parantavan koulutusta pelkkien kirjallistenkin työohjeiden avulla, 
mikä tulee näkymään suoraan uusien lastinkirjaajien osaamistason nousuna sekä työturvallisuuden 
parantumisena.
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This thesis was made as a functional research for Euroports Rauma Oy. The purpose of this study was to 
create written work instructions for cargo counter officers. Second purpose for the study was to examine 
cargo counter officers training level at the moment and to disclose the ways to improve it as well as 
justify the reason training should be improved. The study was based on a need of a solid written work 
instruction for these employees. At the same time there was an urge to find out how to make sure a new 
employee gets the best premises for individual working. 

The research was carried out by using constructive method and own working experience, former training 
material and interviews of company’s employees were used as a reference. The interviews were carried 
out as structured interviews with open questions. The actual working manuals can be found easily as an 
appendix of this thesis. 

As a result of the thesis is comprehensive working instructions separated as two different manuals. The 
problem of current training is a lack of material as well as deficient monitoring of training. New employees’ 
level of competence after training variates which causes challenges. The research also revealed it should 
be paid more attention to new employee trainer`s abilities and their willingness for training. The new 
written form was also created to help to follow the training progress of new employee. 

The written working instructions which were created as a result of this thesis can be seen to improve 
new employees’ readiness for individual working and the whole company´s work safety in general and 
individual level.
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Tässä opinnäytetyössä kuvataan talvella 2019 Amcor Flexibles Finland Oy:lle toteutettua kunnossapito-
ohjelmiston vaihdon valmistelua. Työn tarkoituksena oli valmistella yrityksen käyttämä kunnossapito-
ohjelmisto tulevaa ohjelmiston vaihdosta varten päivittämällä ohjelmiston sisältämät tiedot ajan tasalle. 
Lähtötilanteessa kunnossapito-ohjelmiston tiedot oli jaoteltu vanhojen tuotantoprosessien mukaan, ja 
ohjelmisto sisälsi paljon turhaa ja vanhentunutta tietoa. 

Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistutkimuksena, hyödyntäen pääasiassa kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä, 
kuten haastatteluja. Työ aloitettiin perehtymällä yrityksen kunnossapito-ohjelmiston nykytilaan ja tuotannon 
prosesseihin. Toisena merkittävänä tutustumiskohteena toimi kunnossapidon tietojärjestelmät ja erityisesti 
työssä käytettävä ArtturiNEO-kunnossapitojärjestelmä. Näiden tietojen pohjalta aloitettiin kunnossapito-
ohjelmiston vaihdon valmistelu. 

Kunnossapito-ohjelmiston vaihdon valmistelu koostui neljästä eri osasta; uuden tunnusjärjestelmän 
luomisesta, laitehierarkian päivittämisestä vastaamaan nykyisiä tuotantoprosesseja, turhan tiedon poistosta 
ja puuttuvan tiedon lisäämisestä. Työ toteutettiin yhteistyössä kunnossapidon työnjohtajien kanssa, millä 
varmistettiin uuden hierarkian toimivuus ja se että järjestelmästä poistettiin vain vanhentuneet ja turhat 
tiedot. Lopputuloksena saatiin uusi, ajan tasalla oleva, tuotantoprosessien mukainen hierarkia, jossa on 
hierarkkinen tunnusjärjestelmä, ja josta on poistettu sinne kuulumattomat tiedot. 

Opinnäytetyön myötä kunnossapito-ohjelmiston tiedot ovat nyt ajan tasalla. Tämä parantaa paitsi ohjelmiston 
käytettävyyttä, mutta erityisesti helpottaa tulevan ohjelmistovaihdoksen tekemistä, mikä oli työn päätavoite. 
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This thesis illustrates the preparing of maintenance system for a system upgrade at Amcor Flexibles 
Finland Oy in winter 2019. The purpose of this thesis was to prepare the company’s maintenance system 
for system upgrade by updating the information it contains. At the starting point information in system was 
divided by the old manufacturing processes and it contained lots of useless and out-of-date information. 

This thesis was carried out as an action research, using mainly qualitative research methods such as 
interviews. Work was started by familiarizing company’s maintenance systems current state and factory’s 
manufacturing processes. The other significant research point was getting familiar with maintenance 
systems generally, especially ArtturiNEO-maintenance system, which is the program used at Amcor 
Flexibles Finland. These were the main research angles that created foundation to this thesis. 

The preparing of the maintenance system was carried out in four parts: creating a new identification 
system, updating the system hierarchy to match company’s current manufacturing processes, removing 
outdated information and adding missing information. The work was carried out with the help of company’s 
maintenance managers by which was ensured that new hierarchy is functional, and the information 
deleted from the system was truly out-of-date and useless. As a result, a new, up-to-date, compliant with 
manufacturing processes hierarchy was founded, which also has a hierarchical identification system and 
is cleaned from all the useless information. 

As a result of this work, company’s maintenance system is now up-to-date which not only makes the 
system easier to use but also helps carrying out the system upgrade in the future, what was the main 
purpose of this work.
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Työn tarkoituksena oli tutkia mahdollisuutta logiikkaohjelmistokehityksessä käytettävien ohjelmistorakenteiden 
automaattista tuottamista Siemens TIA Portal -ympäristössä. 

Tarve tutkimukselle tuli yrityksen ohjelmistopuolen edustajien halusta vähentää käsin tehtävää kopiointityötä 
projekteissa. Täten voitaisiin vapauttaa työvoimaa mielekkäämpien tehtävien pariin, sekä vastata 
tulevaisuuden, yhä laajempien projektien asettamiin haasteisiin.

Työssä perehdyttiin kattavasti ja monipuolisesti logiikkavalmistajan tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä 
työkaluihin ohjelmistotuotannon automatisointiin, sekä näiden käyttöä vaativien teknologioiden ja metodien 
käyttöön. Saatujen tutkimustulosten perusteella kehitettiin sovellus demokäyttöön, jonka rungon avulla on 
mahdollista lähteä toteuttamaan laajempimittaista hanketta ohjelmistotuotannon automatisointiin liittyen 
yrityksessä. 

Tuloksena tästä opinnäytetyöstä saatiin tutkimusmateriaalin lisäksi selkeä pohja tulevaisuuden hankkeita 
ajatellen, sekä todettiin Siemens Openness -rajapinnan hyödynnettävyys sovelluksessa. Näiden lisäksi 
selvitettiin yrityksen nykyisten toimintamallien ja dokumentaation sopivuutta sovellukselle automatisointiin, 
sekä tunnistettiin kohdat, joihin vaaditaan lisäkehitystyötä yrityksessä.

Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019091918914

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019091918914
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The purpose of this thesis was to investigate the feasibility to use automated production of software 
structures in PLC (programmable logic controller) software development in the Siemens TIA Portal 
environment.

The company’s software representatives expressed a desire to reduce the amount of manual entry work 
currently needed in projects, therefore freeing employees to work on more pressing issues. A positive 
outcome of this research would also aid the company in meeting the challenges of increasingly broader 
scopes of projects in the future. 

This thesis comprehensively explores the possibilities offered by the logic manufacturer, the tools for 
automating software production and the use of technologies and methods required for their use. Based 
on the results of the research, an application was developed for demonstration purposes, the framework 
of which acted as a prelude to a larger-scale project related to automation of software production in the 
company. In addition to receiving the results of this thesis, the company also received a detailed template 
for future projects and the baseline suitability of Siemens Openness was established. 

In addition, the company’s current operating models and documentation methods were reviewed to 
determine suitability for software automation and areas where further development was required were 
identified.
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This research was part of the project finalising a new location for CRCC Asia’s global internship program. 
Among a couple of potential destinations for the operations setup plan, Bangkok - Thailand was assigned 
to the author with the concentration on setup requirements, processes and costs of immigration, staffing, 
office setup and entity setup.

The research was conducted by adopting “exploratory sequential mixed-methods” in which the author 
first began by exploring business environment and operations setup processes with qualitative data and 
analysis, using semi-structured methods such as focused interviews, archival researches and narrative 
inquiries. Findings and grounded theories generated from the first phase were then interpreted in a second 
quantitative phase using more highly structured methods to quantify variations. Secondary data included 
CRCC Asia’s sources of information, books, articles, online newspaper and other Internet sources. 
Primary data were obtained by initiating personal communications with selected service providers, and 
by conducting interviews with two Thai nationals and two foreign expatriates in Thailand.

The outcome of the research comprises detailed explanation, requirements, lists of service providers, 
comparisons among options, price quotations and cost analyses on the four main subjects: immigration, 
staffing, office setup, and entity setup. Besides, the author also added more depth to the thesis by 
providing an overview of macro-environment and business culture, remarking elements that might affect 
doing business in the Kingdom. The research results did support the idea that Bangkok is a potential 
location for CRCC Asia’s new internship program. Operations setup processes and requirements seemed 
to be relaxed, especially in terms of policies and cost rates. In overall, the initial costs for operations setup 
in Bangkok were estimated at minimum US$110,000 exclude costs of program components. On the 
cultural side, Thai people are welcoming and it suggested that cultural adaptation would not be difficult. 

However, Thailand’s ongoing political, infrastructural, and environmental issues could be argued to hold 
this plan back from feasibility. Also, the economy has been slowed down for a while compared to other 
developing countries in Asia; and the room for growth did not seem to be as favourable and attractive as 
it should have been. Other than that, it would be less of a pain if CRCC can build connections with the 
government and influencers who can help promote the company in the Kingdom beforehand.
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Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia OikeusJET-koulutuksen vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta selvitettiin 
tutkinnon suorittaneiden henkilökohtaisesta näkökulmasta selvittäen koulutuksen vaikutuksia hänen itsensä 
lisäksi koulutuksen käyneen omaan työyhteisöön sekä oikeusministeriön hallinnonalaan. Tutkimusongelmina 
oli selvittää 1) miten OikeusJET-koulutus on vaikuttanut tutkinnon suorittaneen omiin näkemyksiin, 
toimintatapoihin ja urakehitykseen sekä 2) onko OikeusJET-koulutukseen osallistunut kokenut koulutuksen 
vaikuttaneen hänen työyhteisöönsä ja oikeusministeriön hallinnonalaan. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota 
oikeusministeriö voi hyödyntää johtamiseen liittyvää koulutusta suunnitellessaan ja kehittäessään.

Tutkimuksen teoreettisessa osiossa käsiteltiin oikeusministeriötä, OikeusJET-koulutusta, esimiesosaamisen 
kehittämistä koulutuksen avulla sekä koulutuksen vaikuttavuuden arviointia. Osuus nojautui 
ammattikirjallisuuteen.

Kyselytutkimuksen kohdejoukkona oli kaikki OikeusJET-koulutuksen suorittaneet. Kysely suoritettiin avoimella 
sähköisellä kyselykaavakkeella syksyllä 2018. Saatekirjeitä, joissa kehotettiin hakeutumaan sähköiseen 
osoitteeseen vastaamaan kyselyyn, lähetettiin kaikille koulutuksen käyneille, joiden sähköpostiosoite oli 
tiedossa. Sähköposti meni perille 113 henkilölle ja vastauksia tuli yhteensä 50 kappaletta.

Tutkimuksen mukaan OikeusJET-koulutuksen suorittamista pidettiin hyödyllisenä. Vastaajat kokivat, että 
koulutuksella oli vaikutusta heidän urakehitykseensä sekä ajatteluun esimiehen tehtävistä. Vastaajien 
tiedot ja taidot olivat lisääntyneet koulutuksen myötä. Tärkeimmäksi koulutuksen osa-alueeksi nousi 
henkilöstöjohtaminen ja siitä olisi myös kaivattu lisää tietoa. Koulutuksen suorittaminen on vaikuttanut 
koulutuksen käyneiden käytännön esimiestyöhön ja yli puolella vastaajista se vaikuttaa johtamistyöhön myös 
tällä hetkellä. Koulutuksella koettiin olleen vaikutuksia myös koulutuksen käyneen työyhteisöön esimerkiksi 
johtamisen muutosten kautta. Sen sijaan vaikutuksista oikeusministeriön hallinnonalaan oltiin jonkin verran 
epävarmoja, mutta myös koettiin, että vaikutuksia olisi ollut näin laajemmallakin mittakaavalla. Vastaajien 
mukaan koulutus vastasi pääosin niihin tarpeisiin, joita tarvitaan johtamistyöskentelyssä oikeusministeriön 
hallinnonalalla. Kuitenkin suurimmaksi kehittämisehdotukseksi nousi se, että koulutus olisi saanut vielä 
paremmin vastata juuri oikeusministeriön hallinnonalan tarpeisiin.
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The goal of this thesis is to study the effects of OikeusJET-degree. This study was done from the point of 
view of the people who had acquired the degree. In addition to the effects on the person himself/herself 
the effects on his/her work community and on the administrative sector of the Ministry of Justice were 
also studied. The questions of this study were 1) how has OikeusJET-degree affected on the views, work 
methods and career progression of the person in question and 2) does the person with the degree feel 
that it has affected his/her work community or the administrative sector of the Ministry of Justice. The 
aim was to provide information that the Ministry of Justice can use when planning and developing future 
courses and education. 

The theory part of this study was about Ministry of Justice, OikeusJET-degree, improving the skills as 
a superior with education and evaluation of the effectiveness of the education. This part was based on 
literature.

The population of the questionnaire survey consisted of all the people who have acquired an OikeusJET-
degree. The questionnaire was an open online form submitted in the autumn of 2018. It was sent via 
email to all the people with the degree and a known email address. The mail was received by 113 people 
of which 50 participated the questionnaire. 

According to this study finishing an OikeusJET-degree was regarded useful. The participants felt that the 
education provided had affected their career development and thoughts about working as a superior. 
The knowledge and skills of the participants had also increased. Human resources were seen as the 
most important aspect of the degree and more information about it was requested. Finishing the degree 
has affected the work as a superior in practice and with over half of the participants it is still affecting it. 
People also felt that it had influenced the work community because of the increase in leadership skills for 
example. On the other hand participants were unsure about the effects on the administrative sector of 
the Ministry of Justice but they still felt that it had influenced it on this larger scale too. They also felt that 
the education provided by the degree mostly met the needs of the work as a superior under the Ministry 
of Justice. Still the main improvement suggestion was that the degree should serve the needs of Ministry 
of Justice’s administrative sector a bit better.
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Opinnäytetyöt oli jaettu neljään eri sarjaan: 

liiketoiminta ja kulttuuri, sosiaali- ja terveysala, 

tekniikka ja merenkulku sekä ylemmät 

ammattikorkeakoulututkinnot.
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The purpose of this thesis was to increase understanding how to connect strategy work with service design 
in service-oriented world. Interaction between strategy work and service design is not well researched 
and usually consists of only case studies analysing in retrospective how companies have managed 
service design. Thesis is written based on theoretical research and literature review, that is analysed 
according to thesis purpose. Understanding the link between strategy and service design is necessary to 
avoid conflicting service offer and organisation’s strategy, which is damaging for the business.

Thesis is written in 4 parts – theoretical background to the topic, explanation of research, literary review 
of how strategy and service design are seen interrelated in existing literature and conclusion based on 
reserch.

The outcome of the study was the understanding that service design should be looked at as a strategic 
function. Strategic intent should be conveyed to service design via service concept or service strategy 
and should definitely not be ignored. Research for service design would give important information for 
the service organisation that should be used to assess and adjust business strategy. Service design and 
strategy are in interaction with each-other and both should be changed only in correlation to eachother. 
Strategic decisions limit the options available for service offering and make it more manageable.
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 Palkituissa töissä korostuu hyvä kirjallinen asu, 

toimivan menetelmän valinta ja hyvä soveltaminen 

sekä työn arvo uudenlaisen ajattelun tai 

näkökulman tuomisessa.
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This bachelor thesis was conducted as a market research in the infrastructure consulting market in 
Vietnam. The necessity of the thesis resulted from SWECO Finland’s interest in exploring the expansion 
opportunities into the Vietnamese market. The main objective of the thesis was to provide the company 
with the necessary knowledge of the macro-economic and cultural characteristics of Vietnam. The 
purpose of the thesis was to research whether Vietnam would be an economically or culturally attractive 
market, thus supported SWECO Finland’s expansion decision making.

The utilized theoretical framework for macro-economic factors was PESTLE analysis, and for cultural 
factors was Hofstede’s 6 cultural dimensions model. Resource audit was included to assist with the 
assessment of SWECO Finland’s hypothetical strength and weaknesses in the Vietnam market. The 
research findings and analysis of the Vietnamese market followed the frameworks covered in the 
theoretical background of the research. 

Both primary and secondary data were utilized in this report. Secondary data was collected through public 
data sets, articles and journals from recognized research institutions, official Government statistics and 
reputable news outlets. Primary data was collected through observation and semi-structured interviews with 
people of relevant expertise. The analysis was conducted by a comparison between primary and secondary 
data, where the primary data would either serve as support or critic of the secondary data collected. Through 
the comparison, the most relevant data and conclusions concerning the Vietnamese market were drawn. 
Recommendations for the case company were based on those research findings and conclusions. 

The research resulted in a comprehensive overview of the Vietnamese public infrastructure market. 
Primary data confirmed most of the secondary data collected while adding more supporting details, 
with no perceivable contradiction among data sources. Macro-economically, Vietnam emerged as 
a high-potential market due to the rapid economic growth, the massive infrastructure demand driven 
by urbanization and industrialization, and the Government’s recent efforts. However, there were market 
uncertainties that required careful consideration, with regulatory inefficiency and corruption being the 
most prominent ones. Culturally, Vietnam and Finland exhibited distinct differences. The thesis concluded 
that Vietnam was a market of high potentiality and medium risk. The author’s recommendations for 
market entry included a careful approach to mitigate risks concerning regulations, and the addition of a 
translator when negotiating to reduce the risk of cultural misunderstanding
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Tämä opinnäytetyö on osana Huittisten kaupunkibrändin rakentamista ja toimeksiannon tarkoituksena on 
kartoittaa asumiseen vaikuttavia tekijöitä Huittisten kaupungissa. Huittisten kaupungin väestökehitys on ollut 
jo pitkään laskusuuntaista, joten kaupunki on aloittanut tavoitteellisen työn muuttoliikkeen kääntämiseksi. 

Vuonna 2018 Huittisten kaupunkistrategiaan on sisällytetty brändikäsikirjan laatiminen. Brändin avulla 
kohotetaan suunnitelmallisesti kaupunki-imagoa. Asumisen tutkimus tuottaa tietoa brändikäsikirjan pohjaksi, 
jotta brändin perustana olevasta tavoitemielikuvasta tulisi totuudenmukaisempi ja mielikuvamarkkinoinnista 
kohdennetumpaa. Tutkimuksessa tarkasteltavina olivat Huittisten kaupungin muuttoliike, asumisen trendit 
nyt ja tulevaisuudessa sekä kaupungin vetovoima- elinvoima- ja pitovoimatekijät.

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu brändistä, kaupunkibrändistä, asumisten trendeistä, 
tulevaisuuden kaupunkivisioista ja toimeksiantajan tiedoista sisältäen keskeiset tunnusluvut sekä 
muuttoliikkeen. 

Tutkimus koostuu määrällisestä sekä laadullisesta tutkimuksesta. Määrällinen tutkimus toteutettiin 26.10.– 
12.11.2018 verkkokyselylomakkeella, joka tallensi dataa 787 vastaajalta. Laadullinen tutkimus sisälsi 
paikallisen kiinteistövälittäjän teemahaastattelun sekä kyselytutkimuksen avointen kysymysten käsittelyn. 
Tutkimuksen perusteella muodostettiin johtopäätös muuttajaryhmistä, asumisen trendeistä, vetovoima-, 
elinvoima- ja pitovoimatekijöistä, nykymielikuvasta sekä Huittisten kaupungin mielikuvamarkkinoinnissa 
hyödynnettävistä tekijöistä. 

Huittinen kuvattiin turvalliseksi, rauhalliseksi, pieneksi ja viihtyisäksi kaupungiksi, jonka erityisiksi vahvuuksiksi 
nousivat maaseutumaisuus, syvä kotiseuturakkaus, sijainti sekä kaiken tarvittavan löytyminen ”pienessä 
paketissa”.
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This thesis is part of the city branding plan of Huittinen. The purpose of this work is to find out factors that 
affect on living in the city. The city’s population development has gone downward for long and because 
of that, the city has started goal-oriented work to turn the migration rates into positive.

In 2018, the creation of a brand handbook has been included to the urban strategy plan of Huittinen. 
The brand handbook aims to raise the city image. The living research provides information to this brand 
handbook. This research helps to make the brand image more truthful and, as a result, also marketing 
can be targeted in a more efficient way. The thesis focused on the migration of Huittinen, current and 
future living trends, as well as city’s attractive points, vitality and holding factors. 

The theoretical background of the thesis is based on concepts like brand, city brand and the future city 
visions, as well as living trends. Also the client information is part of the background, including all the key 
indicators and migration rates. 

The research consists of both quantitative and qualitative research. The quantitative research was carried 
out through an online questionnaire that gathered data from 787 respondents. The questionnaire was 
available online from 26.10.2018 until 14.11.2018. The qualitative research included an interview of a local 
real estate agent and the open questions from the questionnaire. Based on the research, conclusions 
were drawn on migrant groups, housing trends, strengths, vitality and holding forces, the current image 
and the imaginative marketing factors. 

Huittinen was described as a safe, peaceful, small and cozy city. Huittinen’s strengths are the countryside, 
the deep love that residents have for their city, the location and the fact that everything is found within “a 
small package”.
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Vainoaminen on ollut Suomessa rikos vuodesta 2014 lähtien, jolloin rikoslakiin lisättiin vainoamisen kieltävä 
rangaistussäännös. Lain valmisteluvaiheessa odotettiin, että poliisille tehtäisiin vuosittain parisataa ilmoitusta 
vainoamisesta. Kriminalisointia seuraavan kolmen vuoden aikana vainoamistapauksia ilmoitettiin poliisille 
lähes kaksi tuhatta kappaletta, joka yllätti lain valmistelussa osallisina olleet viranomaiset.

Vainoamisrikokset valittiin tämän opinnäytetyön aiheeksi ilmiön ajankohtaisuuden, erityispiirteiden ja 
toimeksiantajan tarpeen vuoksi. Aiheen valintaan vaikutti lisäksi yleinen näkemys siitä, että vainoamisen 
tunnistaminen on haastavaa. Tutkimus toteutettiin Rikosuhripäivystyksen toimeksiannosta ja sen 
tavoitteena oli tuottaa vainoamisrikoksia käsittelevää perehdytysmateriaalia, joka selventäisi vainoamisen 
ominaispiirteitä, oikeusprosessia sekä ilmiön tunnistamista kokonaisuutena.

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin, hyödyntämällä empiiristä oikeustutkimusta, 
haastattelututkimusta ja monitapaustutkimusta. Empiirisen oikeustutkimuksen avulla tutkittiin vainoamisen 
rikostunnusmerkistöä ja sen käytännön merkitystä. Lähdeaineistona hyödynnettiin pääsääntöisesti 
lainsäädäntöä, lainvalmisteluaineistoja, tuomioistuinratkaisuja, oikeuskirjallisuutta, artikkeleita sekä aiheesta 
toteutettuja tutkimuksia. Haastattelututkimuksen avulla kerättiin kokemusperäistä käytännön tietoutta 
vainoamisrikosten ominaispiirteistä ja oikeusprosessista haastattelemalla vainoamisrikosten parissa 
työskenteleviä viranomaisia. Monitapaustutkimuksen avulla paneuduttiin käytännön esimerkkitapauksiin, 
joilla havainnoitiin vainoamistapausten ominaispiirteitä, oikeusprosessia ja rangaistuskäytäntöä. Tuloksena 
syntyi asetettujen tavoitteiden mukaista perehdytysmateriaalia toimeksiantajan käyttöön.
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Stalking has been a crime in Finland since 2014, when the criminal anti-stalking provision was added to 
The Criminal Code of Finland. When drafting the legislation, it was expected that there would be around 
two to three hundred stalking cases reported to the police annually. During the following three years after 
the criminalization, nearly two thousand stalking cases were reported to the police. This was surprising
even for the authorities who had taken part in the drafting of the legislation.

Stalking crimes were chosen as the subject for this thesis due to the topicality of the phenomenon, 
particularity of stalking crimes and because the thesis commissioner had a genuine need for the material. 
The general view that stalking is a challenging crime to recognize also played a part in choosing the 
subject. This research was commissioned by Victim Support Finland. The goal of this thesis is to create 
orientation material that would help identify the phenomenon and to clarify the characteristics and legal 
process of stalking crimes.

This research was carried out by utilizing qualitative research method. Empirical legal research, interview 
research and multiple case study were used as research strategies. Empirical legal research was used to 
study the criminal anti-stalking provision and its meaning in practice. Legislation, law-drafting materials, 
court rulings, government proposals, legal literature, articles and previous research was used as source 
material. Interview research was conducted by interviewing authorities, who work with stalking crimes. 
Interview study was used to acquire empirical practical knowledge of the characteristics and legal process 
of stalking crimes. Multiple case study was utilized to observe the criminal procedure of stalking crimes 
by studying real-life example cases.
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Opinnäytetyö keskittyy toimeksiantajalle tehtyyn tutkimukselliseen kehittämistoimintaan. Tutkimuksessa 
kuvataan yrityksen tietosuojatyön kehittämistä. Kehittämistyön tarkoitus oli saada yrityksessä hallinnoitavien 
henkilötietojen käsittely vastaamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Toimeksiantaja oli 
OptoFidelity Oy, älykkääseen testausrobotiikkaan erikoistunut yritys. EU:n tavoitteena on asetuksen kautta 
päästä yhtenäiseen henkilötietojen käsittelyn sääntelyyn ja turvata oikeus tehokkaaseen henkilötietojen 
suojaan. 

Tutkimus on empiirinen oikeustutkimus, jonka pääasiallinen teoreettinen lähestymistapa on toimintatutkimus. 
Tutkimus on luonteeltaan erityisesti kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimuksen pääkysymyksenä 
oli, millä tavoin yrityksen sisäistä ja ulkoista tietosuojatyötä tulee kehittää vastaamaan yleisen tietosuoja-
asetuksen vaatimuksia. Kehittämistoimintaa toteutettiin useilla tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmillä: 
haastatteluilla, kyselyillä ja dokumentoinnilla. Kehittämistyötä tehtiin moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän 
kanssa.

Tutkimuksellinen kehittämistyö toteutettiin monivaiheisesti. Ensin kerättiin ennakkotietoja ja haastateltiin 
yrityksen henkilöstöä. Tämän jälkeen tehtiin kirjallinen kysely yrityksen palveluntuottajille sekä laadittiin 
selosteet käsittelytoimista. Seuraavassa vaiheessa järjestettiin henkilökunnan koulutus, jossa yrityksen 
henkilöstö perehdytettiin uusiin tietosuojakäytänteisiin. Sitten tärkeimpien palveluntuottajien kanssa tehtiin 
tietojenkäsittelysopimukset. Kerätystä aineistosta dokumentoitiin tiedot tietosuojan hallintajärjestelmään, 
joka yrityksessä otettiin käyttöön kehittämistyön aikana. 

Opinnäytetyön tavoite saavutettiin, kun tutkimuskysymyksiin ja kehittämistyön tarpeisiin pystyttiin 
vastaamaan. Erityisesti sisäisen tietosuojatyön kehittäminen onnistui hyvin. Toimeksiantaja sai monipuolisen 
dokumentaation, millä se voi osoittaa, että tietosuoja-asetuksen vaatimukset on täytetty koskien 
rekisterinpitäjän tehtäviä ja henkilötietojen käsittelyn hallinnointia. Samalla henkilöstön tietosuojaosaaminen 
kasvoi. Kehittämistyön seurauksena yritykseen syntyi uusi johtamisen ala, tietosuojajohtaminen.
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The Bachelor’s thesis focuses on the research-based development made for the commissioning party. 
The development of the personal data protection work of the company is described in the research. The 
purpose of the development work was to get the processing of the personal data governed by the client 
to match the demands of the General Data Protection Regulation of the EU. The commissioning party 
was OptoFidelity Ltd, a company which specializes in smart robot assisted testing. The objective of the 
EU is to harmonise the rules for processing the personal data and to safeguard the right for personal 
data protection.

The thesis is an empirical judicial research where the main theoretical approach is action research. The 
research is by character mainly a qualitative study. The main research question was how the internal and 
external data protection work of the company needs to be developed to correspond to the demands of 
the General Data Protection Regulation. The development work was implemented with several research 
and data collection methods: with interviews, questionnaires and documentation. The development work 
was made with a multi-professional team of specialists. 

The research-based development work was done in many phases. First advance information was gathered, 
and interviews were arranged to the personnel of the organization. After this a written questionnaire to 
the service providers and the records of processing activities were made. In the next phase a staff training 
was arranged to initiate and train the personnel to the new data protection practises. After that data 
processing agreements were made with the most important service providers. The information of the 
collected material was documented in the data protection control system which was adopted during the 
development work. 

The objective of the thesis was accomplished when the research questions and the demands of 
the development work were answered. Especially the development of internal data protection work 
succeeded well. The commissioning party received a comprehensive documentation to be used in 
showing that the requirements of the regulation have been fulfilled concerning the duties of the controller 
and administering the processing of personal data. At the same time the data protection competence of 
the personnel was increased. As a result of the development work a new type of management practise 
was created in the company, called data protection management.
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