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Esipuhe

Tämä julkaisu on ensimmäinen Lapin ammattikorkeakoulun ylempien ammattikor-
keakoulututkintojen yksikön (YAMK-yksikön) tuottama julkaisu. Uuden yksikön 
toiminta-ajatuksena on mm. kehittää työelämän tutkimusta ja tuottaa alueen työelä-
mälle korkeatasoista tutkimusta.

Tämä julkaisu on raportti opinnäytetyöstä. Sen tekijä, Tuomo Vaarala, insinööri 
(ylempi amk), on tutkinut työssään laadunvarmistusta tuotekehitysprosessissa. Työn 
taustalta löytyy Vaaralan toimeksiantajan halu parantaa tuotteidensa kilpailukykyä.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että asiakaslähtöinen, kokonaisvaltainen laadun-
hallintajärjestelmä takaa parhaiten tuotteiden kilpailukyvyn säilymisen ja kehittämisen.

Nyt Lapin ammattikorkeakoulun kirjana julkaisema Tuomo Vaaralan opinnäyte-
työ on ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvä opinnäytetyö. Opintoihin 
kuuluva opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistehtävä, joka tehdään 
ammattikorkeakoulun ulkopuolisen toimeksiantajan tilauksesta ratkaisemaan oikea 
käytännön työelämän ongelma. Vaarala täyttää tavoitteen tuottamalla käyttökelpoi-
sia kehittämisehdotuksia toimeksiantajalleen.

Tuomo Vaaralan työn anti, hänen kehittämänsä asiakaslähtöinen, kokonaisvaltainen 
laadunhallintajärjestelmä ei kohdistu pelkästään työn toimeksiantajan prosessiin, 
vaan se antaa myös hyödyllistä ja käyttökelpoista tietoa muiden suomalaisten yritys-
ten tuotekehitysprosessien kehittämiseen. Työtä voidaan käyttää myös oppilaitosten 
opetuksessa.

Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-yksikön ensimmäinen julkaisu vahvistaa oppi-
laitoksen aluevaikuttavuutta monella eri tavalla. Ensimmäinen sarjassaan ei tule jää-
mään viimeiseksi.

Rovaniemellä 1.1.2014

Veikko Kärnä
Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-yksikön päällikkö
Yliopettaja, KTT, Tuomo Vaaralan opinnäytetyön ohjaaja
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Tutkimuksessa syvennyttiin teknisen tuotekehitysprosessin laadunvarmistamiseen ja 
kehittämiseen. Kohdeyrityksen tuotekehitysprosessin tehtävänä on kehittää uusia 
tuotteita ja parantaa olemassa olevien tuotteiden toimivuutta ja laatua.

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää tuotteiden kilpailukykyä. Tutkimuksen teh-
tävänä oli selvittää tuotekehitysprosessin laadunvarmistamisen tilanne, toimivuus ja 
tarvittavat kehitystoimenpiteet. Tutkimuksessa huomioitiin laajasti eri osatekijöiden 
yhteisvaikutusta teknisen tuotekehitysprosessin laadunvarmistamisen ja kehittämi-
sen suhteen.

Tutkimuksessa kartoitettiin tuotekehitysprosessin laadun varmistamisen nykytila 
ja etsittiin kehitysajatuksia. Tutkimus tehtiin laadullisena tapaustutkimuksena. Tut-
kimusaineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla. Kehittämistyön lähtökohtana 
olivat haastateltavien näkemykset aiheesta.

Tutkimuksen tulosten mukaan tuotekehitysprosessin laadunvarmistamisen tulisi 
olla kokonaisvaltaista huomioiden laajasti prosessin eri osa-alueet. Projektin esiselvi-
tys ja määrittelyn tarkkuus vaativat edelleen kehittämistä. Tutkimuksen tulokset 
muodostivat asiakaslähtöisen kokonaislaadunhallinnan yleiskäsitteen.

Kokonaisvaltainen laadunhallinta kattaa inhimilliset ja tekniset tekijät sekä niiden 
yhteisvaikutuksen projektin esiselvityksestä tuotteen valmistamiseen. Tutkimuksen 
tulosten mukaan kokonaisvaltainen laadunhallinta edellyttäisi teknisten tekijöiden 
varmistamisen lisäksi osaamisen kehittämistä oppivan organisaation toimintaperi-
aatteiden mukaan.

Avainsanat: asiakastyytyväisyys, kilpailukyky, laadunhallinta, laadunvarmistaminen, 
prosessi, projekti, tuotekehitys
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Abstract

Author Tuomo Vaarala

Year
Subject of thesis
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Quality Assurance and Development of Technical
Product Development Process
89 + 2

The research focused on quality assurance and development of a technical product 
development process. The purpose of the product development process is to develop 
new products and improve the functionality and quality of the existing products. 

The objective of this study was to develop the competitiveness of the products. The 
aim of the research was to clarify how development of technical product development 
process should be ensured to fulfill the customer needs to achieve the strategic targets. 
The study focused on the different areas widely in the development of the technical 
product development process.

This study examined the present state of the product development process focused 
on the development ideas. The study was carried out as a qualitative analysis. The 
research material was gathered by using a theme interview. The study was based upon 
the interviewee’s opinions on the subject. 

According the results of the study quality and risk management should be more 
comprehensive covering widely the different sectors. The project feasibility studies 
and their accuracy also needed developing. The results of this study formed total 
quality management general concept.

Total quality management covers human and technical cooperative action from 
the project investigation to the product manufacturing. The study showed that the 
total quality management requires assuring the technical factors. In addition it requi-
res assuring learning competences according methods of the learning organization.

Key words: customer satisfaction, competitiveness, quality management, quality 
assurance, process, project, product development
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1 Johdanto
1.1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

Tutkimuksen aiheena on teknisen tuotekehitysprosessin laadun varmistaminen ja 
kehittäminen. Kohdeorganisaatio on osa markkinointiprosessia, jonka kolmannessa 
vaiheessa päätetään uusien tuotekehitysprojektien käynnistämisestä. Tutkimuksen 
kohteena oleva tuotekehitysprosessi on kuvattu ja dokumentoitu yrityksen laatujär-
jestelmään. Prosessikuvausta on tarkennettu viime vuosina useampaan otteeseen, 
mutta pääperiaate on pysynyt lähes samana. 

Kohdeorganisaation prosessin kulku noudattelee tyypillisen yleisen tuotekehitys-
prosessin toimintaperiaatteita. Tuotekehitysprosessi pyrkii parhaalla mahdollisella 
tavalla täyttämään asiakkaiden tarpeet liiketoimintastrategian mukaisesti. Prosessi 
sisältää tuotekehitystoiminnalle tyypilliset vaiheet. Vaiheiden alle on määritetty laa-
dunvarmistuksessa käytettävät työkalut ja menetelmät. Kaikkien työkalujen ja mene-
telmien käyttö ei ole pakollista. 

Tuotekehitysprosessin kaksi selkeää erillistä kokonaisuutta ovat suunnittelu ja do-
kumentointi, jotka voi sisäisistä muutoksista huolimatta erottaa toimivan omina ko-
konaisuuksinaan. Tuotekehitysprojektien teknisestä tuotekehityk-sestä vastaa projek-
tille määritetty kehitystiimi. Kehitystiimi koostuu suun-nitteluinsinööreistä, muotoi-
lijoista ja dokumentoijista. Tuotekehitysprosessin kuvaus muutettiin palvelemaan 
paremmin nykyistä tiimityörakennetta viimeisen päivityksen yhteydessä. Nykyisen 
prosessikuvauksen mukaan laatuosaston rooli on toimia tuotekehitysprosessin ensi-
sijaisena asiakkaana ja asiakkaan edunvalvojana. 

Tiiminvetäjä vastaa projektien organisoinnista ja edistymisestä. Suunnittelija vas-
tasi aikaisemmin komponentin tai tuotteen toimivuudesta ja laadusta käytännössä 
itse alusta loppuun asti. Uusimman toimintatavan mukaan laatuinsinöörit arvioivat 
yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa suunniteltavan komponentin tai tuotteen riski-
tekijöitä hyödyntäen vikavaikutusanalyysiä.

Suunnitteluinsinööri kantaa kuitenkin suurimman vastuun suunnittelemansa 
komponentin tai tuotteen toimivuudesta ja kestävyydestä. Laatuosasto vastaa lopul-
listen suunnitelmien, komponenttien ja valmiiden tuotteiden asiakasvaatimusten 
täyttymisestä sekä tuotannon ylösajosta.

Tuotekehitysprosessin laadun varmistamisesta ja kehittämisestä löytyy aiempia 
tutkimuksia. Tämä tutkimus poikkeaa aiemmista tutkimuksista (Turjanmaa 2005; 
Suni–Zhao 2010; Minguela-Rata–Arias-Aranda 2009; Järvensivu 2006) siltä osin, että 
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niissä ei ole tutkittu eri osa-alueiden yhteisvaikutusta. Tämä tutkimus keskittyy eri 
osa-alueiden yhteisvaikutuksen tutkimiseen.

1.2 TUTKIMUKSEN TAVOITE, TARKOITUS JA TEHTÄVÄ 

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää tuotteiden kilpailukykyä. Tutkimuksen kohtee-
na oleva tekninen tuotekehitysprosessi pyrkii liiketoimintastrategiansa mukaisesti 
tuottamaan markkinoille kaupallisesti menestyviä ja teknisesti toimivia laadukkaita 
tuotteita. Prosessi kehittää uusia tuotteita ja vastaa olemassa olevien tuotteiden muu-
tosparannuksista. Uusien tuotteiden kehittäminen keskittyy nimensä mukaisesti uu-
siin tuotekonsepteihin ja muutos puolestaan olemassa olevien tuotteiden uudistami-
seen ja niiden laadun parantamiseen. 

Laadun varmistamisen kehittämisen tarkoituksena on parantaa prosessin laadun-
tuottokykyä, jotta lopputuote vastaisi mahdollisimman hyvin projektin aloitusvai-
heessa kirjattuja tavoitteita. Tuoteprojektien tavoitteet saavat alkunsa yrityksen liike-
toiminta- ja tuotestrategiasta. Yrityksen tulevaisuuden visiona on saavuttaa edelläkä-
vijän asema markkinoilla tuotteiden ja palvelun laadun osalta. Toiminnan laadun 
varmistamisen tarkoituksena on saavuttaa mahdollistamaan hyvin yritysjohdon 
asettamat strategiset tavoitteet.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tuotekehitysprosessin laadun-varmista-
misen toimivuus ja kehityskohteet. Tutkimuksessa kartoitettiin prosessiin liittyviä 
inhimillisiä sekä teknisiä osa-alueita ja toimintoja laajasti, joita tuotekehitysprossin 
aikana suoritetaan tai on mahdollista suorittaa. 

Tutkimuksen tehtävänä on vastata pääkysymykseen:
•	  Miten tuotekehitysprosessin laatu tulisi varmistaa, että asiakastarve täyttyy ja 

strategiset tavoitteet saavutetaan?

Pääkysymystä täydentävät alakysymykset:
•	 Miten tuotekehitysprosessin laadunseuranta tulisi toteuttaa?
•	 Mitkä prosessin osa-alueet ja vaiheet vaativat jatkokehitys-toimenpiteitä?

Tutkimuskysymysten asettamisen jälkeen muodostin itselleni tutkimuskohteesta 
alustavan käsitekartan, kuvio 1. Käsitekartta edesauttoi osaltaan tuotekehitysprojek-
tin kulkuun liittyvien teknisten käsitteiden ja uuden tuotteen suunnittelun laatuun 
vaikuttavien tekijöiden hahmottamisessa.

Tutkimustyö on rajattu käsittelemään tuotekehitysprosessiin liittyvää laadunvar-
mistamista. Vaikka aihetta käsitellään varsin laajasti monesta eri näkökulmasta, niin 
tutkimuksessa ei oteta kantaa teknisen suunnittelun yksityiskohtiin, valmistusmene-
telmiin tai komponenttien ylösajon toteutukseen. Tutkimuksessa ei esitellä tarkkaa 
kuvausta tutkittavasta prosessista ja sen toteuttamiseen liittyvästä organisaatiosta. 
Haastateltavien henkilöllisyyttä ei myöskään tuoda missään vaiheessa tutkimusta 
esille.
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1.3 TUTKIMUSRAPORTIN RAKENNE JA ETENEMINEN

Tutkimusraportti koostuu viidestä luvusta. Johdannossa esitellään tutkimuksen läh-
tökohdat, tavoite, tarkoitus ja tehtävä sekä raportin rakenne ja eteneminen. Johdan-
nossa lukija perehdytetään tutkittavaan aiheeseen, keskeisiin käsitteisiin ja tutkimus-
kysymyksiin. Kuviossa 2 on esitetty koko tutki-
muksen rakenteen muodostuminen.

 Luvun 2 tietoperusta avaa tutkittavaa ilmiö-
tä. Tietoperustassa keskitytään aluksi asiakas-
tarvevaatimuksiin ja yrityksen strategisiin laa-
tutavoitteisiin sekä tuotekehitysprosessin pe-
rustehtävään. Aihepiirejä tarkastellaan erityi-
sesti tuotekehitysprosessin kilpailukyvyn ja 
laadun muodostumiseen vaikuttavien tekijöi-
den kautta. Kilpailukykyyn ja laatuun vaikutta-
villa tekijöillä tarkoitetaan tuotekehitysproses-
sin alkamisesta sen loppumiseen sisältämiä osa-
alueita, toimintoja ja menetelmiä. Luvun kah-
dessa viimeisessä alaluvussa syvennytään tar-
kemmin prosessin laadunvarmistamiseen ja 
tärkeimpiin ennakoivan suunnittelun laadun-
varmistusmenetelmiin. 

Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden mukaan 
tutkimuksen aihealue on syytä tuntea perus-

Kuvio 1. Tutkimuskohteesta muodostettu alustava käsitekartta.
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teellisesti pyrkien muodostamaan siitä selkeä näkökulma. Kirjallisuuskatsauksen 
kautta nouseva tietoperusta muodostaa käsitejärjestelmän, jonka tarkoituksena on 
jäsentää kohteena olevaa aihepiiriä. Tietoperustan asia- ja käsitekokonaisuudet muo-
dostavat työn käsitteellisen viitekehyksen. Kehyksen avulla käsitteet ja niiden väliset 
suhteet tulevat määritellyiksi. (Ojasalo–Moilanen–Ritalahti 2009, 34–35.) Metsämuu-
ronen toteaa viitekehyksen asettavan tutkimustyön erityiset vaatimukset, joita ihmis-
tutkimuksen kohdallisuus edellyttää (Metsämuuronen 2006a, 168). 

Tietoperustan sisällön muodostumista ohjasi kuvion 3 käsitteet. Kuvio muodostaa 
käsitteellisen viitekehyksen tietoperustan alaluvuille 2.3–2.5. Kahta ensimmäistä ala-
lukua 2.1–2.2 en sisällyttänyt kuvioon, koska ne pohjustavat tutkimuksen tavoitetta ja 
johdattavat lukijan syvemmälle aihepiirin tuntemiseen. Kuvion 3 sisältämät käsitteet 
on johdettu tietoperustasta, haastattelun teemoista ja tulosten analysoinnista. Käsit-
teet on jaettu kolmeen ryhmään johtaminen, inhimilliset menestystekijät sekä laa-
dun- ja riskienhallinta. Käsitteet pohjustivat tutkimuksen lopullisten tulosten muo-
dostumista ja ryhmittelyä omiksi pääteemoikseen. 

Kuvio 3. Tietoperustan alalukujen 2.3–2.5 muodostama käsitteellinen viitekehys

Luvussa 3 keskitytään käytettyyn tutkimusmenetelmään ja aineiston analysointiin. 
Luvun lopussa tutkimuksen tulosten muodostuminen on esitelty havainnollisesti tau-
lukkomuodossa. 

Luku 4 sisältää tutkimuksen tulokset. Tutkimuksen lopulliset tulokset muodostivat 
5 erillistä teemaa: projektin määrittely, projektin johtaminen, tiedonkulku- ja vuoro-
vaikutus, teknologia- ja projektiosaaminen sekä laadun- ja riskienhallinta, kuvio 4.
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Luvussa 5 esitetään keskeiset havainnot tuloksista, verrataan ja arvioidaan saatuja 
tuloksia suhteessa muiden tutkimusten tuloksiin, pohditaan saatuja tuloksia tietope-
rustan ja muiden tutkimusten tulosten suhteen ja esitetään kehitysnäkökohtia. Lisäk-
si kappaleen lopussa esitetään vastaukset työn alussa esitettyihin tutkimuskysymyk-
siin ja arvioidaan tulosten luotettavuutta. Tutkimuksen lopussa pohditaan ja esite-
tään tämän tutkimuksen pohjalta esiinnousseita jatkotutkimusaiheita.

Tutkimukseen sisältyy kaksi liitesivua. Liitteen 1 taulukossa käydään läpi tutki-
muksessa käytetyt keskeisimmät käsitteet ja lyhenteet. Liite 2 sisältää teemahaastat-
telun rungon ja haastattelukysymykset.

Kuvio 4. Tutkimuksen tulosten muodostamat teemat
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2  Asiakassuuntautunut  
tuotekehitystoiminta

2.1 ASIAKASTARVE JA STRATEGISET LAATUTAVOITTEET

Laatu on noussut liiketoiminnan keskeiseksi kilpailutekijäksi. Pelkkä tuotteen laatu 
ei riitä kilpailussa menestymiseen. Tuotteiden on oltava laadun lisäksi kilpailukykyi-
siä. Asiakkaan vaatimuksiin on pyrittävä vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. 
Kilpailukyvyn saavuttamisen keinot on suunniteltava huolella. Organisaation tulee 
ymmärtää asiakkaiden nykyiset ja tulevat tarpeet kyetäkseen täyttämään vaatimuk-
set. Yrityksen visio, päämäärät ja keinot tulevaisuudesta luovat vasta edellytykset 
strategisiin tavoitteisiin pääsyn varmistamiseksi. (Lecklin 2006, 18–28, 42–43.)

Hietikon mukaan tavoitteeseen pääsy voi vaatia tarkoittaa monenlaisia ratkaisuja ja 
siirtoja. Voidaan joutua luopumaan joistain toiminnoista, kehittämään uusia tuotteita 
ja pyrkiä valtaamaan uusia markkinoita. (Hietikko 2008, 27, 47.) Muuttuva toimin-
taympäristö ja kilpailutilanne asettavat omat haasteensa markkinoilla pärjäämiseen. 
Strategian toteutus vaatii uusien asioiden omaksumista ja sitoutumista muutokseen. 
Avoimella dialogilla ja viestinnällä on merkittävä rooli muutoksessa onnistumiseen 
(Salminen 2007, 6.)

Hietikko tarkentaa, että ennen varsinaista tuotteen suunnittelua on oltava selvät 
toimintaperiaatteet, potentiaaliset käyttäjät, valmistusmäärät ja yksikköhinta. Keskei-
simmät kilpailukyvyn tekijät ovat asiakkaan tarve, toiveet ja arvot. Nykyaikaisen liike-
toimintaosaamisen kilpailukyvyn perustekijöitä on kyky yhdistää teknologiaan arvo-
ja ja elämyksiä innovatiivisella tavalla. Menestyvien tuotteiden erottuvuus pohjautuu 
brändiin ja ulkonäköön. (Hietikko 2008, 13.) On tärkeää kyetä muuntamaan asiakas-
tarpeet tuoteominaisuuksiksi niin hyvin kuin mahdollista ennen suunnittelua. 

Jokisen näkemyksen mukaan yrityksen menestymisen ratkaisee tarkkaan harkit-
tujen tuotekehityshankkeiden oikea-aikainen käynnistäminen. Ennen lopullista tuo-
tekehityshankkeen toteuttamispäätöstä on selvitettävä tuotteen kehittämiskustan-
nukset, markkinointinäkymät, saatavat tuotot sekä työterveydelliset ja ympäristön-
suojelulliset asiat. (Jokinen 2001, 14.) Kannattavuustekijöiden selvittämiseen kannat-
taa käyttää aikaa, koska se ratkaisee menestyksen tason tulevaisuudessa.

Kamenskyn mukaan yritysten on pyrittävä erottautumaan kilpailijoista tavalla tai 
toisella pärjätäkseen kovassa kilpailussa. Yleisin virhe on tarkastella ja vertailla omaa 
toimintaa pelkästään kilpailijoihin. Nykyhetkeen katsomisen sijaan tilannetta on tar-
kasteltava asiakastarpeiden näkökulmasta pitkäjänteisesti eteenpäin. Keskeisen stra-
tegian mukaisesti toimimalla on mahdollista pyrkiä erottumaan kilpailijoista. Ankara 
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kilpailutilanne vaatii useiden strategiatekijöiden yhteisvaikutuksen toteutumisen. 
(Kamensky 2010,16–17, 59.)

Carlssonin ja Forssellin mukaan nykyisessä kiivasrytmisessä työelämässä onnis-
tumisen tavoittelulla on asetettu yhtäläisyysmerkit tuloksellisuuden tavoittelun kans-
sa (Carlsson–Forssellin 2008, 107). Näkemykseni mukaan kansainvälinen kilpailu 
globaaleilla markkinoilla on lisännyt yritysten tarvetta nousta ylivoimaiseksi omalla 
alallaan. Ylivoimaisuuden saavuttaminen vaatii uuden oivaltamista ja ahkeraa pon-
nistelua tavoitteiden suuntaisesti. Oikoteitä on harvoin tarjolla. Nopeus ja ahkeruus 
yleensä palkitaan ajan myötä. Oleellista on tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan.

Santalainen toteaa kilpailustrategian laadinnan olevan valintatilanne, jossa pääte-
tään millä areenoilla ja mihin peleihin osallistutaan (Santalainen 2009, 67). Ammat-
timainen strategian toteutus on jatkuvaa huomion kiinnittämistä strategian johtami-
seen, osaamiseen ja vuorovaikutukseen (Kamensky 2010, 355). Hamel ja Prahalad 
kertovat yrityksellä olevan mahdollisuus nousta kärkeen myös olemassa olevan ydin-
osaamisen kautta, jos yrityksessä kyetään keksimään uusia innovatiivisia keinoja 
hyödyntää ydinosaamistaan. Osaamisen innovatiivisuus muodostuu taitojen ja tek-
niikoiden kokonaisuudesta. (Hamel–Prahalad 2006, 250, 255.) Hokkasen ja Strömbe-
rin mukaan hyvät strategiat pohjautuvat aina omien vahvuuksien varaan. Omaa or-
ganisaatiota kannattaa analysoida monipuolisesti eri tasoilla. (Hokkanen–Strömberg 
2003, 271.) Kohdeorganisaation ydinosaamisen toimintoja tehostamalla luodaan va-
kaa pohja kehittää ympärille uusia innovaatioita tai laajentaa toimintaa uusille liike-
toiminta-alueille.

Möllerin, Rajalan ja Svahnin mukaan yrityksen ovat siirtyneet enenevässä määrin 
yksittäisten toimintojen ohjaamisesta prosessiajatteluun. Liiketoimintaprosessien uu-
distamisessa keskitytään toimintojen, toimintatapojen ja niihin liittyvien prosessien 
parantamiseen ja uudelleen organisointiin. (Möller–Rajala–Svahn 2009, 82). Karlöf 
toteaa strategian tarkoituksena olevan nykyhetken päätöksien avulla varmistaa toi-
menpiteet tulevan menestyksen varmistamiseksi (Karlöf 2004, 111). Malmi, Peltola ja 
Toivanen painottavat, että strategiatyössä pitää pystyä vastaamaan esimerkiksi siihen, 
miten kilpailijoista erottautuminen tai kustannusjohtajuus aiotaan oikeasti toteuttaa 
(Malmi–Peltola–Toivanen 2006, 105). Prosessien selkiyttäminen ja virtaviivaistami-
nen luovat pohjan läpimenoaikojen lyhentämiseen laadun siitä kärsimättä. 

Hokkanen ja Strömberg korostavat laadun olevan nykyisen liiketoiminnan keskei-
simpiä kilpailutekijöitä. Laadulle on olemassa monenlaisia määritelmiä, joista suosi-
tuin on asiakastarpeista nouseva laatu. Asiakastyytyväisyys muodostuu monista eri 
tekijöistä, määritellyistä ja määrittelemättömistä. Asiakas yleensä itse määrittelee 
tärkeinä pitämänsä ominaisuudet. Määrittelemättömiä laatutekijöitä puolestaan pi-
detään itsestäänselvyyksinä. (Hokkanen–Strömberg 2003, 152.) Juran ja Gryna nosta-
vat toiseksi laatua kuvaavaksi määritteeksi tuotteen tai palvelun soveltuvuuden käyt-
tötarkoitukseensa (Juran–Gryna 1995, 3). Lecklin painottaa, ettei sisäisen toiminnan 
tehokkuus ja virheettömät lopputuotteet välttämättä takaa asiakkaan odotusten mu-
kaista korkeaa laatua. Ratkaisevinta on ulkopuolisen arvioijan, asiakkaan näkemys 
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asiasta. (Lecklin 2006, 18.) On muistettava, että asiakas antaa aina lopullisen arvion 
laadusta.

Lecklin jatkaa, että strategiavalintojen ristipaineessa yritys voi joutua valintatilan-
teeseen laadun ja kustannustehokkuuden välillä. Tuleva menestys edellyttää merkit-
tävää panostamista laatuun. Asiakastyytyväisyyden parantamisessa yrityksen tulisi 
kyetä vähintäänkin täyttämään ja parhaimmillaan jopa ylittämään omat lupauksen-
sa. (Lecklin 2006, 46–47.) Pesosen mukaan laadun johtamisen merkitys korostuu eri-
tyisesti asiantuntijaorganisaatioissa. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti osaamisen 
kehittämiseen, motivaation ylläpitoon sekä laitteiden ja niitä tukevien ja täydentävien 
asioiden hallintaan. (Pesonen 2007, 67.) Hietikon mukaan 70–80 % tuotteen elinajan 
kustannuksista muodostuu jo suunnitteluvaiheessa (Hietikko 2008, 151).

Liiketoiminnan kilpailukyvyn toteutuminen edellyttää vahvaa verkostoitumista ja 
verkosto-osaamista. On pyrittävä luomaan pitkäaikaisia ja luotettavia yhteistyö- ja 
alihankintasuhteita. Ilman jatkuvaa yhteistyötä ja innovointia tuotteiden valmista-
misen kilpailukyky heikkenee, joka puolestaan laskee tuotteiden kilpailukykyä mark-
kinoilla. Chungin ja Kimin tutkimuksen mukaan ulkoistamisstrategian tulisi perus-
tua molemminpuolisen voittamisen lähtökohdille. Molemminpuolinen hyvä talou-
dellinen suorituskyky tarjoaa vahvemman pohjan sitoutua yhteisen päämäärän to-
teuttamiseen. Osallistumiselle avoin toimintatapa tuottaa lisäarvoa kaikille verkosto-
kumppanuuksille. Tuotteen omistaja ja pääasiallinen valmistaja on tyypillisesti asias-
ta eri mieltä ja olisi valmis jakamaan vain osavalmistuksen tai kokoonpanossa tarvit-
tavan minimitiedon. Tuotteen valmistaminen ja siihen liittyvä osaaminen ja tieto 
ovat arvokasta pääomaa, joka luonnollisesti tahdotaan pitää itsellä niin täysimittaise-
na kuin mahdollista. (Chung–Kim 2002, 600.)

Korpelaisen ja Lampikosken mukaan yritykset pyrkivät kannattaviin tuotteisiin ja 
kannattaviin asiakkaisiin. Kustannuksia pyritään karsimaan kaikilla tavoilla. Koko 
logistinen ketju on otettava kriittisen kokonaistarkastelun kohteeksi, tarkoittaen ja-
kelutien lyhenemistä ja organisaatiokoon pienentämistä. Samalla resurssimäärällä on 
tuotettava enemmän kuin aiemmin. Näin ollen on löydettävä kekseliäämpiä tapoja 
toimia uutta teknologiaa hyödyntäen. (Korpelainen–Lampikoski 1997, 189.) Liikeyri-
tysten ja organisaatioiden pitkän aikavälin menestys riippuu kyvystä tarjota asiak-
kaalle lisäarvoa. Asiakastarpeet tulee ratkaista monipuolisesti ja laadukkaasti. Koko-
naisratkaisu sisältää myös prosessin, jolla asiakkaalle tarjottava tuote tai palvelu tuo-
tetaan. (Santalainen 2009, 134–135.) 

Kokonaisedullisuus tarkoittaa yrityksen kaikkien prosessien virtavii-vaistamista 
pelkän tuotannon tehostamisen sijaan. Resursseista on kyettävä kampeamaan vipu-
voimaa, jotta vähemmällä kyetään saamaan aikaan enemmän kuin kilpailijat. Tuote-
kehityksessä se tarkoittaa tuotekehitysaikojen ja täydelliseen tuotesarjaan tarvittavi-
en kehitysmenojen supistamista. Resurssien täysi hyödyntäminen vaatii yrityksiltä 
luovuutta, sinnikkyyttä ja huolenpitoa. Resurssien moninkertaistaminen vipuvoi-
maksi vaatii kykyä ja osaamista. Kommunikoinnin lisääminen eri toimintojen välil-
lä on tärkeä resurssien kokonaisvaltaisen hyödyntämisen keino. (Hamel–Prahalad 
2006, 196, 201–203.)
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Prahalad ja Krishnan määrittelevät laadun, nopeuden ja kustannusten olevan tär-
keimpiä muutoksen vaikuttavia tekijöitä. Tämän vuoksi on välttämätöntä määritellä 
selkeät menetelmät ja toimintatavat ja noudattaa niitä. (Prahalad–Krishnan 2011, 132.) 
Tehokkuuteen liittyy vahva psykologinen piirre. Tehokkuus on arvo, joka ilahduttaa 
asiakkaita, työntekijöitä ja omistajia. (Karlöf 2004, 6.) Oma näkemykseni on yhte-
neväinen Karlöfin toteamuksen suhteen. Lisäresursseja ei tulisi hankkia hätiköiden, 
ilman selkeää ja todellista osaamisvajetta. Ratkaisu resurssipulaan on aluksi pyrittävä 
löytämään esim. töiden priorisoinnin ja johtamisen keinojen kautta.

Yrityksen on muodostettava paras mahdollinen oletus tulevaisuudesta ja kehitet-
tävä ennakointikykyään sen kilpaillessa toimialan kehityksen ennakoinnista. Kilpai-
lussa ratkaistaan mikä yrityksistä kykenee nousemaan toimialan henkiseksi johtajak-
si. Toimialan kehityksen ennakoinnissa yrityksen on hyödynnettävä syvällistä näke-
mystä toimialaan ja sen muuttumiseen vaikuttavista tekijöistä. Yhtä tärkeää on mie-
likuvien kautta pystyä näkemään millainen yrityksen tulevaisuus voisi olla. Tarvitaan 
riittävästi näkemystä, ennen kuin tulevaisuutta voidaan alkaa luomaan. (Hamel–Pra-
halad 2006, 109, 119.) 

Mannermaan mukaan muutoksen ennakoinnissa tyypillisesti muutoksen nopeus 
yliarvioidaan ja vaikutukset puolestaan aliarvioidaan (Mannermaa 2004, 27–33). 
Näin ollen toimintaympäristön muutosten ennakoinnissa vaaditaan liiketoiminta-
osaamista ja pelisilmää markkinoiden kysyntätilanteesta riippuen. Kysyntään vastaa-
miseen vaaditaan näkemystä, harkintaa, uskallusta ja päättäväisyyttä.

Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii runsaasti tietoa liiketoimista, jatkuvaa analy-
sointia sekä selvän strategisen suuntauksen. Analysointimenetelmillä tiedoista suo-
datetaan ja jäsennellään yritykselle tehokas johtamisen ydin. Arvonluomisprosessi 
luonteeseen kuuluu joustavuuden ja tehokkuuden välinen tasapainottelu. Analysoin-
ti on heikkojen signaalien tunnistamista, ennakointia kuluttajien odotuksista ja käyt-
täytymismalleista, teknisten muutosten ja toimitusketjun luonteen ymmärtämistä, 
uudenlaisten suhteiden tunnistamista sekä riskien vähentämistä. Tietoja käytetään 
hyödyksi strategian viimeistelyssä. (Prahalad–Krishnan 2008, 84–87; 2011, 128.) Man-
nermaa painottaa tiedon suodattamisen tärkeyttä. Suurin osa todellisuuteemme tul-
vivasta muutokseen liittyvästä informaatiotulvasta on loppujen lopuksi arvotonta ja 
turhanpäiväistä kohinaa. (Mannermaa 2004, 47.) 

Yritysten tulisi pystyä nykyistä paljon tehokkaammin ennakoimaan toimialansa 
kehitystä strategisen arkkitehtuurin tueksi. Strategian laadinnassa on siirryttävä vä-
hemmän rituaaleja sisältävään prosessiin. Monet yritykset näkevät edelleen innovaa-
tioiden ja kasvun tarkoittavan suurta riskin ottoa. Kilpailun voittamiseen tarvitaan 
aina riskinottoa, mutta sankarillisilta tavoitteilta on riisuttava riskit tai ne on saatava 
hallintaan. (Hamel–Prahalad 2006, 340–343.) Kettusen mukaan runsaammin kehi-
tystyötä tekevien yritysten tulisi seurata myös sellaisia kilpailijoita, joiden asiakkai-
den tarpeet poikkeavat oman asiakaskunnan tarpeista (Kettunen 2008,116). Yritykset 
kilpailevat samoista markkinaosuuksista. Kilpailun voittaminen edellyttää hallittua 
riskinottoa.
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Hakasen mukaan strategiatyön heikoin lenkki on yleensä strategian käytännön 
toteutus. Strategiatyön toteutuksen varmistamisen kannalta jokaisen yrityksen hen-
kilön tulisi ymmärtää strategian merkityksen omassa työssään. Valittuun strategiaan 
sitoutuminen voidaan varmistaa osaksi toteutusta liitetyllä palkitsemisella. (Haka-
nen 2004, 22.) Näsi ja Aunola puolestaan toteavat, että strategian toimeenpanossa 
tavoitteiden ja toimintaohjelmien pitäisi olla yhteydessä yrityksen organisaatioraken-
teeseen. Strategiatiedon tulisi liikkua koko organisaation tasolla. Johtamisen tehtävä-
alueisiin tulisi sisältyä yhtenevä motivointijärjestelmä. Strategialla ei ole merkitystä, 
jos sen toimeenpanossa epäonnistutaan. Kuvio 5 havainnollistaa strategian toimeen-
panoon kuuluvia neljää erillistä osa-aluetta, organisointi, viestintä, motivointi ja val-
vonta. (Näsi–Aunola 2002, 83–85, 139.)

 

Kuvio 5. Strategian toimeenpanoprosessi (mukaillen Näsi–Aunola 2002, 83)

Pfefferin ja Suttonin mukaan muutoksen toimeenpano on prosessi, jonka läpivienti 
edellyttää selvästi kuvattua päämäärää ja toteutusilmapiiriä. Toimeenpano opitaan 
tekemällä ja toisten opettamisessa omien kokemustensa pohjalta opitaan yleensä vie-
lä enemmän. Oppimisen kautta edistymisen pahin este on epäonnistumisen pelko ja 
siitä ei tulisi rangaista. (Pfeffer–Sutton 1999, 91, 103–104.)

Menestyvän yrityksen olennaisin tunnuspiirre on innostus. Tällaisen yrityksen 
työntekijät tekevät innolla töitä sitoutuen yrityksen toimintaan ja kehittämiseen. Ky-
seessä ei varsinaisesti ole kilpailu toista yritystä vastaan, vaan asiakkaan ongelmaa 
vastaan. (Korpelainen–Lampikoski 1997, 65.) Juutin mukaan laadun parantaminen 
tapahtuu nykyisin pääosaltaan ryhmätyönä, pienryhmätyöskentelynä tai osastojen 
yli ulottuvina projekteina. Laadun parantaminen ja ryhmätyöskentely muodostavat 
peruspilarin ohuelle ja virtaviivaiselle tuotannolle. Näiden lisäksi ohut ja tehokas tuo-
tanto perustuu monitaitoisuuteen, joustavuuteen ja asiakaskeskeisyyteen. (Juuti 1998, 19.) 
Oman näkemykseni mukaan avoin ja hyväksyvä työilmapiiri johtaa sitoutumiseen ja 
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innostukseen. Yhdessä tekemisen onnistuneisuuteen tarvitaan toimivaa vuorovaiku-
tusta ja tiedonkulkua.

2.2 TUOTEKEHITYSPROSESSIN TEHTÄVÄ JA TARKOITUS

Prosessiksi kutsutaan Kettusen mukaan sellaista jatkuvaa toimintaa, jonka tehoa voi-
daan mitata virtausmäärällä. Projekti taas määritellään hankkeeksi, jolla on tietty 
tavoite. Kehitystyö edellyttää molempia, koska prosessit luovat projekteille tietopoh-
jan, jonka päältä ne voivat ponnistaa. (Kettunen 2008, 130.)

Hietikon (2008, 154) mukaan tuotekehitysprosessin tärkein tehtävä on tuotteen ke-
hittäminen. Berg, Leivo, Pihlajamaa ja Leinonen (2001, 17) luettelevat tuotekehityksen 
päämääriksi uusien aineiden, tuotteiden, tuotantoprosessien, menetelmien ja järjestel-
mien aikaansaaminen tai olemassa olevien parantamiseen tutkimuksen tulosten tai 
käytännön kokemuksen kautta. Cagan ja Vogel (2003, 177) painottavat tuotteen kehit-
tämisen ensimmäisenä tehtävänä olevan tuotemahdollisuuden havaitseminen. Anna-
cchino tähdentää ajoituksen olevan ykköstekijä uudentuotteen kehittämisessä. Perus-
teluna tälle on, että uuden tuotteen tulee olla määriteltynä ajankohtana esiteltävissä, 
jotta päästään hyödyntämään saavutettua etulyöntiasemaa. (Annacchino 2007, 117.) 

Tuotekehitystoimintaprosessin tavoitteena on tuottaa markkinoille uusi tuote tai 
parantaa olemassa olevaa tuotetta. Tuotteen kehittämisen tarkoituksena on tuottaa 
teknisesti ja taloudellisesti mahdollisimman tarkoituksenmukainen tuote. Prosessin 
tulosta on alettu kutsua yhä useammin innovaatioksi tuotteen sijaan. Markkinoiden 
globalisoitumisesta johtuen yritykset joutuvat kehittämään tuotteitaan nopeammas-
sa tahdissa kuin ennen. Ratkaisuna tähän on keksitty hajautettu innovointi, joka on 
vasta yleistymässä etenkin pienten yritysten toimintatavaksi. (Hietikko 2008, 15.) In-
novaatioiden tuottamiseen vaaditaan uuden teknologia- ja projektiosaamisen taitoja. 
Tuotekehitysinsinöörin on tunnettava hyvin myös valmistusteknologiat kyetäkseen 
suunnittelemaan kilpailukykyisiä tuotteita.

Hokkasen ym. (2003, 313) mukaan innovatiivisuuden taustalla on yhteisön menes-
tymisen tavoite. Keskeinen tekijä tavoitteen saavuttamiseen on menestyvien innovaa-
tioiden synnyttäminen ja kyky niiden hyödyntämiseen. Kuvio 6 esittää menestyvien 
innovaatioiden syntyyn vaikuttavat tekijät. 

Hietikko jatkaa, että budjetissa pysymisen tarkkailu ja aikataulujen seuranta eivät 
saa ottaa ykkössijaa toiminnassa. Oikein hoidettu tuotekehitysprosessi tulee johta-
maan asiat automaattisesti siihen lopputulokseen, että myös budjetit ja aikataulut 
pysyvät hallinnassa. (Hietikko 2008, 154.) Ruuska kertoo, että suunnittelutyötä tulee 
tehdä vain sen verran kuin on välttämätöntä. Yksityiskohtainen suunnittelu projek-
tin alussa on hukkaan heitettyä aikaa. Suunnitelmaa muutetaan tilanteen mukaan 
tarvittaessa. (Ruuska, 2005, 159.) Itse en ole täysin Ruuskan näkemyksen kannalla. 
Projektin määrittelyyn ja suunnitteluun käytetty aika voi koitua moninkertaisesti 
takaisin projektin myöhemmissä vaiheissa.

Tuotteen menestystekijät ovat ominaisuuksia, jotka tuotteelta edellytetään tullak-
seen ylipäätään kyseeseen hankintavaihtoehtona. Ylivoimatekijät ovat useiden tuot-
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teessa olevien menestystekijöiden summa. Näin ollen yritys on tilanteessa, jossa se 
kehittää kilpailuedun tavoittelun sijasta menestystekijöiden avulla ylivoimaisia tuot-
teita markkinoille. (Hokkanen–Strömberg 2003, 267–268.) Tutkimus- ja tuotekehitys-
hankkeiden ympärille rakennetuilla uudistamisverkoilla tähdätään merkittäviin pa-
rannuksiin niin tuotteen kuin siihen liittyvän valmistusteknologian osalta. Verkot-
tumisen tarkoituksena on yhdistää ja hyödyntää verkostokumppaneiden osaamista, 
jolloin voidaan välttyä suurilta investoinneilta ja riskeiltä. (Möller–Rajala–Svahn 
2009, 81.) Olluksen, Rannan ja Ylä-Anttilan (1999, 5) mukaan verkottumisen liittyvä 
kilpailuetu mahdollistaa tuotteen ja tuotannon elinkaarien erottamisen toisistaan. 
Oman näkemykseni mukaan strateginen verkostoituminen voi avata kokonaan uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia, joiden saavuttaminen ei olisi muuten mahdollista.

Tuotteiden erottuvuuden kautta voidaan nostaa kilpailukykyä. Nykyisessä liiketoi-
minnassa on osattava yhdistää teknologiaan innovatiivisella tavalla uusia ominai-
suuksia, arvoja ja elämyksiä. Menestyvien tuotteiden erottuvuus pohjautuu brändiin 
ja ulkonäköön. Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle on keino selvitä alati muuttuvassa 
markkinatilanteessa. Yksikin ominaisuus tuotteessa voidaan laskea lisäarvoksi, mut-
ta sen ei saa maksaa vastaavanlaista massatuotetta enempää. Toimitusaika on yksi 
tärkeimmistä kilpailukykytekijöistä, eikä lisäarvoa tuottavalla ominaisuudella tulisi 
olla vaikutusta toimitusaikaan. (Hietikko 2008, 13, 115.) 

Möllerin ym. (2009, 83) mukaan sisäisen tehokkuuden parantaminen tarkoittaa 
olemassa olevien arvotoimintojen ja prosessien kehittämistä. Kamensky toteaa tuot-
teen tai palvelun laadun muodostuvan suunnittelun- ja työvaiheiden onnistuneisuu-
den kokonaisuuden yhdistelmästä. Tuotteen tai palvelun laatu sisältää kaksi keskeistä 

Kuvio 6. Menestyvän innovaation syntyyn vaikuttavat tekijät  
(mukaillen Hokkanen–Strömberg 2003, 313)
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ulottuvuutta, laadun taso ja laadun tasaisuus. (Kamensky 2010, 261.) Tuotekehityspro-
sessin täsmällinen laadun varmistaminen johtaa onnistumiseen. Laadun- ja riskien-
hallinta on oltava suunnitelmallista ja työ on tehtävä huolella vaikka siihen kuluukin 
aikaa.

Asiakkaiden kuuleminen on tärkeimpiä vaiheita ennen varsinaisen tuotesuunnit-
telun käynnistymistä. Asiakastarpeen tiedostamiseksi kannattaa selvittää vastaukset 
ainakin näihin kuuteen kysymykseen:

1. Milloin ja miksi käytät tuotetta?
2. Voisitko kuvailla tyypillisen tuotteen käyttötilanteen kaikkine vaiheineen?
3. Mitä pidät nykyisistä tuotteista?
4. Mistä ominaisuuksista et pidä nykyisissä tuotteissa?
5. Mihin asioihin kiinnität huomiota ostaessasi tuotetta?
6. Mitä parannuksia tekisit tuotteisiin? (Hietikko 2008, 58.)

Yrityksillä on usein taipumuksena erehtyä tuotemäärittelyvaiheessa. Loppukäyttäjäl-
tä saatu palaute muuttuu sitä epätarkemmaksi, mitä pidemmän myyntiketjun päässä 
loppukäyttäjä sijaitsee. (Annacchino 2007, 101.) Mielipiteet asiakkaan roolista tuote-
kehitysprosessissa ovat jakautuneet kahtia. Osa asiantuntijoista on sitä mieltä, että 
asiakkaan rooli on tärkeä. Joidenkin mielestä taas asiakasta ei saa päästää lähellekään 
tuotekehitystiimiä. Perusteluna tälle on, että asiakas ei osaa kertoa riittävän tarkasti 
kehitystiimille mitä ja millaisia ominaisuuksia tuotteessa kuuluisi olla. (Hietikko 
2008, 55.)

Jokinen korostaa, että suunnittelijan on osattava työssään arvioida potentiaalisten 
asiakkaiden tuotteelle asettamat näkemyspainoarvot ja löydettävä optimiratkaisu va-
litun konstruktion suhteen. Onnistunut tuotekehitysprojekti syntyy hyvästä tuoteke-
hityksen hallinnasta, selkeästä ja kaikkien osallisten tiedossa olevasta tuotestrategi-
asta sekä riittävien voimavarojen suuntaamisesta projektiin. (Jokinen 2001, 31, 155.) 
Jokisen näkemyksen lisäksi suunniteltavan tuotteen asiakasvaatimukset ja odotukset 
tulisi selvittää mahdollisimman tarkoin jo ennen varsinaisen tuotekehitysprosessin 
aloitusta. Selvityksen pohjalta tulisi laatia projektin asetusdokumentti, jossa esitetään 
tärkeimmät projektia ja suunnittelua ohjaavat vaatimukset, parametrit ja rajoitteet.

Tuotekehitysprosessi on uusi ajattelutapa, vaikka usein prosessin ajatellaan olevan 
joukon menetelmiä osana yritysrakennetta. Ajattelutavassa yhdistyvät nämä tärkeät 
seikat:

•	 Rakenne on aidosti horisontaalinen ja monialainen.
•	  Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien arvostamien asioiden  

selvittämiseen sitoudutaan.
•	 Järjestelmässä sovelletaan aluksi laadullisia selvitys- ja kehitysmenetelmiä.
•	  Alkuselvityksen jälkeen sovelletaan määrällisiä tarkennus- ja 

valmistusmenetelmiä. (Cagan–Vogel 2003, 167.)



Teknisen tuotekehitysprosessin laadun varmistaminen ja kehittäminen •  29 

Järjestelmän luotettavuus riippuu Jokisen mukaan käytettyjen osien luotettavuudesta 
ja siitä kuinka järjestelmä on rakennettu. Rakenne määrää sen, kuinka yhden osan 
vioittuminen vaikuttaa koko järjestelmään ja sen toimintaan. Tuotekehitysprosessin 
luonnostelu- ja kehittelyvaiheessa tehtävät perusratkaisut vaikuttavat ratkaisevalla 
tavalla miten korkea luotettavuus ja laatu voidaan saavuttaa. Valmistuksen laadun on 
luonnollisesti oltava yhtä korkealla tasolla, koska ketjun heikoin lenkki määrittää 
koko ketjun laadun tason. (Jokinen 2001, 127,133.) Oma näkemykseni on Jokisen nä-
kemyksen suhteen yhteneväinen. Tuotekehitysprosessin vaiheet projektin aloitukses-
ta lopetukseen ovat laadun kannalta kriittisiä. Jopa yksikin huomaamatta jäänyt 
suunnittelu- tai rakennevirhe voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa yritykselle mit-
tavat korjauskustannukset. Yritysimagon kannalta laatuvirheet ovat aina huonoa 
mainosta asiakkaalle.

Tuotteen arkkitehtuurilla tarkoitetaan toiminnallisten osakokonaisuuksien muo-
dostamaa kokonaisuutta. Tuote täytyy osata jakaa arkkitehtonisiin toiminnallisiin 
kokonaisuuksiin ennen varsinaisen tuotekehityssuunnittelun aloittamista. Systeemi-
suunnitteluvaiheessa keskitytään tuotteen rakenteeseen, jolloin pohditaan tarkoin 
millaisista kokoonpanoista, osista ja osakokonaisuuksista tuote muodostuu. On osat-
tava ottaa ainakin alustavasti kantaa mitkä osat tullaan valmistamaan itse, mitkä 
hankitaan ostamalla ja mitkä mahdollisesti sopimusvalmistajan kautta. (Hietikko 
2008, 111.) Pötryn mukaan suunnittelijan on osattava ottaa huomioon lähes kaikki 
tuotteen elinkaaren aikana tapahtuvat teknologiset prosessit (Pötry 2012,13). Oman 
näkemykseni mukaan asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden osaamisen kehittämiseen 
on annettava mahdollisuus. Uusien tuotantoteknologioiden vaatima osaaminen on 
hankittava ennen projektia tai projektin aikana. 

Tuotekehitysprojekti on osattava jakaa pienempiin osakokonaisuuksiin, joille mää-
ritetään tietyt perustellut kriteerit ennen seuraavaan vaiheeseen etenemistä. Kilpai-
lukyvyn takeeksi ei nykyisin tahdo enää riittää, että tuote täyttää tekniset tuotespesi-
fikaatiot. Liiketoiminta-alan tuotteet ovat teknisesti niin toistensa kaltaisia, että vain 
muotoilun ja käytettävyyden avulla kyetään erottautumaan kilpailijoiden vastaavista. 
(Hietikko 2008, 142.) Bin, Huang ja Yang puolestaan toteavat markkinoiden moni-
naisten suorituskykyvaatimusten saavuttamisen johtaneen tuotekehityksen toimin-
nan massaräätälöintiin (Bin–Huang–Yang 2011, 2215). Näkemykseni mukaan kilpai-
lukyvyn saavuttaminen edellyttää myös kokemusperäistä tietoa. Arvokas tietopää-
oma kertyy useimmiten vasta vuosien mittaan oppimisen ja erehtymisen kautta.

2.3 INHIMILLISET MENESTYS- JA KEHITYSTEKIJÄT

Menestyvissä yrityksissä myös henkilöstösuunnittelu on osa strategista suunnittelua. 
Henkilöstön suunnittelulla pyritään tukemaan liiketoimintatavoitteiden saavutta-
mista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Henkilöstöhallintoon kuuluvat omat pro-
sessit mittareineen ja tavoitearvoineen, joiden avulla edistymistä pyritään seuraa-
maan. (Lecklin 2006, 215) Korpelainen ja Lampikoski painottavat, että menestymisen 
ja jatkuvuuden kannalta yrityksen on kyettävä myös kasvattamaan uusia kykyjä 
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ylempiä tehtäviä varten. Alemman tason tehtävien tehokas tekeminen ei yksinään 
riitä muovaamaan työntekijää päteväksi vaativimpiin tehtäviin. (Korpelainen–Lam-
pikoski 1997, 64.) Collins ja Porras huomauttavat, että visionääriset yritykset pereh-
dyttävät työntekijänsä huolellisesti perusideologiaan (Collins–Porras 2004, 116). Oma 
näkemykseni on yhteneväinen Korpelaisen ym. ja Collinsin ym. näkemysten suhteen. 
Lisäyksenä edelliseen oman kokemukseni mukaan asiantuntijat kaipaavat haasteelli-
sia tehtäviä, mutta tarvitsevat arvostavaa ja valmentavaa johtajuutta edistyäkseen 
nopeammin kohti tavoitteita.

Organisaatioksi sanotaan jonkin tehtävän suorittamiseen tarkoitettua 
järjestäytynyttä joukkoa, jossa jokaisen asema toisiinsa nähden on määritelty. Sa-
moin henkilökohtaiset tehtävät ja vastuualueet tulee olla määritetty. (Hokkanen–
Strömberg 2003, 59.) Juutin mukaan dynaamisen asiantuntijaympäristön organisaa-
tio on usein orgaaninen ja epämuodollinen. Parhaiten tällaiseen soveltuu joustava 
organisaatio eli adhocratia. Adhocratialle on ominaista projektimainen tapa toimia 
ryhmässä. (Juuti, 2006, 227.) Nykyaikaiset organisaatiot ovat Honkasen mukaan 
työnjaoltaan monimutkaisia rakennelmia. Yksinkertaistettu johtamisen muoto ei ole 
riittävä isojen, monimutkaisten asiantuntijaorganisaatioiden tarpeisiin. (Honkanen 
2006, 62–63.) Leppänen puolestaan toteaa organisaation työilmapiirin olevan osa or-
ganisaatiokulttuuria. Läheisessä ryhmässä muodostuva työasenne kertoo, kuinka 
työntekijä suhtautuu työhönsä ja vallitseviin työolosuhteisiin. (Leppänen 2006, 187.)

Honkasen mukaan nykyinen organisaation ja itsensä johtamisen malli on synty-
nyt työnjaon mallin seurauksena. Organisaation rakentumisen dynamiikan mallista 
voidaan hahmottaa ja oppia seuraavaa:

•	  Organisaatio syntyy työnjaon pohjalta. Mitä pidemmälle työtä on jaettu, sitä 
monimutkaisemmaksi toiminta muuttuu.

•	  Monimutkaisuus ja kompleksisuus tuottavat kaaosta organisaation sisälle. 
Kaaosta pyritään hallitsemaan johtamisen avulla koordinoimalla tehtäviä.

•	  Organisaation monimutkaisuuden aste määrittelee lopullisen organisaation 
muodon ja johtamisen haasteet. (Honkanen 2006, 62–63, 66.)

Oppiva organisaatio edistää jokaisen organisaation jäsenen oppimista sekä kehittää 
ja muuttaa organisaatiota. Oppivaa organisaatiota pidetään eräiden tutkijoiden mu-
kaan omana johtamisjärjestelmänä, laatu- ja prosessijohtamisen kehitysvaiheiden 
jälkeen. Kyseiset kehitysvaiheet liittyvät kiinteästi laatuajatteluun. (Lecklin 2006, 
232.) Tiedon ja kokemuksen lisääntyminen edesauttavat jatkuvan parantamisen muu-
tosprosessin toteutumista, joka on oppivan organisaation toimintafilosofia (Hokka-
nen–Strömberg 2003, 97). Vartiainen, Ruuska ja Kasvi korostavat projektityöosaami-
sen kasvavan sen ollessa kiinteässä yhteydessä toteutusprosessiin ja sen etappeihin. 
Oppivan projektin mallin tarkoituksena on kehittää tietoa vähitellen yksittäisissä 
projekteissa. Toimintamallin tavat löytyvät usein vasta itsekriittisen keskustelun 
kautta. (Vartiainen–Ruuska–Kasvi 2003, 129.)
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Osaamisen johtaminen on Ristikankaan, Aaltosen ja Pitkäsen mukaan noussut vii-
meisen kymmenen vuoden aikana yhdeksi merkittävämmistä yrityksen menestyste-
kijöistä. Yritys pystyy menestymään riittävän osaamisen ja tiedon avulla. Osaamisen 
kadottua koko yrityksen olemassaolon oikeutus saattaa joutua vaakalaudalle. (Risti-
kangas–Aaltonen–Pitkänen 2008, 22.) Poikela tähdentää nykyisen työelämän olevan 
haastavaa vaatien uudenlaisia taitoja ja pätevyyksiä. Tiedon hankinnan ja sen sovelta-
misen lisäksi osaamista tarvitaan, ongelmanratkaisuun, yhteistoimintaan ja moniam-
matilliseen osaamiseen. Jatkuvan oppimisen kyky on yksi tärkeimmistä nykyisen työ-
elämän taidoista. (Poikela 2002, 35.) Kokemukseni mukaan yritykset tiedostavat osaa-
misen ja oppimisen merkityksen hyvin yhtenä yrityksen menestystekijöistä.

Vartiaisen ym. (2003, 128) mukaan projektitieto voidaan jakaa karkeasti kolmeen 
osioon, tekninen, organisatorinen ja menettelytapoja koskeva tieto. Järvensivun mu-
kaan työntekijän oppimat uudet taidot profiloidaan kehittämistyön yhteydessä osak-
si monipuolisempaa työnkuvaa. Työstä tulee näin mielekkäämpää sisältäen uusia 
kehitysmahdollisuuksia. Opiskelumotivaation kannalta oppimisen suunta ja opetel-
tavien työtehtävien kiinnostavuus ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa. (Järvensivu 
2006a, 193.) Alleviivaan Järvensivun näkemykset, koska strategialähtöinen osaamis-
tarpeiden selvittäminen johtaa organisaation pohtimaan toiminnan ja tulevaisuuden 
kannalta tärkeitä asioita sekä luomaan ja muodostamaan yhteisen näkemyksen.

Jalavan mukaan tavanomaisten organisaatioiden työprosessien suorittamiseen tu-
lisi sisältyä informaation välittämistä ja keskustelua. Työn yhteydessä tapahtuva for-
maali yhteydenpito ja tiedonvaihto vähentävät palaverikokoontumisten tarvetta. (Ja-
lava 2001, 125.) Organisaation muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi siirtyy paino-
piste suorasta johtamisesta toiminnan yhdenmukaistamiseen. Yhdenmukaistamisen 
kautta työprosessit, tuotokset ja taidot standardoidaan, jota kautta laadun vaihtelu 
saadaan pienenemään. (Honkanen 2006, 65.) Oman näkemykseni mukaan tehokas 
viestintä on tärkeä kilpailutekijä. Dialoginen vuorovaikutus yhdistää tekemisen eri 
muodot kohti yhdenmukaista standardoitua toimintatapaa.

Asiantuntijaorganisaatioissa työskennellään yhä useammin pienissä tiimeissä. In-
novatiivisen tiimin kehittyminen voi olla pitkällinen prosessi vaatien aikaa ja uhra-
uksia. Valmentajan tarkoituksena on saada suunnattua tiimin energia oikein. Tuki, 
motivointi ja itseluottamuksen vahvistaminen ovat luonnollinen osa tiiminvalmen-
tajan taitoja. Tiimin yhteinen tavoite on haasteiden voittaminen. Tiimillä tulee olla 
selkeä visio mitä hankkeella halutaan ja mitä sillä todella voidaan saada aikaan. Tii-
mirakenne saa parhaimmillaan ihmisistä esille heidän sisäisen luovuutensa ja piilevät 
kyvyt pystytään näin ollen hyödyntämään tehokkaammin. (Korpelainen–Lampikos-
ki 1997, 109–111.) Honkasen mukaan tiimin roolien tulisi olla toisiaan täydentäviä. 
Ryhmän roolit muodostuvat ja hioutuvat ryhmän sisäisten vuorovaikutusprosessien 
tuloksena. (Honkanen 2006, 238.) 

Havusen mukaan yksilöiden asiantuntijuus ja heidän persoonallinen tapansa käyt-
tää osaamista hyödyksi työssään on erityisesti teknologian kehittymisen myötä nous-
sut yhdeksi investointi- ja panostuskohteeksi. Asiantuntijuuden merkitys työssä ja sen 
tuloksissa on muuttanut organisaation rakenteita hierarkkisesta verkostomaiseen. 
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Ihmisten ja ryhmien väliset suhteet määräytyvät tekemisen mukaan. (Havunen 2007, 
16–17.) Tutkimuksen kohdeorganisaatiossa asiantuntijat työskentelevät tiimiperiaat-
teella. Yksilöiden ja tiimin kehittyminen ja huippuunsa hioutuminen vaatii aikaa, 
ohjaamista ja tukea monien muiden toimintojen kehittymisen tavoin. 

Kilpailutilanne yleensä kiihdyttää innovaatioiden määrää. Monet yritykset pyrki-
vät tämän vuoksi jopa ruokkimaan sisäistä kilpailua. Asialla on kuitenkin kääntö-
puolensa. Tutkimusten mukaan yksikön tai tiimin sisäinen kilpailu johtaa yleensä 
tehottomampaan suoritukseen ja heikompilaatuisiin tuotteisiin. Yleisintä se on sil-
loin, kun yksilöiden tehtävät ovat merkittävästi riippuvaisia toisistaan. Hyvä sisäisen 
yhteistyö johtaa yleensä kilpailua merkittävämpään lopputulokseen. Tavoitteena tu-
lisi olla hyvä ja turvallinen ilmapiiri. Johtaminen merkitys on ratkaisevassa asemassa 
sisäisen ilmapiirin muodostumiseen. (Korpelainen–Lampikoski 1997, 32–33.) Olen 
Korpelaisen ja Lampikosken kanssa samaa mieltä siitä, että organisaation jäsenten 
välinen kilpailu johtaa lopulta tehottomuuteen, laatuvirheisiin ja tuottavuuden las-
kuun. Näen osasyyksi tiedon pimittämisen. Tieto on valtaa ja näin ollen se halutaan 
kilpailutilanteessa pitää tiukasti itsellä.

Furmanin ja Aholan mukaan työssä viihtymisen keskeisimpiä asioita ovat työn te-
kemisen ilo, työssä onnistuminen ja oikeanlainen huumori. Onnistumisen ilon taustal-
la on tietoisuus oman työn arvokkuudesta sekä itselle että toisille. Oikeanlainen huu-
mori ylläpitää ja edistää innostunutta työilmapiiriä. Tiimityö edellytys on yhteistyön 
sujuvuus. (Furman–Ahola 2002, 36–38, 43–44.) Juholin korostaa yksilön energian syn-
tyvän vasta luovan työotteen vaikutuksesta. Luovuudella kyetään lisäämään työn veto-
voiman lisäksi organisaation kilpailukykyä. (Juholin 2009, 208.) Asiantuntija-organi-
saation tärkeimpiä motivaatiotekijöitä ovat innostus ja motivaatio (Pesonen, 2007, 69).

Jokaisessa työyhteisössä ja organisaatiossa on väistämättä vuorovaikutukseen ja 
tiedonkulkuun liittyviä ongelmia. Kyseisiä ongelmia aletaan helposti ratkoa samoin 
periaattein kuin teknisiä ongelmia. Furmanin ym. mukaan ongelmat kannattaa 
kääntää tavoitteiksi, jonka jälkeen huomio keskitetään tavoitteen saavuttamisen kei-
noihin. Ongelmana voi olla että, tieto ei kulje. Ongelma tulee kääntää päinvastaiseen 
positiiviseen tavoitteelliseen muotoon, tieto kulkee. (Furman–Ahola 2002, 68.) Uskon 
Furmanin tavoiteasetannan olevan oikea tapa muuttaa negatiivinen todellisuus posi-
tiiviseksi mahdollisuudeksi. Negatiivisten asioiden suunnan muutos vaatii tahtoa ja 
päättäväisyyttä toimia toisin kuin ennen. Vanha toimintatapa on jätettävä taakse. 
Suunnanmuutoksen on tapahduttava ensin yksilöiden ajatustasolla.

Santalaisen mukaan yksilöille on annettava tilaa organisaatiossa kehittymiseen. 
Johdon tehtävänä on luoda puitteet, joissa yksilöt voivat motivoituneena parhaalla 
tavalla hyödyntää omia vahvuuksiaan strategioiden toteutuksessa. Yksilöiden tehtä-
vänä puolestaan on ottaa vastuu johtaa itseään ja vastata omista tuloksista sekä omas-
ta kehittymisestään. Yksilön aloitteellisuus johtaa keskinäisen luottamuksen synty-
miseen. Tuloksena ovat organisatoriset edellytykset, joissa yksilöt tahtovat venyä 
huippusaavutuksiin. (Santalainen 2009, 271.) Tiimin kehittyminen on jatkuvan pa-
rantamisen ja kehittymisen prosessi. Kuviossa 7 esitetään tiimin kehittyminen ja py-
syminen huipputiiminä. (Hokkanen–Strömberg 2003, 150.)



Teknisen tuotekehitysprosessin laadun varmistaminen ja kehittäminen •  33 

Nykypäivän organisaatioissa on sopeuduttava muutokseen. Mönkkösen ja Roosin 
mukaan työelämässä eletään melkeinpä koko ajan jonkinlaisessa muutoksessa. Muu-
toksen johtaminen on nykypäivän johtajuuden keskeinen osaamisalue. Työntekijä voi 
omalla toiminnallaan, joko vesittää tai edistää muutosta. Muutoksiin reagoidaan tyy-
pillisesti kahdella eri tavalla, ottamalla puolustuskanta tai vetäytymällä kilpailuase-
telmaan. (Mönkkönen–Roos 2010, 126.) Muutos herättää työntekijässä yleensä risti-
riitaisia tunteita (Carlsson–Forssell 2008, 87).

Honkasen mukaan sana muutos herättää mielikuvia asiayhteyden mukaan. Muu-
toksen logiikka perustuu siihen, että ihmiset voidaan joko suostutella tai pakottaa 
toimimaan halutulla tavalla omaa valtaa sekä auktoriteettiasemaa hyväksi käyttäen. 
Kehittämisen lähtökohta ja tavoite on muutos. Kehittämisessä ollaan tietoisia ja yh-
teydessä tulevaan muutokseen. Prosessiajattelussa puolestaan pohditaan, miten ih-
miset saadaan sitoutumaan muutokseen ja kuinka organisaatio oppii tekemään 
muutoksen. Muutostilanteessa esimiehen rooli on edellytysten luominen ja muutok-
sen ohjaaminen. (Honkanen 2006, 342, 344, 348, 352.) Mielestäni ihmisten innosta-
misessa muutokseen tarvitaan psykologisia osaamiskompetensseja. Esimiehen oma 
into ei yksinään riitä, vaan hänen tulee ymmärtää organisaatiokäyttäytymisen 
moni mutkaisuuksia ja osata toimia neuvokkaasti. Auktoriteetin säilyttäminen ja 
maltillinen käytös on olennaista haasteellisissakin johtamistilanteissa.

Kuvio 7. Tiimityön jatkuva parantaminen (mukaillen Hokkanen–Strömberg 2003, 150)
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Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara toteavat muutosten hallinnan vaativan syvällistä 
näkemystä ja perusteltuja näkökantoja nykyisessä maailmanajassa (Hirsijärvi–Re-
mes–Sajavaara 2009, 19). Ramstadin ja Alasoinin mukaan organisaation muutosky-
vykkyys on toimeenpanoprosessi, jonka läpivienti edellyttää selvästi kuvattua pää-
määrää ja toteutusilmapiiriä (Ramstad–Alasoini 2007, 351). Oman näkemykseni mu-
kaan organisaation sisäiset muutokset heijastuvat työntekijöiden toimenkuviin sekä 
vastuisiin haastaen yksilön uuden oppimiseen ja työssä kehittymiseen. Muutokset 
eivät yleensä miellytä varsinkaan kapea-alaista asiantuntijatyötä tekeviä tai iäkkääm-
piä työntekijöitä. Muutosvastarinta haastaa erityisesti esimiestyön toiminnan.

Santalaisen mukaan on tärkeää kehittää tiedollisia ja taidollisia valmiuksia ennen 
muutoksen toimeenpanovaihetta. Muutosvalmiudella tarkoitetaan kykyä aloittaa 
muutoksen konkreettinen toteutus. Toteutusvaiheessa haluttu muutos viedään päi-
vittäiseen käyttöön. Toteutusvaiheen jälkeen muutos tulee vakiinnuttaa organisaati-
on prosesseihin ja rakenteisiin. Samalla pyritään estämään paluu vanhoihin käytän-
töihin. (Santalainen 2009, 238.) Kokemukseni mukaan kehittämistoiminta on aina 
muutoskeskeistä. Muutokseen tulisi valmistautua ajoissa, mutta resurssit eivät yleen-
sä anna myöden perusteelliseen valmistautumiseen.

Huuhkan mukaan muutoksen aikaansaaminen edellyttää vahvaa, sitoutunutta ja 
visionääristä johtajuutta. Muutosprosessin toimeenpanovaihe on työläs, eikä se inspi-
roi samalla tavoin kuin suunnitteluvaihe. Muutosvastarinnan voittaminen asettaa 
johtajuuden aina koetukselle. (Huuhka 2010, 154.) Sotarauta ja Lakso toteavat muu-
toksen olennaisina asioiden määrittelyn ja tietämyksen, miten muutos koetaan ja 
nähdään sekä kriteerit muutoksen arviointiin. Omat toiminnot tulee sopeuttaa infor-
maation prosessoinnin kautta muuttuvaan toimintaympäristöön. (Sotarauta–Lakso 
2000, 82.) 

Kankaan tutkimuksen mukaan työnkuvan ja itsensä kehittymis-mahdollisuuksien 
sekä päätäntävapauden ja luovuuden rajoittamisella on psykologinen yhteys työssä 
jaksamiseen. Hyvinvointia rakentavia tekijöitä puolestaan ovat tehtävien ja tilantei-
den haasteellisuus suhteessa yksilön kykyihin ja yksilöllisiin ominaisuuksiin. (Kan-
gas 2005, 12, 42.) Aaltonen painottaa vastuullista johtamista, johon liittyy innostami-
nen ja pitkäjänteisyys. Pitkäjänteisessä toimintatavassa otetaan huomioon päätösten 
kerrannaisvaikutukset muihin päätöksiin ja toimiin pitkällä aikavälillä. (Aaltonen 
2005.) Lisäisin Kankaan näkemykseen yksilön arvostamisen, joka tarkoittaa persoo-
nallisuuden arvostamista suoritteen arvostamisen lisäksi.

Valveutuneet organisaatiot ovat alkaneet työssä jaksamisen vuoksi kiinnittää huo-
miota kokonaisvaltaisempaan hyvinvointiin ja pidemmän tähtäyksen innostukseen 
ja kehitykseen. Oivaltava valmentaminen on toimiva muutostyökalu, kun valmennet-
tava on avoin, innostunut ja sitoutunut kehittymään tavoitteiden suuntaisesti. Orga-
nisaatiot ja esimiehet ovat huomanneet valmentamisen positiivisen merkityksen 
työntekijän tehokkuuden ja motivaation lisäämiseksi. Organisaation perspektiivistä 
katsoen valmentamisella tavoitellaan, että työntekijän tuloksentekokyky lisääntyy tai 
itseohjautuvuus ja vastuunottokyky paranevat. (Carlssonin–Forssellin 2008, 87.) 
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Valmentajan on osattava esittää kysymyksiä suorien vastausten antamisen sijasta. 
Kysymyksillä johtaminen ei tarkoita automaattisesti luopumista omasta asiantunte-
muksestaan. Oikeilla kysymyksillä voidaan varsin tehokkaasti kääntää alaisten huo-
mio ja ajatteleminen oleellisiin asioihin. Kuvio 8 havainnollistaa esimiehen eri roole-
ja, valmentajana ja kysymysten esittäjänä. (Havunen 2007, 23–24.)

Kuvio 8. Esimies kysymysten esittäjänä (mukaillen Havunen 2007, 24)

Kauppinen toteaa nykypäivän johtamisen ongelmien juontuvan tuotantokeskei-
sestä johtamistavasta. Johtamistapaa ovat myös pitkälti ohjanneet johtajan ominai-
suudet, tyyli ja osaamiset. Johtajalla on ollut paljon valtaa, eikä hänen ole tarvinnut 
säätää johtamistaan tarpeisiin sopivaksi. (Kauppinen 2006, 56.) Tämän päivän johta-
minen on entistä enemmän tiimeissä toimimista, valmentamista ja suunnan näyttä-
mistä. Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkitys on korostunut. (Korpelainen–
Lampikoski 1997, 64.) Asioita oikein tekeviä kutsutaan Juutin mukaan asioiden johta-
jiksi. Ihmisten johtajat eivät pelkästään johda asioita, vaan he tekevät oikeita asioita. 
(Juuti 2006, 197.) Olen Juutin näkemyksen suhteen samaa mieltä. Ihmisten johtami-
nen on taitolaji vaatien johtajalta paljon kärsivällisyyttä ja ymmärrystä.

Järvisen mukaan työelämän asiantuntijavaltaistuminen on vaikuttanut ihmisten 
johtamiseen merkittävällä tavalla. Ei ole kauan aikaa, kun esimies oli lähes aina alai-
siaan parempi osaaja myös tietotaito-kysymyksissä. Asiantuntijat tarvitsevat esimies-
tä ja tukea etenkin päätöksentekoon, mutta haluavat muuten toimia työssään ja tiimi-
nä itsenäisesti, joustavasti ja vapaamuotoisesti. (Järvinen 2001, 27–28.) Esimiehen 
tulee osata esittää oikeita kysymyksiä saaden asiantuntija tekemään päätös. Päätök-
senteon jälkeen työntekijä on sitoutuneempi seisomaan päätöksen takana, eikä voi 
sysätä hankalassa tilanteessa vastuuta muille.
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Alasoini toteaa, että työelämän kilpailussa pärjäämiseen organisaatioon tarvitaan 
entistä enemmän yhteistoiminnallisuutta ja luottamuksen kulttuuria. Työ on entistä 
enemmän arvon luomista asiakkaalle oman työpanoksen kautta. Innovatiivisuuden 
ja kehittymisen vaatimus ei toteudu pelkästään teknisellä asiaosaamisella. Innovaati-
ot syntyvät yleensä avoimessa ja vuorovaikutteisessa ilmapiirissä, jolloin työntekijöi-
den sosiaalisen osaamisen taidot punnitaan. (Alasoini 2012.) Tehokas innovaatioiden 
hallinta tarkoittaa kykyä hallita koko sisäisen innovaatiosysteemin monet eri dimen-
siot (Ramstad–Alasoini 2007, 346). Näkemykseni mukaan tuotekehitystoiminnassa 
on oltava tilaa luovuudelle ja innovatiivisuudelle. Innovatiivisuus on uuden kehittä-
misen polttoainetta.

Maxwell toteaa tehokkaiden johtajien kykenevän saavuttamaan aina ensin yhtey-
den ihmisiin tunnetasolla (Maxwell 2009, 158). Esimies ei voi toimia enää työssään 
yksin ympäristön monimutkaistumisesta johtuen. Oikean näkemyksen muovaami-
seen tarvitaan kaikkien osallistumista. Esimiehen suurin haaste on säilyttää realiteet-
tinsa koskien ryhmän sisäisen toiminnan vaatimuksia. Osallistuva johtamistapa lisää 
päätöksien hyväksymistä ja muutoskykyisyyttä. Lisäksi osallistuva johtamistapa lisää 
viestinnän avoimuutta, ihmisten välisen luottamuksen syntymistä ja tuen saantia. 
(Juuti 1998, 7, 18.) Hyvä johtaminen on eettistä johtamista. Eettisesti korkeatasoisen 
johtajan on pitäydyttävä kunniallisuuteen rehellisyyteen. Eettisen johtamisen tunnus-
merkkejä ovat kunniallisuus, rehellisyys, luotettavuus ja aitous. (Huuhka 2010, 66.)

Schwalben mukaan työntekijöiden sitouttaminen projektiin on tärkeää, koska he 
tiedostavat parhaiten vastassa olevat haasteet ja tiedossa olevat mahdollisuudet (Sch-
walbe 2009, 42). Tiimien tulisi tutkia tuotemahdollisuuksia laadullisesti ennen varsi-
naisen projektin aloitusta. Kriittisen laadullisen arvioinnin tarkoituksena on auttaa 
havaitsemaan mahdollisuudet ja innostua tulevasta projektista. (Cagan–Vogel 2003, 
182.) Mielestäni tiimien tulisi saada perehtyä rauhassa tulevan projektin tavoitteiden 
tarkasteluun, jotta he voivat muodostaa mielessään kokonaiskuvan ja etenemispolun. 
Epävarmuus häviää, kun saa rauhassa muodostaa mielikuvan tulevasta projektista 
siihen liittyvine haasteineen.

Monet nykyiset johtamismallit vievät pohjan pois työn ilolta, ehkäisevät luovuutta 
ja uuden oppimista. Laatujohtamisen filosofiaan kuuluu, että laatuun liittyvä ajattelu 
pyritään jakamaan kaikkien toimintaan osallistuvien ihmisten kesken. Laatujohta-
misessa painotus on myönteisen yhteistyön merkityksessä keskinäisen kilpailun si-
jaan. Toiminnan tarkoituksena on asiakastyytyväisyyden parantaminen visionääri-
sen johtamisen, henkilöstön osallistumisen, tiimityöskentelyn ja tilastollisen laadun-
ohjauksen avulla. (Juuti 1998, 19.) Juuti korostaa mielestäni oikealla tavalla yhteisölli-
syyden merkitystä. Kaikenlaista siiloutumista tulisi pyrkiä välttämään.

Vuorovaikutus on tuotostekijä, jonka avulla ratkaistaan lopputuloksen tehokkuus 
(Kamensky 2010, 178). Dialogisuuden toteutuminen alkaa, kun tiimin jäsenet ymmär-
tävät toisensa kollegoina etsimässä syvempää ymmärrystä ja selkeyttä (Jalava 2001, 
127). Heikkilän ja Heikkilän mukaan keskustelun ja avoimen dialogin selkein ero on 
keskustelun ulottuvuuden rakentuminen. Keskustelussa pyritään kokonaisuuden ha-
jottamisen kautta yhteen yhteiseen ratkaisuun, kun taas dialogisessa vuoropuhelussa 
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pyritään löytämään rakentava ratkaisu kokonaisuuden osista. Taulukossa 1 luetellaan 
dialogin ja keskustelun ulottuvuuksien selkeimmät eroavaisuudet.

Taulukko 1. Dialogin ja keskustelun ulottuvuus (mukaillen Heikkilä–Heikkilä 2005, 255)

DIALOGI KESKUSTELU

Rakennetaan kokonaisuus osista Rikotaan ongelma osiksi

Havaitaan osien väliset yhteydet Havaitaan osien väliset erot

Tutkitaan ja ihmetellään itsestään 
selvyyksiä ja uskomuksia

Vakuutellaan ja puolustellaan 
itsestäänselvyyksiä ja uskomuksia

Opitaan tutkimalla ja paljastamalla Taivutellaan, myydään ja vakuutellaan

Luodaan monista näkökulmista yhteinen / 
jaettu merkitys Tuotetaan yksi yksimielinen merkitys

Mönkkönen tähdentää, että dialogisuudessa on kyse vastavuoroisesta suhteesta. Pyr-
kimyksenä on yhteisen ymmärryksen ja tietämyksen rakentuminen. Vuorovaikutus-
tilanne ei tarkoita vain sulautumista toisen ajatuksiin, vaan uuden alueen löytymistä 
osapuolien välillä tähtäimenä yhteinen päätös, kun molempien näkemykset on yhdis-
tetty. (Mönkkönen–Roos 2010, 126.) Lisäisin Mönkkösen näkemykseen lisäisin vielä 
sen, että yhteisymmärrykseen pyrkiminen kertoo luonteen jaloudesta, koska on osat-
tava aika ajoin luopua omasta näkökannasta yhteisen tavoitteen edistämiseksi.

Kehitettäessä sisäistä tiedottamista tulee pyrkiä vuorovaikutteisempaan suuntaan 
normaalin viestinnän tavoin. Yrityksissä tulisi luoda avoin viestintäilmasto, joka hel-
pottaa tiedottamista ja edistää tiedon vastaanottamista. (Hokkanen–Strömberg 2003, 
256, 258.) Nykyinen asiantuntijatyö perustuu tietoon, sen saatavuuteen ja vaihdantaan. 
Teoreettisen tiedon lisäksi edellytetään kykyä ja luovuutta soveltaa olemassa olevaa ja 
hankittua tietoa. Vaativimmissa tehtävissä on soveltamisen lisäksi luotava uutta tie-
toa ja innovaatioita. (Juholin 2009, 30.) Kotterin ja Whiteheadin mukaan onnistu-
neissa muutoshankkeissa ongelmat voitetaan viestimällä vetoamalla järkeen ja tun-
teisiin. Pelkässä järkeen vetoamisessa puuttuu väistämättä eteen nousevien esteiden 
ylittämiseen tarvittava sitoutuminen. (Kotter–Whitehead 2011, 187.)

Santalaisen (2009, 135) mukaan asiakkaalle merkittävä lisäarvopotentiaali voidaan 
saavuttaa jatkuvan tuotteiden, palvelujen ja toimintaprosessien uudistamisen tulok-
sena. Ojasalo ym. (2009, 71–72) toteavat innovaatioiden tehostavan luovuutta, uudis-
tumista, talouskasvua, kilpailukykyä ja hyvinvointia. Korpelaisen ja Lampikosken 
(1997, 140) mukaan uudistamisen kohteena olevaa prosessia kehitetään täysin uuden-
laisen tiedon avulla. Ratkaisun löydyttyä keksintö tuntuu korvaamattomalta ja muut-
tuu nopeasti standardiksi. Innovoinnin tuloksena voidaan parhaimmillaan saavuttaa 
markkinajohtajuus. Hautamäen ja Lemolan mukaan menestyminen perustuu luovuus- 
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ja innovaatio-osaamisen perustalle. Luovuus on kykyä yhdistellä asioita. Aiempi me-
nestys ei takaa menestystä tulevaisuudessa. (Hautamäki–Lemola 2004, 46–47.)

Hautamäki ja Lemola muistuttavat, että teknologiset ja sosiaaliset innovaatiot kul-
kevat paljolti käsi kädessä, koska teknologian kehittyminen mahdollistaa myös sosi-
aalisen uudistumisen. Toimintaympäristön muuttumisen johdosta kannattaa kiin-
nittää enemmän huomiota yritystoiminnan organisointiin ja johtamiseen. (Hauta-
mäki–Lemola ym. 2004, 37.) Salmela jakaa innovaatioiden syntymisen lähtökohdat 
organisaation innovaatioilmapiiriin ja innovaatioalustaan. Innovaatioilmapiiri muo-
dostuu hiljaisen tiedon ja osaamisen sekä toiminnan ja viestinnän alueen innovaatio-
ta tukevista tekijöistä. Jotta organisaatio tai yhteisö olisi innovatiivinen, vaaditaan 
siltä hyvää kommunikaatiokykyä, kattavaa informaation hallintaa ja halua oppia sekä 
täydentää muiden ideoita. (Salmela 2010, 6–7.) Ideoiden toteutumiseen vaikuttaa rat-
kaisevasti työntekijöiden organisaatiota kohtaan kohdistama luottamus ja kuulluksi 
tulemisen kokeminen. (Ojasalo ym. 2009, 143.) Salmelan ja Ojasalon ym. näkemykset 
korostavat luottamukseen ja yhteisymmärrykseen perustuvaa organisaatiokulttuuria. 
Yhteistyön sujuvuus on työnteon peruspilari, joka tulee pyrkiä pitämään mahdolli-
simman vakaana.

Luovuus on tapahtuma, jossa probleemaan kytketään vanha kokemus, muokataan 
kokemuksen antamaan aineistoa, kombinoidaan sitä ja luodaan uusia malleja. Tavoit-
teena on, että uusi kokonaisuus ratkaisee ihmisen jonkin tarpeen. (Korpelainen–
Lampikoski 1997, 14.) Organisaatioluovuuden ja ydinosaamisten saavuttaminen edel-
lyttävät luovan ongelmanratkaisu-prosessin hallitsemista. Prosessin oppiminen vaa-
tii harjoittelua. Luovuusprosessin vaiheet ovat ongelman määritys, ideointi, vaihto-
ehtojen valinta, vaihtoehtojen kehittäminen, lopullisen vaihtoehdon valinta ja täytän-
töönpano. (Kamensky 2010, 298.) Luova ilmapiiri parantaa oman kokemukseni mu-
kaan myös työtyytyväisyyttä. Yksilöiden välinen kilpailu puolestaan heikentää tyy-
tyväisyyttä ja tuottavuutta. Salomäki huomauttaa toimistoprosessien huonon ilma-
piirin olevan seurausta ylivahvasta ja mielivaltaisesta johtamisjärjestelmästä (Salo-
mäki 2003, 76).

Luovan ongelmanratkaisun pyrkimyksenä on tietojen taitojen yhdistelemisen 
kautta saavuttaa uusi ja aiemmasta näkemyksestä poikkeava tulos. Perusedellytykse-
nä on kaikkien prosessiin osallistuvien positiivinen suhtautuminen asiaan sekä ide-
oiden käsittely rakentavassa hengessä. Positiivinen asenne johtaa puutteiden käsitte-
lyyn myönteisesti. (Hietikko 2008, 12, 85.) Solatien mukaan yrityksissä tulisi harjoit-
taa ja rohkaista luoviin ajattelutapoihin. Rationaalisen ajattelun kautta ei yleensä 
synny suuria innovaatioita. Prosessit ja järjestelmät ovat keino hallita innovaatiotoi-
mintaa innovaation syntymästä sen toteutukseen ja kaupalliseen menestykseen. Syn-
tynyt innovaatio pitää osata toteuttaa ja luoda sille kaupallista menestystä. Menestyk-
sen luominen vaatii tehokasta, objektiivista ja läpinäkyvää päätöksentekoa sekä liike-
toimintaosaamista. Toteutusvaiheessa tarvitaan myös luovuutta. (Solatie–Mäkeläi-
nen 2009, 140–145.) On muistettava, että luovuutta ei voi johtaa. Luovien ihmisten 
johtaminen tosin on mahdollista. (Huuhka 2010, 205. )
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Prosessiosaamisen keskeinen käsite on aika. Yksilön ja yhteisön kehittyminen ja 
oppiminen voidaan käsittää vaiheittain etenevänä prosessina. Prosessiosaamisen tai-
doksi määritetään kyky ohjata prosessia sen eri vaiheissa. On tärkeää tunnistaa, mi-
ten ihmiset tarvitsevat oman aikansa oppimiselle ja omien oivallusten kehittymiselle. 
(Mönkkönen–Roos 2010, 206–207.) Työssä oppiminen on syklinen muutosprosessi. 
Toimintamalleja korjataan ja muutetaan reflektoimalla sisäisen mallien pohjalta ja 
sosiaalisesta ympäristöstä vastaanotettua palautetta. (Vartiainen ym. 2003, 80.)

Organisaatiot ovat usein varsin huonoja käyttämään hyödykseen alempien orga-
nisaatiotasojen ihmisten luovuutta. Yritysjohdon tehtävä on luoda edellytykset luo-
valle toiminnalle, joka perustuu yksilön sisäiseen innostukseen, sitoutumiseen ja 
sitkeyteen. Esimiesten tärkein tehtävä on pyrkiä luomaan kannustava ilmapiiri, jossa 
työntekijät saadaan tuntemaan itsensä hyödylliseksi, innostumaan työstään ja kehit-
tymään. (Korpelainen–Lampikoski 1997, 47.) 

Vartiaisen ym. mukaan yritykset keräävät aiemmista projekteista opittua tietoa ja 
pyrkivät hyödyntämään seuraavissa projekteissa. Keskeisimpiä kerättäviä projektitie-
dostoja ovat vaihe- ja päätöskatselmoinnit. Varsinaisiin katselmointeihin valitetta-
vasti liikenee harvoin aikaa. (Vartiainen ym. 2003, 82.) Tämän tutkimuksen organi-
saatiossa talletetaan tietoa systemaattisesti projektin aikana. Projektinhallinta on 
muuttunut aiempaa dynaamisemmaksi. Vaativista projekteista voisi laatia yhteenve-
don. Yhteenvedossa tulisi pohtia onnistumisia ja epäonnistumisia sekä niiden syitä ja 
seurauksia. Yhteenvedosta näkisin olevan hyötyä etenkin saman tuoteperheen uudis-
tamisprojekteissa.

2.4 ASIAKASLÄHTÖINEN LAADUNHALLINTA

Yleisesti laadulla ymmärretään Lecklinin mukaan asiakkaan tarpeiden täyttämistä 
mahdollisimman tehokkaalla ja kannattavalla tavalla. Eräs laadun peruslähtökohta 
on pyrkimys tehdä asiat niin hyvin kuin mahdollista ja pyrkimys virheettömyyteen. 
Kokonaislaadun ja kannattavuuden näkökulmasta oleellisinta on oikeiden asioiden 
tekeminen. Menestystekijät vaikuttavat suoraan tulokseen. Kriittiset menestystekijät 
ovat rajoitetumpi joukko, joista riippuu projektin onnistuminen tai epäonnistuminen 
(Lecklin 2006, 18–20.) Kohdeorganisaation toimialan osalta voi todeta samoin. Kil-
pailussa menestymiseen ei riitä pelkkä tuotteen hyvä laatu. Laadukas tuote on saata-
va aikaan toiminnan laatua parantamalla.

Multimäen mukaan asiakkaat eivät enää osta vain nimen perusteella, vaan he ha-
luavat ominaisuuspaketin, johon sisältyvät laatu, poikkeuksellisen hyvä palvelu, kil-
pailukykyinen hinta ja takuuohjelma. Asiakkaat odottavat erinomaisuutta. Vaarana 
on asiakkaan menettäminen, ellei tavoitteita saavuteta. Kaikki alkaa asiakkaasta ja 
loppuu asiakkaaseen, joka määrittelee laadun sekä asettaa vaatimukset ja odotukset. 
(Multimäki 2009, 63.) On myös muistettava, ettei asiakas välttämättä tiedä mitä ha-
luaa. Tällöin asiakkaalle on kyettävä esittämään toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja 
päätöksenteon tueksi. 
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Multimäki jatkaa, että laatu heikkolaatuisesta korkealaatuiseen on määritettävä 
erikseen kunkin systeemin, prosessin ja tuotteen osalta. Käytännön kannalta yleinen 
ja toimiva laadun määritelmä on, sitä parempi laatu mitä enemmän ihmisten todelli-
set tarpeet tulevat täytetyiksi. (Multimäki 2009, 88.) Wang, Liang ja Wu toteavat 
asiakkaiden luottamuksen saavuttamisen olevan tärkeää vakaan yhteistyön rakentu-
misen kannalta. Ensivaikutelmasta muodostuu mielikuva toimittajan laadun tasosta. 
(Wang–Liang–Wu 2006, 4.) Oman kokemukseni mukaan asiakas muodostaa ensim-
mäisen mielikuvan tuotteesta avaamattoman tuotepaketin perusteella. Symmetrinen 
ja hyvin suojattu tuotepaketti voi olla joillekin signaali laadukkaasta valmistajasta.

Besterfieldin mukaan laatu koostuu monista eri dimensioista. Dimensiot ovat jol-
lain tapaa itsenäisiä, jolloin esim. tuotteen laatu voi olla jollain osa-alueella erin-
omainen, joissain taas ala-arvoinen. Taulukossa 2 luetellaan laadun eri dimensiot. 
Huomionarvoista on, että tuote harvoin sisältää kaikki yhdeksän dimensiota. (Bes-
terfield 2004, 3–5.)

Taulukko 2. Laadun dimensiot (mukaillen Besterfield 2004, 3)

DIMENSIO TARKOITUS JA ESIMERKKI

Suorituskyky Ensisijaiset tuoteominaisuudet kuten kuvan valoisuus

 Ominaisuudet Toissijaiset ominaisuudet; lisäominaisuudet kuten
 etävalvonta

Vaatimustenmukaisuus Tuotespesifikaatioiden tai teollisuusstandardien vaatimukset

Luotettavuus Yhtenäinen suorituskyvyn elinikä

Kestävyys Käyttöikä sisältäen huollon

Palvelu Ratkaisu ongelmiin ja valituksiin, helposti korjattava

Vasteherkkyys Ihmiseltä ihmiselle rajapinta; huomaavainen myyjä

Estetiikka Aistilliset ominaisuudet kuten ulkopinnan viimeistely

Maine Jälkisuorituskyky ja muut käsitteet kuten listaykkönen

Nykykuluttaja osaa vaatia ostamiltaan tuotteilta hyvää laatua. Tämän vuoksi laadun 
ja suorituskyvyn on oltava tietyllä tasolla ennen kuin markkinoille kannattaa edes 
pyrkiä. (Cagan–Vogel 2003, 107.) Raineyn näkemyksen mukaan laatu on suunniteltu 
tuotteen sisään. Viimeinen vaihe laaduntarkistuksessa on varmistaa, että asiakas saa 
sen mitä on luvattu. Suunnittelu täytyy muovata työprosessin vaiheisiin siten, että 
toiminnot sujuvat loogisesti, tehokkaasti ja tulevat ajallaan valmiiksi. (Rainey 2005, 
126.) Berg ym. toteavat, että tuotekehityksen eri vaiheissa tulee varmentaa kehitettä-
vän tuotteen täyttävän asiakkaiden vaatimukset (Berg–Leivo–Pihlajamaa–Leinonen 
2001, 19). 

Borehamin mukaan suurin osa työtä ohjaavasta ja tukevasta tiedosta syntyy työ-
prosessin aikana (Boreham 2004, 224). Järvensivu painottaa työprosessitiedon olevan 
keskeinen tekijä työntekijöiden välisen yhteistoiminnan sujumisen kannalta. Samoin 
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työntekijöiden väliset ristiriidat vähenevät, kun omataan riittävästi tietoa kokonais-
prosessista ja sen osien välisistä sidoksista. (Järvensivu 2006b, 120.) Työprosessit tulisi 
standardisoida hyväksi havaittujen käytänteiden pohjalta, jotta tuotteet pysyvät yh-
teneväisinä ja laadultaan korkeatasoisina (Rainey 2005, 126). Berg ym.(2001, 13) pai-
nottavat, että yrityksen toiminnan tuottavuuden ja laadun taso riippuu organisaation 
prosessien kypsyysasteesta.

Organisaatioilla on tapana mitata tuotoksen laatua prosessin sijaan. Olisi kuiten-
kin tärkeämpää mitata itse prosessia, jotta laatua kyetään oikeasti parantamaan. 
(Pfeffer–Sutton 1999, 103.) Valvottaessa uuden tuotteen suunnittelua, on määräävää 
huomata kuinka uusi tuote, prosessi ja työntekijät rikastuttavat kokemuksen kautta 
meneillään olevaa toimintaa. Olemassa olevan kokemuspohjan kautta voi nousta uu-
sia merkittäviä saavutuksia. Prosessin valvonnan määrittää projektin edistyminen, 
jota vertaillaan sisäisten osallistujien odotuksiin ja ulkoisiin olennaisiin asioihin. 
(Rainey 2005, 126.) Oman näkemykseni mukaan usein ei tunnisteta tai unohdetaan 
uuden kehittämisen vaikuttavuus organisaation muihin toimintoihin ja kokonaisuu-
teen. Merkittävillä saavutuksilla luodaan uusia innovaatioita, joka voi merkitä uusien 
toimintatapojen omaksumista myös muissa organisaatioissa ja työprosesseissa.

Karjalainen ja Karjalainen muistuttavat tämän päivän tuoteominaisuuksia koske-
vien puoleensa vetävien tekijöiden olevan huomisen perusasioita (Karjalainen–Kar-
jalainen 2002, 116). Oman näkemykseni mukaan Wangin ym. ja Karjalaisen ym. nä-
kemykset ovat varteenotettavia menestystä tavoiteltaessa. Asiakkaan vaatimuksiin 
kannattaa pyrkiä vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla, jolloin laatutasossa 
noustaan kilpailijoihin nähden askel ylemmälle tasolle. Tuotteen erityisominaisuudet 
ja vetovoimatekijät lisäävät kaupallista kiinnostavuutta. Potentiaalisista asiakkaista 
käydään entistä kovempaa kilpailua. Asiakkaan kokemus tuotteen sekä palvelun laa-
dun tasosta ratkaisee yhtiön pitkän aikavälin menestyksen. 

Asiakastyytyväisyysperustaisella laatujohtamisella tarkoitetaan kokonaisvaltaista 
laadunhallintaa (Total Quality Management, TQM). Kokonaisvaltainen laadunhal-
linta on filosofian ja keskeisten ohjaavien perusperiaatteiden muodostama jatkuvan 
parantamisen kivijalka (Besterfield 2004, 3). Keskeisin tekijä ajattelumallissa on asi-
akkaan näkemys laadusta. Laadunhallintaa ja sen kehittämistyötä ohjaavat asiakkaan 
tyytyväisyys ja asiakaspalaute. (Lecklin 2006, 116.) Veini korostaa kolmiosaisen TQM- 
laadunkehitysohjelman sisältävän laadun suunnittelun, laadunhallinnan ja laadun 
parantamisen kokonaisuudet (Veini 2008). 

Ugboro ja Obeng huomauttavat kokonaisvaltaista laadunhallintaa soveltavien yri-
tysten osaavan hyödyntää sivusuuntaisen informaation kulkua kokonaislaadun kan-
nalta kriittisesti tärkeille kohteille sekä aktiivisesti laadun parissa toimiville työnte-
kijöille (Ugboro–Obeng 2000, 263). Kiella ja Golhar painottavat tutkimuksessaan 
kokonaisvaltaisen laadunhallinnan soveltamisen ratkaisevan yrityksen kilpailuky-
kyisen selviytymisen globaaleilla markkinoilla. Toimintamallin keskeisiä asioita ovat 
systemaattinen päätöksenteko, jatkuva parantaminen, uusien asioiden kokeilu ja tii-
mityöskentely. Tutkimus osoitti TQM- toimintamallia sovellettavan edelleen eniten 
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tuotannollisessa toiminnassa ja palvelusektorilla, käyttö ei ole keskittynyt tuotekehi-
tykseen. (Kiella–Golhar 1997, 184.)

Agus ja Hassan toteavat kokonaislaadunhallinnan parantavan prosessin kykyä li-
sätä tuotteen arvoa. Toiminnan parantamisen tavoitteet eivät ole pelkästään asiakkai-
den intresseistä lähtöisin, sillä markkinoilla pärjääminen asettaa omat haasteensa. 
(Agus–Hassan 2011, 1661.) Boudreau ja Ramstad painottavat, että kokonaisvaltaisen 
laatujohtamisen päätöksenteko perustuu loogisten perusperiaatteiden viitekehykseen, 
suunnittele, suorita, tarkasta ja toimi. Viitekehyksen periaatteilla on looginen yhteys 
tarkastuksen, ylläpidon, säätämisen ja laitteiden korvaamisen prosesseihin. Logiikoi-
den tuntemisen ansiosta tuleviin päätöksentekomalleihin on mahdollista nopeasti 
sisällyttää uutta tutkimustietoa esimerkiksi prosessivalvonnasta ja analysoinnista. 
(Boudreau–Ramstad 2008, 51.)

Tuotekehitysprosessin kehittäminen tapahtuu pienin askelin ilman nopeita oiko-
polkuja. Parantaminen ei näy usein prosessikaavioissa, koska prosessiin liittyviä vai-
heita on useita ja kehittäminen tapahtuu yhden työvaiheen sisällä. Kehittämistä ta-
pahtuu aina, kun uusia tekniikoita otetaan käyttöön, toimintatapoja ja menettelyjä 
virtaviivaistetaan ja rationalisoidaan sekä työohjeita ja proseduureja uusitaan. Proses-
seja kehitettäessä ei tulisi unohtaa asiakastyytyväisyyttä, vaikka joitain työvaiheita 
jouduttaisiin suorituskyvyn lisäämiseksi siirtämään asiakkaalle. (Lecklin 2006, 
150, 189.) Oman näkemykseni mukaan asiakkaalle siirtyvistä työvaiheista tulisi aina 
laatia yksityiskohtaiset ja selkeät ohjeet.

Projektien hallinnointi järjestelmällisellä ja systemaattisella tavalla auttaa parem-
man lopputuloksen saavuttamisessa. Ruuskan mukaan projektisuunnitelman laati-
misessa on tärkeää muistaa tarkoituksenmukaisuus. Suunnitelmaan tulee sisällyttää 
tehtävän suorittamisen kannalta välttämättömät asiat, ettei tukehduta erilaisten toi-
mintasuunnitelmien, raskaan budjettiseurannan yms. laatimiseen ja ylläpitoon. 
(Ruuska 2008, 32.) Mielestäni määrittelyn tulee olla organisaation kypsyysasteen mu-
kainen. On turha määritellä vakiintuneita perusasioita. Uudet työntekijät tulee pe-
rehdyttää huolella yrityksen toimintatapoihin ja tehtäviin. Siltä osin määrittely toimii 
perehdytyksen ohjenuorana.

Projektille ominaista on sen ainutlaatuisuus. Projekti liittyy omat kehityspiirteensä, 
jonka vuoksi se poikkeaa vastaavista kehityshankkeista. (Kettunen 2009, 16.) Ruuska 
painottaa, etteivät pelkät menetelmät ja hallintatyökalut riitä hyvään lopputulokseen 
pääsemiseksi. Onnistunut projektinhallinta on viime kädessä kiinni johtamistaidois-
ta, epävirallisten organisaatiorakenteiden ja päätöksentekoprosessin toimivuudesta, 
henkilöiden viestimistaidoista ja kyvystä hoitaa projektin ja sen ympäristön välisiä 
suhteita. (Ruuska 2008, 32.) Vartiaisen ym. (2003, 53) mukaan onnistuneen projektin 
edellytyksiä ovat yksilön osaaminen ja yhteisöllinen osaaminen. Kuvio 9 havainnol-
listaa osaamisvaatimusten ja toiminnan yhteisvaikutuksen tulosten laatuun.
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Projektin laadukkaan onnistumisen edellytyksenä on riskien tunnistaminen ja nii-
den välttäminen. Arvioitaessa projektin riskejä, on tärkeää peilata menneisyyden huo-
noja kokemuksia tulevaisuuden haasteisiin. Suunnittelun näkökulmasta tarkasteltuna 
riskit ovat tyypillisesti menestystekijöiden peilikuvia, kuten projektin toimintaympäris-
tön huomiotta jättäminen, tekniset ongelmat, epäpätevä henkilöstö tai jatkuvat henki-
lömuutokset. (Vartiainen ym. 2003, 30–31.) Ilmonen, Koskinen, Kallio ja Rajamäki to-
teavat prosessimaisen toimintamallin edistävän yksiköiden välistä vuoropuhelua, joka 
luonnostaan lisää riskien tunnistamista ja niiden arviointia (Ilmonen–koskinen–Kal-
lio–Rajamäki 2010, 120). Vartiaisen ym. ja Ilmosen ym. näkemyksiin voi yhtyä. Riskien-
hallinta on mielestäni yksi tärkeimmistä onnistumisen elementeistä. Ilman ennakoivaa 
laadunvarmistusta tiedossa voi olla ikäviä yllätyksiä, joihin ei ole osattu varautua.

Tutkimusten mukaan pieleen menneiden projektien syyksi paljastui seuraavien 
menestystekijöiden huomiotta jättäminen:

•	  Tietämättömyys. Ihmiset eivät tiedä mitä hyvin toteutetussa projektissa pitää 
tehdä.

•	  Taitojen puute. Avaintehtäviä ei tiedosteta. Puuttuu esimerkiksi 
markkinatutkimusosaamista.

•	  Puutteellinen tai väärin sovellettu tuoteprosessi. Prosessi on kirjattu, mutta se 
ei toimi tai on liian byrokraattinen.

•	  Liiallinen varmuus. Luullaan tiedettävän vastaukset, miksi edes yrittää tai 
tehdä ylimääräistä työtä.

•	 Kurinalaisuuden puute. Puutteellinen johtaminen.
•	  Liian monta projektia ja riittämättömät voimavarat. Resurssien ja rahoituksen 

puute työn mahdollistajana. (Vartiainen ym. 2003, 31.)

Kuvio 9. Yksilöllisen ja yhteisöllisen osaamisen analyysi- ja kuvauskehikko projekteissa 
(mukaillen Vartiainen ym. 2003, 53)
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Asiakassuuntautuneisuuden ja prosessijohtamisen ohella tulisi panostaa erityisesti 
henkilöstön kehittämiseen. Henkilöstöön panostamalla voidaan saavuttaa merkittä-
viä laatu- ja tulosparannuksia. Laatutietoisuus tarkoittaa oikeaa asennetta ja kykyä 
oppia pois vanhoista malleista ja uskomusjärjestelmistä. Taulukossa 3 on verrattu 
vanhan ja uuden ajattelun käsitepareja. (Lecklin 2006, 245–246.)

Taulukko 3. Vanhan ja uuden ajattelutavan käsiteparien vertailu  
(mukaillen Lecklin 2006, 246) 

VANHA UUSI

Työntekijä Ihminen

Yksilö Tiimi

Oma työ tärkeintä Lopputulos on tärkeintä

Johtaa Vaikuttaa ja mahdollistaa, valmentaa ja tukea 

Käskeä Kuunnella

Ohjata Valtuuttaa

Hierarkkinen organisaatio Matala organisaatio

Valvonta Kehittäminen

Kyllä mutta Mitä jos

Riskien välttäminen Riskien hallinta

Kenen virhe Miksi virhe syntyi ja miten virheen toistuminen estetään

Varovainen Innostunut, rohkea

Sisäänlämpiävä Ulospäin suuntautunut

Suljettu Avoin

Jatkuvan parantamisen -termi kuuluu laadun peruskäsitteistöön. Jatkuvan paranta-
misen kilpailustrategian mukaan prosessien muutos on dynaamista tuotteiden muu-
toksen pysyessä vakaana. Jatkuvan parantamisen kautta pyritään parantamaan pro-
sessin laatua ja nopeutta sekä vähentämään kustannuksia. Impulssi jatkuvasta paran-
tamisesta ei välttämättä ole lähtöisin asiakkaan vaatimuksista. Se voi perustua yrityk-
sestä lähtöisin olevasta ennakointikyvystä jatkuvan parantamisen periaatteen ym-
märtämisen kautta. Prosessien muutoksen suunnittelu perustuu integroituun ryhmä-
rakenteeseen prosessintaitajien välillä. Toimintaperiaatteena on, että parannusten 
keksiminen kuuluu osaksi jokaisen työntekijän toimenkuvaa. (Honkanen 2006, 117–
118.) Kehitystyössä pitää olla kärsivällisyyttä, koska yleensä tulokset syntyvät viiveellä. 
Uuden oppiminen ja tulosten parantuminen voi muutoksesta riippuen kestää kauan-
kin. (Lecklin 2006, 195.) Johtamisjärjestelmästandardeissa korostetaan myös syste-
maattista jatkuvan parantamisen tärkeyttä (Inspecta 2012).
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2.5 JÄRJESTELMÄLÄHTÖINEN LAADUNVARMISTAMINEN

Pesosen mukaan kaikissa organisaatioissa on jonkinlainen laadunhallintajärjestelmä. 
Asioita sovitaan, niitä seurataan ja niihin puututaan. Virallinen SFS-EN ISO 9001.2008 
laadunhallintajärjestelmä painottaa laadun johtamista ja prosessien hallintaa. Kuvio 
10 havainnollistaa laadunhallintajärjestelmään olennaisena kuuluvan toiminnan pa-
rantamisen silmukan. Palautetiedon keräämisen avulla pyritään tiedon jatkokäsitte-
lyn kautta toimintaa parantaviin muutoksiin. (Pesonen 2007, 50–51).

 

Kuvio 10. Mikä on laadunhallintajärjestelmä? (mukaillen Pesonen 2007, 51)

Bergin ym. mukaan tuotekehitystoiminnan pikatesti on yksinkertainen ja tehokas keino 
mitata prosessin onnistuneisuutta liiketoiminnan näkökulmasta. Pikatestissä laatua ja 
kypsyyttä arvioidaan kuudesta eri näkökulmasta: liiketoimintastrategia, tuote- ja tek-
nologiastrategia, strategiset toimintasuunnitelmat, liiketoimintatavoitteet, tuote- ja 
teknologiatavoitteet sekä projektin toteutus. (Berg–Leivo–Pihlajamaa–Leinonen 2001, 
110). Projektin onnistuminen tai epäonnistuminen riippuu kriittisistä menestysteki-
jöistä, jotka ovat menestystekijöiden rajoitetumpi joukko (Lecklin 2006, 23).

SFS-EN ISO 9001.2008 -standardin mukaan prosessimaisen toimintamallin tavoit-
teena on parantaa laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta tehostaen asiakkaan vaa-
timusten toteuttamista. Standardi myös edistää prosessimaisen toimintamallin omak-
sumista osana laadunhallintajärjestelmän kehitys- ja toteutustyötä. Organisaation on 
suunniteltava ja kehitettävä tuotteen toteuttamiseen tarvittavat prosessit. Suunnittelun 
on oltava yhdenmukainen muiden laadunhallintajärjestelmän prosessien suhteen. 
Suunnittelun ja kehittämisen katselmukset tulee pitää sopivissa vaiheissa suunniteltujen 
järjestelyjen mukaisesti. (SFS-EN ISO 9001.2008, 8, 24, 28.) Tutkimuksen kohteena 
oleva organisaatio toimii voimassaolevan laadunhallintajärjestelmän mukaan. Vaati-
mustenmukaisuus todennetaan vuosittaisilla sisäisillä ja ulkoisilla arvioinneilla.
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Prosessien auditointien tarkoituksena on selvittää sovellettavien käytäntöjen ja 
menettelyjen tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus suhteessa prosessin kuvaukseen. 
Havaittujen poikkeamien perusteella pyritään löytämään potentiaalisia kehityskoh-
teita. Jos toimintaa ei valvota säännöllisesti, sillä on taipumus rapistua. Valvonnan 
puuttuessa henkilöstö palaa helposti vanhoihin laadun kannalta huonompiin työta-
poihin. (Lecklin 2006, 145.) Tutkimuksen kohteena oleva prosessi arvioitiin sisäisesti 
tutkimuksen ideointivaiheessa. Arvioinnin tuloksista oli osaltaan hyötyä tutkimus-
suunnitelman ja käsitteellisen viitekehyksen muodostamisessa.

SWOT- analyysin avulla pyritään kartoittamaan organisaation tila tulevaisuutta 
varten (Lecklin 2006, 233.) Jokaisen täytetyn ruudukon kohdalla kannattaa miettiä, 
minkälaisia johtopäätöksiä kirjattujen havaintojen perusteella voidaan tehdä. Taulu-
kossa 4 kuvataan SWOT- analyysin johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten tekemi-
sen lähtökohdat. (Kamensky 2010, 193.) Pidemmälle viety tapa on ristiintaulukoida 
kaikki analyysityökalun perusruutua keskenään, jolloin luodaan alusta neljän erilai-
sen vaihtoehdon pohtimiselle. Ristiintaulukointi mahdollistaa pohtimaan toiminta-
ympäristön ja organisaation suhdetta toisiinsa. Samalla voidaan ennakoida miten 
niihin voidaan vaikuttaa. (Honkanen 2006, 413.) 

Taulukko 4. SWOT-analyysin johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten  
tekemisen lähtökohdat (mukaillen Kamensky 2010, 193) 

SWOT- ANALYYSI TOIMINTAPERIAATE

Vahvat puolet Käytä hyväksi, Vahvista

Heikot puolet Poista, Lievennä, Vältä

Mahdollisuudet Varmista niiden hyödyntäminen

Uhat
Kierrä, Lievennä, Poista

Käännä mahdollisuudeksi

Suunnitteluvirheiden havaitseminen jo projektin alkuvaiheessa on olennaisen tärkeää. 
Yksi yleisimpiä suunnitteluvirheiden ehkäisemisen työvälineistä on vikavaikutusana-
lyysi (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA). Ennaltaehkäisevänä työkaluna sen 
tulisi ohjata suunnittelemaan vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja pyrkien helpotta-
maan valintaa. (Lecklin 2006, 184–185.) Tutkimusprosessin osalta FMEA:n sovelta-
mista tulisi mielestäni yksinkertaistaa. Toisaalta lisätoimenpiteet ja -testit tulisi pe-
rustella ja määrittää nykyistä tarkemmalla tasolla. Oman näkemykseni mukaan val-
mistajan kannattaa ottaa turvallisuusasiat aina todesta ja tehdä vaaditut testit sekä 
laatia selkeät raportit. Tutkimusorganisaation suunnittelijat tiedostavat turvallisuus-
aspektin ohjaavan suunnittelua läpi prosessin erittäin hyvin. 

Asiakaslähtöinen suunnittelu vaatii tuekseen systemaattista olemassa olevan ja kerä-
tyn tiedon analysointia. Yleisimmin suunnittelun toiminnallisuus-tarkastelun tukena 
käytetään laadun talo -muunnostyökalua (Quality Function Deployment, QFD). Muun-
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nostyökalun avulla asiakastarpeet muutetaan mitattavaksi tavoitteiksi. Muunnostyöka-
lu on suunnittelun laadun kokonaisvaltainen ja looginen hallintamenetelmä. Menetelmä 
pakottaa miettimään perusteellisesti mitä on saatava aikaan, ennen siirtymistä seuraa-
vaan vaiheeseen, jossa aletaan miettiä tavoitteeseen pääsyä. Käytäntöön soveltaminen 
sisältää sarjan matriisitaulukoita, joiden avulla asiakastarve muunnetaan tuote- ja pro-
sessiominaisuudeksi. (Hietikko 2008, 73; Lecklin 2006, 185; Juran–Gryna 1993, 255.)

Ruuskan mukaan on väärä tapa ajatella, että laadunvarmistus kuuluisi jonkun eril-
lisen ohjausryhmän vastuulle ja asia olisi sillä selvä. Laadun vastuu kuuluu koko pro-
jektiryhmälle ja laadukas toiminta on osa päivittäistä työskentelyä. Laatutoiminnan 
tulee olla projektisuunnittelun tavoin ennakoivaa, eikä pelkkien suunnitteluvirhei-
den etsimistä ja korjaamista projektin loppusuoralla. (Ruuska 2008, 235.) Laatu ja sen 
varmistaminen tulee kuulua osaksi jokaisen työntekijän työnkuvaa, eikä saa jäädä 
pelkästään laatuosaston tai laatutyöhön nimettyjen henkilöiden vastuulle (Besterfield 
2004, 5). Kuvion 11 PDCA- laatuympyrän soveltamisen tulisi kuulua jossain määrin 
kaikille organisaatiotasoille. Asiantuntijaorganisaatioissa suunnittelu, toteutus, seu-
ranta ja toiminnan parantaminen ovat arkipäivää ja laadunhallintajärjestelmän perus-
periaatteita. (Pesonen 2007, 63–64).

Kuvio 11. Demingin PDCA- ympyrä (mukaillen Pesonen 2007, 63)

Laadun ja turvallisuuden lisäksi ympäristönäkökulmat ovat nousseet entistä tär-
keämpään rooliin sekä aito kiinnostus maapallon hyvinvointia kohtaan on kasvanut. 
Yritysten tulisi pyrkiä tekemään valintoja, jotka rakentavat yhteiskuntien hyvinvoin-
tia kehitysmaat mukaan lukien. (Santalainen 2009, 269–270.) Kohdeorganisaatiossa 
suunnittelijoiden on huomioitava tuotteen elinkaaren muodostumiseen vaikuttavat 
laatu-, ympäristö- ja turvallisuustekijät.
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3 Menetelmät
3.1 TUTKIMUSMENETELMÄ

Tämä tutkimus on tehty laadullisena tapaustutkimuksena. Tuomen ja Sarajärven mu-
kaan laadullisen tutkimuksen olemus perustuu määrään sijasta laatuun. Laadullises-
sa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään ilmiötä tutkittavien näkökulmasta. Laa-
dullisen tutkimuksen yleisimpiä tiedonkeruumenetelmiä ovat haastattelu, kysely, 
havainnointi sekä dokumenttimuodossa olevan tiedon tutkiminen. (Tuomi–Sarajärvi 
2009, 71,150.) Tämän tutkimuksen osalta menetelmän valintaan vaikuttivat tutkimuk-
sen kohteena oleva prosessi, tutkimuskohteen luonne ja kohdeorganisaation koko. 

Tapaustutkimus on tyypillinen liiketaloustieteiden tutkimusstrategia ja soveltuu 
kehittämistyön lähestymistavaksi pyrittäessä tuottamaan kehitysehdotuksia ja -ideoi-
ta. Tapaustutkimuksen kohteena voi olla jokin yrityksen osa, tuote palvelu tai prosessi. 
Tapaustutkimus lähestymistapana soveltuu hyvin silloin kun kehittämisen kohde 
halutaan ymmärtää syvällisesti. (Ojasalo ym. 2009, 48, 52.) Bluhmin, Harmanin, 
Leen ja Mitchellin mukaan laadullisen tutkimuksen kriittisyys auttaa ymmärtämään 
ja tulkitsemaan yksilöiden kokemuksia. Laadullisen tutkimuksen kriittisyys auttaa 
paljastamaan prosessit syvemmin niin yksilön, tiimin kuin organisaatioiden osalta 
sekä ymmärtämään ajan myötä laajenevia ja monimutkaistuvia prosesseja. (Bluhm–
Harman–Lee–Mitchell 2011, 1869–1870.)

Tapaustutkimuksella pyritään monipuolisilla tavoilla hankittuja tietoja hyväksi 
käyttäen tutkimaan nykytilan tapahtumia tai ihmisten toimintaa tietyssä ympäris-
tössä. Tapaustutkimus voidaan määrittää myös toiminnassa olevan tapahtuman tut-
kimukseksi. Tapaustutkimuksessa etsitään asioita, jotka ovat yhteisiä, uniikkeja tai 
jollain tavoin erityisiä. Tutkimuksen tekemisessä on olennaista kysyä Pilatuksen ta-
voin: Mitä on totuus? Totuuden etsimisessä puolestaan oleellisinta ei ole totuuden 
löytämiseen käytetty menetelmä, vaan pyrkimys päästä niin lähelle totuutta kuin 
mahdollista. (Metsämuuronen 2006a, 205, 214.) Nuttallin, Shankarin ja Beverlandin 
mukaan tutkimuksen tekemiseen sisältyvät näytöt ja ohjaus edesauttavat lopullisten 
tulosten laadun paranemista (Nuttall–Shankar– Beverland 2011, 163).

Tapaustutkimuksessa tutkimuksen kohteita on yleensä vähän, useimmiten vain 
yksi. Useamman tapauksen tutkimuksessa kohde tulisi kuitenkin ymmärtää aina yh-
tenä kokonaisuutena. Tapaustutkimus voidaan toteuttaa myös kahden tai useamman 
tapauksen vertailuna, jossa itse kohde rajataan kategorisesti erottamalla tietty yksikkö 
tai toiminnallinen kokonaisuus kuten prosessi. Tutkimuksen kohde tulisi kehittämis-
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työssä valita käytännön tarpeen ja kehittämistyölle asetettujen tavoitteiden ohjaamana. 
(Ojasalo ym. 2009, 53.)

Berriosin–Luccan mukaan laadullinen tutkimus soveltuu syvällisyytensä vuoksi 
erityisen hyvin haasteellisten tapausten ja kohteiden tutkimiseen (Berrios–Lucca 
2006, 182). Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteeksi erotettiin tuotekehitysprosessi, 
joka ymmärretään yhtenä kokonaisuutena Ojasalon ym. näkemyksen mukaisesti. 
Oma näkemykseni on yhteneväinen Berriossin ja Luccan suhteen. Tutkimuskohteena 
oleva prosessi on ilmiön laajuuden sekä moniulotteisuuden vuoksi haasteellinen, 
mutta mielenkiintoinen tutkimuksen kohde.

Tapaustutkimuksen kehittämistyön prosessia ei aloiteta tyhjästä, vaan siinä nojau-
dutaan vahvasti teoriaan, metodeihin ja tutkittavaa aihetta käsitteleviin aiempiin 
tutkimuksiin. Kehittämistyössä ei tulisi kuitenkaan noudattaa liian orjallisesti van-
hoja käytänteitä. Tämän vuoksi tutkittavaan aiheeseen kannattaa perehtyä huolella. 
(Ojasalo ym. 2009, 53–54.) Alasuutarin mukaan ihmistieteisiin liittyvä tutkimus on 
aina tietynlaista arvoituksen ratkaisemista. Tutkimuksessa tuotettujen johtolankojen 
ja käytettävissä olevien vihjeiden avulla edetään kohti arvoituksen ratkaisemista. 
(Alasuutari 2011, 34–35. ) Kuvio 12 esittää laadullisen tutkimuksen yleisen etenemisen 
mallin.

Kuvio 12. Laadullisen tutkimuksen yleinen malli (mukaillen Ojasalo ym. 2009, 53)

3.2 AINEISTON KERUU

Tapaustutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytetään Ojasalo ym. (2009, 55, 96–97) 
mukaan usein haastattelua. Tapaustutkimuksissa tutkitaan tyypillisesti ihmisten toi-
mintaa eri tilanteissa, jolloin kehitettävän ilmiön asiantuntijat osaavat itse kuvata ja 
selittää parhaiten tutkittavaa ilmiötä. Tämän tutkimuksen aineiston tiedonkeruume-
netelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Teemahaastattelu on 
avoimen- ja lomakehaastattelun välimuoto, jossa keskustelun teemat on jäsennelty 
etukäteen. 
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Haastattelumenetelmän valinta riippuu tutkimuksen kohteesta ja sen luonteesta. 
Taulukko 5 sisältää haastattelutavan valintaan vaikuttavat kriteerit (Metsämuuronen 
2006a, 238–239). Päätökseeni valita aineiston keruu-menetelmäksi teemahaastattelu 
vaikuttivat erityisesti prosessin luonne ja organisaation koko. 

Taulukko 5. Haastattelutapojen valinta (mukaillen Metsämuuronen 2006a, 239)

  Lomakehaastattelu Teemahaastattelu Avoin haastattelu

Kysymysten muotoilu kiinteä suosituskysymyksiä vapaa

Kysymysalue tiukasti määritelty pääpiirteissään 
määritelty vapaa

Vastaajien määrä suuri melko pieni pieni

Kustannukset/yksikkö pienet suurehkot suurehkot

Työmäärä 
analyysivaiheessa melko pieni suuri suuri

Tutkijan syventyminen voi olla pieni aina suuri aina suuri

Tiedon laatu pinnallista syvää syvää

Haastattelu on etukäteen suunniteltua haastattelijan alulle laittamaa ja ohjaamaa 
vuorovaikutusta. Metsämuurosen mukaan haastattelua voidaan pitää moneen tilan-
teeseen soveltuvana aineistonkeruun perusmenetelmänä tarkkailun ohella. Haastat-
telu on mielekäs tapa hankkia tietoa ja sitä kannattaa käyttää sen työläydestä huoli-
matta. (Metsämuuronen 2006b, 112–114.) Haastattelu on luottamukseen perustuva 
vuorovaikutteinen tapahtuma. Haastateltavalla on kerrottava kehittämistyön tarkoitus 
ja siihen liittyvät luottamukselliset asiat. Haastattelutilanteeseen valmistautuminen 
on tärkeää tuloksellisen haastattelun ja aineiston keruun kannalta. (Ojasalo ym. 2009, 
55, 96–97). Hirsijärven ja Hurmeen mukaan teemojen järjestys ja kysymysten muotoilu 
voivat elää haastattelutilanteen mukaan. (Hirsijärvi–Hurme 2008, 66–67.)

Ennen varsinaista haastattelua pyysin kolmelta suunnittelijalta arvion tuotekehi-
tysprosessin tilasta SWOT- analyysin avulla. Analyysin tuloksia hyödynsin haastat-
telukysymysten laadinnassa, tulosten analysoinnissa ja johtopäätöksissä. Varsinainen 
tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kuutta tuotekehityksen asiantuntijaa. 
Teemojen kysymykset muodostin vasta ilmiöön ja tietoperustaan perehtymisen jäl-
keen. Teemahaastattelun kysymykset testattiin yhdellä haastateltavista. Testaus var-
misti kysymysten tarkoituksenmukaisuuden, koska tarkentamiselle ei ilmennyt tar-
vetta. Koehaastattelun tulosten perusteella päätin sisällyttää myös testihaastattelun 
osaksi aineistoa. 

Haastattelun kautta aineisto muodostuu yleensä sisällöltään rikkaammaksi kuin 
vastaamalla kyselyyn. Hirsijärven ym. mukaan haastattelun teemojen suunnitteluun 
kannattaa panostaa. Teemojen varaan rakennetusta haastattelusta huolimatta haas-
tattelutilanteessa ei kannata unohtaa joustavuuden periaatetta. (Hirsijärvi–Hurme 
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2009, 66.) Metsämuuronen painottaa, että ennalta valituista teemoista huolimatta 
aineistoa ei kannata pyrkiä rajaamaan haastattelutilanteessa liikaa. Kysymysten esit-
tämisjärjestyksen ei tarvitse olla kaikkien haastateltavien kohdalla välttämättä sama. 
(Metsämuuronen 2006b, 115.) Vuorela toteaa kysymysten asettelulla olevan vaikutus-
ta haastattelun tuloksiin. Kysymykset tulisi asetella siten, että haastateltava saadaan 
vastaamaan kokonaisilla lauseilla. Kysymykset eivät saisi myöskään olla johdattelevia 
tai monimutkaisia. Haastattelijan tulisi myös varmistaa, että haastateltava ymmärtää 
käytetyt käsitteet. (Vuorela 2005, 46.)

Osa haastatteluista kesti suunniteltua pidempään. Metsämuurosen ja Hirsijärven 
suositusten mukaisesti en kuitenkaan alkanut rajoittamaan aineistoa, vaan noudatin 
joustavuuden periaatetta, koska haastattelut pysyivät erittäin hyvin aihepiirissä. Pi-
simpään kestäneet haastattelut sisälsivät runsaasti kokemusperäistä yrityshistoriaan 
pohjautuvaa hiljaista tietoa, joka teki aineistosta aiottua runsaamman.

Tutkittava ilmiö ja niitä kuvaavat peruskäsitteet hahmottuvat teoriaan ja tutki-
mustietoon perehtymisen kautta. Haastattelun tarkoituksena on auttaa tutkijaa saa-
maan kasaan aineisto, jonka pohjalta tutkittavasta ilmiöstä voidaan tehdä luotettavia 
päätelmiä. Tutkijan asettamiin teema-alueisiin tulisi järjestelmällisyydestä huolimat-
ta sisältyä väljyyttä ja tilaa, jotta tutkittavan ilmiön moninaisuus paljastuisi haastat-
telun kautta. Teema-alueiden pohjalta haastattelijalla on mahdollisuus tarpeen mu-
kaan syventää keskustelua haastateltavan edellytysten ja tutkimusintressien puittei-
den rajoissa. Kuvio 13 havainnollistaa tutkimuskokonaisuuden prosessin, josta voi-
daan paikallistaa teema-alueiden muodostamisen sijoittuminen prosessin keskivai-
heille. (Hirsijärvi–Hurme 2009, 20, 66–67.)

Kuvio 13. Teema-alueet tutkimuskokonaisuudessa (mukaillen Hirsijärvi–Hurme 2009, 67)

Hirsijärvi ja Hurme korostavat tutkimuksessa tarvittavan tiedon hankinnan ole-
van tutkijan ja tutkittavan välinen dialogi (Hirsijärvi–Hurme 2009, 34). Haastattelun 
vahvuutena on sen joustavuus ja monipuolinen käyttö. Eduiksi voidaan laskea myös, 
että haastateltava ei voi tutustua kysymyksiin etukäteen. Aineiston keruuta on mah-
dollista säätää haastattelun aikana ja aineistoa on jopa mahdollista täydentää myö-
hemmin. (Vuorela 2005, 42.) Hirsijärvi ym. tuovat esille myönteisten asioiden lisäk-
si haastatteluun liittyvinä miinuspuolina mm. ajankäytön. Puoli tuntia kestävään 
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haastatteluun ei kannattaisi edes ryhtyä. Helposti ratkaistaviin ongelmiin kannattaa 
käyttää kyselylomaketta. Haastatteluun sisältyy myös aina haastattelijasta ja haasta-
teltavista johtuvia virhelähteitä. (Hirsijärvi ym. 2009, 206.)

Haastattelu voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmähaastatteluna. Yksilöhaastat-
telu on yleisimmin käytetty näistä kolmesta. (Hirsijärvi ym. 2009, 210.) Yksilöhaas-
tattelua voidaan yksinkertaisesti luonnehtia kahden ihmisen väliseksi kielelliseksi 
viestinnäksi. Haastattelussa vuorovaikutus koostuu lausutuista sanoista, niiden kie-
lellisestä merkityksestä ja tulkinnasta. On aivan luontevaa kysyä toiselta ihmiseltä 
suoraan häntä koskevista asioista. (Hirsijärvi–Hurme 2009, 48.)

Parihaastattelua käytetään muun muassa kasvatustieteen puolella haastateltaessa 
lapsia, nuoria ja lasten vanhempia. Parihaastattelu on ryhmähaastattelun alamuoto ja 
siihen pätevät melkein suoraan samat säännöt kuin ryhmähaastatteluunkin. (Hirsi-
järvi ym. 2009, 210.) Parihaastattelu soveltuu hyvin mm. perhetutkimukseen haasta-
teltaessa aviopareja (Hirsijärvi–Hurme 2009, 61).

Ryhmähaastattelua pidetään Hirsijärven ym. mukaan tehokkaana tiedonkeruun 
muotona, koska silloin saadaan tietoa useammalta henkilöltä samasta asiasta samas-
sa tilanteessa. Ryhmähaastatteluun liittyy kuitenkin aina ryhmän kontrolloiva vaiku-
tus, joka voi olla joko myönteistä tai kielteistä. Ryhmä voi auttaa muistinvaraisissa 
asioissa tosiaan, toisaalta ryhmä voi estää kielteisten asioiden esiintulon ja lisäksi ryh-
mässä voi olla dominoivia henkilöitä, jotka pyrkivät määräämään keskustelun suun-
nan. (Hirsijärvi ym. 2009, 210–211.) Erityisen ongelmallinen tilanne syntyy silloin, jos 
ryhmästä yksi tai kaksi henkilöä dominoi ja ohjailee ryhmää. Tilanteen ohjailua hel-
pottuisi kahden haastattelijan käytöllä. (Hirsijärvi–Hurme 2009, 63.) Kirjailijoiden 
näkemykset puolsivat päätöstä käyttää yksilöhaastattelua tässä tutkimuksessa. Use-
amman erillisen vastaajan muodostama aineisto muodostaa luotettavamman pohjan 
kyseisen teeman aineiston analyysiä varten. 

Haastattelua edeltävään käytännön toteuttamiseen liittyy esim. haastattelusta so-
piminen, keskustelun avaukset, kysyminen ja dialogin ohjailu (Hirsijärvi ym. 2009, 
211). Tutkimuksen ja kehittämisen kohteena olevien ihmisten on tiedettävä mitä tut-
kimuksella aiotaan saavuttaa ja mikä heidän roolinsa on tässä toimintaa edistävässä 
hankkeessa (Ojasalo ym. 2009, 48). Tutkimuksen eettisyyden periaatteisiin kuuluvia 
tavanomaisia asioita ovat informointiin perustuva suostumus, luottamuksellisuus, 
seuraukset ja yksityisyys. Haastattelua käyttävä tutkija joutuu myös pohtimaan infor-
moinnin määrän rajanvedon. Etukäteisinformaation määrän rajoittamisella pyritään 
estämään spesifisen tiedon vaikutus haastateltavan mielipiteiden muodostumiseen. 
(Hirsijärvi–Hurme 2009, 20.)

Haastattelijan on syytä varautua haastateltavien erilaisuuteen. Toiset ovat luonnos-
taan puheliaita ja toiset niukkasanaisia. Tämän vuoksi on aina paikallaan suorittaa 
koehaastattelu, jolloin samassa yhteydessä voidaan testata haastattelun teemojen toi-
mivuus. (Hirsijärvi ym. 2009, 211.) Haastattelutilanteeseen liittyy yleensä aina jonkin 
verran jännittyneisyyttä. Tilanne vapautuu yleensä itsestään, kun haastateltava pää-
see puhumaan hänelle tutuista asioista. Syvällinen keskustelu tuottaa paljon aineistoa. 
Haastattelijan roolilla on keskeinen vaikutus aineiston laatuun. (Vuorela 2005, 51.) 
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Haastattelijan ja haastateltavan motivaatiolla on keskeinen vaikutus haastattelun on-
nistumiseen. Haastateltavan mielekkyys vastata voi laskea, jos hän havaitsee haastat-
telijan tekevän työtään huolimattomasti. (Hirsijärvi–Hurme 2009, 126–127.)

Kysyin jokaiselta haastateltavalta vähintään viikkoa ennen suostumuksen 
haastatteluun. Haastattelut järjestettiin työpaikan neuvottelutilassa. Ennen nauhoi-
tuksen aloitusta esittelin haastateltavalle tutkimuksen ydinkohdat, tutkimuksen ta-
voitteen, tarkoituksen ja tehtävän. Pyrin ennen haastattelua painottamaan tutkimuk-
sen eettisyyttä ja haastateltavien anonymiteetin säilymistä. Valmistauduin jokaiseen 
haastatteluun huolellisesti, jolloin haastattelutilanteet etenivät mahdollisimman häi-
riöttömästi, luontevasti ja asiallisesti.

Yli-Luoman mukaan laadullisen tutkimuksen haastattelu tapahtuu jonkin teeman 
ympärillä, johon ei ole liitetty valmiita vastausvaihtoehtoja. Teemahaastattelussa ei 
ole suoria kysymyksiä, jolloin teeman alle kirjattujen avainsanojen avulla on tarkoi-
tuksena saada sellaista tietoa, jota ei välttämättä yleisistä totuuksista pystytä päätte-
lemään. (Yli-Luoma 2001, 34.)

Haastattelujen määrään ei voida antaa yksiselitteistä vastausta. Hyvänä lähtökoh-
tana voidaan pitää saturaatiopisteen saavuttamista, joka tarkoittaa ettei lisäaineisto 
tuo enää uutta olennaista tietoa tutkimukseen. Tutkijan on itse pyrittävä päättele-
mään tutkimuksen tulosten kannalta olennaisen aineiston määrä. (Hirsijärvi–Hur-
me 2009, 60; Vilkka 2005, 127.) Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan mukaan aineiston 
määrä on riittävä, kun on saatu kerättyä vastaukset aiheen ja asetetun tutkimusteh-
tävän kysymyksiin (Saaranen-Kauppinen–Puusniekka 2006).

Tämän tutkimuksen haastattelut nauhoitettiin rauhallisessa neuvottelutilassa 
haastattelijan ja haastateltavan kesken. Haastattelut ensimmäisestä viimeiseen tehtiin 
yhden kuukauden aikana. Taulukossa 6 on esitetty kooste haastatteluista. Taulukko 
sisältää haastattelun tunnistekoodin, -ajankohdan ja -keston minuutteina.

Taulukko 6. Tutkimushaastattelujen perustiedot

HAASTATELTAVA AJANKOHTA KESTO MINUUTTEINA

A 21.2.2012 52

B 2.3.2012 37

C 2.3.2012 39

D 9.3.2012 50

E 9.3.2012 50

F 14.3.2012 73
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3.3 AINEISTON ANALYSOINTI

Metodikirjallisuudessa aineiston analyysillä tarkoitetaan koko aineistonkäsittelyn 
prosessia alkuvaiheesta tulkinnallisiin lopputuloksiin asti (Hirsijärvi–Hurme 2009, 
143). Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tarkoituksena on kuvata tutkittavien merkitys-
maailmaa. Tutkimuksessa muodostuneiden käsitteiden, luokitusten ja mallien avulla 
pyritään ymmärtämään tutkittavien toiminta- ja ajattelutapoja. (Tuomi–Sarajärvi 
2009, 110–113.) Johnsonin, Buehringin, Casselin ja Symonin mukaan kriittinen arvioi-
minen on merkityksellistä ja luontevaa etenkin akateemisen maailmaan ja tutkimus-
prosessien parissa työskenteleville. Tutkijoiden täytyy muistaa säilyttää riippumatto-
muuden rooli tutkimuksen tuottamisessa. (Johnson–Buehring–Cassell–Symon 2006, 
145–148.)

Laadullisen aineiston käsittelyyn sisältyy monia eri vaiheita jonka keskeisiä osia 
ovat analyysi ja synteesi. Silvermanin mukaan sisällönanalyysin avulla massiivisesta 
tekstimateriaalista kyetään erottamaan olennaiset asiat yksityiskohtaisesti ja tarkasti 
(Silverman 2011, 64). Kuviossa 14 tarkastellaan aineiston analyysiin liittyvien erillis-
ten osien muodostamaa kokonaisuutta. Ensimmäisessä vaiheessa aineistoa luokitel-
laan, teemoitetaan ja tyypitellään. Toisessa vaiheessa eli synteesissä pyritään luomaan 
kokonaiskuva ja tutkittava ilmiö uudessa perspektiivissä. (Hirsijärvi–Hurme 2009, 
143–144.) Dey kuvailee aineiston analyysin kolmivaiheisena prosessina, jonka vaiheet 
ovat kuvaus, luokittelu ja yhdistely. Analyysin kautta voimme löytää tuoreen näkö-
kulman aineistosta. (Dey 1993, 30–31.)

Kuvio 14. Haastatteluaineiston käsittely analyysistä synteesiin  
(mukaillen Hirsijärvi–Hurme 2009, 144)
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Usein kvalitatiivisen tutkimuksen tuloksista voidaan havaita, että ilmiötä ei ole pa-
lautettu riittävästi synteesin tasolle. Tulkinnan osuus jää tällöin liian vähäiseksi. 
(Hirsijärvi–Hurme 2009,144.)

Aineiston perusteellinen analysointi vaatii riittävästi aikaa. Aineistolähtöisen si-
sällönanalyysin vaiheet ovat:

1. Aineiston pelkistäminen (tiivistäminen, pilkkominen osiin)
2. Ryhmittely
3. Abstrahointi (Ojasalo ym. 2009, 53, 96).

Aineiston litteroiminen on tavallisempaa, kuin päätelmien tekeminen suoraan tallen-
teista. Paras tilanne saavutetaan yleensä silloin, haastattelija tai tutkija itse kirjoittaa 
haastattelut haluttuun muotoon. (Hirsijärvi–Hurme 2009, 138.) Vilkan näkemyksen 
mukaan litterointi lisää tutkijan vuoropuhelua tutkimusaineistonsa kanssa. Vuoro-
puhelusta voidaan hyötyä, koska tutkimuksen edetessä tutkijalla on mahdollisuus 
määritellä tulkinnan tasoa suhteessa tutkimusongelmaan. (Vilkka 2005, 115.)

Litterointi toimii muistiapuna ja auki kirjoittamisen tarkkuus riippuu kehittämis-
tehtävästä. Jos kehittämistehtävän ratkaisemisen kannalta vain vastausten sisällöllä 
on merkitystä, niin siinä tapauksessa litteroinnissa voidaan käyttää yleiskieltä sana-
tarkan puhekielen sijaan. (Ojasalo ym. 2009, 96.) Vilkka toteaa litteroinnin tarkkuu-
den riippuvan siitä mitä tutkimuksella tavoitellaan. Tutkimisen muut lähestymistavat 
vaikuttavat myös litteroinnin tarkkuuteen. (Vilkka 2005, 115.)

Aineiston purkamisen jälkeen aineisto olisi syytä lukea kokonaisuutena läpi use-
ampaan kertaan. Tällöin on mahdollista, että tutkijalle nousee tekstistä uusia ajatuk-
sia tai mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka muuten saattaisivat jäädä huomaamatta. 
(Hirsijärvi–Hurme 2009, 143.) Kertasin aineiston kuuntelemalla ja lukemalla läpi use-
ampaan kertaan ja edelleen samalla syvennyin tietoperustaan.

Tein nauhoitetulle haastatteluaineistolle litteroinnin sanasta sanaan. Muodostin 
haastateltaville peitekoodit A, B, C, D, E ja F. Muutin lisäksi kirjainten järjestyksen 
litteroinnin yhteydessä tunnistettavuuden riskin pienentämiseksi. Sanatarkan litte-
roinnin työläyden vuoksi jouduin pohtimaan jättäisinkö osan nauhoituksista kirjaa-
matta. Sanatarkalla litteroinnilla pyritään säilyttämään aineisto rikkaampana analy-
sointivaiheeseen, ettei koodauksessa jäisi mitään sanomisista pois. Jätin kirjaamatta 
pelkästään tauot, painotukset ja aineistoon kuulumattomat äännähdykset. Osan 
murresanoista kirjasin suoraan yleiskielelle muuttamatta kuitenkaan lauseen alkupe-
räistä tarkoitusta. 

Haastattelujen päätyttyä aloitin vasta litterointityövaiheen. Haastattelujen keskit-
täminen yhtenäiseksi erilliseksi prosessivaiheeksi esti mielestäni väärän ennakkoku-
van muodostumista, joka olisi saattanut ohjata haastattelutilanteen kulkua ja kysy-
mysten kohdentamista. Haastatteluiden ja litterointien ajoittuminen peräkkäisiksi 
erillisiksi työvaiheiksi voi joissain tilanteissa parantaa aineiston objektiivisuutta luo-
tettavuutta.
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Oma kokemukseni litteroinnin työläydestä on yhteneväinen Alastalon ja Vilkan ja 
näkemysten suhteen. Litterointi oli mielestäni koko tutkimuksen teon työläin ja aikaa 
vievin vaihe. Haastateltavien 6 henkilön määrä oli mielestäni riittävä saturaatiopis-
teen saavuttamisen kannalta. Aineiston runsas määrä ei kuitenkaan riitä korvaa-
maan laatua (Ojasalo ym. 2009, 100). Aineiston määrä kasvoi kohtuullisen suureksi. 
Oman näkemykseni mukaan tutkimusilmiön teknologinen luonne ja haastatteluti-
lanteen luottamuksellisuus vaikuttivat osaltaan aineiston runsauteen. Aineiston laatu 
puolestaan säilyi tasokkaana haastattelujen loppuun asti. Haastattelutilanteet eteni-
vät yhtä järjestelmällisesti ensimmäisestä viimeiseen nauhoitukseen.

Aineiston analyysilla tarkoitetaan empiirisen tutkimuksen yhteydessä arkisia asi-
oita. Näitä asioita ovat aineiston huolellinen lukeminen, tekstimateriaalin järjestely, 
sisällön ja rakenteiden erittely, jäsentäminen ja pohtiminen. Analysointia on myös 
sisällöllisen aineiston luokittelu aiheiden tai teemojen perusteella. Tarkoituksena on 
etsiä ratkaisua nimenomaan tutkimusongelmaan. Yhtä absoluuttista ratkaisua ei ole 
olemassa. (Saaranen-Kauppinen–Puusniekka 2006, 72,74.)

Analysoin teemahaastatteluaineistoni kvalitatiivisia sisällönanalyysi-menetelmiä 
käyttäen. Aineiston lukemisen jälkeen laadin analysointisuunnitelman ja yhtenäisen 
toimintamallin. Alkuvaiheessa jaoin aineiston karkeasti samoihin teemoihin kuin 
haastattelun teemoissa. Lajittelin taulukoinnin yhteydessä analyysin kannalta epä-
olennaiset asiat pois. Ennen analyysivaiheen aloittamista on päätettävä mitä analyy-
siyksikköä käyttää (Tuomi–Sarajärvi 2009, 110). 

Aineiston ryhmittelyssä käydään läpi aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset ja 
aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia. Samaa asiaa tarkoittavat kä-
sitteet ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi ja nimetään luokan sisältöä kuvaavalla 
käsitteellä. Alaluokkien järjestelystä edetään pää- ja yläluokkiin. (Tuomi–Sarajärvi 
2009, 110–113.) Pietilän mukaan sisältöluokkien rakentamisessa on otettava huomioon 
kuvailun riittävyyden vaatimus. Vaatimuksen mukaan kuvailu-ulottuvuuksien ja si-
sältöluokkien tulee vastata tutkimuskysymykseen ja niiden on katettava tutkimusky-
symys riittävän laajasti. On huomioitava, että saman kuvailu-ulottuvuuden luokkien 
tulee olla toisensa poissulkevia, kunkin luokitteluyksikön tulee kuulua vain yhteen 
luokkaan. (Pietilä 1976, 135.) 

Aineiston luokittelussa on kyse päättelystä ja lajittelusta. Usein luokittelua seuraa 
aineiston uudelleen luokittelu, pilkkominen ja yhdistely. Luokittelun onnistuneisuus 
on syytä tarkistaa. (Hirsijärvi–Hurme 2009, 147.) Heikkinen ym. toteavat, että tutki-
ja muodostaa tuloksensa päättelemällä. Päättely perustuu aineistossa olevien joukko-
jen muodostumiseen ja havainnointiin. (Heikkinen–Rovio–Syrjälä 2008, 88.) Ilmiöi-
den ja joukkojen määrät lasketaan yhteen ja ne voidaan esittää taulukossa tai diag-
rammina (Ojasalo ym. 2009, 99).

Yhdistelyn tarkoituksena on löytää luokkien esiintymisen välille säännönmukai-
suuksia tai samankaltaisuuksia. Tutkijan tulee tarkastella luokiteltua aineistoa omas-
ta ajatusmaailmasta käsin. Tarkoituksena on ymmärtää ilmiö mahdollisimman mo-
nipuolisesti ja kehittää teoreettinen näkökulma johon luokitellun aineiston sijoitta-
minen on mahdollista. (Hirsijärvi–Hurme 2009, 149–150.) Ilman riittävää yhteyksien 
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tarkastelua analyysi voi jäädä pintapuoliseksi (Ojasalo ym. 2009, 100). Aineiston abst-
rahoinnin kautta muodostetaan kokoava käsitteistö. Tutkimusaineiston uudelleenjär-
jestelyn avulla tehdyt johtopäätökset irrotetaan henkilöistä, tapahtumista ja lausu-
mista. Abstrahoinnissa johtopäätökset siirretään yleiselle käsitteelliselle ja teoreetti-
selle tasolle. (Metsämuuronen 2006b, 122.) 

Aineiston muuntaminen ja tiivistäminen tehdään analyysin loppuvaiheessa ja ra-
portoinnin yhteydessä (Hirsijärvi–Hurme 2009, 147). Pelkistämisellä pyritään tun-
nistamaan, tiivistämään ja rajaamaan runsaasta ja monimuotoisesta aineksesta pieni 
määrä näkökulmia. Tiivistämisen lopputuloksena aineiston informaatioarvo kasvaa. 
(Ojasalo ym. 2009, 124.) Aineiston pelkistämisvaiheessa tutkimuksen kannalta epä-
olennainen karsitaan pois. Tämän jälkeen tutkimustehtävä ohjaa työvaihetta (Tuomi–
Sarajärvi 2009, 109). 

Ensimmäisen vaiheen analyysiyksikön koodaukseen käytin ilmauksia, lauseita ja 
laajempia asiakokonaisuuksia. Otsikoin analyysin ensimmäisen vaiheen nimellä al-
kuperäinen ilmaus. Koodauksen toisessa vaiheessa muodostin alkuperäisestä ilma-
uksesta kuvainnollisemman alakäsitteen. Tämän jälkeen yhdistin samaa tarkoittavat 
alakäsitteet omiksi ryhmikseen. Kolmatta vaihetta pohdin pidempään tarkoituksen-
mukaisen yläkäsitteen muodostamiseksi, koska saman kuvailu-ulottuvuuden luokkien 
täytyi olla toisensa poissulkevia. 

3.4 TULOSTEN ESITTÄMINEN

Tutkimuksen tulokset pohjautuvat haastatteluteemoista, mutta eivät muodostuneet 
suoraan sellaisenaan lopullisiksi tuloksiksi. Tutkimushaastattelujen teemoja olivat 
strategisten tavoitteiden saavuttaminen, työilmapiiri ja -viihtyvyys, osastojen välinen 
yhteistyö, laadunvarmistaminen ja jatkokehitystoimenpiteet.

Hirsijärven ym. mukaan tutkimus ei ole tulosten analysoinnin jälkeen vielä valmis. 
Tuloksia on osattava tulkita. On 
pohdittava onko tutkijan ja tut-
kittavan kielenkäyttö saattanut 
vaikuttaa tutkimustukoksiin ja 
onko tutkija pystynyt ymmärtä-
mään tutkittaviaan haastattelu-
tilanteissa. Puolusteluja kannat-
taa varoa. Tutkimukseen ja tut-
kimusselosteeseen kytkeytyy 
yleensä moninkertaisia tulkin-
toja, kuvio 15. Tutkija, tutkittava 
ja tutkimusselosteen lukija tul-
kitsevat jokainen tutkimusta 
hieman omalla tavallaan. (Hir-
sijärvi ym. 2009, 229.)
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Tutkimustulokset esitetään mahdollisimman selkeästi ja asiallisesti. Tuloksia voi-
daan myös havainnollistaa taulukoin tai kuvion muodossa, jolloin saadaan nopeasti 
muodostettua yksi kuva tuloksista. Tulososan tarkoituksena on toimia myös taustana 
johtopäätöksille ja tarkastelulle. Pohdinnan keskeinen tarkoitus on tulosten tarkaste-
lu suhteessa aikaisempaan tietoon. Luotettavuuden pohdintaan kuuluu osaltaan käy-
tetyn kirjallisuuden relevanttiuden arviointi. (Tuomi–Sarajärvi 2009, 158–159.)

Tutkimuksen lopulliset tulokset tiivistyivät viiteen tulosteemaan: 1) projektin mää-
rittely 2) projektin johtaminen 3) tiedonkulku ja vuorovaikutus 4) teknologia- ja pro-
jektiosaaminen 5) laadun- ja riskienhallinta, kuvio 16. Tutkimuksen tulokset on esi-
telty yksityiskohtaisemmin luvussa 4.

Kuvio 16. Tutkimuksen tulosten muodostamat teemat

Taulukossa 7 esitetään tutkimuksen tulosten muodostuminen. Tuloksista olen joh-
tanut kokoavan käsitteen, jonka nimesin asiakaslähtöiseksi kokonaislaadunhallin-
naksi, taulukko 8. Kokoava käsite ilmentyy johtopäätöksissä ja pohdinnoissa. Johto-
päätökset -osiossa tuloksia verrataan ja arvioidaan suhteessa tietoperustaan ja muihin 
tutkimustuloksiin.
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Taulukko 7. Esimerkki tulosten muodostumisesta

ALKUPERÄINEN ILMAUS PELKISTETTY 
ILMAUS TULOSTEEMA

“Jos pystyttäisiin etukäteen jo kartoittamaan 
koulutustarvetta tuleville projekteille että 
oltaisiin sitten iskussa kun se projekti oikeasti 
lähtee käyntiin eikä sitä asiaa tarvitse sitten siinä 
projektin aikana opiskella tai kouluttautua”.

Ennakointi ja 
valmistautuminen

Projektin 
määrittely

“Tuoteparannuksen valmistuminen riippuu 
alihankkijasta, koska ne ovat niin erimittaisia ja 
erilaisia ne tuoteparannusprojektit”.

Aikatauluttaminen

“Kyllä meillä pääkohdat aina kirjataan ylös, 
mutta se ei vaan tuommoisessa isossa missä 
on eri osastojen edustajia - siinä ei ehkä ole ihan 
järkevääkään tuotekohtaisesti käydä läpi”.

Projektikatselmoinnit

Projektin 
johtaminen

“On minusta jonkin verran pullonkaulaa, jotka 
hidastavat tätä meidän toimintaa ja voi 
ulkopuolisen silmissä näyttää siltä että meidän 
osasto ei ole tehnyt asioita hyvin”.

Prosessia 
hidastavien tekijöiden 
tunnistaminen

”Talossa on tosi paljon tietoa ja erilaista osaamista, 
että sitä osattais hyödyntää”. Oppiva organisaatio 

Tiedonkulku ja 
vuorovaikutus

“Siinä on riski, että tuota tavallaan se tieto ei 
jakaudu sitten muiden projektien kanssa meidän 
omassa tuotekehityksessä. Mutta on meillä 
kuitenkin sillä tavalla aika laaja osaaminen ja 
sitten jos me joku hyväksi havaittu tapa löydetään, 
niin kyllä se on aika hyvin yritetty aina sijoittaa 
myös muihin tuotteisiin”.

Oppiva organisaatio

“Olisi tärkeää että olis aika syvääkin osaamista 
tuotantoteknologioista”

Osaamisen 
kehittäminen

Teknologia- ja 
projekti osaaminen

“Tämmöiset valmistusteknologiat ja materiaali 
kehittyy koko ajan, että niitten paremmalla 
tuntemuksellahan me pystytään vaikuttamaan 
siihen laaduntuottokykyyn ja siihen meidän 
tuotteiden laadukkuuteen”.

Valmistuksen laadun 
varmistaminen

”Kyllä mää näkisin että meillä protojen määrä on 
silti hyvä ja minimoijaan niitä turhia kierroksia. 
3D-mallinnushan antaisi siihen mahdollisuudet”.

Laadun 
varmistaminen

Laadun- ja 
riskienhallinta

“Että testaustilat olisivat asialliset ja siistit sekä 
testauslaitteet vaadittujen säännöllisten testien 
suorittamiseen”.

Testausolosuhteet ja 
-laitteet
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Taulukko 8. Abstrahoinnin kautta muodostunut kokoava käsite

TULOSTEEMA YLÄKÄSITE KOKOAVA KÄSITE

Projektin määrittely Projektin perustekijät, 
määrittelyn tarkkuus, toiminnan 
järjestelmällisyys

Asiakaslähtöinen 
kokonaislaadun-
hallinta

Projektin johtaminen

Tiedonkulku ja vuorovaikutus
Osaamisen varmistaminen, 
opitun täysimittainen 
hyödyntäminen

Teknologia- ja projektiosaaminen

Laadun- ja riskienhallinta
Ennakoiva laadunvarmistaminen, 
tavoitteen toteutumisen 
edellytykset
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4 Tulokset
4.1 PROJEKTIN MÄÄRITTELY

Tutkimushaastattelujen viisi pääteemaa olivat strategisten tavoitteiden saavuttaminen, 
työilmapiiri ja -viihtyvyys, osastojen välinen yhteistyö, laadunvarmistaminen ja jat-
kokehitystoimenpiteet. Teemojen valintaan vaikuttivat omakohtaiset kokemukseni ja 
näkemykseni, tietoperustan kautta aiheeseen syventyminen, tutkimuksen kohteesta 
laatimani alustava käsitekartta sekä ohjaajan kommentit. Haastattelut etenivät valit-
tujen teemojen varassa, mutta tiukkojen raamien välttämiseksi haastattelut etenivät 
yksilöllisesti ja joustavasti teemojen puitteissa. Tutkimushaastattelujen tulokset eivät 
muodostuneet sellaisenaan tutkimuksen tuloksiksi.

Olen jakanut tutkimuksen tulosten erittelyn viiteen ryhmään teemojen mukaisesti. 
Osa teemoista muodostuu kahdesta käsitteestä, koska aihealueen molemmat käsitteet 
ovat lähellä toisiaan tai toisistaan riippuvaisia. Varsinaiset tulokset käsittelevät projek-
tin määrittelyä ja -asettamista, projektin johtamista, tiedonkulkua ja vuorovaikutusta, 
teknologia- ja projektiosaamista sekä laadun- ja riskienhallintaa.

Tutkimuksen mukaan projektin määrittelyn tarkkuus ja selkeys rakentavat projek-
tin kivijalan. Ilman tarkkaa projektin määritystä tavoitteen saavuttaminen ajallaan 
muodostuu vaikeaksi. Vajaan määrittelyn seurauksena projektin inhimillisten ja tek-
nisten resurssien tarvetta on vaikea tai jopa mahdoton ennakoida etukäteen riittävällä 
tarkkuudella. Ennen pitkää resurssipuutteet alkavat harmillisesti viivästyttää projek-
tin kulkua, vaikka muuten edetään täysin määritellyn prosessin mukaan. 

Projektin määrittelyyn tulisi käyttää nykyistä enemmän aikaa. Tulosten mukaan 
erityisesti projektin esiselvitys ja tavoitteiden asettaminen koettiin riittämättömiksi. 
Projektin puutteellinen esiselvitys, -määrittely ja -suunnittelu aiheuttavat haastatelta-
vien mukaan harmillisia aikataulu- ja resurssiongelmia. Edellä mainitut tekijät lisää-
vät suunnittelijoiden turhautumista muutenkin niin vaativassa asiantuntijatyössä.

”Laajemmat ja isommat tuotekehityshankkeet vaativat ennen teknistä tuotekehitystä 
esiselvityksen, jossa tämmöiset asiat saadaan selvitettyä, jottei kesken projektin tule 
sellaisia kysymyksiä, jotka sitten rupeavat hidastamaan ja monimutkaistamaan 
projektin kulkua.” (B)

”Että pystyttäisiin niinkö etukäteen jo kartoittamaan koulutustarvetta niille tuleville 
projekteille, niin että oltais sitten iskussa kun se projekti oikeasti lähtee käyntiin.” (C)
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Projektin määrittelyyn ja lähtötietojen selvittämiseen tulisi käyttää nykyistä enem-
män aikaa. Projektin esiselvitys olisi hyvä tehdä yhteistyössä projektiin osallistuvien 
organisaatioiden kesken. Esiselvityksen pohjalta tulisi laatia yksityiskohtainen mää-
rittely, joka liitetään osaksi projektin asetusdokumentointia. Projektin määrittelyyn 
tulisi sisällyttää projektissa tarvittavat inhimilliset ja tekniset resurssit ja varmistaa 
niissä tarvittava osaaminen. Resurssien ja osaamisen huolellinen selvityskartoitus 
ennen projektin asettamista hyödyttää ohjausryhmän päätöksentekoa projektin 
käynnistämisen osalta.

Tutkimuksesta tuli esille myös positiivisia näkökulmia nykyisen prosessin mukai-
sen työn rajaamisen ja itseä koskevien päätösten vaikuttamisen suhteen. Haastatelta-
vat kokivat positiivisena uusien tuotekehitystöiden toteuttamispäätöksen varmuuden, 
vaikka määrittelyn tarkkuus ei olisi ollut täysin perusteellinen.

”Yleensä kun se tuote tulee suunnitteluun meidän osastolle, siitä on jo semmoinen 
tietty varmuus että se lähetään tekeen.” (F)

”Prosessin alussa annetaan raamit minkä sisällä täytyy pysyä ja sitten siinä tuoteke-
hitysprosessin aikana voidaan tehdä niinkö me itse halutaan, kunhan vain pysytään 
raamien sisällä.” (D)

Haastatteluiden mukaan projektin reaaliaikainen seuranta koettiin ennakoinnin lisäk-
si tärkeänä. 

”Että se seuraaminen on reaaliaikaista ja ei sillä tekijällä kuitenkaan siinä ruksin 
laittamisessa mene kun puoli minuuttia siihen taulukkoon.” (B)

Seuranta mahdollistuu, kun kaikki kehitystyöhön osalliset päivittävät oman työnsä 
tilanteen edistymisen yhteiseen seurantajärjestelmään. Tällöin myös muut osastot ja 
organisaatiot, jotka tietoa tarvitsevat, pystyvät seuraamaan projektien edistymistä ja 
olemaan tilanteen tasalla lähes reaaliaikaisesti.

4.2 PROJEKTIN JOHTAMINEN

Tulosten mukaan projektien johtaminen on haasteellista johtuen resurssien- ja aika-
taulun mitoittamisen haasteista. Projektien määrä ja – laatu vaihtelevat monista läh-
tökohtaisista tekijöistä johtuen. Tiukka aikataulu asettaa omat haasteensa suhteessa 
olemassa oleviin resursseihin ja osaamistarpeeseen.

”Luotan tietenkin tässäki että töiden priorisointi tulee onnistumaan..ei ole toiminut 
tähän asti tarpeeksi hyvin.” (D)

”Ennen tätä uusinta projektia meillä oli aika selvät tavoitteet ja me nähtiin aikataulu 
hyvinkin realistisena.” (F)
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Projektitiimin vetäjän on oltava tietoinen olemassa olevien resurssien tarkoituksen-
mukaisuudesta ja riittävyydestä. Aina ei ole järkevää lähteä rekrytoimaan osaajaa, jos 
tilapäinen resurssivaje on jotenkin muuten ratkaistavissa. Projektin tarkka määritte-
ly, suunnittelu ja suunnitelman mukaan toimiminen edesauttavat tavoitteen saavut-
tamista vaatimusten mukaan ja ajallaan.

Haastateltavat toivoivat prosessin sisäiseen päätöksentekoon ja työskentelyyn var-
muutta ja pysyvyyttä. Äkkinäiset muutokset toiminnassa horjuttavat etenemistä 
määritellyn prosessin mukaan.

”Prosessi toimisi ihan hyvin jos saataisiin tehdä prosessin mukaisesti, että monesti ne 
paineet siitä prosessin poikkeamasta tulee jostain muualta kuin meidän oman osas-
ton sisältä.” (A)

Projektin osittamiselle todettiin olevan tarvetta. Osittamisen tuloksena toivottiin tar-
kasti määriteltyjä pienempiä teknisiä suunnittelutyöpaketteja. Suunnittelijan työtä 
selkeyttäisi, kun tietää mitä pitää suunnitella ja missä ajassa.

”Se on itse asiassa yksi kulmakivi tuossa uudessa lähestymistavassa, että projektit 
jaettaisiin pienemmiksi teknisiksi kokonaisuuksiksi, jolloin niiden työmäärän arvi-
ointi ja toisaalta sitten taas määritteleminen tekijöille on helpompaa.” (D)

”Työpaketti olisi paras ratkaisu, jotta minä pystyisin omaa tekemistäni seuraamaan ja 
ennakoimaan ja jos nyt menee joku pieleen niin me pystytään siihen reagoimaan.” (A)

Tutkimuksen tulosten mukaan projektin johtamisen kehittämiseen on tarvetta. Toi-
miva projektinhallinta koostuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta ja niiden on-
nistuneisuudesta. Asioiden ylöskirjaaminen ja suunnitelmallisuus ovat projektin ai-
kataulun laadinnan perusasioita. Aikataulussa pysyminen edellyttää päämäärätietoi-
suutta. Osallistavan ja valmentavan johtamisen taidot ovat avainasemassa tavoiteltaes-
sa yhdessä onnistumista ja menestystä.

4.3 TIEDONKULKU JA VUOROVAIKUTUS

Haastattelujen mukaan osastojen välisessä tiedonkulussa ja vuorovaikutuksen toimi-
vuudessa ilmeni puutteita. Tuotekehitysprosessin sisäinen tiedonkulku ja dialoginen 
vuorovaikutus todettiin varsin toimivaksi, mutta eri osastojen välisessä tiedonkulussa 
ja vuorovaikutusosaamisessa todettiin olevan kehittämistä. Haastateltavien kommen-
teista nousi esille erityisesti tiedonkulun ja vuorovaikutuksen merkitys ennakoinnis-
sa onnistumiseen. Vuorovaikutuksella ei tarkoiteta tässä yhteydessä pelkästään suul-
lista kommunikointia, vaan yleisesti käytössä olevia tiedonvaihtotapoja ja -kanavia. 
Intranetin projektinhallinnan työkalun kehitettiin helpottamaan formaalia tiedon-
vaihtoa. Työkalun laajemman käytön todettiin vaativan vielä lisäopastusta ja -ohjausta.
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”Ylösajovaiheessa on oleellista, että ainakin se tieto on saatavilla riittävän varhain, 
että teillä on sitten aikaa valmistautua ja tietysti vähän riippuen siitä projektista tai 
tuotteesta.” (B)

”Meillä on aika pieni yksikkö ja kaikki toiminnot on tässä samassa, niin me ollaan 
jopa aika poikkeuksellisen hyvässä asemassa, yhteistyö ja kommunikaatio toimivat 
aika välittömästi.” (D)

”Talossa on tosi paljon tietoa ja erilaista osaamista, ne jotka talossa omaavat joitain 
eritysasioita niin pystyisivät esimerkiksi sitten opettamaan ja kouluttaan toisia si-
säisesti siinä asiassa.” (C)

Uudet teknologiset järjestelmät helpottavat tiedonsiirtoa ja sen nopeutta. Ongelmaksi 
on muodostunut järjestelmän vähäinen käyttö. Vähäisen käytön syynä voi olla tietä-
mättömyys ja toisaalta osaamattomuus, koska projektinhallintajärjestelmässä on 
kyse laajemmasta kokonaisuudesta kuin pelkkä relevantin tiedonsiirto sitä tarvitse-
ville. Pyrkimyksenä on tiedonkulun helpottaminen ja projektin laadunhallinnan pa-
rantaminen niin, että eri osastot voivat kommentoida ja tuoda projektien vaiheisiin 
mielipiteensä ja tietämyksensä oman osaamis- ja vastuualueensa näkökulmasta. Ak-
tiivinen käyttö ja osallistuminen vaativat kuitenkin uuden teknologisen järjestelmän 
käytön opettelua ja projektinhallinnan osaamiskompetenssien ymmärtämistä ja hal-
lintaa.

”Kunhan saadaan intranetin sovellus kunnolla toimimaan ja kaikki oppii sitä käyt-
tämään. Järjestelmän sisäänajo ja vielä vähän hiominenkin siihen lopulliseen muo-
toonsa on oleellista.” (D)

Tutkimukseni mukaan osastojen välisessä tiedonkulussa ja vuorovaikutustaidoissa 
on kehittämistä. Uusien teknologisten järjestelmien ja koulutuksen avulla voidaan 
parantaa tiedonkulun ja vuorovaikutuksen prosesseja.

4.4 TEKNOLOGIA- JA PROJEKTIOSAAMINEN

Haastatteluissa käsiteltiin teknologia- ja projektiosaamista erityisesti tuotekehitys-
prosessin strategisten tavoitteiden saavuttamisen, laadunvarmistamisen ja jatkokehi-
tystoimenpiteiden haastatteluteemoissa. Tulosten analysoinnin kautta nousi esille 
seuraavia teknologia-, järjestelmä-, ja projektiosaamisen osaamis- ja kehitystarpeita.

”Olisi tärkeätä että olisi aika syvääkin osaamista tuotantoteknologioista.” (D)

”Projektiosaamiseen on vaikea edes löytää mitään koulutusta mikä oikeasti toimisi, 
että se on yks juttu. Toinen asia on että meidän nykyisessä organisaatiossa on pieni 
vaje muotoiluosaamisesta.” (D)
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Uusien työkalujen käyttöönotto vaatii yleensä aina jonkinlaisen opastuksen. Ilman 
opastusta hyvän työtä helpottavan ratkaisun käyttö voi olla yksipuolista ja tehotonta. 
Toiminnassa voi ilmetä jopa ylimääräistä sekaannusta, kun käytössä voi olla useam-
pia työalustoja samaan aikaan.

Vahva projektiosaaminen luo puitteet tuotekehityshankkeiden laadukkaaseen lä-
pivientiin. Projektinhallinta edellyttää päämäärätietoista johtamista ja työntekijöi-
den sitoutumista omiin tehtäviinsä osana kokonaisuutta. Yhteistyön saumaton suju-
vuus on projektitoiminnan onnistumisen kannalta olennaista.

Valmistusteknologioiden osaamisen syventäminen edesauttaisi suunnittelijan työtä. 
Teknologian kehitys on nopeaa ja suunnittelutyö edellyttävät laaja-alaista osaamista 
ja viimeisimpien valmistusteknologioiden tuntemusta. 

”Jos puhutaan jigeistä ja muista, niin minun mielestä se ei suoranaisesti ole tuoteke-
hityksen tehtävä, vaan se täytyisi olla meillä laadukas alihankkija joka pystyy ar-
vioimaan että minkälaiset työkalut niihin tarvitaan.” (D)

”Tämmöiset valmistusteknologiat ja materiaalit kehittyvät koko ajan, että niitten 
paremmalla tuntemuksellahan me pystytään vaikuttamaan siihen laaduntuottoky-
kyyn ja tuotteiden laadukkuuteen.” (F)

Tutkimuksen tulosten mukaan teknologisia järjestelmiä ja niiden käytettävyyttä tu-
lee edelleen kehittää. Osaamisen kehittäminen koettiin perustelluksi. Osaamisen ke-
hittämisen keskiössä ovat teknologia- ja projektiosaaminen. Teknologian osalta osaa-
mistarve painottui uusimman valmistusteknologian tuntemuksen parantamiseen. 

4.5 LAADUN- JA RISKIENHALLINTA

Tutkimuksessa korostui tuotekehitysprosessin laadun- ja riskienhallinta. Laadunvar-
mistamisessa tulisi hyödyntää ennakoivia laadunvarmistus-menetelmiä ja riskienar-
vioinnin tulisi olla luonteva osa jokaisen työtä. Riskienhallintaan kuuluisi varata sen 
tekemiseen kuluva aika. Tuoteturvallisuus puolestaan todettiin olevan suunnittelun 
perusasia, jonka on oltava kunnossa. Riskikartoitukseen ja tuoteturvallisuuden var-
mistamiseen toivottiin jopa panostettavan nykyistä enemmän tulevaisuudessa.

”Turvallisuusriskithän me käydään läpi tavallaan osakohtaisesti, että nehän esimer-
kiksi FMEA:ssa tulee helposti käytyä läpi.” (F)

”Kolmessa kohdassa prosessia mietitään sitä turvallisuutta ja se on semmoinen sal-
littu piirre, koska on tärkeää että tuote on oikeasti turvallinen.” (F)

Suunnittelun ennakoivien laadunvarmistusmenetelmien käytölle todettiin löytyvän 
perustelut. Ongelmana koettiin ajanpuute, jotta voitaisiin tehdä perusteellisempia 
riskikartoituksia. Toisaalta useampi haastateltava totesi ennakoivan laadunvarmis-
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tuksen olevan osa päivittäistä suunnittelua. Laajemmalle suunnittelun riskikartoi-
tukselle ei varsinaisesti näin ollen ilmennyt tarvetta, mutta moni haastateltavista 
toivoi 3D-mallinnusta ehkäisemään turhan työn tekemistä. Pikamallin avulla suun-
nitteluvirheet voisi havaita jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

”Ehkä QFD voisi olla semmoinen mitä voisi tehdä vähän paremmin kuin tähän men-
nessä, sen voisi ehkä laadun kanssa yhdessä tehdä.” (C)

”Kyllä mää näkisin että meillä protojen määrä on silti hyvä ja minimoijaan niitä 
turhia kierroksia. 3D-mallinnushan antaisi siihen mahdollisuudet.” (F)

Asiantuntijaorganisaatioiden yhteinen osaaminen tulisi hyödyntää potentiaalisten 
riskien tunnistamisessa ja valmistuksen aloitusvaiheessa. Laadun ja tuotekehityksen 
organisaatioiden yhteistyö suunnitteluprosessin eri vaiheissa on perusteltua. Suun-
nitteluvaiheissa läpi käydyt ja opitut asiat siirtyvät laatuosaston hyödyksi tuotannon 
ylösajovaiheeseen, joka on kriittisin vaihe päättäen varsinaisen suunnitteluprosessin 
kyseisen komponentin tai tuotteen osalta.

Laadunvarmistaminen koettiin haasteellisena ja tarpeellisena ja siihen toivottiin 
voivan panostaa nykyistä enemmän. Suunnittelijat tahtovat ottaa vastuun oman 
suunnittelutyön laadusta, jos siihen vain annetaan nykyistä enemmän aikaa. Näiden 
lisäksi projektin osittaminen pienempiin osakokonaisuuksiin todettiin olevan mo-
nella tapaa hyödyllinen toimintatapa etenkin isommissa projekteissa. 
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5 Johtopäätökset
5.1 KESKEISET HAVAINNOT

Tutkimuksessa tarkasteltiin teknisen tuotekehitysprosessin laadun varmistamista ja 
kehittämistä. Tutkimus tehtiin laadullisena tapaustutkimuksena ja aineisto kerättiin 
teemahaastattelujen avulla. Ennen teemahaastattelua kolmelta haastateltavalta pyy-
dettiin arvio prosessin tilanteesta SWOT- analyysin avulla. Analyysin tarkoituksena 
oli pohjustaa haastatteluteemojen laadintaa, jonka vuoksi niitä ei kirjattu osaksi var-
sinaisia tuloksia. Merkittävimpiä kohtia on käsitelty keskeisimmissä havainnoissa, 
johtopäätöksissä ja tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa.

Tutkimuksen avulla saatiin selville prosessin nykytila sekä pystyttiin muodosta-
maan käsitys tuotekehitysprosessin tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeistä 
lähtökohdista ja päämääristä. Tutkimuksen tulosten analysoinnin avulla saatiin vas-
taukset tutkimusongelmasta muodostettuihin kysymyksiin. Tässä luvussa esitellään 
tutkimuksen tuloksia suhteessa aiempiin tutkimuksiin ja pohditaan kehitystoimen-
piteiden tarvetta. Luvun lopussa käydään läpi tutkimuksen luotettavuusarviointi ja 
arvioinnin perustelu.

Tutkimuksen aikana varmistui, että tuotekehitysprosessin laadun varmistaminen 
ei ole kovinkaan yksiselitteinen asia. Prosessin lopputulosten laadukkuus on monen 
vaikeasti hallittavan osa-alueen onnistuneisuuden yhteistulos. Myönteisenä asiana 
koen, että oikeilla toimenpiteillä prosessia on mahdollista hallita ja tavoitteiden saa-
vuttaminen on mahdollista. Toiminnan laadukkuuden lähtökohtana on asioiden en-
nalta selvittäminen, määrittelyn tarkkuus, johtaminen, riittävien resurssien ja osaa-
misen varmistaminen, tiedonkulun ja vuoropuhelun toimivuus sekä riskien hallinta 
ja laadunvarmistaminen. Asioiden tekeminen kerralla oikein edesauttaa suunnitel-
lussa aikataulussa pysymistä.

Tutkimuksen tuloksena saatiin selville toimintatapoja ja menetelmiä, joilla tuote-
kehitysprosessin kilpailukykyä on mahdollista kehittää. Työntekijöillä on selkeästi 
halu olla mukana kehittämässä myös itse prosessia tuotteiden kehittämisen lisäksi. 
Tavoitteeseen suuntaaminen vaatisi nykyistä tarkempaa projektinhallintaa ja osaami-
sen kehittämistä. Tiedonkulun ja vuorovaikutuksen tulisi olla esteetöntä sujuvaa ja 
luonnollista. Laadun- ja riskienhallinta saisi olla nykyistä ennakoidumpaa. Enna-
kointi edellyttäisi parempaa ajankäytön suunnittelua, yhteisten intressien suuntaa-
mista riskien eliminoimiseen sekä tarkoituksenmukaisia teknologisia investointeja. 
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Haastattelua edeltävän SWOT- analyysin tulokset tukevat tutkimuksen tuloksia 
seuraavilta osin. Keskeisimpinä prosessin menetystekijöinä korostuivat tuotekehitys-
prosessin monipuolinen osaaminen, matalan organisaatiorakenteen joustavuus, no-
peus sekä ennakkoluulottomuus. Heikkoutena puolestaan todettiin varsinaisen pe-
rinteisen kehitystoiminnan vuosittainen väheneminen johtuen tuotekehitysprosessin 
läpimenoajan lyhenemisestä ja suunnittelupainotteisuudesta. Haastattelussa nousi 
myös varsinaisten haastattelukysymysten ulkopuolelta esille dokumentoinnin edel-
leen kehittämisen tarve.

Tutkimuksen tulosten perusteella projektin esiselvitys tulisi tehdä yhteistyössä tu-
levaan projektiin kytköksissä olevien osastojen kesken. Tulosten perusteella esiselvi-
tyksen tulisi olla nykyistä kattavampi ja syvällisempi. Jatkuvan parantamisen PDCA- 
ympyrän mukainen suunnittelu, toteutus, seuranta ja toiminnan parantaminen on 
perusteltu asiantuntijaorganisaatioiden kehittämistoiminnan malli.

Prosessin tarkan määrittelyn tarkoituksena on projektien etenemisen varmistami-
nen standardoidusti samanlaisena niiltä osin kuin prosessi on kuvattu. Prosessin lä-
päisevät projektit eivät kuitenkaan koskaan toistu täysin samanlaisena. Projektipolun 
vaiheisiin ja silmukoihin liittyvät kapeikot tulisi kyetä tunnistamaan ennakkoon, 
jotta tarvittavat resurssit ja niiden saatavuus voidaan turvata. Aiempi osaaminen ja 
hiljaisen tiedon hyödyntäminen luovat ennakoinnin suuntaamiselle pohjaa, mutta 
näiden tekijöiden varaan ei kannata projektiin valmistautumista jättää. 

Projekteihin liittyy aina monimutkaisuutta ja vaikeasti tunnistettavia riskejä, sekä 
luovuutta ja erikoisosaamista vaativia tehtäviä. Tutkimuksen tulosten mukaan huo-
lellinen valmistautuminen, määrittelyn tarkkuus ja suunnitelmallisuus, yhteistyö- ja 
vuorovaikutusosaaminen, projekti- ja teknologiaosaaminen sekä laadun- ja riskien-
hallinta edesauttavat projekteissa onnistumista. Huolellinen määrittely sekä osallis-
tava ja valmentava johtaminen muodostavat tietoperustan, tutkimuksen tulosten ja 
oman näkemykseni mukaan projektin perustekijöiden toteutumisen, kun toiminta 
on harkittua ja järjestelmällistä.

5.2 TULOKSET SUHTEESSA AIEMPIIN TUTKIMUSTULOKSIIN

Tämän tutkimuksen tuloksia suhteutetaan Turjanmaan (2005); Sunin–Zhaon (2010); 
Minguela-Ratan ja Arias-Arandan (2009) sekä Järvensivun (2006) tutkimusten tulok-
siin. Näissä neljässä tutkimuksessa keskitytään oman tutkimukseni keskeisiin ydin-
asioihin, joista tuotekehitysprosessin kokonaislaadunhallinta ja kilpailukyky muo-
dostuvat.

Turjanmaan tutkimuksen tulosten mukaan laadun on oltava kunnossa, jotta yri-
tyksen olemassaolo turvataan ja pärjätään yhä kovenevassa kilpailussa. Laatu on abst-
rakti ja monitahoinen käsite. Laadun merkitys yrityksen maineen viestijänä on tule-
vaisuudessa keskeinen. Hyvämaineisen yrityksen tuotteet menevät kaupaksi. Laadun 
määrittelyn yhteydessä korostuu asiakkaan näkemys laadusta tuotteiden ja palvelujen 
käyttäjinä. Laadun lisäksi on kestettävä yrityksen toiminnan eettinen tarkastelu. 
(Turjanmaa 2005, 13–14.) 
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Turjanmaa jatkaa, että laadun oppiminen on moniulotteinen ja tasoinen ilmiö. 
Laadun oppiminen ja kehittäminen on koettava yhteiseksi ja tärkeäksi asiaksi yrityk-
sessä. Vuorovaikutuksellisen oppimisen kautta sisäistetään sosiaalisen konstruktion 
näkemys. Asioiden eteenpäin viemiseksi tarvitaan dialogia ja keskustelua. Uudista-
van laadun oppimisen mallin mukaan sosiaalisesta konstruktiosta ollaan keskustelun, 
dialogin ja reflektion kautta valmiita siirtymään yksilötason kriittiseen reflektioon. 
Kriittisessä reflektiossa huomio kohdistuu toiminnan uudistamiseen ja siinä oppimi-
seen. (Turjanmaa 2005, 165.)

Tutkimukseni tulokset ovat yhteneväiset Turjanmaan tutkimuksen suhteen. Laa-
dun kehittäminen on moniulotteinen asia, joka vaatii suunnitelmallisuutta, harkin-
taa, pitkäjänteisyyttä ja päättäväisyyttä. On oltava avoin uuden oppimisen lisäksi 
uusien asioiden ja toimintamallien omaksumiseen osaksi jokapäiväistä toimintaa. 
Vanhoissa toimintamalleissa ei ole varaa pitäytyä, etenkään jos ne eivät toimi. Vir-
heistä on kyettävä ottamaan opiksi. Toiminnan kehittäminen tarkoittaa prosessien 
uudistamista ja virtaviivaistamista sekä turhien ja lisäarvoa tuottamattomien toimin-
tojen karsimista. Toiminnan ja menettelytapojen muuttamisesta on osattava keskus-
tella ja sopia yhteisesti. Toimintaa tulisi mitata säännöllisesti niin henkilökohtaisen 
kuin organisaation tasolla.

Sunin ja Zhaon tutkimuksen mukaan laadunhallinnan ja uuden tuotteen kehitys-
prosessin nopeuden välillä on positiivinen riippuvuus. Riippuvuuden suhde ei ole 
suuri, mutta siitä huolimatta tutkimuksen tulosta pidetään merkittävänä. Tutkijat 
näkevät eron merkittävyyden juontuvan TQM- kokonaislaadunhallinnan ja olen-
naisten laatutyökalujen hyödyntämisestä tuotannon laadunparannusprosesseissa. Ne 
vaikuttavat myös suunnitteluosastoon, mutta kuitenkin rajoitetussa laajuudessa. 
(Sun–Zhao 2010, 359.)

Sunin ja Zhaon tutkimuksen tulokset ovat yhteneväiset oman tutkimukseni tulos-
ten suhteen laadun- ja riskienhallinnan vaikuttavuudesta asiakaslähtöisen kokonais-
laadunhallinnan toteutumisen suhteen. Sunin ym. tutkimuksessa havaittu olennais-
ten ennakoivien laadunvarmistustyökalujen rajoitetumpi käyttö suunnitteluosaston 
prosesseissa kävi myös omassa tutkimuksessani ilmi. Laadunhallinnan käsite tarkoit-
taa ennakoivaa otetta, vaihtoehtoisten ratkaisumallien hyväksymistä ja tietynlaista 
ehdottomuutta. Ehdottomuudella tarkoitan, että laadun kehittäminen ei ole koskaan 
ilmaista. Kustannuspaineessa voi olla vaarana laadun tärkeyden sivuuttaminen. Tuot-
teen kehittämiseen sijoitetuilla alkuvaiheen panostuksilla voidaan kuitenkin vaikuttaa 
positiivisesti merkittävällä tavalla tulevien vuosien liiketoiminnan kehitykseen. 

Minguela-Ratan ja Arias-Arandan tutkimus osoitti uuden tuotteen kehittämistii-
mien merkittävyyden suhteessa tuotteen kehitysaikaan, -kustannuksiin ja tuotelaa-
tuun. Tutkimuksen mukaan uuden tuotteen kehittämisprosessin merkittävin kilpai-
lukyisyyttä edesauttava hyötynäkökohta saavutetaan itsenäisten ja omatoimisten 
tuotekehitystiimien kautta. Omatoimisten tiimien työn tuloksella oli selkeä vaikutus 
tuotelaadun paranemiseen. (Minguela-Rata–Arias-Aranda 2009, 388.) Oman tutki-
muksen tulos on yhteneväinen Minguela-Ratan ja Arias-Arandan tutkimuksen tulos-
ten suhteen. Tarvittavan osaamisen varmistaminen ja inhimillisten voimavarojen 
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täysimittainen hyödyntäminen ovat olennaisia asioita tuotekehitystoiminnan onnis-
tumisen kannalta. Omatoimiset tiimit ja valmentava johtaminen luovat pohjan oppi-
van organisaation toteutumiselle.

Järvensivun tutkimuksen mukaan työntekijän oppimat uudet taidot tulisi profiloi-
da kehittämistyön yhteydessä osaksi monipuolisempaa työnkuvaa. Työstä tulee näin 
mielekkäämpää sisältäen uusia kehitysmahdollisuuksia. Opiskelumotivaation kan-
nalta oppimisen suunta ja opeteltavien työtehtävien kiinnostavuus ovat tärkeässä ase-
massa. Monipuoliset työnkuvat ja jatkuva muutos haastavat oppimaan, mutta uusien 
asioiden oppimiseen ei useinkaan varauduta ennakkoon. (Järvensivu 2006a, 225–227.)

Omassa tutkimuksessani todettiin tarvetta uuden oppimisen ja osaamisen kehit-
tämiseen. Tuloksissa painottui uusimpien valmistusteknologioiden tuntemuksen sy-
ventäminen. Teknologian nopean kehityksen tahdissa pysyminen edellyttää asioihin 
syventymistä ja niiden nopeaa omaksumista. Oppimisen esteiksi muodostuvat usein 
rajoitut resurssit ja ajanpuutteesta johtuva kiire. On muistettava, että rajoitettukin 
uusien asioiden oppiminen vaatii varautumista ajan, resurssien ja ylimääräisen kus-
tannusten muodossa.

5.3 TULOSTEN POHDINTA JA KEHITYSKOHTEET

Tutkimuksesta nousi esille, kuinka tuotekehitysprosessin laadukkuus muodostuu 
useiden, jopa osittain vaikeasti hallittavien ja ennustettavien osa-alueiden onnistu-
neisuuden kokonaistuloksena. Tavoitteet on kuitenkin pyrittävä saavuttamaan par-
haalla mahdollisella tavalla. Prosessia hidastavat tekijät on näin ollen paljastettava ja 
pyrittävä yhdessä löytämään ennakoivat keinot ongelmakohtien ratkaisemiseen. En-
nakoinnilla tarkoitan tiedossa olevien esteiden purkamista täsmällisesti harkituilla ja 
valituilla toimenpiteillä. Toimenpiteet vaihtelevat käsillä olevasta tilanteesta ja tule-
vista projekteista. Ennakoivat toimenpiteet voivat olla esiselvityksiä, määrittelyä, 
suunnittelua, aikataulutusta, koulutusta, rekrytointeja ja teknologisia investointeja.

Teknologisten ja inhimillisten resurssien varmistaminen vaatii monenlaisia toi-
menpiteitä. Teknologisilla resursseilla tarkoitetaan teknisiä järjestelmiä, laitteita ja 
ohjelmistoja, jotka edesauttavat tuoteprojekteissa onnistumista. Osaamisen varmis-
taminen voi vaatia uusien osaajien rekrytoimista sekä sisäistä ja ulkoista koulutusta. 
Pidemmät koulutusjaksot voivat olla tarpeen, kun lähtökohtana on tulevaisuuden 
osaamisvaatimusten ja -haasteiden kohtaamisen huolellinen varmistaminen.

Tulevat tuotekehitysprojektit vaativat huolellisen kirjallisen suunnitelman ja te-
hokkaan toteuttamisen valvonnan (Jokinen 2001, 101). Lähes jokainen haastateltavista 
koki projektin määrittelyvaiheen erityisen tärkeänä vaiheena. Tutkimuksen tulokset 
paljastivat, että osa haastateltavista koki nykyisen projektin asetusmäärittelyn ja sitä 
edeltävän esiselvitysvaiheen riittämättömäksi. Haastateltavat toivat esille huolensa 
epävarman asetusmäärittelyn riskivaikutuksesta mm. projektiaikataulussa pysymi-
sen, resurssien riittävyyden ja erikoiskomponenttien tiukan saatavuus- ja aikataulu-
vaatimuksen yhteensovittamisen osalta.
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Tiedonkulussa ja vuorovaikutuksen toimivuudessa todettiin kehittämistä. Oleelli-
sen tiedon siirtyminen sitä tarvitseville oikea-aikaisesti hyödyttää kaikkia osapuolia 
ja on kokonaisuuden kannalta järkevää. Projektityössä yksittäisten projektien reaali-
aikainen tilannetiedon kirjaaminen on jo mahdollista, mutta vaatii uuden asenteen 
omaksumista ja hieman vaivannäköä. Reaaliaikaisen tiedon löytyminen puolestaan 
vähentää kyselyihin vastaamista, jos järjestelmän käyttö omaksutaan oikein ja sitä 
osataan hyödyntää omassa työssä täysipainoisesti. Viestintäkanavien ja -välineiden 
valikoimasta on pyrittävä löytämään omaan toimintaan soveltuvimmat.

Tutkimuksen tuloksissa nousi esille vuorovaikutustaidot ja vaikeus saada työssä 
tarvittavaa tietoa oman osaston ulkopuolelta. Osastojen välisessä kanssakäymisessä 
ja vuorovaikutuksen toimivuudessa esiintyvät puutteet koettiin osaltaan hankaloit-
tavan työn tekemistä. Lähes kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä osastojen väli-
sen tiedonkulun kehittämisen tarpeellisuudesta. Myös erityisosaamisen jakaminen 
toisiin organisaatioihin koettiin joiltain osin tarpeellisena.

Ulkoisen ja konsultoivan koulutuksen hyödyntämiselle ei nähty tarvetta. Osa 
haastateltavista totesi, ettei ulkoinen koulutus välttämättä tuota ylivoimaetua, koska 
nykyinen osaaminen on kehittynyt vuosien kehitystyöhön perustuvan kokemuksen 
ja hiljaisen tiedon siirtymisen kautta. Poikkeuksena edelliseen kohtaan tiedossa ole-
vista uusista teknologioista ja materiaaleista kaivattiin asiantuntijatietoa tai -koulu-
tusta. Koulutus tulisi haastateltavien mukaan järjestää mieluiten paikan päällä uuden 
teknologian vieressä. 

Haastateltavat kokivat työympäristön hallintaan liittyvät elementit pääsääntöisesti 
hyvin toimiviksi. Laitteiden ja ohjelmistojen toimivuudessa tai nopeudessa ei koettu 
olevan ongelmia. Useampi haastateltavista toivoi yhteistä ideointitilaa.

Tutkimuksessa todettiin teknologia- ja projektiosaamisen kehittämistarpeita. Tiedon-
kulun ja projektinhallinnan toivottiin selkeytyvän entisestään uusien tietoteknisten 
järjestelmien ja ohjelmistojen käyttöönoton sekä niiden jatkokehitystoimenpiteiden 
myötä. Haastateltavat toivoivat myös mahdollisuutta kouluttautua ja hankkia tietoa 
ennakkoon tulevaan suunnitteluprojektiin liittyvistä valmistusteknologioista ja -pro-
sesseista. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että uusimpien valmistusteknologioiden syvällinen tun-
teminen edesauttaa paljolti suunnittelijan työtä. Toisaalta myös osavalmistaja hyötyy 
suunnittelijan asiantuntijuudesta ja yhteisen vuoropuhelun kautta valmistusproses-
sin optimiratkaisujen löytyminen helpottuu ja nopeutuu. Turhan työn tekeminen 
vähenee ja kerralla onnistumisen mahdollisuudet kasvavat. Kokonaisvaltainen laadun-
hallinta on kaikkien tuotteen suunnitteluun ja valmistamiseen liittyvien inhimillis-
ten ja teknisten tekijöiden tehokkuuden ja laadukkuuden yhteistulos.

Projektit poikkeavat toisistaan määrällisesti ja laadullisesti. Uudentyyppiset rat-
kaisut ja materiaalit olisi hyvä tuntea ja ottaa hallintaan ennakoidusti. Uusien asioi-
den opiskelu viime hetkellä hidastaa prosessin kulkua ja kuormittaa turhaan suun-
nittelijoita. Ennen projektin aloittamista olisi syytä tehdä jonkinlainen osaamiskar-
toitus ja verrata nykyistä osaamisen tasoa tulevan projektin vaatimuksiin. Kannattaa 
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kuitenkin pitäytyä oleellisissa asioissa, koska kaikkeen uuteen ei kannata alkaa varau-
tumaan.

Projektiosaamisessa todettiin olevan hyvästä osaamisesta huolimatta edelleen ke-
hittämistä. Järjestelmien ja ohjelmistojen käytölle toivottiin yhteistä linjaa ja synkro-
noitua yhteensopivuutta. 3D-tulostin edesauttaisi laadunvarmistamista suunnittelu-
työn alkuvaiheesta lähtien.

Projekteissa opitun hyödyntämiseen ei todettu olevan täysin toimivaa käytäntöä. 
Vartiaisen ym. mukaan valitettavan usein samat perusvirheet toistuvat projektista toi-
seen. Toimintaa korjataan, mutta projektin perusolettamuksia kyseenalaistetaan hy-
vin harvoin. Usein muistetaan kyseenalaistaa vain ensimmäisen tason uusin tekninen 
tieto kehitysprosesseissa tapahtuvien muutosten kautta. (Vartiainen ym. 2003, 128.) 
ISO 9001.2008- standardin vaatimuksen mukaan suunnittelun ja kehittämisen muu-
tokset on tunnistettava ja niistä on pidettävä tallenteita. Muutokset tulee katselmoida, 
todentaa ja kelpuuttaa ennen toteutusvaihetta. Katselmusten arvioinnin yhteydessä 
arvioidaan muutosten vaikutus tuotteen osiin ja kokonaistuotteeseen. (SFS-EN ISO 
9001.2008, 28.) Projektin sulkemisvaiheessa prosessiin ohjeistuksiin tulisi päivittää 
opitut asiat ja historiaan liittyvä olennainen informaatio (Schwalbe 2009, 293).

Suunnittelun laadunvarmistamisesta ja sen toimivuudesta suunnittelijat olivat 
pääosin samaa mieltä. Suunnittelutyön laadunvarmistaminen on jatkuvasti läsnä ole-
vaa ja oma-aloitteista toimintaa. Laadunvarmistusmenetelmien käyttö on riippuvai-
nen suunnittelutyöstä ja -aikataulusta. Ennakoiva laatutyökalujen hyödyntäminen 
koettiin pääosin positiivisena. Suunnittelun laadunvarmistustyökalujen täysimittai-
sessa hyödyntämisessä ilmeni puutteita, mm. QFD- laadun talon menetelmän hyö-
dynnettävyyden osalta. Karjalaisen ja Karjalaisen mukaan valmiiden tieteellisesti 
testattujen mallien käyttö on ensiarvoista kaikessa laadunparantamiseen tähtäävässä 
toiminnassa. Ammattitaitoon luottaminen on riskialttiimpi vaihtoehto perustuen 
kokemukseen ja arvaukseen. (Karjalainen–Karjalainen 2002, 56.) 

Tuotekehitysprosessin kilpailukykyyn ja laatuun liittyvien osatekijöiden määrä on 
suuri. Heikoin lenkki määrittää koko ketjun kestävyyden. Niin voisi sanoa myös tut-
kimuksen kohteena olevan prosessin osalta. Jokisen (2001, 127) mukaan järjestelmän 
luotettavuus riippuu rakenteesta ja sen osien luotettavuudesta. Näkemykseni mukaan 
laadun varmistamisen ja kehittämisen on oltava suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista. 
Itse jakaisin tuotteen suunnittelun laadun kahteen pääkategoriaan, inhimillisiin ja 
teknisiin. Tuotesuunnittelun kaikki osa-alueet on otettava jollain tasolla huomioon 
tai tiedettävä niiden vaikutus kokonaisuuteen. Kaikkiin osa-alueisiin ei kannata pa-
nostaa samalla intensiteetillä. Olisi hyvä tietää etukäteen eri yhteyksien onnistunei-
suuden vaikutus lopputuotokseen. 

Toisaalta aina ei ole järkevää alkaa varmistamaan täysin kaikkia tiedossa olevia 
ongelmakohtia, koska ylimääräinen selvitystyökään ei valmistu ilman tarvittavia re-
sursseja. Sen vuoksi on tärkeää tiedostaa lopputuotteen laadun ja kilpailukyvyn muo-
dostumiseen vaikuttavat asiat ja tehdä tarvittavat toimenpiteet tavoitteeseen pääsemi-
seksi. Johtamisen työkaluna kannattaa hyödyntää laadunhallintajärjestelmään kuu-
luvaa prosessin laadun jatkuvan parantamisen silmukkaa, joka esitettiin kuviossa 10. 
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Tulevaisuuden kilpailussa pärjääminen vaatii yrityksiltä kykyä kehittää innovatii-
visia ratkaisuja markkinoille kilpailijoitaan nopeammin. Hokkasen–Strömberin mu-
kaan idea on kyettävä tuotteistamaan nopeasti innovaatioksi. Kärjistetysti sanottuna 
tuottoisa idea voi olla huomenna entinen mahdollisuus. Joustavuus on yksilöiden ja 
organisaatioiden kykyä ja ripeyttä johdattaa innovatiivinen idea läpi esteiden, haas-
teiden ja byrokratian tuotteeksi asti. Menestyksen perusta on strategisessa ketteryy-
dessä, koska siinä vaiheessa asetetaan toiminnan suuntaviivat profiloituen asiakas-
kunnan tarpeisiin. (Hokkanen–Strömberg 2003, 313.) 

Tutkimus vahvisti näkemystäni inhimillisten voimavarojen täysimittaisesta hyö-
dyntämisestä ja on yhteneväinen Honkasen ja Strömbergin toteamuksen suhteen. 
Inhimillisten voimavarojen täysimittainen hyödyntäminen on yksi olennaisimmista 
asioista onnistua tuotekehitystoiminnassa. Oppivan ja osaavan organisaation jäsenet 
luovat yhdessä puitteet ja menetelmät tavoitteeseen pääsemiseksi. Moni haastatelta-
vista kaipasi prosessiin lisää ennakointia ja suunnitelmallisuutta sekä selkeyttä pää-
töksentekoon ja koulutusta uusista teknologioista.

Prosessin menestystekijöiden on oltava kunnossa, jotta projekteissa onnistutaan. 
Motivaatioprosessin voi sanoa olevan yksi laadunhallintajärjestelmän tärkeimmistä 
asiantuntijaorganisaation prosesseista. Hyvä työmotivaatio muodostuu omasta teh-
tävästä ja siinä onnistumisesta. (Pesonen 2007, 14, 31.) Oppiva organisaatio yhdisty-
neenä innostuneisuuteen on lähtökohta tavoitteeseen pääsemiseksi. Ilman motivoitu-
nutta henkilöstöä tulosten saavuttaminen voi osoittautua haasteelliseksi, ellei jopa 
mahdottomaksi. Honkasen–Strömbergin (2003, 99) mukaan tavoitteeseen pääsemi-
seksi tarvitaan ryhmien ja koko henkilöstön yhteistä puurtamista yhteisen tiedon ja 
kokemuksen lisääntymisen kautta. 

Kehittämistyöympäristön on oltava suunnittelua tukeva, mielekäs ja innostava. 
Hyvä työympäristö synnyttää luovuutta, innovatiivisuutta ja luottamuksen ilmapii-
riä, joka innostaa työntekijää antamaan kaikkensa. Haastateltavien mukaan perusasi-
at olivat pääosin kunnossa joitain yksityiskohtia lukuun ottamatta. Kehitystilaan 
kaivattiin tarkkuutta vaativaan työhön erillistä työpistettä sekä yhteistä tilaa pienois-
palavereita varten. Tarpeellisena koettiin lisätä myös esteettisyyden elementtejä uusi-
malla sisustusta ja värimaailmaa.

Tutkimusprosessi on avannut tutkijalle laajemman näkökulman asioihin. Organi-
saation toiminnan kehittäminen on tiiviisti kytköksissä laadun varmistukseen. Tek-
nologia-, projekti- ja vuorovaikutusosaaminen lisäävät kilpailukykyä. Laatu muodos-
tuu ihmisten, prosessien ja järjestelmien yhteistoiminnan tuloksena. Tietoperustan ja 
tutkimustulosten mukaan kokonaisvaltainen laatujohtaminen kattaa edellä mainitut 
osa-alueet. Tietoperustassa todettiin, että asiakastyytyväisyysperustaisella laatujoh-
tamisella tarkoitetaan monissa yhteyksissä myös kokonaisvaltaista laadunhallintaa 
(Lecklin 2006, 116). Esille tulleet näkökohdat puoltavat tuotekehitysprosessin laadun 
varmistamisen merkityksellisyyttä kokonaisvaltaisen laadunhallinnan toimintatapo-
ja ja -menetelmiä soveltaen.

Tulevaisuuden monimutkaistuvat teknologiset järjestelmät tarkoittavat myös 
VTT:n mukaan kiristyviä laatu-, turvallisuus- ja tehokkuusvaatimuksia. On kyettävä 
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luomaan uusia menetelmiä, välineitä ja lähestymistapoja järjestelmien suunnitteluun, 
kehittämiseen ja niiden hallintaan. Tavoitteina ovat kustannusten minimointi koko 
tuoteprosessissa, tuoteprosessin ja -tiedon parempi hallinta, tuotteen laadun varmis-
taminen ja tuotekehitysajan lyhentäminen.  (VTT 2012.)

Tutkimuksen kohteena oleva prosessi, sen vaiheet ja toimintatavat on kuvattu yri-
tyksen laadunhallintajärjestelmään. Laadun ja toiminnan kehittämisen impulssi tu-
lee yleensä asiakaskunnasta, jonka jälkeen prosessin laaduntuottokykyä lähdetään 
niiltä osin kehittämään. Systemaattisen kehitystyön tuloksena muodostuneet stan-
dardoidut toimintamallit liitetään osaksi laatujärjestelmää. Oma näkemykseni ISO 
9001.2008- järjestelmän osuudesta laadun kehittymisen mahdollistajana vahvistui 
tutkimuksen myötä. Järjestelmälähtöinen johtaminen edellyttää mahdollisimman 
käytännönläheisen toimintatavan ja menetelmät hyvin toimiakseen. Kohdeorgani-
saatiossa näin pyritään toimimaan jatkuvan parantamisen keinoin ja menetelmin.

Multimäen tutkimuksen mukaan SFS-EN ISO 9001.2008- standardiin tarvitaan 
lisää ennakoitavuutta. Yrityksen tulisi kirjata laatujärjestelmään tavoitteet yksityis-
kohtaisemmalla tasolla. Laadun vuosisuunnitelmaan tulisi asettaa merkittävimmät 
tavoitteet. Multimäki toteaa standardin antamaa tulosta laadusta seuraavasti:

ISO on alkanut tulkita laadunhallintastandardia julkaisemalla ohjeita tulkinnasta 
sekä laatujärjestelmän rakentamisesta ja auditoinnista. Tästä huolimatta vaikeuk-
sia on edelleen. Standardi sisältää vain ”mitä osuuden”, vaikka rakentamisessa tar-
vittaisiin ”miten osuutta”. Tästä seuraa, että auditoijat ja laatuasiantuntijat voivat 
tulkita ”miten osuuden” haluamallaan tavalla, jolloin yhtenäisyys pienenee ja yksi-
löiden kuten auditoijien ja laatuasiantuntijoiden merkitys kasvaa standardin oi-
kean tulkinnan osalta. Toinen ongelma on ISO- materiaalin laajuus ja yleisluontei-
suus. (Multimäki 2009, 15.)

Tutkimuksen kohteena oleva prosessi on arvioitu laadunhallintajärjestelmän vaati-
musten mukaan säännöllisillä sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Tuotekehityspro-
sessin sisäisessä auditoinnissa todetut puutteet liittyivät projektien dokumentointiin, 
päätöksentekoon sekä niiden ylöskirjaamiseen. Sisäisen auditoinnin palautteen 
vuoksi päätin jättää dokumentoinnin pois haastatteluteemoista. Toisena syynä oli 
vasta käyttöön otettu intranetin projektienhallintatyökalu. Silloisille kehitysprojek-
teille laadittiin projektinhallinnan työkalun käyttöönoton yhteydessä asetusdoku-
mentit ja karkea aikataulutavoite. Määrittely ei ollut vielä silloin välttämättä täysin 
kattava. Pääasia oli, että olemassa olevat kehitysprojektit, niiden tilanne, aikataulu ja 
eteneminen tallennettiin samaan paikkaan. Multimäen tutkimuksen tulos puoltaa 
myös tämän tutkimuksen tulosten pohjalta kehittää järjestelmälähtöisen laadunvar-
mistuksen ohjaavuutta ennakoidumpaan suuntaan.

Laatuun läheisesti kytköksissä olevaa tuoteturvallisuutta ei voi jättää huomioimat-
ta. Turvallisuusriskeissä on aina pyrittävä nollatoleranssiin. Mahdollisille sallituille 
riskitekijöille on löydyttävä uskottavat perustelut. Turvallisuusriskien osalta nollato-
leranssiin pyrkiminen rajoittaa tietysti tuotekehityksen innovatiivisuutta. Riskien 
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välttämiseksi valitettavan monesti on päädyttävä todettuun ja turvalliseen ratkai-
suun täysin uudentyyppisen ja innovatiivisen sijasta.

Tutkimuksen pääkysymys vaikuttaa yksiselitteiseltä, mutta tutkimus osoitti, kuin-
ka asiakastyytyväisyys muodostuu monen tekijän yhteisvaikutuksen tuloksena. Toi-
minnan tulee olla kannattavaa, jonka vuoksi laadun ja kannattavuuden optimointi on 
tärkeää. On osattava määrittää prosessin ja lopputuotteen muuttujien laatutaso. Kan-
nattavuuden ja kilpailukyvyn turvaamiseen tarvitaan myös osaamista tunnistaa ne 
tekijät ja komponentit, joiden ei välttämättä tarvitse olla parasta mahdollista laatua.

5.4 LUOTETTAVUUSARVIOINTI JA TULOSTEN HYÖDYNNETTÄVYYS

Tulosten luotettavuudella eli reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten tarkkuutta. Tulos-
ten täsmällisyys on olennaista mittausten toistoista huolimatta. Tutkimuksen luotet-
tavuuden voidaan katsoa olevan suoraan verrannollinen mittausten luotettavuuteen. 
(Vilkka 2005, 16; Metsämuuronen 2006b, 56.) Lincolnin ja Guban mukaan tieteellisen 
tutkimuksen luotettavuustarkastelun lopputuloksen kokonaisuus on ratkaisevampi 
kuin sen osien summa. Luotettavuustarkastelun tarkoituksena on selvittää, kuinka 
luotettavaa tietoa tutkimus on tuottanut. (Lincoln–Guba 1985, 39.)

Kaikessa tutkimustoiminnassa pyitään välttämään virheitä, siitä syystä tehdään 
yksittäisten tutkimusten luotettavuusarviointi. Tutkimusta on arvioitava kokonai-
suutena, jotta varmistutaan sisäisen johdonmukaisuuden toteutumisesta. Tärkeimpi-
en erillisten osioiden tulee täyttää itsenäiset luotettavuuskriteerit ja niiden on oltava 
sopusoinnussa suhteessa toisiinsa. Tutkijan tulee tuottaa lukijoille uskottava selitys 
aineiston kokoamisesta ja analysoinnista. (Tuomi–Sarajärvi 2009, 134, 140–141.)

Tutkimuskohteeseen tutustuminen on tärkeää, että tutkija on perillä tutkimuskon-
tekstista ja sen liitynnöistä laajempaan toimintaympäristöön ja verkostoihin. Pereh-
tymällä tutkimuskohteeseen tutkija myös valaa luottamusta itsensä ja tutkittavien 
välille. (Lincoln–Guba 1985, 301–316.) Tutkimuksen uskottavuuden parantamiseen 
tutkimusmenetelmän näkökulmasta on olemassa useita eri tapoja. Omassa tutki-
muksessani näistä toteutuu tutkijan pitkällinen tutustuminen haastattelukohteeseen 
ja toimintaympäristön luonteeseen.

Laadullinen tutkimus perustuu paljolti tutkijan omaan intuitioon, tulkintaan ja 
järkeilyyn jonka vuoksi samasta aineistosta mahdollista tehdä monta erilaista päätel-
mää. Samasta aineistosta on siis mahdollista tehdä myös ristiriitaisia päätelmiä. (Met-
sämuuronen 2006b, 82.) Mielestäni oman intuition seuraaminen on osittain jopa 
suotavaa, kun muistaa pitää huolen tutkimuksen objektiivisuuden ja luotettavuuden 
toteutumisesta koko tutkimusprosessin ajan. Koen laadullisen tutkimuksen teossa 
näin jälkeenpäin yhteneväisiä elementtejä esimerkiksi suunnittelu- ja valmistuspro-
sessien suhteen. Toteutuksen ja etenemisen tyylit vaihtelevat, kunhan muistaa, että 
prosessi etenee loppuun asti sovittujen pelisääntöjen, määräysten, ohjeiden ja stan-
dardien mukaan.

Karjalaisen ym. (2002, 81) mukaan virhetarkastelu ja luodun mallin oikeellisuus on 
tieteessä keskeistä. Vilkka painottaa validiteetin tarkoittavan tutkimusmenetelmän 
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kykyä mitata tutkimuksella tavoiteltua asiaa. Systemaattista virhettä ei pätevässä tut-
kimuksessa voida sallia. Validiuden tarkastelu tulisi näin ollen huomioida jo suunnit-
teluvaiheessa. (Vilkka 2005,161.) Metsämuuronen määrittelee validiteetin keskeisen 
luotettavuussisällön tarkoittavan mittaustapahtuman luotettavuutta. Varmistutaan 
mitataanko varmasti sitä mitä on tarkoitus mitata. (Metsämuuronen 2006b, 56.)

Eskola ja Suoranta toteavat tulkintojen kestävyyden ja syvyyden olevan yleistettä-
vyyden ehtoja (Eskola–Suoranta 1998, 67). Metsämuuronen painottaa ulkoisen validi-
teetin käsittävän tutkimuksen yleistettävyyden tarkastelun (Metsämuuronen 2006b, 
56). Yleistettävyys on kestävä kontekstivapauden vakuutus. Yleistettävyyden arvo 
määräytyy kyvyssä mukautua pyrkimykseen, ennusteeseen ja valvontaan. (Lincoln–
Guba 1985, 110.)

Tulosten siirrettävyydellä tarkoitetaan pyrkimystä kerätä empiirisiä todisteita 
kontekstien yhteneväisyyden suhteen. Siirrettävyys riippuu tutkitun ympäristön ja 
sovellusympäristön samankaltaisuuden asteesta. Tarkasti selostetun tutkimuksen to-
teutus mahdollistaa myös lukijan pohtia tulosten siirrettävyyttä toiseen ympäristöön. 
Tulosten siirrettävyys ei tarkoita yleistettävyyttä. (Lincoln–Guba 1985, 298.)

Tutkimuksen tulosten vahvistettavuuden on liityttävä koko tutkimusprosessiin. 
Tutkimuksen tulosten on perustuttava aineistoon. Tutkijan omat näkemykset ovat 
tulkintoja tuloksista. (Lincoln–Guba 1985, 300.) Olen pyrkinyt kertomaan tutkimuk-
sen etenemisen vaiheet riittävän yksityiskohtaisesti ja tarkasti, jotta lukijalle ei jäisi 
epäselvyyttä tutkimuksen kulusta ja tuloksista, joihin tutkimuksessa on päädytty. 
Tutkimuksen tekoon ja aineiston analysointiin koen itselläni olleen riittävästi aikaa.

Tietoperusta on rakennettu tukemaan tulosten muodostumista ja johtopäätökset 
osion arvioivaa ja osin kriittistäkin vuoropuhelua tulosten suhteen. Tietoperusta toi-
mii osaltaan myös tutkimuksen luotettavuusarvioinnin apuvälineenä. Tietoperusta 
on muodostettu riittävän laajaksi, jotta lähteet kattavat aiheeseen liittyvän tutkimus-
tiedon ja tulosten muodostumisen. Tässä tutkimuksessa on paljon asiaa johtamisesta. 
Näen sen tarpeellisena tutkimuksen tavoitteen ja tutkimuskohteen järjestelmällisyy-
den vaatimusten toteutumisen kannalta. Tietoperustan lähde- ja tutkimuskirjallisuu-
teen on syvennytty mielestäni riittävässä määrin tutkimusaihepiiriin ja sen laajuu-
teen nähden. 

Tutkimushaastattelut, haastattelujen ajankohdat ja – kestot sekä teemahaastattelu-
kysymykset olen raportoinut yksityiskohtaisesti. Haastateltavat saivat aikaa varautua 
haastattelutilanteeseen. Haastattelut etenivät samalla kaavalla ensimmäisestä viimei-
seen haastateltavaan, vaikka itse haastattelutilanteissa joustettiin aineiston runsau-
den ja monimuotoisuuden turvaamisen vuoksi. Saatuja tuloksia on pyritty arvioi-
maan kriittisesti pohtien eri näkökulmien vaikutusta tietoperustan, muiden tutki-
musten ja tutkijan oman näkemyksen suhteen. 

Tutkimuksen tavoitteena oli teknisen tuotekehitysprosessin laadun varmistami-
nen ja kehittäminen. Tutkimuksen tehtävänä oli vastata pääkysymykseen, miten tuo-
tekehitysprosessin laatu tulisi varmistaa, että asiakastarve täyttyy ja strategiset tavoit-
teet saavutetaan. Pääkysymyksen alakysymyksiä olivat, miten tuotekehitysprosessin 
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laadunseuranta tulisi toteuttaa ja mitkä prosessin osa-alueet ja vaiheet vaativat jatko-
kehitystoimenpiteitä.

Tutkimuksen tulosten perusteella tuotekehitysprosessin laadunvarmistamista voi-
daan kehittää ja parantaa. Tuloksista selviää, että prosessin laadunvarmistamisessa 
on joillain osin kehitettävää ja parannettavaa. Tutkimuksen avulla saatiin selkeät vas-
taukset pää- ja alakysymyksiin. Tutkimuksessa esille tulleet kehitys- ja investointieh-
dotukset ovat toteuttamiskelpoisia. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää joiltain 
osin suoraan kehitettäessä tuotekehitysprosessia ja sen laadunvarmistamista. Kaikkia 
tutkimuksesta saatuja tuloksia ei ole järkevää pyrkiä toteuttamaan kerralla, koska 
laadun kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja siinä tulee edetä harkituin askelin ta-
voitteiden suuntaisesti. Osa tuloksista voi vaatia vielä jatkokehitystä ennen käyttöön-
ottoa.

Tämän tutkimuksen tulokset ovat alussa tehdyn rajauksen mukaisia. Suunnittelun 
teknisiin yksityiskohtiin ja suunnittelijan työn kulkuun ei ole tutkimuksessa otettu 
kantaa. Tulokset ovat tuotekehitysprosessin vetäjästä ja organisoinnista riippumatto-
mia. Tulosten soveltuvuus on toisaalta myös riippumaton prosessin läpi menevistä 
projekteista. Projektien määrä tai laatu ei vaikuta tulosten soveltuvuuteen ja hyödyn-
nettävyyteen. Näin ollen vuodenajasta johtuvilla sesonkivaihteluilla ei ole myöskään 
merkitystä tulosten riippumattomuuden suhteen. Prosessin ja sen toiminnan subjek-
tiivinen vertaaminen tuloksiin ei edellä mainittujen perustelujen mukaan ole perus-
teltua. Tulosten hyödyntämisessä on muistettava oman katsantokannan objektiivi-
suus tutkimuksen laajuuteen nähden. 

Tulosten vaikutusta toiseen tuotekehitysprosessiin tulee arvioida tapauskohtaisesti. 
Arvioinnissa on otettava huomioon toimialan vaikutus tulosten siirrettävyyden arvi-
oinnissa toiseen tuotekehitys- tai kehitysprosessiin. Teknisen toimialan prosessiin 
siirrettävyys voi olla helpommin toteutettavissa, mutta myös sen arviointi on tehtävä 
aina tapauskohtaisesti ja harkintaa käyttäen.

Tutkimuksesta saatujen tulosten ja niistä tehtyjen johtopäätösten perusteella mah-
dollisia jatkotutkimuksen aiheita voisivat olla projektin määrittelyn tutkiminen sekä 
arkkitehtuuri- ja detaljisuunnittelun laadun varmistamisen kehittäminen. Suunnit-
teluprosessin loppuvaiheen osalta voitaisiin tutkia komponenttien valmistuksen ja 
kokoonpanotyön laadun varmistamista sekä niiden prosessien kehittämistä. Esitetyt 
jatkotutkimusehdotukset ovat teknisen olemuksensa vuoksi parhaiten insinöörityön 
aiheiksi soveltuvia.
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Liite 1. Tutkimuksessa käytetyt keskeisimmät käsitteet ja lyhenteet 

Asiakastarve Asiakkaan tuotteelta tai palvelulta vaatimat ominaisuudet.  
Ominaisuudet koostuvat useimmiten monista eri dimensioista. (Lecklin 2006, 57.)

Asiakas-
tyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys muodostuu määritellyistä ja määrittelemättömistä tekijöistä. Asiakas 
yleensä itse määrittelee tärkeinä pitämänsä ominaisuudet. Määrittelemättömiä laatutekijöitä 
puolestaan pidetään itsestäänselvyyksinä. (Hokkanen–Strömberg 2003, 152.)

Auditointi
Auditointi on yrityksen sisäistä tai ulkoista riippumatonta arviointia. Auditoinnissa arvioidaan 
onko prosessit tarkoituksenmukaisia ja toimivia sekä täyttävätkö ne vaaditut kriteerit.
(Lecklin 2006, 72–73.)

QFD
Laadun talo (Quality Function Deployment, QFD) muuntaa asiakkaan tarpeet 
tuoteominaisuuksiksi. Menetelmää hyödynnytetään esim. tuotekehityksen 
vaatimustenhallinnassa. (Cohen 1995, 11.)

Dialogi Dialogi on kahden tai useamman ihmisen vuoropuhelua, jossa pyritään keskinäiseen 
yhteisymmärrykseen. Dialogisuus on vastavuoroinen suhde. (Mönkkönen–Roos 2010, 126.)

Innovaatio
Innovaatio on sen perusmääritelmän mukaan kaupallisesti hyödynnettävä menestyksekäs 
uusi idea. Innovaatio ts. uudennos on tavallisimmin tuote-, keksintö-, prosessi-, palvelu- tai 
liiketoimintainnovaatio.(Apilo–Taskinen–Salkari 2007, 22–23.)

Kilpailukyky Kilpailukyky merkitsee yrityksen kykyä selviytyä taloudellisen kilpailun olosuhteissa 
syventyen johtamiseduksi (Santalainen 2009, 164–165). 

Kilpailu-
strategia

Kilpailustrategia on valintatilanne, jossa yritys päättää miten asemoituu, kilpailee ja 
menettelee muita markkinoiden voimia vastaan (Santalainen 2009, 67–71).

Laatu Laatu-termiä käytetään kuvaamaan esim. tuotteiden, prosessien ja palvelujen  
ominaisuuksia sekä niiden haluttavuutta (Salomäki 2003, 23–26).

Laadun-
varmista minen

Laadunhallinnan osa-alue, joka keskittyy antamaan luottamuksen siihen, että 
laatuvaatimukset tullaan täyttämään (Angelva 2012).

Laadun-
hallinta

Koordinoidut toimenpiteet organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi  
laatuun liittyvissä asioissa (Angelva 2012).

Prosessi Prosessi on sarja suoritettavia toimenpiteitä, jotka tuottavat määritellyn lopputuloksen. 
Prosessia voi mitata virtausmäärällä. (Kettunen 2008, 130.)

Projekti Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Projekteilla on 
tarkkaan määritelty alku ja loppu sekä aikataulu toteutusta varten. (Kettunen 2008, 130.)

FMEA 
Vika- ja vaikutusanalyysi (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA) on tekniikka, jonka avulla 
voidaan määritellä ja tunnistaa sekä eliminoida tunnetut ja potentiaaliset virheet prosessissa 
(Lecklin 2006, 184–185).

PDCA
PDCA (Plan, Do, Check, Act) -mallin mukainen suunnittelun, toiminnan, arvioinnin ja 
kehittämisen jatkuva sykli organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa parantaa 
laatua (Pesonen 2007, 63–64).

TQM TQM (Total Quality Management) on kokonaisvaltainen laatujohtamisen malli  
(Besterfield 2004, 3).

Riskien hallinta Riskienhallinta on seurauksiltaan merkittävien kielteisten tapahtumien (riskien) 
järjestelmällistä määrittelyä ja niihin varautumista (Leppänen 2006, 164–165 ).

Jatkuva paran-
taminen

Toistuvaa aktiivista toimintaa toiminta, jossa etsitään kehittymismahdollisuuksien 
havaitsemista ja käyttämistä hyödyksi kaikessa yrityksen toiminnassa (Salomäki 2003, 33 ).

Muutos-
vastarinta

Muutosvastarinta tarkoittaa muutoksen tai sen suunnittelun vastustusta ja kritisointia, joka 
ilmenee yksilöiden tai ryhmien käyttäytymisessä. Muutosvastarinta estää yleensä myös 
uuden oppimista. (Honkanen 2006, 342, 344, 348, 352.)
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Liite 2. Teemahaastattelu ja haastattelukysymykset 

Tutkimukseni tavoitteena on löytää keskeisimmät kehityskohteet, joilla tuotekehitys-
prosessinprosessin laatu varmistetaan. Tarkoituksena on tutkimuksellisella tavalla 
selvittää tuotekehitysprosessin toimivuus, sekä löytää ne toiminnan osa-alueet, sol-
mukohdat ja tekijät, jotka voivat heikentää asiakasvaatimusten ja strategisten tavoit-
teiden toteutumista. Laadun varmistamisen kehittämisellä pyritään varmistamaan, 
että lopputuote vastaa mahdollisimman hyvin määriteltyjä tavoitteita. 

Tutkimukseni tehtävänä on vastata pääkysymykseen:
•	  Miten tuotekehitysprosessin laatu tulisi varmistaa, että asiakastarve täyttyy ja 

strategiset tavoitteet saavutetaan?

Pääkysymystä täydentävät alakysymykset:
•	 Miten tuotekehitysprosessin laadunseuranta tulisi toteuttaa?
•	 Mitkä prosessin osa-alueet ja vaiheet vaativat jatkokehitys-toimenpiteitä?

Haastattelun runko
Haastattelun avulla on tarkoitus saada selville tuotekehitysprosessin nykytila,
osaston osaaminen ja kyvykkyys suhteessa vaatimuksiin ja kuinka prosessin 
toimintaa ja laadun varmistusta tulisi kehittää. 

Teemat ja kysymykset

1.  Kuinka hyvin arvioisit saavuttavamme strategiset tavoitteet  
nykyisellä tuotekehitysprosessilla ja organisaatiolla?

- asiakastarpeen riittävä sisäistäminen
-  strategisten tavoitteiden sisäistäminen (kaupallisesti menestyviä ja teknisesti 

toimivia)
- vaatimusmäärittely ja käyttöönoton välinen toiminta (byrokraattisuus)
- käyttäjäkeskeisyyden huomioiminen suunnittelussa.
- aikataulun realistisuus
- riskikartoitus
- projektien ositus
- onko lisäosituksen tarvetta ja millaista
- tulisiko tehdä väliarviointeja suhteessa suunnitelman tavoitteisiin
- prosessin toimivuus
- organisaation mitoitus ja soveltuvuus
- ympäristönäkökulmien huomiointi
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2.  Onko tuotekehitysosaston sisäinen työilmapiiri  
kehitystoiminnan kannalta suotuisa ja innostava?

- työilmapiiri
- työviihtyvyys
- tuen saanti
- yhdessä oppiminen
- kommunikointi
- tiedonkulku
- positiivisuus
- realismi
- avoimuus

3.  Tulisiko osastojen välisessä yhteistyössä tapahtua muutoksia ja millaisia, jotta ne 
tukisivat nykyistä paremmin tuotekehitysprosessin tavoitteita?

- osastojen välisen yhteistyön toimivuus
- tuen saanti tarvittaessa
- kommunikointi ja vuorovaikutteisuus
- toisten työnkuvan ymmärtäminen ja arvostaminen
muutostarve

- onko työvaiheissa päällekkäisyyttä
- hidastavat tekijät ja pullonkaulat
- byrokraattisuus

4.  Ovatko laadunvarmistustoimintamme ja -toimenpiteemme riittävän kattavia ja 
hallitusti johdettuja laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseen?

- suunnittelun laatu
- ennakoiva laadunvarmistustyö
- vika-vaikutusanalyysin (FMEA) käyttö ja hyödyt
- tuotevaatimusmäärittelyn (QFD) käyttö ja hyödyt
- päätökset ja niiden ylöskirjaaminen
- protojen määrä, katselmointi ja arviointi
- näytesarjojen tarkistus
- 0-sarjatestien tarkistus, luotettavuus
- ylösajo (tuotekehityksen rooli)
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5.  Mitkä tuotekehitysprosessin toiminnan osa-alueet ja vaiheet vaativat  
jatkokehitystoimenpiteitä ja millaisia? 

- osaaminen ja kyvykkyys
- yhteistyötaidot
- koulutustarve
- töiden priorisointi ja seuranta
- tilanneraportoinnin tarve
- tuotemuutostöiden aikataulutus ja edistymisen seuranta
- testaustoiminta ja – menetelmät
- epäonnistumisten välttämisen ennakointi - miten
- pitkän valmistusajan työkalujen (muottihankinnat) ennakointi
- työvälineiden tarkoituksenmukaisuus
- työympäristön toimivuus ja viihtyisyys
- osastojen välisen yhteistyön sujuvuus
- projekteissa opitun hyödyntäminen
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