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OSAAJA-OPINNÄYTETYÖKILPAILU
nostaa opinnäytetöitä esille

Osaaja-opinnäytetyökilpailu on Satakunnan ammattikorkeakoulun opinnäytetyökilpailu, jossa vuosittain pal-
kitaan edellisen kalenterivuoden opinnäytetöiden parhaimmisto. Palkittavan työn arvosanan tulee olla 5, 
sisällöllisesti oikein laadittu ja kieliasultaan huoliteltu. Vuonna 2016 kilpailuun osallistui yhteensä 148 työtä, 
kaikki työt, joiden arvosana oli 5. 

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

Kutakin sarjaa varten on oma raatinsa, joka arvioi ehdolla olevat työt. Raadit valitsevat kaikista sarjoista 
kaksi palkittavaa työtä, joita ei aseteta paremmuusjärjestykseen. Raati voi myöntää varsinaisten palkintojen 
lisäksi kunniamainintoja ja erikoispalkintoja. Sarjojen raadit esittelevät palkittavat työt ammattikorkeakoulu-
raadille, joka tekee lopullisen päätöksen palkittavista, ja voi erityisin perustein muuttaa palkintojen määrää.

Palkintotilaisuus järjestetään vuosittain kesäkuun valmistumistilaisuuden yhteydessä. Paikalle kutsutaan 
kaikki palkittavat ja kunniamaininnan saaneet. Palkitut ja kunniamaininnan saaneet työt on kerätty tähän 
julkaisuun. Tiivistelmät antavat vain yleiskuvan töistä – julkaisussa on myös linkki opinnäytetyöhön. Kaik-
kia töitä ei ole julkaistu netissä, jolloin niitä voi tiedustella luettavaksi SAMKin kampuskirjastoista. Osaaja-
opinnäytetyökilpailun tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita opinnäytetyön tekemisessä ja nostaa töiden 
arvostusta.

ALKUSANAT
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PÄIVÄKIRJAOPINNÄYTETYÖ PALJASTI NYKYISEN TYÖNI 
MONIPUOLISUUDEN JA HAASTEET SEKÄ TUKI PROJEKTIN ETENEMISTÄ

Virpi Teinilä

Olin työskennellyt sairaanhoitajana lähes 15 vuotta työelämässä pätevällä tutkinnolla ja tehnyt kaksi opin-
näytettä, toisen erikoistumisopinnoista. AMK-tutkinnon puuttuminen vaikeutti jatko-opintohaaveita ja vei 
minut takaisin opiskelemaan. 

Kun Satakunnan ammattikorkeakoulu otti minut avosylin heille opiskelemaan, tiesin, että kolmannen opin-
näytetyön tekeminen tulisi nopeasti aiheelliseksi. Nykyisessä työssäni SPR:n lääkinnällisenä suunnittelijana 
yhteys hoitotyöhön on vain välillinen, sillä asiantuntijatehtävässä kehitän lääkinnällisiä katastrofivalmiusyksi-
köitä ja mietin muun muassa miten laadukasta hoitotyötä voidaan toteuttaa poikkeusolosuhteissa rajoite-
tuilla resursseilla. Lähdin kuitenkin päivittämään hoitotyön tutkintoani työn ohella.

Muistan istuneeni nuorten opiskelijakollegoiden kanssa tunnilla, jossa puhuttiin opinnäytetyöstä ja siitä, että 
aiheet pitää valita työelämäkontakteilta saaduista aiheista. Katsoimme yhdessä opinnäytetyöaiheita netti-
alustalta, josta nopeimmat olivat jo aiheensa valinneet, ja hymyilin mielessäni: mitähän tästä oikein tulee. 

Keskustelin opinnäytetyön ohjaajani ja opetuksen kehittämispäällikön kanssa ja sain luvan valita aiheen 
nykyiseen työhöni liittyen. Olin siitä mielissäni, sillä se tukisi työtäni. Nykyisessä työssäni minulla oli muun 
muassa meneillään projekti, jossa oli kehitettävä lääkehoidon turvallisuutta katastrofivalmiusyksiköissä ja 
sitä, kuinka katastrofiyksikön apteekin toiminta saataisiin hyvin alkuun. Aihe oli siis jo olemassa.

Olin jo ehtinyt tehdä opinnäytetyöhön liittyvää aiheanalyysitehtävää, kun eräällä ohjauskäynnillä sain kuul-
la uudesta ideasta, päiväkirjamuotoisesta opinnäytetyöstä. Ohjaajani oli juuri kuullut aiheesta ja oli aivan 
innoissaan, että se olisi juuri sopiva juttu minulle, pitkän työuran jo tehneelle, työssäkäyvälle opiskelijalle. 
Olimme molemmat hieman ihmeissämme siitä, tämä oikein tarkoittaisi ja voisinko vielä muuttaa työtä? Sain 
kuvauksen mitä päiväkirjamuotoinen opintotäytetyö voisi olla, mitä siltä vaadittaisiin, ja linkin aikaisempiin 
muualla tehtyihin töihin. Luin yhden esimerkkityön, joka noudatti päiväkirjamuotoiselle työlle annettua run-
koa. Päiväkirjamainen prosessi etenee nykytilanteen kuvauksesta, työympäristön sidosryhmien kuvaami-
seen, tarvittaviin vuorovaikutustaitoihin työssä, opiskelija seuraa, pohtii, tulkitsee ja analysoi työtaitojaan ja 
raportoi päivittäisistä työtehtävistään ja oppimisestaan ohjaajalleen (Haaga-Helia www-sivut 2016 & Forma 
2016.) Lukemani esimerkkityö noudatti annettua runkoa ilman mitään erityisesti valittua aihetta, kehitys-
kokonaisuutta tai tuotosta. Mietin omaa työtäni: sitä, teenkö kaavaillun ohjekirjan apteekin perustamisesta 
sekä siihen liittyvän teoreettisen osuuden ja vielä päälle päiväkirjaa – ja koko työ edellä mainitun rungon mu-
kaisesti? Olimme ohjaajani kanssa molemmat uuden edessä. Päätimme kuitenkin rohkeasti lähteä eteen-
päin ja tehdä työstä näköisemme.

Päätimme pitää kiinni sovitusta aihevalinnassa ja siihen liittyvästä kirjallisesta tuotoksesta. Sovin ohjaajani 
kanssa, että raportoin hänelle päiväkirjaani 12 viikon ajalta parin viikon välein. Työni monipuolisuuden vuoksi 
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joka viikolle ei välttämättä osuisi aihevalintaan liittyviä työtehtäviä. Aloitin päiväkirjamerkintöjen kirjaamisen 
aluksi päivittäin työkalenteriini ranskalaisilla viivoilla, ja ajatuksena oli viikon päätteeksi kirjoittaa tekstit auki. 
Hyödynsin päiväkirjamerkintöjä myös viikoittaisessa työsuunnittelussa. Nopeasti huomasin, että päiväkirjan 
kirjoittaminen veikin aikaa. Jos minulla ei olisi ollut muita opintotehtäviä tehtävänä, olisi ollut järkevintä joka 
päivä kirjoittaa teksti valmiiksi, jolloin viikkoanalyysin ja yhteenvedon kirjoittaminen olisi sujunut nopeammin.
Kun olin lähettänyt ohjaajalleni ensimmäisiä viikkoraportteja tiivistelmineen, hän ymmärsi työnkuvani laajuu-
den: ”onpas vaativaa ja monipuolista työtä”. 

Olimme aluksi pohtineet jopa kahden erilaisen tuotoksen tekemistä osana työtä, mutta tässä vaiheessa 
ohjaajani halusi rajata opinnäytetyötäni ja jättää toisen niistä pois. Itse tietenkin totesin, että toden totta 
työtehtäväni vaihtelevat hyvin paljon. Sitä ei voi verrata sairaanhoitajan tehtäviin tai oikeastaan muidenkaan 
työhön, sillä nykyisessä työtehtävässäni Suomessa olemme vain minä ja kollegani. Työn vaativa ammatti-
aito on pitkälti itseopiskeltua. Opinnäytetyössä ei siis ollut järkevää raportoida omasta kehittymisestä, vaan 
oman työn ja opinnäytetyön linkittymisestä toisiinsa. Onkin erittäin tärkeää, että päiväkirjamuotoista työtä 
ohjaavalle opettajalle annetaan riittävästi mahdollisuuksia tutustua opiskelijan työnkuvaan, jotta työn rajaa-
minen ja ymmärtäminen on helpompaa. 

Päiväkirjamerkintöjä kirjoitin hyvin suoraan päivittäisiin työtehtäviini liittyen ja välillä olin itsekin ihmeissäni, 
miten asiat linkittyivät toisiinsa ja mitä haasteita ja onnistumisia työssäni tuli esiin. Olin kuitenkin innoissani, 
kun pystyin löytämään punaisen langan päivätyöni ja päiväkirjaopinnäytetyön välillä Olimme valinneet työhö-
ni keskeisen sanaston ja painotin teksteissä niitä. Tein viikoittaisten raporttien loppuun tiivistelmän käyttäen 
sisällönanalyysia ja pyrin lisäämään tekstin informaatioarvoa korostamalla keskeistä sanastoa päiväkirja-
merkinnöistä, osoittaakseni kuinka aihe ilmeni työssäni. Tein myös johtopäätöksiä ilmiselvistä sekä piilossa 
olevista viesteistä aihevalintaani liittyen. 

Tekstejä kirjoitin aluksi hyvin suoraan, enempää suodattamatta, jotta itse pystyisin identifioimaan oleelliset 
asiat ja mitä niiden eteen on tehtävissä. Eettisesti ajatellen, tällainen päiväkirja ei todellakaan sovellu kir-
joitettavaksi hoitotyössä, sillä yksityiskohtaisen kokemuksen kirjoittaminen ei takaa tietosuojaa. Omassa 
työssänikin päädyttiin loppujen lopuksi työnantajani toiveesta siihen, että päiväkirjaa ei kokonaisuudessaan 
julkaistu. Olin kirjoittanut 38 sivua päiväkirjamerkintöjä 1,5-rivivälillä, mutta julkaistuun työhön tulivat vain 
viikoittaiset tiivistelmät kahden viikon jaksoissa. 

Ohjaajani oli tukenani koko prosessin ajan ja piti huolta siitä, etten haalisi enää yhtään lisää työtä. Ohjaus-
käynneillä kokonaisuus selkiintyi kerta kerralta meille molemmille, sillä ohessa tein kirjallista osuutta ja myös 
projektin tuotosta. Niin se punainen lanka vihdoin löytyi ja sitoi kokonaisuuden yhteen.

Lopullisen opinnäytetyön kirjallisen osuuden tein annettua runkoa mukaillen, liittäen siihen päiväkirjaosuu-
den ja kuvauksen projektin tuotoksesta. Työni olisi kenties voinut koostaa toisellakin tavalla, mutta meillä oli 
kuitenkin mahdollisuuksia itse vaikuttaa kokonaisuuteen. Olimme ohjaajani kanssa lopputulokseen tyytyväi-
siä, vaikka siitä tulikin laaja. 
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Jälkikäteen olen vielä palannut päiväkirjamerkintöihin ja tehnyt erillisiä analyysejä muun muassa syy-seu-
raussuhteista ja hyödyntänyt niitä uusia työsuunnitelmia tehdessäni.

Itse koen, että päiväkirjamainen työ on hieno mahdollisuus työssäkäyvälle opiskelijalle, jos se alusta asti 
rajataan ja määritellään tarkasti. Työn tekeminen soveltuu opiskelijalle, jolla ei ole samaan aikaan muita opin-
toja meneillään ja joka pystyy panostamaan yhtäjaksoisesti 12 viikon ajan vain opinnäytetyöhön. Työnan-
tajalle päiväkirjamuotoista opinnäytetyötä tekevä työntekijä tuo ainutlaatuisen mahdollisuuden kuvatessaan 
yksityiskohtaisesti mitä työ oikeasti on. Usein työnantajilla ei voi olla tarkkaa käsitystä siitä, mitä työnteki-
jät päivittäisessä työssään tekevät. Päiväkirjaopinnäytetyöstä saatua tietoa tulisi ehdottomasti hyödyntää 
muun muassa henkilöstön koulutuksessa ja resursoinnissa.

Kirjoittaja on 42-vuotias sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja Tampereel-
ta vuodelta 1997. Hän on työskennellyt sairaanhoitajana pääasias-
sa Suomessa ja Norjassa päivystystyössä, sekä useita kertoja SPR:n 
avustustyöntekijänä katastrofialueilla. Nykyisin hän työskentelee SPR:n 
logistiikkakeskuksessa, katastrofialueille lähetettävien terveydenhuollon 
yksiköiden lääkinnällisenä suunnittelijana. Teinilä päivitti sairaanhoitaja-
tutkintonsa AMK-tutkinnoksi SAMKissa 2016 jatko-opintohaaveiden 
vuoksi.

Lähteet

Forma, E-L. 2016. Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö AMK-tutkinnossa -pilotti. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Haaga-Helia www-sivut. 2016. Kehitteillä päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö. Viitattu 22.5.2016.  

https://blogit.haaga-helia.fi/amkpeda/2014/04/16/kehitteilla-paivakirjamuotoinen-opinnaytetyomalli/
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TYÖELÄMÄ ON VAHVASTI LÄSNÄ AMK-OPINNÄYTETÖISSÄ

Eeva-Leena Forma, opetuksen kehittämispäällikkö

Yli 50 prosenttia korkeakouluopiskelijoista käy työssä opintojensa aikana. Suomalainen korkeakouluopiske-
lija työskentelee useimmiten omaa koulutusalaansa vastaavissa tehtävissä. Toisaalta jokaisen opiskelijam-
me opintoihin sisältyy työelämään tehtäviä jaksoja erilaisten projektien ja vierailujen merkeissä ja jokainen 
opiskelijamme suorittaa opinnoissaan ohjatun harjoittelujakson, jonka pituus vaihtelee tutkinnon mukaan 
puolesta vuodesta reippaaseen puoleentoista vuoteen. AMK-tutkinnossa onkin luonnollista, että opinnot 
kytkeytyvät vahvasti työelämän osaamistarpeeseen ja että opiskelija pystyy yhdistämään opintonsa osaksi 
omaa työtään. 

Opinnäytetyössä työelämäyhteistyö huipentuu. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt ovat työelämää kehit-
täviä ja opiskelijan koulutusalan mukaista erityisosaamista syventäviä töitä. Työssä käyvä opiskelija saa 
niissä hyvän mahdollisuuden kouluttautua kehittävään ja tutkivaan työotteeseen, ohjatusti, asiantuntijan 
tukemana. Työnantaja saa käyttöönsä uusia menetelmiä ja ratkaisuja käytännön ongelmiin ja kehittämis-
kohteisiin. Ammattikorkeakoulu puolestaan vahvistaa ja syventää työelämäyhteistyötään joka vuosi sadoilla 
uusilla opinnäytetöillä.

Tähän julkaisuun on koottuna vuoden 2016 opinnäytetöiden parhaimmistoa SAMKista. Julkaisussa on 
myös artikkeli ammattikorkeakoulujen uusimmasta opinnäytetyöavauksesta, päiväkirjamuotoisesta opin-
näytetyöstä. Opinnäytetyö on perinteisesti ollut tutkimus- tai kehittämistyö, jolla on tarkkaan määritetty tutki-
mustyön tai projektityön rakenne. Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö näyttää soveltuvan hyvin opinnäytetyö-
hön, jossa opiskelija on jo kiinnittynyt työelämään ja haluaa opinnäytetyön avulla kehittää omaa tai työhönsä 
liittyvää ammatillista osaamista. Projektiopinnäytetyötä selkeämmin päiväkirjaopinnäytetyö henkilökohtais-
taa työhön liittyvän osaamisen kehittämistä. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan 
valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. 
Päiväkirjaopinnäytetyössä yhdistyy teoreettinen, tutkimustietoon perustuva tietämys oman osaamisen ja 
sen kehittymisen reflektointiin. Parhaimmillaan hyödyn saa koko organisaatio esimerkiksi uusina ja entistä 
laadukkaampina toimintamalleina.

Mistä on ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt tehty?

SAMKissa toteutettiin laaja opinnäytetöiden sisäiseen auditointiin pohjautuva tarkastelu viime vuonna. Tar-
kastelun tuloksena todettiin monialaisuuden toteutuvan myös opinnäytetöissä. AMK-opinnäytetöiden ai-
heet ovat monialaisessa ammattikorkeakoulussa moninaiset ja koulutusalakohtaisesti tekemisen perinne 
eroaa myös. Erot näkyvät muun muassa siinä, miten laajasti työt pohjautuvat aiempaan tutkimukseen tai 
miten tiukasti aiheet sidotaan opinnäytetyön aiheen mukaiseen alakohtaiseen työelämän lainsäädäntöön. 
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Myös se vaihtelee, miten objektiivinen tarkastelukulma opinnäytetyössä on. Toisinaan se on hyvinkin ob-
jektiivista prosessin kehittämistä, toisinaan enemmän oman osaamisen ja ammatillisen kehittymisen reflek-
toivaa tarkastelua. 

Tämä erilaisuus on rikkaus. Toisaalta se herättää myös kysymyksiä siitä, mikä on riittävää, kuinka paljon 
lähteitä pitää olla, minkä laatuisia lähteet voivat olla, mikä on opinnäytetyön kieli- ja ilmaisutaitovaatimus, 
mikä on opinnäytetyöraportin merkitys suhteessa siihen, mitä esimerkiksi opinnäytetyöhön liittyvässä kehit-
tämistehtävässä on saatu aikaan.

Tarpeiden moninaisuus luo tarpeita myös opinnäytetyön moninaisuuden kehittämiseen. Päiväkirjamuotoi-
nen opinnäytetyö on siitä hyvä esimerkki. Pinnalla on ollut ja on edelleen myös artikkeliopinnäytetyön mallin 
kehittäminen AMK-tutkinnon opinnäytetyöksi. Sen kriteerit eivät voi olla samat kuin tiedekorkeakoulun artik-
keliopinnäytetyössä, mutta oikeiden julkaisufoorumien ja tutkimuksellisuuden tason löytyminen on näillekin 
töille tärkeää.

Opinnäytetyökilpailu on yksi, palkitseva tapa opinnäytetöiden kehittymiselle. Arviointiraati pystyy ottamaan 
kantaa korkeakoulun tasolla siihen, mitä voidaan pitää hyvänä, AMK-tasoisen opinnäytetyön mallina. Vallalla 
olevaan kokeilukulttuuriin tämän tyyppinen arviointi soveltuu hyvin. Tarvitaan vain rohkeita kokeiluja asian-
tuntevassa ohjauksessa, kuten tehtiin päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön kehittämisessä.

 
Kirjoittaja toimii Satakunnan ammattikorkeakoulussa opetuksen 
kehittämispäällikkönä. 

Lähteet

AMK-opinnäytetöiden sisäinen auditointi 2016. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Aineisto kirjoittajan hallussa.

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].

ISSN=1798-999X. 2015. Helsinki: Tilastokeskus. Viitattu 3.4.2017.

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opty/2015/opty_2015_2017-03-17_tie_001_fi.html

Verkkovirta-projektin www-sivut 2017. Viitattu 3.4.2017. http://www.amkverkkovirta.fi/
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PALKITUT JA KUNNIAMAININNAN SAANEET OPINNÄYTETYÖT 2016 

YLEMPI AMK-TUTKINTO

Palkitut
KUSTANNUSLASKENNAN TEHOSTAMINEN JA TUNTIHINNAN MÄÄRITTÄMINEN CASE-YRITYKSESSÄ
Haapaniemi Katja, Liiketalouden koulutusohjelma

KUNTA-ALAN TYÖ- JA VIRKAMIESOIKEUDELLINEN JÄRJESTELMÄ, CASE KAARINAN KAUPUNKI
Nieminen Virpi, Liiketalouden koulutusohjelma

Kunniamaininnat
DEVELOPING MARKETING STRATEGY CASE: COMPANY PROVIDING HEARING CARE SOLUTIONS
Laitinen Mika, Master´s Degree Programme in Business Management and Entrepreneurship

INTERNETVÄLITTEISEN POTILASOHJAUKSEN KÄYTETTÄVYYS
Löytömäki Yrjö, Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma

OMAISTAAN TAI LÄHEISTÄÄN HOIVAAVAN TYÖNTEKIJÄN TYÖ- JA PERHE-ELÄMÄN  
YHTEENSOVITTAMINEN TYÖTERVEYSYHTEISTYÖSSÄ
Toivola Johanna, Terveyden edistämisen koulutusohjelma
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”TÄHYSTYSOHJE VIITTOMIN”. POTILASOHJEITA KÄÄNNETTYNÄ 
SUOMALAISELLE VIITTOMAKIELELLE 

Mellin, Eija

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma, YAMK | Huhtikuu 2016
Ohjaaja: Sirkka, Andrew
Sivumäärä: 47 | Liitteitä: 9

Asiasanat: Tähystys, potilasohjaus, suomenkielinen viittomakieli, viittomakielen rakenne

Kehittämistyön aiheena oli tuottaa suomalaiselle viittomakielelle viitottuja potilasohjevideoita tavallisimmin 
suoritettavista tähystyksistä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiris-
sä tuotetaan internetiin potilasohjeita viittomakielellä. Tuotoksena saatiin ohjeet mahan-, keuhkoputken- ja 
paksusuolentähystykseen sekä paksusuolen tyhjennysohjeet. Nämä ohjeet laitettiin Youtuben Hus-videot 
-sivustolle. 

Teoriaosuudessa käsiteltiin esteettömyyttä ja saavutettavuutta, viittomakielen ja suomen kielen eroja sekä 
viittomakielisen kommunikaation edellytyksiä ja viittomakielisen verkkosivuston vaatimia näkökulmia. Työssä 
tarkasteltiin myös muualla maailmassa tuotettuja tutkimuksia viittomakielisten kommunikaatiovaikeuksista 
terveydenhuollossa. Tämä projekti on kehittämistoimintaa, jossa prosessi etenee lineaarisen mallin mukaan 
tavoitteista suunnittelun ja toteutuksen kautta loppuraporttiin. 

Valmiille videoille suoritettiin käytettävyystutkimuksena käytettävyystestaus, tulokset analysoitiin Nielsenin 
mallin mukaan. Tuotoksista kysyttiin mielipiteitä sekä projektissa mukana olleilta tahoilta että asiantuntijoilta 
sairaalamaailmasta ja kuurojen kulttuurin parissa työskenteleviltä. Lopuksi pohdittiin tulevaisuuden mahdol-
lisuuksia ja jatkoehdotuksia viittomakielisen potilasmateriaalin tuottamiselle. 

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605035917 

Ylempien tutkintojen sarja
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Master’s thesis 

PATIENT EDUCATION VIDEOS IN THE FINNISH SIGN LANGUAGE

Mellin, Eija

Master Degree Programme in Welfare Technology | April 2016
Supervisor: Sirkka, Andrew
Number of pages: 47 | Appendices: 9

Keywords: Endoscopy, patient education, the Finnish sign language

The purpose of this master´s thesis was to produce patient education videos translated into the Finnish sign 
language. This kind of internet based education videos were not available before in the target organization, 
Helsinki-Uusimaa Hospital Centre. As outcome of this master´s thesis project, patient education videos in 
sign language were produced about gastro-, broncho- and colonoscopies and cleansing preparations prior 
to the procedures. The produced video material is allocated into YouTube HUS-videos website. 

The theory part focused on issues regarding accessibility, equity and differences in the Finnish language as 
spoken and as sign language. Special requirements for communicating in sign language and building the 
websites for people using sign language were also discussed. The thesis discusses some overseas studies 
concerning global challenges in healthcare services for people using sign language. 

The thesis reports a development project with a linear progress, from planning, implementation, assessment 
and final report. As main result, patient education videos on the most common endoscopy procedures in 
the Finnish sign language were produced and published online. The videos consist of the patient education 
material as signed, spoken and optionally added with Finnish or Swedish subtitles. 

The user tests were conducted and analyzed based on Nielsen´s usability principles. Experts and few Deaf 
persons assessed and gave their valuable comments on the produced videos. Finally, future possibilities 
and further suggestions how to improve patient education in sign language was discussed. 
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LUOVUUTTA IKÄ KAIKKI – YHTEISÖTAIDETTA VANHUSTEN 
YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA

Saloranta Pirjo

Terveyden edistämisen koulutusohjelma | Toukokuu 2016
Ohjaaja: Hirvonen Eila
Sivumäärä: 63 | Liitteitä: 2

Asiasanat: Ympärivuorokautinen hoito, yhteisötaide, yhteisöllisyys, innostaminen, voimavaralähtöisyys

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli selvittää ja kuvata mitä merkityksiä ympärivuorokautisessa hoidossa 
olevat vanhukset kokevat yhteisö- ja kuvataidetoiminnasta osana omaa arkeaan. Kyseessä on etnografinen 
tutkimus, jossa tutkimusaineistoa kerättiin monimenetelmäisesti käyttäen osallistuvaa havainnointia, 
tutkimuspäiväkirjaa, yksilö- ja ryhmähaastattelua ja valokuvaelisitaatio -menetelmää. Valokuvia ja videoita 
käytettiin vanhusten muistin tukena ja mieleen palauttajina haastattelujen vuorovaikutustilanteessa. Lisäksi 
haluttiin selvittää mitä merkityksiä toiminnasta oli tulkittavissa osallistuvan havainnoinnin, valokuvien ja 
videomateriaalin kautta. 

Etnografinen tutkimus toteutettiin TATKU2 -hankkeen ”Taiteesta työtä ja kulttuurista hyvinvointia” kerätyn 
kenttäaineiston avulla. Hanketta hallinnoi Kulttuurikeskus PiiPoo ry. Kangasalan kunnan vanhushuollon 
yksikkö Rekola-koto sitoutui hankkeeseen kumppanuussopimuksella. Yhteisötaiteilija ja kuvataiteilija 
toimivat yhteisö- ja kuvataidetoiminnan toteuttajina helmi-toukokuun 2015 välisenä aikana. 

Kehittämishankkeen taustalla vaikuttavat teoriat nousevat sosiokultuurisesta innostamisesta, jonka 
tarkoituksena on löytää ja vahvistaa osallistujien voimavaroja, jotka voivat olla heikkoja tai tiedostamattomia. 
Sosiokulttuurinen vanhustyö pyrkii samoihin päämääriin ja perustuu voimavaralähtöiseen työotteeseen 
vanhuksen arjessa. Työvuorossa olevilla hoitajilla oli mahdollisuus osallistua interventioihin ja saada luovan 
toiminnan keinoja vuorovaikutuksen lisäämiseksi vanhuksen kanssa. 

Haastattelujen ja taideinterventioiden osallistuvan havainnoin perusteella saadut tulokset antoivat selkeän 
kuvan kehittää vanhusten hoitoa sosiokulttuurisen työotteen suuntaisesti, jossa arki näyttäytyy vaihtelevana 
ja sisältörikkaana. Taide- ja kulttuuritoimintaa voidaan pitää tärkeänä osana vanhuksen arkea. Tutkimuksen 
tulosten perusteella yhteisöllisyys, osallistuminen, itseilmaisun mahdollisuus, kuulluksi ja näkyväksi 
tuleminen koettiin tärkeinä. Osallistuvan havainnoinnin avulla interventioista oli tulkittavissa monia arkeen 
ja hyvinvointiin myönteisesti vaikuttavia tekijöitä kuten ilo, huumori, luovuuden herääminen, aistitoimintojen 
vahvistuminen ja voimavaraistuminen. 

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016052610093

Ylempien tutkintojen sarja
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LIVE AND LEARN TO BE CREATIVE - COMMUNITY ART IN THE  
ROUND-THE-CLOCK ELDERLY CARE 

Saloranta Pirjo

Master’s Degree Programme in Health Promotion | June 2016
Supervisor: Hirvonen, Eila
Number of pages: 63 | Appendices: 2

Keywords: Round-the-clock, community art, communality, animation, resource-oriented approach

The aim of this development project was to find out and describe how the elder people experience community 
and visual arts activities in their round-the-clock based care. This work is based on the ethnographic 
research method. The research material consists of various methods, such as participate observation, 
research diary, interviews in person and groups, photographic elicitation method. 

Photographs and videos were used to support and to recall elder people’s memories during the interviews. 
Furthermore, the goal was to discover what kind of meanings can be interpreted in the activities through 
participating observation, photographic and video material. 

The ethnographic project was made by utilizing the field material of TATKU2 - ”Work from art and well-being 
from culture” -plan. The plan was supervised by Cultural Center PiiPoo ry. The elder care unit Rekola-koto 
of the city of Kangasala committed to the plan in terms of partnership agreement. A community artist and a 
visual artist were realizing communal and artistic activities between February and May in 2015. 

The theories in the background of the development project arise from the sociocultural animation whose 
aim is to find and increase participants’ resources, which can be weak and subconscious. Sociocultural 
work for the elderly is reaching the same goals and is based on resourceful oriented work approach in the 
everyday life of aging people. Caregivers in the shift have possibility to participate in the interventions and 
to receive means of creative activities in order to increase the interaction with the elderly. 

The results achieved by the participating observation in the interviews and artistic interventions gave the 
clear message to develop the elderly care according the socio-cultural approach in which the everyday life 
appears variable and abounding. 

Artistic and cultural activities can be considered as the important part of the every-day life of elder people. 
Based on the results of the project, communality, participation, possibility to self-expression and possibility 
to be heard and to become visible were viewed as important. With the help of participating observation, it 
was possible to construe many factors that have positive effects on the everyday life and the well-being, 
such as joy, humor, awakening of creativity, strengthening of sensory perceptions and resourcefulness. 

Master’s thesis 
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DEVELOPING MARKETING STRATEGY – CASE COMPANY PROVIDING
HEARING CARE SOLUTIONS

Laitinen, Mika

Master’s Degree Programme in Business Management and Entrepreneurship | 
December 2015
Supervisor: Blue, Riitta
Number of pages: 96 | Appendices: 6

Keywords: marketing strategy, strategic analysis, health care

Business environment is nowadays very complex and in a status of continuous change. Information flood 
from all possible mediums makes it difficult to companies to differentiate from competitors. It requires more 
skills to be able to adapt in the situation. If they are not able to adapt it might even threat their survival. 
Marketing tools which were successfully used earlier might not be suitable on today’s world. The purpose 
of this study is to create a certain guideline and plan how the case company can adapt to its changing 
business surroundings. 

Public health care is in the state of change. Fast population aging is increasing amount of patients in Finnish 
hospitals. Current structure is under pressure and needs corrective actions which started already by former 
government. Case company has been functioning successfully in hearing care market which is facing 
changes in the near future. To adapt to the future development it needs to rearrange its functions to be able 
to continue business successfully. 

This study is structured around four questions: Where are we now? Where do we want to be? How we will 
get there? Did we get there? Case study method was chosen to be able to deeply understand the process. 
Case study also illustrates the research process and ties it strictly to business environment. Marketing 
strategy process is based on analyzing surroundings and company itself. In these analyses I used many 
different models for example Porters five forces and scenario analysis. 

Data collection methods are qualitative due to the nature of the research. Focus is on documents, archival 
records and interviews. I interviewed three persons which have long and versatile experience from hearing 
care market. Interviews were analyzed through content analysis method. 

The outcome of this study is a marketing strategy which is a guiding tool how the company will function in 
the changing environment.

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201601061065 

Master’s thesis 
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INTERNETVÄLITTEISEN POTILASOHJAUKSEN KÄYTETTÄVYYS

Löytömäki, Yrjö

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma | Toukokuu 2016 
Ohjaaja: Sirkka, Andrew
Sivumäärä: 42 | Liitteitä: 5 

Asiasanat: käytettävyys, käytettävyystestaus, potilasohjaus 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin internetvälitteisen potilasohjaussivuston käytettävyyttä. Tavoitteena oli 
löytää sivustolla olevat käytettävyysongelmat, antaa ongelmiin kehitysehdotukset ja tuottaa tietoa, jolla 
potilasohjaussivustoa voidaan kehittää. 

Aineiston keruu toteutettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eräällä poliklinikalla seitsemänä päivänä 
tammikuun lopussa ja helmikuun alussa vuonna 2016. Tutkimukseen osallistui kahdeksan (n=8) henkilöä. 
Tutkimuksen aineisto kerättiin käytettävyystestauksella. Käytettävyystestaus on käytettävyyden arvioinnin 
menetelmä, jolla pyritään testattavan tuotteen aitoja käyttötilanteita muistuttavien tehtävien avulla 
selvittämään, kuinka kohderyhmään kuuluvat käyttäjät toimivat tuotetta käyttäessään. Aineisto analysoitiin 
aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. 

Tutkimustulosten mukaan käytettävyysongelmia ilmeni kolmella osa-alueella: tutkittavilla oli ongelmia löytää 
oikealle sivustolle, löytää sivustolta tarvitsemaansa tietoa, ja osa tutkittavista ohjautui palvelun käytön aikana 
pois leikkaukseen valmistavalta sivustolta. 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että jatkossa potilasohjaussivuston käytettävyyden 
kehittäminen on tarpeellista. Käytettävyyden arviointimenetelmiä on olemassa useita ja niitä tulisi hyödyntää 
kehitettäessä potilasohjassivustoa. Hyvä käytettävyys takaa paremman käyttäjäkokemuksen ja ennen 
kaikkea varmistaa, että potilas saa tarvitsemansa ohjauksen. Lisätutkimusta tarvitaan vielä esimerkiksi 
käytettävyyden merkityksestä internetvälitteisen potilasohjauksen vaikuttavuuteen. 

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605259878

Ylempien tutkintojen sarja
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USABILITY OF INTERNET-BASED PATIENT EDUCATION 

Löytömäki, Yrjö

Degree Programme in Welfare Technology | May 2016
Supervisor: Sirkka, Andrew
Number of pages: 42 | Appendices: 5
 
Keywords: usability, usability testing, patient education

The aim of this master’s thesis was to analyze and describe the usability level of the internet-based patient 
education web site. The ultimate goal was to find out usability problems, present solutions for these 
problems and produce information that the internet-based patient education web site can be developed. 

Data for this study was collected by usability tests conducted in a seven-day period in the end of January 
and beginning of February 2016. This study involved eight (n=8) test users and it took place in one of the 
outpatient clinics at the Hospital District of Southwest Finland. Usability testing is a method to evaluate a 
product by testing it on real users when they complete test tasks. It gives direct information how real users 
use the product. Collected data was content analysis with an inductive approach. 

Different types of usability problems occurred: test users couldn’t locate to the patient education web site, 
test users couldn’t find correct information from the web site, and some test users were directed to wrong 
web pages when using of the internet-based patient education web site. 

Based on this study, it can be said that the development of usability in patient education website is necessary. 
There are several usability evaluation methods and they should be used when developing patient education 
web site. Good usability ensures a better user experience and guarantee that the patient receives the 
necessary patient education. More research is still needed, for example, the importance of the usability in 
the effectiveness of the internet-based patient education. 

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605259878

Master’s thesis 
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OMAISTAAN TAI LÄHEISTÄÄN HOIVAAVAN TYÖNTEKIJÄN TYÖ- JA PERHE-
ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMINEN TYÖTERVEYSYHTEISTYÖSSÄ

Toivola, Johanna

Terveydenedistämisen koulutusohjelma | Syyskuu 2016
Ohjaaja: Hirvonen, Eila
Sivumäärä: 93 | Liitteitä: 6

Asiasanat: omaishoitaja, työ, yhteensovittaminen

Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistutkimuksena. Kehittämistutkimuksen tarkoituksena oli laatia kehittä-
misehdotuksia siitä, miten ansiotyönsä ohessa omaistaan tai läheistään hoitava työntekijä voitaisiin tun-
nistaa työterveyshuollossa ja työpaikalla, sekä miten näitä työntekijöitä voitaisiin tukea työpaikalla ja työ-
terveyshuollossa tietojen annolla, ohjauksella ja neuvonnalla (TANO). Kohderyhmänä oli Keski-Satakunnan 
terveydenhuollon kuntayhtymän (KSTHKY) työterveyshenkilöstö ja esimiehet (n=16). Kehittämistutkimuk-
sen kenttäjaksot toteutettiin vuonna 2015 osana sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämää ja Työterveys-
laitoksen koordinoimaa Työ- ja perhe-elämä -ohjelmaa. 

Kehittämistutkimus pohjautui kehittävää toimintaa korostavaan, integroituun työkykykäsitykseen, jossa työ-
kykyyn vaikuttaa työn sisällöllisten seikkojen lisäksi yhteisö ja johtaminen, ja jossa keskeistä on työn ja 
toimintakyvyn välinen vuorovaikutus. Työkyvyn edistäminen limittyy työhyvinvoinnin edistämisen kanssa. 
Yhtenä edellytyksenä työhyvinvoinnille nähdään onnistunut työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, kuten 
Ilmarisen (2006) työkyvyn talomallissa, sekä mahdollisimman hyvä ja kestävä tasapaino kaikissa työuran eri 
vaiheissa. 

Lähestymisstrategiana käytettiin toimintatutkimusta, joka sisälsi viisi kehitysvaihetta eli sykliä. Kehittämis-
tutkimuksessa hyödynnettiin aineistotriangulaatiota. Pääaineisto koostui kolmesta kyselystä ja ideapajan 
materiaalista. Pääaineistoa täydensi osallistuvaan havainnointiin perustuva tutkijan päiväkirja. Lisäaineistona 
olivat palaverimuistiot sekä suulliset ja kirjalliset tiedonannot. Analysoinnissa käytettiin sisällön erittelyä ja 
-analyysia. 

Omaistaan tai läheistään hoivaavien työntekijöiden tunnistaminen ja tukeminen voidaan liittää useisiin työ-
paikan ja työterveyshuollon toimintatapoihin, -malleihin ja käytäntöihin. Terveyden ja työkyvyn edistämisen 
laajassa viitekehyksessä tarkasteluna, läheistään tai omaistaan hoivaavien työntekijöiden työ- ja perhe-
elämän yhteensovittamisen edistäminen painottuu ennemminkin yksilöihin kuin yhteisöihin, sekä toiminnan 
näkökulmasta preventiivisiin prosesseihin. Jotta työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista voidaan edistää 
työterveysyhteistyössä, tarvitaan työpaikan ja työterveyshuollon oman toiminnan lisäksi myös työterveysyh-
teistyössä yhteisesti sovittuja toimintatapoja. 

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016093014739 

Ylempien tutkintojen sarja
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RECONCILIATION OF WORK AND FAMILY LIFE OF WORKING CARER IN THE 
COLLABORATION OF THE WORK PLACE AND OCCUPATIONAL HEALTHSERVICE

Toivola, Johanna

Degree Programme in Health Promotion | September 2016
Supervisor: Hirvonen, Eila
Number of pages: 93 | Appendices: 6

Keywords: working carer, work, reconciliation

This final thesis was conducted as a development research. The purpose of the development research was 
to chart how working carers could be identified at occupational health service (OHS) and at the work place 
and how their reconciliation of work and family life could be promoted by informing, counselling and advising 
(ICA). The target group (n=16) consisted of OHS personnel and the superiors of the target organization Mid-
Satakunta Federation of Municipalities which produces and arranges health care and social services. The 
implementation of the development research took place in the year 2015 as part of the Work and Family 
Life programme launched by the Finnish Ministry of Social Affairs and Health and coordinated by the Finnish 
Institute of Occupational Health. 

The development research based on the integrative conception of work ability in which developing actions 
are emphasized and in which work ability is influenced in addition by the contents of the work, by the work 
community and leadership. In this conception the interaction of the functional capacity and work is in a 
crucial role. Promotion of work ability interlaces with the promotion of well-being at work. Perceived as a 
one prerequisite for well-being at work, is the successful work-family reconciliation, such as in the work 
ability house model Ilmarinen (2006), similarly, as good as possible and sustainable balance through all 
stages of working life. 

As the strategy of approach was being used action research, which included five developmental phases or 
cycles. Triangulation of data was being utilized. Main data consisted of three inquiries and the material of 
the workshop. The main data was completed by researcher’s diary based on the participative observation. 
Additional data included meeting memos as well as oral and written notifications. In the analysis of the data 
content analysis was being used. 

The identification and support of a working carer can be incorporated in multiple practices, policies and 
operational modes at the work place and in the OHS. Viewed in the wide framework of promotion of health 
and work ability, the reconciliation of working carer is being emphasized rather individuals than communities 
and in the aspect of action, the preventive processes. In order to promote in the collaboration of the work 
place and the OHS the reconciliation of work and family life, in addition the separate actions of the work 
place and the OHS, mutually formulated operational modes are being required. 

Master’s thesis 
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Sosiaali- ja terveysala

”OLIPA KERRAN PIENI PÄIVÄKOTI...” – SATUKIRJA PÄIVÄHOIDON ALOITUKSEN 
TUKENA

Virtanen, Kaisu

Sosiaalialan koulutusohjelma | Toukokuu 2016
Ohjaaja: Leväjärvi, Krista
Sivumäärä: 38 | Liitteitä: 2

Asiasanat: varhaiskasvatus, päivähoidon aloitus, lasten osallisuus, satukirja

Toiminnallisessa opinnäytetyössä kehitettiin satukirja päivähoidon aloituksen tueksi Porin kaupungin päi-
väkoti Pörriäiseen. Päivähoidon aloitus on koko perhettä koskeva muutos, jossa vanhemmat ovat yleensä 
aktiivisia prosessin valmistelussa. Päivähoidon aloituksen tukemiseksi haluttiin luoda erityisesti lapsen huo-
mioiva työväline. Lapsen perehdytys päiväkoti Pörriäiseen haluttiin toteuttaa lasta miellyttävässä muodossa, 
jolloin päädyttiin valitsemaan työvälineeksi satukirja. Satukirjassa on jokaiselle jotakin, pienimmille valokuvia 
ja piirroksia sekä isommille kerrontaa päiväkodista. 

Opinnäytetyön keskeisimpänä ajatuksena oli lapsen merkittävyys satukirjan teossa. Opinnäytetyössä lapsi 
on asiantuntijan roolissa, jolloin satukirja tehtiin täysin lasten näkemysten pohjalta. Opinnäytetyö kohden-
tuu lasten kerrontaan sekä heidän tarinoihinsa päiväkodin arjesta. Satukirjaan tuotettiin materiaalia luovin 
menetelmin. Menetelmiä olivat haastattelu, sadutus, piirtäminen sekä valokuvaaminen. Opinnäytetyön teo-
riaosuudessa käsiteltiin päivähoidon aloitusta, lapsinäkökulmaa työskentelyn taustalla sekä esiteltiin lapsen 
kuulemisen luovat menetelmät. Satukirja-työskentelyyn osallistui päiväkoti Pörriäisen jokaisesta ryhmästä 
yhteensä 11 eri-ikäistä lasta. 

Lapsilta saatujen materiaalien pohjalta koottiin satukirja, joka nimettiin lasten toimesta Pörriäisen kirjaksi. 
Satukirja sisältää asioita, joita lapsi kokee tärkeäksi päiväkodistaan. Tärkeimmiksi nousseet asiat lasten sil-
min koskivat päivittäisiä asioita kuten leikkiä, syömistä, päiväunia ja ulkoilua. Perehdytysvälineenä satukirja 
tukee lapsen päivähoidon aloitusta. Perheet voivat lainata kirjaa päiväkodista ja tutustua siihen rauhassa 
lasten kanssa kotona. Satukirjan avulla lapsi toivotetaan tervetulleeksi päiväkoti Pörriäiseen. 

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605229081 
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This functional thesis is about creating a storybook for support when entering daycare for the daycare 
center Pörriäinen in the town of Pori. Entering daycare is a change that involves the whole family and 
parents are usually active in the preparation of the process. The purpose was to create a tool for support 
that truly takes the children into consideration and is comfortable for the children when entering the daycare 
center Pörriänen, which led to the choice of creating a storybook. In the storybook there is something for 
everyone, photographs and drawings for the younger children and narration about the daycare center for 
the older children. 

The fundamental idea of the thesis was to include the children in the creation of the storybook. In the thesis 
the child is in the role of an expert, and the storybook was created completely based on the views of the 
children. The thesis includes the narration of the children and their stories about the everyday life in the 
daycare center. The material for the storybook was created through creative methods. The methods used in 
the thesis were interviewing, story crafting, drawing and photographing. Entering daycare, the participation 
of the children in the creative process and the creative methods of interviewing a child are discussed in the 
theoretical part of the thesis. For the creation of the storybook, 11 children of different ages were selected 
from all the groups of the daycare center Pörriäinen. 

From the materials created with the children, a storybook was composed and the children named it as the 
Book of Pörriäinen. The storybook includes facts that a child views important about their daycare center. 
The most important facts according to the children were about the daily life, for example playing, eating 
and outdoor activities. As a tool for the introduction to daycare the storybook supports the beginning of 
daycare. Families can borrow the storybook in advance and explore it the peace of their own home. With 
the storybook a child is welcomed to the daycare center Pörriäinen. 
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HOMEKERTUT OVAT NYT TÄÄLLÄ – SISÄILMASTA SAIRASTUNEIDEN LASTEN 
VERTAISTOIMINTA TAMPEREELLA 

Vehviläinen, Sari 

Sosiaalialan koulutusohjelma | Helmikuu 2016 
Ohjaaja: Manni, Merja 
Sivumäärä: 74 | Liitteitä: 2 

Asiasanat: Sisäilmasairaus, vertaistoiminta, voimaantuminen, kuvataideterapia

Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia sisäilmasta sairastuneiden lasten vertaistoiminnan merkitystä lap-
sille ja heidän perheilleen. Sisäilmasta sairastuneille lapsille suunnattua vertaistoimintaa ei ole Suomessa 
aikaisemmin järjestetty. Helmikuussa 2015 perustettiin Tampereelle ryhmä, joka kokoontui kevään aikana 
viisi kertaa ja työskentely päätettiin kesäretkeen yhdessä lasten perheiden kanssa. Vertaisryhmään osallistui 
yhdeksän 8–15-vuotiasta lasta ja nuorta, seitsemän tyttöä ja kaksi poikaa.

Opinnäytetyössä kuvattiin, kuinka kuvataideterapeuttisilla ja toiminnallisilla menetelmillä voidaan tukea si-
säilmasta sairastuneita lapsia ja järjestää heille vertaistoimintaa. Ryhmäprosessi osoitti, että toiminnallisten 
ja kuvataideterapeuttisten menetelmien käyttö vahvistaa yhteenkuuluvuutta, tuo erilaisia tunteita ja ajatuksia 
enemmän näkyvämpään ja yhteisesti ryhmässä käsiteltävään muotoon. 

Ryhmäprosessi koostui viidestä teemallisesta ja toiminnallisesta ryhmäkerrasta. Teemat oli valittu niin, että 
sairastumisen tuomat vaikutukset lapsen elämään sekä sairauteen liittyvät tunteet tulivat näkyväksi. Näin 
niitä voitiin käsitellä yhdessä, jakaa kokemuksia ja keskustella. Työskentelyissä käytettiin toiminnallisia ja 
kuvataideterapeuttisia menetelmiä. Ryhmätoiminnan päätyttyä lapsilta ja heidän vanhemmiltaan kerättiin 
kokemuksia vertaistoimintaan osallistumisesta ja sen merkityksestä kahden palautekyselyn muodossa. Näi-
den lisäksi tutkimusaineistona käytettiin ryhmänvetäjän jokaisesta ryhmäkerrasta kokoamaa yhteenvetoa. 
Opinnäytetyössä käytettiin ryhmässä tehtyjä kuvia ja töitä, jotka tekevät näkyväksi lasten kanssa käytettyjä 
työskentelytapoja. 

Ryhmään osallistuneet lapset kokivat ryhmäprosessin olleen heille hyödyllinen ja auttaneen heitä sisäilma-
sairauden kanssa elämisessä. Tärkeimpinä seikkoina he mainitsivat tuen saamisen toisilta ryhmän jäseniltä, 
vertaisiltaan sekä kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen kokemukset sekä mahdollisuuden tulla ymmärretyksi 
ongelmansa kanssa. Ryhmästä saadun palautteen pohjalta voitiin todeta, että positiivisena koettua ryh-
mänohjaajan tukea tärkeämpää oli toisilta lapsilta saatu vertaistuki. 

Ryhmään osallistuneiden lasten vanhemmilta saadun palautteen pohjalta voitiin nimetä kolme teemaa, jotka 
olivat heidän mielestään merkityksellisimmät: kokemusten jakaminen ja vertaistuki, voimaantuminen sekä 
yhteisöllisyys ja ystävystyminen. 
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HOMEKERTUT– PEER SUPPORT GROUP FOR CHILDREN WITH INDOOR AIR 
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Vehviläinen, Sari 

Degree Programme in Social Sciences | February 2016 
Supervisor: Manni, Merja 
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Keywords: Indoor air illness, peer support, empowerment, art therapy 

The purpose of this thesis was to study the meaning of peer support to children who have fallen ill following 
exposure to indoor air. That kind of peer support has not been arranged in Finland earlier. In February 2015, 
a group was founded in Tampere. It had five meetings and after the term a summer trip was arranged to 
children and their families. 

Eight children and youngster (aged 8-15 years, seven girls and two boys) took part in the peer group. 
In this thesis aims to describe how art therapeutic and functional methods support children who have 
become sick and arrange peer support to them. The group process proved that the use of functional and 
art therapeutic methods strengthen the feeling of togetherness and make different feelings and thoughts 
more visible and common. 

The group program consisted of five sessions, each of which had its own thematic and functional structure. 
The themes were chosen to make the feelings of illness visible and talkable. After the group process, 
children and their parents were asked to give feedback and fill an inquiry form. Research material also 
included the group leader´s notes on the group meetings. In addition, the text includes pictures and art 
work, which have been made by the group and reflect the written text about the group process. 

The children who took part in the group process felt that it had been helpful to them and it had assisted them 
in living with an indoor air illness. They felt that the most important aspects of the group process had been 
the support from group members (peer support), understanding and becoming heard with their problems. 
Based on the feed-back that was collected from the children it can be concluded that the peer support from 
other children was even more important than peer support from group leaders. From the feedback that 
was collected from the parents, it was possible to name three specific topics that the participants felt were 
the most meaningful: sharing the experience and receiving peer support, empowerment, communality and 
making friends with other children in the group.

Wellbeing and Health Care
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NUORTEN NUKKUMINEN

Saarikko, Pilvi

Hoitotyön koulutusohjelma | Maaliskuu 2016
Ohjaaja: Lahtinen, Elina 
Sivumäärä: 47 | Liitteitä: 4

Asiasanat: yläkouluikäinen, uni, nukkumistottumukset, ohjaus, suositukset

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yläkouluikäisten nuorten nukkumistottumuksia, nukkumi-
seen vaikuttavia tekijöitä, nukkumiseen liittyviä ongelmia sekä kokemuksia nukkumiseen liittyvästä ohjauk-
sesta. Tavoitteena oli tuottaa koulun henkilökunnalle ja mahdollisesti myös nuorten vanhemmille sellaista 
tietoa, jota voidaan hyödyntää opetuksessa ja kasvatuksessa. 

Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimusmenetelmällä. Tutkimuksen kohdejoukko 
muodostui kaikista Punkalaitumen Yhteiskoulun 7.-9.-luokkalaisista (N=103). Aineisto kerättiin e-lomak-
keella ja vastausprosentiksi tuli 89 % (n=92). Tutkimusaineisto analysoitiin tilastollisesti ja tulokset esitettiin 
prosentteina. Tuloksia havainnollistettiin kuvioiden avulla. 

Tutkimustulosten mukaan monen nuoren nukkumistottumukset ovat hyvin epäsäännölliset. Oppilaat nuk-
kuivat arkena liian vähän ja nukkuivat sitten viikonloppuna univelkaansa pois. Osa nuorista nukkui viikon-
loppuöisin jopa 12 tuntia. Nukkumaanmenoajat olivat joillakin todella myöhäisiä erityisesti viikonloppuisin. 
Melkein puolet nuorista kärsi päiväväsymyksestä ja kolmasosalla ilmeni jonkin verran nukahtamisvaikeuksia 
iltaisin. Suurin osa ei nukkunut päiväunia lainkaan ja melkein puolet päiväunia nukkuvista nukkui alle puolen 
tunnin päiväunet. 

Enemmistön mielestä hyvä sänky, peitto ja tyyny heikensivät unta ja yli puolet oli sitä mieltä, että viileä ma-
kuuhuone ja säännöllinen unirytmi vaikuttivat heikentävästi uneen. Sähköistä mediaa käytettiin tutkimustu-
losten mukaan todella paljon vuorokauden aikana ja moni käytti sitä usein iltaisin ennen nukkumaanmenoa. 
Tulosten mukaan kavereiden kanssa seurustelu ja sähköinen media viivästyttivät monen nukkumaanmenoa. 

Omien kokemustensa mukaan oppilaat eivät olleet saaneet tietoa tai eivät osanneet sanoa, olivatko he 
saaneet tietoa mistään uneen vaikuttavasta tekijästä. Eniten lisätietoa haluttiin stressin, iän ja liikunnan vai-
kutuksista uneen. 

Kehittämisehdotuksena on, että nuorille painotettaisiin aiempaa enemmän unen merkitystä terveyden ja 
hyvinvoinnin kannalta. Oppilaat voisivat terveydenhoitajan ja terveystiedon opettajan avustuksella järjestää 
teemapäivän, johon oppilaat tekisivät ryhmissä esityksiä eri aiheista ja esittelisivät ne muille. Teemapäi-
vän voisi toteuttaa myös projektiluontoisena opinnäytetyönä. Terveydenhoitajan olisi myös hyvä kiinnittää 
huomiota nukkumiseen liittyviin asioihin terveystarkastuksissa. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia, ovat-
ko tämän tutkimuksen tulokset vaikuttaneet nuorten nukkumistottumuksiin. Myös vanhempien vaikutusta 
nuorten nukkumistottumuksiin voitaisiin selvittää.
 
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201603233506
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The purpose of this thesis was to find out the sleeping habits, the factors affecting the sleep, the problems 
related to sleeping and experiences on the sleep guidance among the adolescents 13-16 years of age. 
The aim was also to provide information on sleep for the school personnel and the parents as well to be 
benefited in teaching and upbringing. 

A quantitative research method was used in the thesis. The sample consisted of all the 13-16-year-old 
pupils (N=103) in secondary school in Punkalaidun. The data were collected by an e-form and the response 
rate was 89% (n=92). The research material was analyzed statistically and the results were presented in 
numbers and percent. The results were illustrated in pie charts as well. 

According to the results the sleeping habits of the adolescents vary a lot. Pupils sleep too little on weekdays 
and try to catch up on sleep during the weekend. Some of the pupils slept up to 12 hours at nights on 
weekends and especially on weekends some of them went to bed really late. Almost half of the pupils 
suffered from fatigue in the daytime and one third had slight problems getting to sleep at nights. Most of 
the pupils did not take any naps at all and almost half of those who took naps, were sleeping less than half 
an hour. 

Most students found that a good bed, blanket and pillow reduced sleep and over half of the pupils thought 
that a cool bedroom and a regular sleeping rhythm had a weakening effect on the sleep. According to the 
results, digital media were used immensely during the day and night and many pupils often used it before 
going to bed at nights. The results showed that chatting with friends and using digital media delayed going 
to bed. 

Based on their own experience, the pupils had got no information or they were unable to state whether 
or not they had got any information on the factors influencing the sleep. The most information the pupils 
wanted on the effects of stress, age and sport on sleep. 

It is proposed that the significance of sleep in relation to health and well-being would be emphasized to the 
pupils more than before. The pupils could organize a thematic day on sleep in cooperation with the school 
nurse and the health education teacher. For example, pupils could work in groups and write presentations 
on different topics and give them to other groups. A thematic day could also be carried out as a project-
based study. Also the school nurse could pay more attention to sleep and sleeping. In future it would be 
interesting to find out if the results of this thesis have affected the sleeping habits of the pupils. Parents’ 
significance on the sleeping habits could be studied respectively. 

Wellbeing and Health Care
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POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN HAIPRO-JÄRJESTELMÄN AVULLA 
-KIRJALLISUUSKATSAUS

Tamminen, Marianna

Hoitotyön koulutusohjelma | Toukokuu 2016
Ohjaaja: Kanerva, Anne-Maria
Sivumäärä: 52 | Liitteitä: 1

Asiasanat: potilasturvallisuus, HaiPro, vaaratapahtuma, raportointi

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata HaiPro-järjestelmän avulla tuotettua tietoa raportoiduista 
vaaratapahtumista, niiden syntyyn vaikuttavista tekijöistä, ja minkä tekijöiden tai toimenpiteiden on havaittu 
edistävän potilasturvallisuuden toteutumista. Tavoitteena oli tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa potilastur-
vallisuuden kehittämiseksi. Opinnäytetyön tilaajana on ollut Satakunnan sairaanhoitopiiri. 

Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Alkuperäistutkimuksia haettiin Tyrni-, Arto-, 
Medic-, Melinda-, Medline-, PubMed- ja Cinahl-tietokannoista vuosilta 2006–2014. Hakua täydennettiin 
vielä manuaalisella haulla maaliskuussa 2016. Lopulliseen analyysiin valikoitui yhteensä kahdeksan tieteel-
listä tutkimusta, jotka olivat kaikki suomalaisia tutkimuksia. Katsaukseen valittu aineisto analysoitiin sekä 
deduktiivista että induktiivista sisällönanalyysia käyttäen. 

Katsauksen perusteella vaaratapahtumia raportoidaan eniten lääkehoitoon, tapaturmiin ja tiedon välittymi-
seen tai hallintaan liittyen. Tutkimusaineistosta käy ilmi, että vaaratapahtumien syntyyn vaikuttaneita yksittäi-
siä tekijöitä on lukuisia. Tutkittua tietoa löytyy lääkehoitoon, kommunikointiin ja tiedonkulkuun, potilaaseen ja 
hänen läheisiinsä, toimintatapoihin, työympäristöön, työvälineisiin, resursseihin, koulutukseen, perehdytyk-
seen ja osaamiseen liittyen. Tutkimustulosten mukaan on osoitettavissa potilasturvallisuuden toteutumista 
edistäviä tekijöitä ja toimenpiteitä. Merkitystä on organisaation toimintatavoilla, syyllistämättömyydellä sekä 
resursointiin ja työolosuhteisiin liittyvillä tekijöillä. Potilasturvallisuus on tärkeää mieltää yhteiseksi asiaksi − 
sekä johdon että työntekijöiden osuus on keskeinen. 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tulokset osoittavat, että vaaratapahtumia on mielekästä tarkastella kunkin 
yksikön toiminnoista ja ominaispiirteistä käsin. Laadukas ja kattava vaaratapahtumailmoitus auttaa potilas-
turvallisuuden kehittämistyössä. Syyllistämättömyys on keskeinen potilasturvallisuuden kehittämisen pe-
riaate. Jatkotutkimushaasteena voisi olla HaiPro-käsittelyprosessin yhteneväisyyksien ja eroavaisuuksien 
tarkastelu eri yksiköiden välillä parhaan mahdollisen yhteisen hyödyn saavuttamiseksi kerätyistä vaarata-
pahtumailmoituksista. 

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605137653
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The purpose of this thesis was to describe information about patient safety incidents reported to the HaiPro 
reporting system, reasons and matters behind the safety incidents, and means discovered to improve 
patient safety. The objective of this thesis was to produce evidence-based information that can be used in 
developing patient safety. The thesis was ordered by the hospital district of Satakunta. 

The research method was a descriptive literature review. The original studies were collected from Tyrni-, 
Arto-, Medic-, Melinda-, Medline-, PubMed- and Cinahl databases between the years 2006–2014, and by 
using manual search in March 2016. The final analysis included eight scientific publications, which were 
all Finnish studies. These original studies were analyzed by using both deductive and inductive content 
analysis. 

According to the results of this literature review, safety incidents are most reported concerning medication, 
accidents and information flow or management. The results show that there are many single reasons 
behind the safety incidents. Information is to be found about reasons and matters related to medication, 
communication and information flow, patients and their next of kin, course of actions, working environment 
and instruments, resources, training and orientation of staff, and professional skills. Furthermore, the results 
also show that means to improve patient safety are to be found. Significant factors are the course of actions 
chosen in the organization, not pointing out guilty ones and matters related to resources and working 
conditions. It is important to perceive patient safety as target of everyone. The role of both company 
management and a single employee is important. 

The findings of this descriptive literature review indicate, that the functions and characteristics of every unit 
create a basis for further investigation of safety incidents. High-quality and comprehensive safety incident 
report is a significant tool in developing patient safety. Key principle in developing patient safety is not to 
point out guilty ones. As a further research idea could be an inspection and comparison of similarities 
and differences concerning the HaiPro-process in different units, aiming at achieving the best possible 
usefulness of HaiPro-reports. 

Wellbeing and Health Care
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MONIAMMATILLINEN TYÖRYHMÄ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN 
ARVIOINNIN, SUUNNITTELUN JA SEURANNAN TUKENA

Myllynen, Annika

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelunkoulutusohjelma | Joulukuu 2016
Ohjaaja: Leppänen, Erja
Sivumäärä: 36 | Liitteitä: 2

Asiasanat: kuntoutus, lääkinnällinen kuntoutus, moniammatillisuus, työryhmät

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaiselle aikuisten lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatilliselle 
työryhmälle on tarve Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa, 
jonka avulla voidaan kehittää avoterveydenhuollon moniammatillista työryhmätoimintaa Helsingin sosiaali- 
ja terveysvirastossa. 

Opinnäytetyö toteutettiin kyselytutkimuksena. Tutkimusjoukkona oli Helsingin sosiaali- ja terveysviraston 
avoterveydenhuollon lääkäreitä, kuntoutussuunnittelijoita, kuntoutusohjaaja, fysio-, toiminta- ja puhetera-
peutteja sekä vammaispalvelun sosiaalityöntekijöitä. Kyselylomake lähetettiin sähköpostitse verkkolomak-
keena. Vastauksia saapui 41 kappaletta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 46 %. Vastaajien joukossa 
olivat kaikki ammattiryhmät edustettuina. 

Kyselytutkimuksen perusteella lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatilliselle työryhmälle on selvästi tar-
vetta Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa. Moniammatillinen työryhmä koettiin tarpeelliseksi kuntoutujille, 
joiden toimintakyky ja kyky selviytyä arjesta ovat selvästi alentuneet sekä kuntoutujille, joilla on usean palve-
lun tarve. Työryhmän toiminnan koettiin tukevan kuntoutussuunnitelman laatimista. Moniammatilliseen työ-
ryhmään tulisi osallistua eri asiantuntijoita kuntoutujan tarpeen mukaan. Lisäksi työryhmän kokoonpanossa 
olisi hyvä olla vakinainen jäsenistö. Yhteyshenkilöksi moniammatillisen työryhmän ja kuntoutujan välillä so-
veltuisi parhaiten kuntoutussuunnittelija tai -ohjaaja. Kuntoutujan asian voisi lähettää työryhmän käsittelyyn 
kuka tahansa, joka tarpeen tunnistaa. 

Moniammatillinen työryhmä voi olla hyvä työkalu, jota voidaan hyödyntää lääkinnällisen kuntoutuksen ar-
vioinnissa, suunnittelussa, seurannassa ja palveluiden koordinoinnissa. Työryhmän on hyvä olla joustava, 
matalan kynnyksen ryhmä, jotta sen toiminta perustuu kuntoutujan tarpeeseen. Tämän opinnäytetyön poh-
jalta pystytään kehittämään lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillista työryhmätoimintaa ja luomaan 
kuntoutujalähtöinen toimintaprosessi moniammatillisen työryhmän toiminnasta. 

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016110715791
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The purpose of this thesis was to solve the need for multi-professional teamwork in medical rehabilitation 
at the department of social services and health care, Helsinki. The aim of this thesis was to produce new 
information that can be used to create multi-professional teamwork at the outpatient clinic services for the 
department of social services and health care, Helsinki.

This thesis was carried out as an electronic questionnaire survey. Doctors, rehabilitation planners and 
counsellor, physiotherapists, occupational therapists and speech therapists from the outpatient clinic 
services, and social workers from social services for the disabled participated in the questionnaire survey. 
The questionnaire was sent as an electronic form by e-mail. Forty-one answers were given and the response 
rate was 46 %. There were answers from every professional group. 

There is an obvious need for the multi-professional teamwork in medical rehabilitation at the department 
of social services and health care, Helsinki. Multi-professional teamwork is needed for the rehabilitees 
who have impairments in order for them to both survive the activities of daily living and have the needed 
services provided. Multi-professional teamwork is also needed for support when a plan of rehabilitation 
is drawn up. The specialist group of the multi-professional team should be based on the need of the 
rehabilitee. In addition, there should be permanent specialists within the group. A rehabilitation planner or 
counsellor could be the most suitable specialist for the contact between the multi-professional team and 
the rehabilitee. The state of the rehabilitee could be presented by anyone who recognizes the need for 
multi-professional teamwork. 

Multi-professional teamwork can be a useful tool for medical rehabilitation evaluation, planning, controlling 
and service coordinating. Multi-professional teamwork should be adaptable and based on the need of the 
rehabilitee. Multi-professional teamwork and the process of rehabilitee-oriented teamwork can be created 
by this thesis. 

Wellbeing and Health Care
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PREVENTION OF ANKLE SPRAINS WITHIN MEN’S FOOTBALL TEAM  
– AN EXERCISE PACKAGE

Toivonen, Risto-Matti

Degree Programme in Physiotherapy | February 2016
Supervisor: Kangasperko, Maija
Number of pages: 37 | Appendices: 1

Keywords: injury prevention, ankle sprain, football

The purpose of this thesis was to create an ankle stability exercise package containing evidence based, 
research proven exercises for the prevention of ankle sprains in men’s football that can be used by both 
coaches and players. 

The thesis was done in collaboration with the second team of a local football club that compete in 4th 
division in Satakunta region, Musan Salaman RY. The exercise package was done by using recent studies 
that have shown the importance of different factors in prevention of ankle sprains. The literature supports 
the exercises chosen. Moreover, the thesis explores the reasons ankle injuries are the most common sport 
injuries in the world. 

The theoretical part of the thesis consists of the ankle anatomy, mechanism of ankle injury, football as a 
sport and it’s injury factors, and the importance of therapeutic exercises in prevention of ankle injuries. 

Through written instructions and coherent pictures in the exercise package, football players and coaches 
can learn more about the right kind of exercises when strengthening and improving mobility in the ankle. 
The exercises can also act as a motivational tool when the players and coaches can see the positive impact 
of implementing therapeutic exercises into the normal training program.

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201602212472
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SIIRRETTÄVÄN HIEKKAPUHALLUS- JA MAALAUSTELINEEN SUUNNITTELU 

Stenvall, Sami

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma | Huhtikuu 2016
Ohjaaja: Kivi, Karri
Sivumäärä: 31 | Liitteitä: 2

Asiasanat: FEM, suunnittelu, telineet

Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella siirrettävä hiekkapuhallus- ja maalausteline Email Oy:lle. Telineen 
suunnittelussa oli otettava huomioon työvaiheidenvaatimukset, turvallisuusvaatimukset ja siirrettävyysvaati-
mus. Opinnäytetyön laajuuteen kuului telineen teettämisessä tarvittavien aineistojen luonti. 

Työ aloitettiin vaatimusten kartoittamisella. Vaatimukset kartoitettiin haastattelemalla työvaiheiden työnte-
kijöitä, työnjohtajia ja telineen valmistajaa. Turvallisuusvaatimukset otettiin huomioon soveltamalla konetur-
vallisuusstandardia SFS-EN ISO 14122. Vaatimusten perusteella valittiin alustavat materiaalit, joiden perus-
teella telineestä luotiin alustava 3D-malli. Mallia päivitettiin yhdessä työvaiheiden työntekijöiden kanssa, jotta 
työvaiheiden vaatimukset tulivat varmasti otettua huomioon. 

Telineen lujuustarkastelu suoritettiin Solidworksin FEM-analyysillä. Laskennassa kuormituksina käytettiin 
koneturvallisuusstandardin mukaisia kuormituksia ja siirrossa telineen omasta painosta aiheutuneita kuor-
mituksia. Tarkastelun perusteella telineen runkoa vahvistettiin. Lopuksi telineestä piirrettiin työkuvat, jotka 
hyväksytettiin telineen valmistajalla. Telineen käytöstä ja kunnossapidosta laadittiin ohje. Työn lopputulokse-
na syntyi vaatimusten mukaisen siirrettävän hiekkapuhallus- ja maalaustelineen valmistuttamiseen tarvittava 
tekninen aineisto. 

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605025851 
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The subject of this thesis was to design a movable sandblasting and painting platform for Ermail Oy. 
Requirements of users, portability of the platform and safety had to be taken into account. The scope of the 
thesis was to create the technical drawings and the technical documentations required for manufacturing 
of the platform. 

The work was started by gathering requirements. Requirements were gathered by interviewing employees, 
supervisors and manufacturer. Safety were taken into account in platform design by applying machine 
safety standard SFS-EN ISO 14122. Preliminary materials for the platform design were selected based on 
the requirements. To make sure that the platform fulfills operation requirements the design was updated 
along with employees. 

The strength of the platform was analyzed with Solidworks simulation finite element analysis (FEA). Forces 
that were used in the analysis were obtained from the machine safety standard. In lifting situation gravitational 
force was applied to platform. Design of the platform was reinforced based on the analysis result. Finally, 
the design was approved by the manufacturer of the platform. Also the use and maintenance instructions 
were made. The thesis outcome was a design that fulfils requirements. All required documentations for 
manufacturing were made. 

Technology, Maritime Management
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KUPARIVALIMON VALU-UUNIN LOISTEHON KOMPENSOINTI ERI 
VIRTALÄHDEKÄYTÖSSÄ

Paavilainen, Eero

Sähkötekniikan koulutusohjelma | Huhtikuu 2016
Ohjaaja: Nieminen, Esko
Sivumäärä: 56 | Liitteitä: 4

Asiasanat: sähköteho, loistehon kompensointi, induktiokuumennus, induktiouuni, kaksikouruinduktiouuni

Tämän insinöörityön tavoitteena oli analysoida Aurubis Finland Oy:n kuparivalimon valu-uunin eli kaksi-
kouruinduktiouunin kulumista ja kulumisen vaikutuksia uunin sijaiskytkentään sekä laskea siihen liittyviä 
kompensointilaskuja kahdessa eri virtalähdekäytössä. Valu-uunin kuluminen muuttaa sen sähköisiä arvoja 
ja näin pienentää uunista saatavilla olevaa tehoa. 

Opinnäytetyön tietoperustassa perehdyttiin aluksi sähkötekniikan eri käsitteisiin ja teoriaan, kuten sähkö-
tehoon, loistehon kompensointiin, kompensointilaitteisiin, induktiokuumennukseen, induktiouuneihin sekä 
valimotekniikkaan. Tietoperustan jälkeen käytiin läpi toimeksiantajan toimintaympäristö ja laitteisto. Lopuksi 
analysoitiin uunin kulumista sekä kompensointia molemmissa sähkökäytöissä ja annettiin kehitysehdotuk-
set laskelmineen molempiin tapauksiin. 

Opinnäytetyö onnistui hyvin. Kehittämistehtävää pystyttiin analysoimaan kokonaisvaltaisesti ja kaikki anne-
tut tavoitteet saavutettiin. Opinnäytetyön kehitysehdotuksia ja tuloksia tullaan hyödyntämään toimeksianta-
jalla sekä niiden perusteella tehdään muutoksia järjestelmiin. Kehitysehdotuksissa suunniteltiin ja laskettiin 
valu-uunin kulumisen mukaan säädettävä kompensointi molempiin sähkökäyttöihin. Pääsähkökäyttönä 
normaalituotannossa käytettävälle IGBT-muuttajalle suunniteltiin kolmiportainen lisäkompensointi ja sen 
häiriötilanteiden varalta olevalle varamuuntajakäytölle neliportainen kompensointi. Tuloksissa ilmeni, että IG-
BT-muuttajakäytössä virtakiskosto ei kestä lisäkompensoinnin tuomaa lisävirtaa, joten tuloksissa ehdotettiin 
kompensointiportaiden lisäksi vahvistuksia virtakiskostoihin. Varamuuntajakäytössä kompensointi suunni-
teltiin niin, että uuni- ja kompensointipiiri on aina parhaimmassa mahdollisessa tehokertoimessa olemassa 
olevilla kahdeksalla kondensaattoriparistolla. Tämän lisäksi ehdotettiin parannuksia varamuuntajakäyttöön 
muun muassa sähköturvallisuuden, mittaroinnin, sähkönlaadun ja käyttövarmuuden osalta. 

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605015718
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The purpose of this thesis was to analyze the wearing of holding furnace, i.e., 2-channel induction furnace 
and the wearing effects on the furnace’s equivalent circuit and to make compensation calculations in 
two different power supply cases in Aurubis Finland Oy’s copper foundry. The wearing of holding furnace 
changes it’s electrical values and thus reduces the available power from the furnace. 

First different electrical engineering concepts, including electric power, compensation of reactive power, 
compensation equipment, induction heating, induction furnaces and foundry engineering were studied. 
After the inspection of these basic concepts, the client’s operational environment and equipment were 
observed. Finally, the furnace’s wearing and compensation on both power supply usages were analyzed, 
alongside with end results with suggestions for both cases. 

The thesis succeeded well. The target of development could be analyzed comprehensively and all the 
set goals were achieved. The end results included compensation design and calculus for both holding 
furnace’s power supply usages; the IGBT-converter main usage and the backup emergency operation 
transformer. The IGBT-converter usage included additional 3-step compensation design. However, the 
main bus bar turned out to be insufficient for additional current that the additional compensation presents in 
IGBT-converter usage. Thus, the end results had beside the design, a suggestion for bus bar strengthening. 
The end results for the direct-drive emergency operation transformer included 4-step compensation design 
for best possible power factor available in the use of existing 8-capacitor batteries. In addition to this, 
suggestions were made to improve electrical safety, measuring capability and operating reliability. 

Technology, Maritime Management
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DYNAAMISET TIIVISTEET POTKURILAITTEESSA

Häkkinen, Niko 

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma | Helmikuu 2016 
Ohjaaja: Juuso, Jarmo 
Sivumäärä: 96 | Liitteitä: 0 

Asiasanat: dynaamisuus, potkurit, tiivisteet, tiivistys, vaatimusmäärittelyt

Opinnäytetyö tehtiin Rolls-Royce Oy Ab Rauman yksikön suunnittelu- ja teknologiaosastolle. Työn kes-
keisimpänä tavoitteena oli luoda yhtenäinen ohjeistus potkurilaitteissa käytettäville dynaamisille tiivisteil-
le ja luoda jokaiselle dynaamiselle tiivistyskohteelle oma vaatimuslistansa. Työssä pyrittiin luomaan selkeä 
dynaamisten tiivisteiden suunnitteluohjeistus. Ohjeistuksen avulla yritys voi ottaa kantaa olemassa oleviin 
ratkaisuihin ja tiivistetoimittajien tiiviste ehdotuksien varmistamiseen, tiivisteiden toimivuudesta potkurilait-
teessa. Tavoitteena oli luoda selkeä ohjeistus dynaamisia tiivisteitä koskien ja työssä tutkittiin vaatimuslistoja 
tehtäessä miten olemassa oleva tiivisteratkaisu täyttää teorian mukaiset vaatimukset. 

Tutkimustyö aloitettiin kartoittamalla kaikki potkurilaitteen dynaamiset tiivistyskohteet. Kohteiden pohjal-
ta luotiin opinnäytetyön sisällysluettelo. Työn alussa paneuduttiin dynaamisten tiivistyskohteiden kannalta 
tärkeään teoriaan kuten tiivistemalleihin, tiivisteen muotoihin, materiaaleihin, toimintatapaan, asennukses-
sa tapahtuviin virheisiin ja epäpuhtauksiin. Erityisesti säteishuulitiivisteiden teoriaa käsiteltiin työssä erittäin 
laajasti, koska potkurilaitteessa olevat tiivisteet pääasiassa ovat säteishuulitiivisteitä. Olemassa olevat tiivis-
tyskonstruktiot ovat iäkkäitä, eivätkä täysin toimivia, joten tutkimustyöstä koettiin olevan etua kehitettäessä 
uusia parempia tiivisteratkaisuja. Haastetta työhön toi offshore liiketoiminta-alan korkeat vaatimukset ja 
dynaamisten tiivistyskohteiden poikkeuksellisen suuret halkaisijat, joten teoria-aineistoa ei aina voitu täysin 
soveltaa tai sitä on niukalti. 

Työn aikana keskusteltiin paljon potkurilaitesuunnittelijoiden ja tuotepäälliköiden kanssa tiivistyskohteisiin 
liittyvistä asioista. Keskustelut antoivat hyvän näkökannan mitä asioita vaatimuslistojen teossa pitäisi ottaa 
huomioon. Vaatimuslistat tehtiin yhteistyössä yrityksen laitesuunnittelijoiden ja tuotepäälliköiden kanssa ja 
ne hyväksytettiin tuotepäälliköillä. Vaatimuslistoista haluttiin erittäin selkeät ja lukuarvoihin keskittyvät, jotta 
vaatimuslistojen käyttö olisi vaivatonta. Vaatimuslistat kirjoitettiin siis ranskalaisia viivoja käyttäen. Vaati-
muslistojen laatimisen jälkeen pystytään helposti näkemään miten hyvin nykyinen tiivistysratkaisu toteuttaa 
dynaamisten tiivisteiden teoriaan ja tiiviste valmistajien antamien ohjearvoihin perustuen kirjoitetut vaatimus-
listat. 

Työn tuloksissa ja yhteenvedossa käsiteltiin tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvia jatkotoimia tiivistysrat-
kaisun parantamiseksi. Jatkotoimet määräytyvät yrityksen tarpeen mukaan. Vaatimuslistoja tehtiin Rolls-
Royce Oy Ab Rauman tehtaan valmistamien laitteiden tiivistyksen parantamiseen ja sitä tullaan jatkossa 
käyttämään uusien suunnittelijoiden perehdyttämiseen ja tiivistyskohteiden kehitykseen. 
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DYNAMIC SEALS FOR PROPULSION DEVICE 

Häkkinen, Niko 

Degree Programme in machine and production technology | February 2016 
Supervisor: Juuso, Jarmo 
Number of pages: 96 | Appendices: 0 

Keywords: dynamism, propellers, seals, sealing, requirement specifications 

The thesis was conducted at the department of Engineering and Technology of Rolls-Royce Oy Ab´s 
production unit in Rauma. The main goal was to make unified instructions for the dynamic seals used in 
propulsion devices and to compose specified requirement lists for every sealing subjects. Thesis focused 
on making of clear planning instructions for dynamic seals. With these instructions the company is able to 
negotiate the solutions available and to take part in sealing gasket suppliers to ensure the proposals on 
the functioning of the seals propulsion device. The goal was to make unified instructions considering seals. 
Whilst preparing requirement lists, existing sealing solution ability to meet requirements set by the theory 
was tested.
 
Research began with mapping out all sealing subjects of the propulsion device. Then table of contents was 
created on the basis of identified objects. Early in the thesis, essential theory in relation to sealing subject 
is discussed. Theory includes such topics as seal models, seal of shapes, materials, operation mode, 
human errors in installation and impurities. Especially the theory of radial lip seals is discussed extensively, 
since for propulsion device seals are mainly radial lip seals. Existing sealing constructions are aged and not 
fully functional, and because of that companies experienced the research to be useful in developing new 
and better sealing solutions. High requirements of offshore business increased work´s complexity. Also 
the exceptionally wide diameter of sealing subject posed some challenges when applying the theory into 
practice.
 
While conducting the thesis, sealing subject related topics were extensively discussed with designers 
and product managers. These conversations provided an adept point of view in which things should be 
addressed while making requirement lists. Requirement lists were made in co-operation with product 
designers and managers and consequently got the managers´ approval. To guarantee the simple usage of 
requirement lists, they were made extremely clear and they were based on numerical values. The lists were 
composed by using bullet points. After composing the requirement lists it is easy to observe how current 
seal solution is meeting the requirements that are based on dynamic seals theory and the guideline values 
given by manufacturers. 

The results and conclusion of the thesis dealt with possible follow-ups to improve sealing solution. Follow-
ups will occur if the company sees them necessary. Requirement lists were made to improve sealing 
solution of products manufactured by Rolls-Royce Oy Ab unit in Rauma. In the future requirements lists will 
be applied in introduction of new designers and in the development of sealing subject.

Technology, Maritime Management
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JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ STRATEGIAN JALKAUTTAMISESSA – CASE RAUMA
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Liiketalouden koulutusohjelma | Toukokuu 2016
Ohjaaja: Kuisma, Pekka
Sivumäärä: 50 | Liitteitä: 1

Asiasanat: strategia, strateginen johtaminen, jalkauttaminen, viestintä

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää johtamista ja viestintää strategian jalkauttamisessa Raumalla. 
Tavoitteena oli saada selville, missä vaiheessa strategian jalkauttaminen on tällä hetkellä ja miten esimies-
tasolla strategia vaikuttaa jokapäiväiseen työhön. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, mitä asioita tulee muuttaa 
ja kehittää, jotta Rauman strategia eli Rauman Tarina sisäistetään johtamistasolla, henkilöstötasolla ja sitä 
kautta kuntalaisille voidaan tarjota parempaa palvelua. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Rauman Kaupunki. 

Työn teoriaosuudessa käsiteltiin strategiaa sekä sen jalkauttamista ja johtamista organisaatiossa. Teoriaa 
käsiteltiin jalkauttamiseen ja johtamiseen liittyvän kirjallisuuden, raporttien ja julkaisujen kautta. 

Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Aineisto työhön kerättiin teemahaas-
tattelujen avulla ja haastattelun teemat oli muodostettu teoriaosan pohjalta. Haastateltavia oli kuusi ja he 
toimivat esimiehinä Rauman kaupungilla. 

Julkinen toimintaympäristö elää tällä hetkellä haasteellista aikaa, sillä uudistuksia tapahtuu organisaatioi-
den rakenteissa. Tallöin johtamisen merkitys korostuu sekä johdolta ja esimiehiltä vaaditaan kykyä luoda 
toimivia strategioita vuorovaikutuksessa koko organisaation kanssa. Esimiesten tulee itse olla sitoutuneita 
strategiaan ja lisäksi kyetä varmistamaan, että koko henkilöstö ymmärtää viestin, jotta strategia saadaan 
jalkautetuksi. 

Opinnäytetyön avulla saatiin tietoa esimiesten tuntemuksista ja mielipiteistä Rauman Tarinan jalkauttamises-
sa, joita voidaan hyödyntää jalkauttamisen jatkuessa. Haastattelujen tuloksena selvisi, että johto- ja esimies-
tasolla ymmärretään strategian tärkeys ja välttämättömyys. Strategia antaa suunnan kaupungin toiminalle 
ja keinot, miten tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Haastatteluista saadun aineiston perusteella voidaan 
todeta, että esimiehet ovat sitoutuneita strategiaan. Esimiehet kokevat, että heillä on päävastuu strategian 
jalkauttamisessa. Strategian viestiminen Rauman kaupungin organisaatiossa on monipuolista, mutta vielä 
tarvitaan lisää aikaa ja ymmärrystä, jotta strategia saadaan jalkautetuksi organisaation kaikille tasoille. 

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605229087
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The purpose of this thesis was to find out about leadership and communication in putting a strategy into 
practice in the organization of the city of Rauma. The aim was to find out at which state the implementing 
of the strategy is at the moment and how it influences daily work. In addition, the aim was to discover what 
are the things that need to be changed and developed in order to implement the strategy of Rauma i.e. 
the Story of Rauma in managerial level, in personnel level and then also better service can be offered to the 
inhabitants of the municipality. 

The theoretical part of the thesis dealt with strategy along with its implementation and leadership in the 
organization. The theory was dealt with literature, reports and publications related to implementation and 
leadership. 

The thesis was conducted as qualitative study. The material of the thesis was gathered by thematic 
interviews and the themes of the interviews were based on theory. The were 6 interviewees and they all are 
managers of the city of Rauma. 

The public operational environment is going through challenging times at the moment because many 
reforms are taking place in the structures of the organizations. Therefore the meaning of the leadership 
is emphasized and also ability to create functional strategies in interaction with the entire organization is 
demanded from the management and the managers. The managers themselves must be committed to the 
strategy and in addition, they must be able to ensure the entire personnel understands the message so that 
the strategy can be implemented. 

On the basis of the thesis, information was received about the feelings and opinions of the managers about 
the implementation of the Story of Rauma, which can be exploited as the implementation goes on. As a 
result of the interviews it was found out that on the managerial level the importance and necessity of the 
strategy is understood. The strategy directs the operations of the city and gives means how to achieve 
objectives. Based on the information received from the interviews, it can be stated that the managers are 
committed to the strategy. The managers feel they have the main responsibility in putting the strategy into 
practice. The communicating of the strategy in the organization of the city of Rauma is diverse, but still more 
time and understanding is needed in order to implement the strategy to the all levels of the organization. 

Business, Culture
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TOIMINTAOHJEEN LAATIMINEN CASE-YRITYKSELLE

Aronen, Esa
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Ohjaaja: Keskinen, Arto
Sivumäärä: 76 | Liitteitä: 4

Asiasanat: taloushallinto, ohjelmisto, pilvipalvelu, vertailu, toimintaohje

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli sopivimman sähköisen taloushallinto-ratkaisun selvittäminen sekä 
toimintaohjeen laatiminen case-yritykselle. Toimeksianto tuli case-yritykseltä, jonka oli etsimässä sopivaa 
ohjelmistotoimittajaa. Ainoastaan kolme yritystä täytti hankinnan erityisehdon, joka oli hankittavan ohjelmis-
ton yhteensopivuus Winpos-kassajärjestelmän kanssa. Potentiaalisten ohjelmistotoimittajien lähettämistä
tarjouksista tehtiin vertailu, jonka avulla osattiin suositella sopivinta ohjelmistoa. Toimintaohje laadittiin case-
yrityksen avuksi mahdollista taloushallinnon uudelleenjärjestämistä varten.

Opinnäytetyön teoriaosuus koostuu kolmesta osasta. Ensin kerrottiin sähköisen taloushallinnon osaproses-
seista. Työssä käsiteltiin vain ne prosessit, jotka case-yritys haluaisi sähköistää ja hoitaa tulevaisuudessa 
taloushallinto-ohjelmiston avulla. Toisessa osassa käytiin läpi taloushallinto-ohjelmien historiaa, ohjelmisto-
tyyppejä ja hankintatapoja. Kolmas osa käsitteli ohjelmiston hankintaprosessia ja hankinnan riskejä.

Empiriaosa voidaan jakaa neljään osaan. Aluksi käytiin läpi case-yrityksen taloushallinnon nykytilanne sekä 
hankintaan liittyviä vaatimuksia, joiden perusteella selvitettiin potentiaaliset ohjelmistotoimittajat. Toisessa 
osassa kerrottiin hankintaprosessista ja vertailtiin vastaanotettuja tarjouksia. Kolmantena osana oli case-
yrityksen toiveiden mukaan laadittu toimintaohje. Viimeisenä aiheena on tutkimuksen pohdinta, joka sisälsi
tutkimustulokset, jatkotutkimusaiheet sekä luotettavuuden arviointia.
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The purpose of this thesis was to define the most adequate financial management software and to create 
an operational manual for the case company. The assignment came from the case company, which was 
in the process of looking for suitable software suppliers. Only three suppliers fulfilled the special term of 
acquisition, which was compatibility to Winpos cash register system. In order to recommend a suitable 
software to the case company, potential software suppliers´ offers were compared. The operational manual 
was created to help the case company with the option to reorganize its financial management.

The theory part of this thesis consists of three parts. The first part is about the components of electric 
financial administration. The thesis includes only those components which the case company has planned 
to electrify and manage with a software in the future. The second part contains the history of financial 
management software, different software types and acquisition methods. The third part covers the phases 
in acquisition process and the risks in a software procurement.

The empirical study can be divided into four parts. The empirical study begins with analyzing the current 
state of the case company´s financial management, and defining the requirements to the acquisition. 
These phases were completed to figure out the potential software suppliers. The comparison between 
software and clearing of the acquisition process were presented in the second part. The next subject was 
the operational manual which was based on case company´s demands. The last part of empirical study 
included speculations and results of the study. The last subject of this thesis was a description about 
study`s reliability and validity.
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VAELLUSREITTIEN LUOKITTELUA JA TUOTTEISTAMISTA SATAKUNNAN 
LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMISEKSI

Marttila, Hanna-Maria

Matkailun koulutusohjelma | Huhtikuu 2016
Ohjaaja: Berg, Maaria
Sivumäärä: 67 | Liitteitä:19

Asiasanat: luontomatkailu, reittiluokittelu, tuotteistaminen, vaellusreitti, vaeltaminen

Luonto- ja hyvinvointimatkailu, aitouden arvostaminen ja elämänrytmin hidastaminen ovat nousseet jopa 
maailmanlaajuisiksi trendeiksi. Kevyt luontoliikunta on nostettu Suomessa matkailun tuotekehityksen kär-
keen, ja luontomatkailun toimintaedellytyksiä halutaan kehittää myös Satakunnassa. Luonnon tarjoamille 
elämyksille on nyt vahva tilaus, joten vaellusreittien liiketoiminnallisen potentiaalin tunnistamiseen ja hyödyn-
tämiseen kannattaa panostaa viipymättä. Opinnäytetyön tekemisen taustalla vaikutti täten luontolähtöisten 
aktiviteettien kehittämistarve. 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli neljän satakuntalaisen vaellusreitin luokittelu ja tuotteistami-
nen maakunnan luontomatkailun kehittämiseksi. Työhön valittiin Luotojen sauvakävelyreitti, Santojen lenkki 
ja Lietteiden reitti Porissa sekä Koivistonkierros Jämijärvellä. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Outdoors 
Satakunta -hanke, jonka tavoitteena on edistää luonnon matkailullista hyödyntämistä liiketoiminnan näkö-
kulmasta. 

Valittujen vaellusreittien vaativuusluokittelu ja arviointi suoritettiin omiin havaintoihin, Suomen Ladun luo-
kittelukriteereihin ja Outdoors Finlandin kehittämismenetelmiin perustuen. Työn tuotoksina reiteille syntyi 
vaativuusluokituksen lisäksi reittikuvaus ja -jälki, tuotekortti sekä kehitysehdotuksia. Työn teoreettisen vii-
tekehyksen muodostivat luontomatkailu, vaeltaminen, matkailun trendit sekä vaellusreittien kehittäminen. 

Opinnäytetyön tekeminen oli yksi niistä toimenpiteistä, joilla pyritään parantamaan Satakunnan tunnettuutta 
luontomatkailukohteena. Työn konkreettisimpana tavoitteena oli tuottaa materiaalia ylläpitäjätahoille reittien 
kehittämiseksi, Outdoors Satakunta -hankkeelle reittiesitteiden laatimiseksi ja matkailuyrittäjille tuotteista-
mistyön tueksi. Lisäksi toiveena oli hyödyttää matkailijoita ja maakunnan liike-elämää sekä edistää paikal-
listen luonnossa liikkumista. 

Kaikki havainnoidut vaellusreitit ovat monikäyttöisiä, elämyksellisiä ja päiväretkeilyyn sopivia. Ne ovat infra-
struktuuriltaan hyvässä kunnossa, valtaosin hyvin merkittyjä ja kulkevat pääasiassa helpossa maastossa. 
Tässä opinnäytetyöprojektissa suoritetun arvioinnin pohjalta voidaan todeta, että kaikki reitit täyttävät Out-
doors Finlandin vaellusreiteille asettamista suosituksista ja kriteereistä suurimman osan, mutta että jokai-
sessa on niiden osalta vielä myös kehitettävää. 

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605046262
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PROMOTING NATURE TOURISM IN SATAKUNTA BY CLASSIFICATION AND 
PRODUCT DEVELOPMENT OF HIKING TRAILS

Marttila, Hanna-Maria

Degree Programme in Tourism | April 2016
Supervisor: Berg, Maaria
Number of pages: 67 | Appendices: 19

Keywords: hiking, hiking trail, nature tourism, product development, route classification

Nature and well-being tourism, genuineness and downshifting have become trends on a global scale. Soft 
nature activities have been prioritized in tourism product development in Finland, and also in Satakunta 
nature tourism is considered worth investing in. There is now a strong demand for the experiences offered 
by nature, so it is advisable to start recognizing and utilizing the business potential of hiking trails without 
delay. The subject of this thesis was thus justified by the need to develop nature based activities. 

The subject of this functional thesis was to classify and develop four hiking trails in Satakunta in order to 
promote nature tourism of the region. The chosen trails were Luotojen sauvakävelyreitti, Santojen lenkki 
and Lietteiden reitti in Pori and Koivistonkierros in Jämijärvi. The thesis was commissioned by the Outdoors 
Satakunta project, which aims to advance business opportunities offered by nature tourism. 

The classification and evaluation of the chosen hiking trails was carried out basing on field observation, 
route development methods of the Outdoors Finland program and route classification criteria of Suomen 
Latu, the Outdoor Association of Finland. In addition to the difficulty level classifications, the outcome of this 
work includes trail descriptions, GPS tracks, product sheets and development suggestions. The theoretical 
framework consisted of nature tourism, hiking, tourism trends and developing of hiking trails. 

This thesis contributes to the on-going project of improving the image of Satakunta as nature tourism 
destination. The concrete goal of the work was to help trail maintenance organizations to develop the 
trails, to enable the Outdoors Satakunta project to create product leaflets and to support tourism sector in 
product development. Hopefully this thesis will also benefit tourists and local entrepreneurs and inhabitants. 

All the observed hiking trails are versatile, experiential and suitable for day trips. Their infrastructure is in 
good condition and they are mainly easy and well-marked. Basing on the evaluation conducted during this 
work, it can be stated that all the trails fulfil the majority of the recommendations and criteria set for the 
hiking routes by Outdoors Finland, but that each of them still has a need for further development. 
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TILINPÄÄTÖS JA OSAKKEEN ARVON MÄÄRITYS

Vaittinen, Timo

Liiketalouden koulutusohjelma | Lokakuu 2015
Ohjaaja: Korhonen, Satu
Sivumäärä: 61 | Liitteitä: 2

Asiasanat: tilinpäätösanalyysi, sijoitus, tuotto, osakkeen arvonmääritys

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten piensijoittaja voi analysoida ja hyödyntää tilinpäätöstä ver-
taillessaan erilaisia yhtiöitä. Tarkoituksena oli myös tutkia mitä sijoittaja voi havaita luonteeltaan syklisellä 
tai defensiivisellä toimialalla toimivan yhtiön tilinpäätöksestä ja miten tietoja voisi mahdollisesti hyödyntää 
sijoituspäätöstä tehdessään. Tutkimuksessa vertailtaviksi yhtiöiksi valittiin luonteeltaan syklisellä öljynjalos-
tusalalla toimiva Neste ja defensiivisellä lääkkeiden valmistus- ja kehitysalalla toimiva Orion. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään pintapuolisesti tilinpäätöskäytäntöjä, tilinpäätöksen liittyviä do-
kumentteja ja tilinpäätösanalyysia. Teoriaosuus painottuu osakkeen arvonmäärittämiseen osinkoperustei-
sella, vapaan kassavirran mallilla ja lisäarvomallilla. Tämän lisäksi perehdytään sijoittajan kannalta keskeisiin 
tilinpäätökseen liittyviin tunnuslukuihin ja osakkeeseen liittyviin tunnuslukuihin. 

Empiriaosuudessa tutkittiin vertailtavien yhtiöiden tilinpäätöksiä ja laskettiin teoriaosassa käsittelyjä tunnus-
lukuja. Saatuja tuloksia analysoitiin vertaamalla viimeisimmän tilinpäätöksen perusteella laskettuja tunnuslu-
kuja aikaisempien tilikausien lukuihin. Tunnuslukujen analysoinnin jälkeen tehtiin vertailtavien yhtiöiden osak-
keille arvonmääritys osinkoperusteisen-, vapaan kassavirran ja lisäarvon mallilla. 

Opinnäytetyön tutkimuksen tuloksista voidaan havaita, että tutkittujen yhtiöiden osakkeet ovat oikein ar-
vostettu, jos verrataan tuloksia markkinahintaan. Tuloksiin kuitenkin tulee suhtautua kriittisesti, koska teh-
tävässä tehtiin paljon ennusteita. Osa ennusteista perustui analyytikkojen konsensusennusteisiin ja osa 
opinnäytteen tekijän olettamuksiin. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että tutkittujen arvonmääritysmallien 
käyttäminen ei ole mitenkään yksinkertaista ja luotettavaa piensijoittajan näkökulmasta, koska ne perustu-
vat suurilta osin olettamuksiin. 

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201601071080 
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FINANCIAL STATEMENTS AND STOCK VALUATION

Vaittinen, Timo

Degree Programme in Business and Administration | December 2015
Supervisor: Korhonen, Satu
Number of pages: 61 | Appendices: 2

Keywords: financial statement analysis, investment, profit, stock valuation

The purpose of this thesis was to research how individual investor can analyze and utilize financial statements 
while comparing between different corporations. The intention was also to research what the investor can 
detect from the nature of defensive or cyclical field of business company financial statements what kind of 
information investors might utilize when investors are making investment decision. Selected comparison 
corporations were Neste, which is operating in cyclical oil refining field of business and defensive corporation 
Orion, which is operating in medicine manufacture and research field of business. 

The theoretical part of the thesis deals with financial statement methods, documents and financial statement 
analysis. The theoretical part was centered on the stock valuation with dividend discount model, free cash 
flow model and economic value added model. In addition to read up about the most essential key ratios of 
financial statement and share-based key ratios. 

In the empirical part target of research was financial statements of comparison corporations and calculated 
key ratios covered at theoretical part. The results, which were calculated based on latest financial statement 
information, were compared to earlier financial statements. Both of the comparison corporation shares 
valuation were defined with dividend discount model, free cash flow model and economic value added 
model. 

From the results of this thesis can be detected that both of corporation’s share are valuated at correct 
level compared to market price. Research results should be treated with caution, because at the thesis 
many estimates were made. Some of the estimates are based on analyst’s consensus estimates and some 
of them are based to the writer’s own impression. At generally speaking can be mentioned, that use of 
different valuation methods is not simple and reliable from individual investor point of view, because all of 
them are based mostly estimates.
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YHDYSKUNTAJÄTEVEDENPUHDISTAMON YMPÄRISTÖLUPAPROSESSI JA 
VALITUSMENETTELY

Pajunen, Merita

Liiketalouden koulutusohjelma | Toukokuu 2016
Ohjaaja: Minna Kuohukoski
Sivumäärä: 77 | Liitteitä: 6

Asiasanat: Ympäristöluvat, lupamenettely, jätevedenpuhdistamot, jätevesi, muutoksenhaku, 
hallintotuomioistuimet

Työssä on perehdytty yhdyskuntajätevedenpuhdistamon ympäristölupaprosessiin sekä valitusmenettelyyn 
lupa-asiassa. Työn teoriaosassa on selvitetty lainsäädännön ja oikeuskirjallisuuden avulla ympäristölupaha-
kemuksen sisällölle asetettuja vaatimuksia. Lisäksi on selvitetty miten lupahakemuksen käsittely lupaviran-
omaisessa eli aluehallintovirastossa etenee. Varsinaisen ympäristölupaprosessin osalta on myös selvitetty 
aluehallintoviraston lupapäätöksen rakennetta ja sisältöä. 

Ympäristölupapäätös on hallintopäätös ja siitä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen. Ympäristölupia 
koskevien valitusten käsittely on keskitetty Vaasan hallinto-oikeuteen. Myös valittaminen Vaasan hallinto-
oikeuden antamasta päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen on mahdollista. Valitusmenettelyn osalta 
on työssä selvitetty valitukselle asetettuja muotovaatimuksia sekä käsittelyvaiheita oikeusasteissa. Ympä-
ristölupapäätöksistä tehtyjen valitusten käsittely tapahtuu tuomioistuimissa pääsääntöisesti kirjallisesti ja 
päätökset annetaan neuvottelumenettelyn jälkeen. 

Työn tutkimusosassa on yhdeksälle Suomen suurimpiin kuuluvalle jätevedenpuhdistamolle tehdyllä kyse-
lyllä selvitetty niiden 2000-luvun ympäristölupaprosesseja. Kyselyn avulla haluttiin selvittää kuinka monesta 
annetusta lupapäätöksestä oli 2000-luvulla valitettu hallintotuomioistuimiin ja olivatko valitukset johtaneet 
luvanhakijan kannalta haluttuun lopputulokseen. Saatujen tulosten perusteella valitus Vaasan hallinto-oikeu-
teen johti osittaiseen muutokseen aluehallintoviraston lupamääräyksiin neljässä tapauksessa yhdestätoista 
ja kolmesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdystä valituksesta ainoastaan yksi johti muutoksenhakijan 
kannalta haluttuun lopputulokseen. 

Työssä lähdemateriaalina yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden ympäristölupaprosessiin liittyen on käytetty 
Porin Veden Luotsinmäen keskuspuhdistamon ympäristölupaprosesseissa kertynyttä materiaalia sekä pää-
töksiä. Näiden päätösten pohjalta on tehty työhön päätelmiä yleisesti yhdyskuntajäteveden-puhdistamon 
lupapäätöksen sekä tuomioistuimien päätösten sisällöstä. 

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605249407
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THE PROCEDURES CONCERNING ENVIRONMENTAL LICENSES AND APPEALS 
OF MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT PLANTS

Pajunen, Merita

Data processing training program | May 2016
Supervisor: Minna Kuohukoski
Number of pages: 77 | Appendices: 6

Keywords: environmental licenses, license procedure, wastewater treatment plants, sewage, appeal, 
administrative courts

This thesis goes the procedures of getting an environmental license for a wastewater treatment plant and 
of making an appeal such cases. In the theoretical part of the thesis it has been examined, with the help of 
the legislation and legal literature, what kind of requirements are necessary to the contents of an application 
for an environmental license. In addition, it has been found out how an application is treated by the license 
authority, i.e. the Regional Administration Office. Concerning the actual treatment of the environmental 
license, also the structure and contents of the decision of the Regional Administration Office to grant the 
license have been examined. 

The decision to grant an environmental license is an administrative action from which it is possible to 
appeal to the Administrative Court. The treatment of appeals concerning environmental licenses has been 
centralized to the Administrative Court of Vaasa. It is also possible to appeal from a decision granted by the 
Administrative Court of Vaasa to the Supreme Administrative Court. As to the appeal procedure, the thesis 
also goes into the formal requirements made upon an appeal and into the stages of its treatment in courts. 
The appeals made from decisions are made after negotiation. 

In the research part of the thesis, an enquiry concerning the environmental license procedures in the 2000s 
was sent to nine of the biggest wastewater treatment plants in Finland. The target of the survey was to find 
out the number of appeals to administrative courts against the decisions made in the 2000s and whether 
the appeals led to the result desired by the applicant. The outcome of the survey was that an appeal 
made to the Administrative Court of Vaasa led to a partial change in the license regulations of the regional 
administrative office in four cases out of eleven, and only one appeal out of three made to the Supreme 
Administrative Court led to the result desired by the applicant. 

In the thesis, material and decisions accrued in the environmental license procedures of the Luotsinmäki 
central wastewater treatment plant Of Porin Vesi were used as references. Conclusions concerning the 
contents of license decisions of municipal wastewater treatment plants and of courts were drawn based 
on these decisions. 
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OSAKEYHTIÖITTÄMISEN VAIKUTUS CASE-MAATILAN TULOVEROTUKSEEN 

Mattila, Katriina 

Liiketalouden koulutusohjelma | Lokakuu 2016 
Ohjaaja: Lehtonen, Suvi 
Sivumäärä: 72 | Liitteitä: - 

Asiasanat: maatilat, yhtiöittäminen, osakeyhtiöt, tulovero, kannattavuus 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kannattaako yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimivan case-maa-
tilan harkita osakeyhtiöittämistä tuloverotuksellisista syistä. Tutkimuksen teoreettisessa osassa käsiteltiin 
suomalaisen maatalouden erityispiirteitä, maatalouden eri yritysmuotoihin sovellettavaa yhtiö- ja verotus-
oikeudellista sääntelyä sekä aiheesta tehtyjä aiempia tutkimuksia. Tutkimuksen empiirisessä osassa sel-
vitettiin, kumpi yritysmuodoista on tuloverorasitukseltaan edullisempi nykytilanteessa sekä maatalouden 
verotettavan tulon ja nettovarallisuuden laskiessa.

Lisäksi selvitettiin mahdollisen yrittäjävähennyksen vaikutusta yksityisen maataloudenharjoittajan kokonais-
verorasitukseen sekä palkan maksun vaikutusta osakeyhtiön kokonaisverorasitukseen. 

Osakeyhtiön nettovarallisuuden laskemiseksi määritettiin yhtiöitettävä omaisuus taearvoineen. Yritysmuo-
toja vertailtiin laatimalla laskelmat kokonaistuloveroprosentista kolmessa esimerkkitilanteessa. Esimerkissä 
A oli yksi yrittäjä, esimerkissä B maatilalla työskentelevät yrittäjäpuolisot ja esimerkissä C yrittäjäpuolisot, 
joista toinen työskenteli tilan ulkopuolella. Oletuksena oli, että osakeyhtiön jaettavissa oleva tulos jaetaan 
kokonaan osinkona. 

Nykytilanteessa osakeyhtiö oli edullisempi yritysmuoto kaikissa esimerkkitilanteissa, eikä yrittäjävähennyk-
sen soveltaminenkaan muuttanut tilannetta. Yhden yrittäjän esimerkissä A osakeyhtiö oli edullisempi vaih-
toehto myös maatalouden tuloksen tai nettovarallisuuden laskiessa. Yrittäjäpuolisoiden harjoittaessa maa-
taloutta yhdessä osakeyhtiö oli edullisempi vain korkeimmalla maatalouden tuloksella (150 000 euroa) ja 
nettovarallisuudella (1,35 milj. euroa) laskettuna. Esimerkissä C osakeyhtiö oli edullisempi vaihtoehto maa-
talouden tuloksesta riippumatta, mutta vain korkeimmalla nettovarallisuudella. Kohtuullinen palkanmaksu 
vähensi odotetusti osakeyhtiön kokonaistuloverorasitusta. 

Case-maatilan kannattaa harkita osakeyhtiöittämistä, mikäli maatalouden tulos ja nettovarallisuus pysyvät 
nykyisellä tasolla. Jos taas maatalouden tulos ja/tai nettovarallisuus laskevat nykyisestä, osakeyhtiön edulli-
suus riippuu siitä, onko yrittäjiä yksi vai kaksi ja työskenteleekö kumpikin puolisoista maatilalla päätoimisesti 
vai ei. 
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THE INFLUENCE OF INCORPORATION ON INCOME TAXES IN CASE-FARM 

Mattila, Katriina 
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The purpose of this thesis was to find out from the perspective of income taxation, if the case-farm profits 
from changing its company form from sole proprietor to private limited company. The theoretical study 
deals with typical characteristics of the Finnish agriculture as well as the company and tax legislation 
applied in different company forms. The previous studies made about the topic are also reviewed. In the 
empirical study, it was determined which of the company forms is more profitable in the present situation 
and in the situation where taxable income or net assets are de-creased. Possible entrepreneur’s deduction 
and salary payment were also taken into account when calculating the total income tax burden in respective 
company forms. 

In order to estimate net assets of the private limited company it first needed to deter-mine the assets 
to incorporate and their balance sheet values. Comparisons between company forms were carried out 
by preparing total income tax calculations in three examples. In example A there was one entrepreneur 
involved, but in example B there were spouses working on the farm. In example C there were spouses as 
well, but one of them was working outside the farm. In the limited company the whole profit was supposed 
to be paid to the shareholders as a dividend. 

Private limited company was more profitable company form in every example in the present situation, 
and not even entrepreneur’s deduction could change the order. In example A limited company was more 
profitable also in cases where taxable income or net assets were decreased. However, in two spouses’ 
example B limited company was more profitable only with the highest taxable income (150 000 euros) and 
the highest net assets (1,35 million euros). If one of the spouses had earned income out-side the farm, 
like in example C, limited company was more profitable regardless of the taxable income, but only at the 
highest net assets. As expected, moderate salary payments in limited company reduced the total income 
tax burden. 

It is worth considering incorporation in the case-farm if taxable income and net as-sets remain at the 
present level. However, if taxable income and/or net assets de-crease, profitability of the limited company 
depends on the number of the entrepreneurs or spouses working full-time on the farm.

Business, Culture



KUNNIA-

MAININTA

54

LISENSOIDUN INNOVAATION X BRÄNDINHALLINTA

Hämäläinen, Tommy

Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma | Joulukuu 2016
Ohjaaja: Antola, Kati
Sivumäärä: 70 | Liitteitä: 2

Asiasanat: lisensointi, innovaatio, yhteisbrändi, komponenttiyhteisbrändi, B2B2C

Eurooppalainen start up -yritys on patentoinut innovatiivisen pakkauskonseptin eräälle elintarvikkeelle. Inno-
vaation tuotanto sekä tuotteistaminen tullaan lisensoimaan kansainvälisesti useille eri toimijoille. Tilaajayritys 
on täten kiinnostunut kartoituksesta mitä erilaisia mahdollisuuksia sekä vaatimuksia yhtäaikaiset strategiset 
lisensointi kumppanuudet toisivat mukanaan innovaation brändinhallintaan teoriassa ja käytännössä. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida innovaation brändin nykyinen olemus ja tarjota kattavia kehityseh-
dotuksia perustuen valittuihin teorioihin yhteisbrändäyksestä ja komponenttiyhteisbrändäyksestä. Kyseiset 
bränditeoriat valittiin, koska innovaatio ei ole niinkään itsenäinen tuote, vaan täydentävä konsepti ja täten 
riippuvainen lisensoijien omista strategioista ja toimintamalleista. Yhteisbrändäyksen teorioita tuettiin tutki-
malla lisensointia, suhdeverkoston hallintaa sekä innovaatioiden johtamista. 

Opinnäytetyön empiirinen osuus toteutettiin pitkäaikaisen henkilökohtaisen havainnoinnin avulla, sekä 
haastatellen johtoryhmän jäseniä että toista työntekijää brändinhallinnan ja operaatioiden osalta, hyödyn-
täen puolistrukturoituja teemahaastatteluita. Koska tilaajayritys on vasta aloittamassa tuotelanseerausta, 
yritysasiakkaiden ja kuluttajien mielipiteiden selvittäminen ei ollut vielä ajankohtaista. Yrityksen strategiaan 
liittyvistä syistä yrityksen ja innovaation nimi haluttiin pitää salaisena. 

Tutkimuksen tuloksena todettiin, että valitut bränditeoriat ovat käytännössä toisiaan täydentäviä ja niiden 
edut ovat riippuvaisia tilaajayrityksen kulloinkin vallitsevasta tilanteesta. Brändistrategian valintaa tärkeäm-
mäksi muuttujaksi ilmeni yrityksen ylimalkainen päätös siitä, kuinka laajasti brändiä halutaan ja voidaan 
lähteä kehittämään ja johtamaan, niin itsenäisesti kuin yhteistyössä. Käytännön suositukset tilaajayritykselle 
liittyvät yhteisbrändin valintaan nykyhetkeä ajatellen, potentiaalisten yhteisbrändien arviointikeinoon, tuo-
tebrändin erillistämisen etuihin sekä kansainvälisen asiakasorientoitumisen lisäämiseen. 

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112417121
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Hämäläinen, Tommy
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Keywords: licensing, innovation, cobrand, ingredient co-brand, B2B2C

European start-up company has patented a packaging innovation concept for a certain the food product. 
The manufacturing and productization of the innovation will be licensed internationally for several participants. 
The Case Company is therefore interested to know what kind of opportunities and requirements potentially 
simultaneous strategic partnerships with licensees would mean for the brand of the innovation in theory 
and practice. 

The purpose of this thesis was to evaluate the current essence of the product brand of the particular 
innovation and provide comprehensive development recommendations according to the selected theories 
of co-branding and ingredient co-branding. The two brand theories were chosen in consequence of the fact 
that the innovation is not a single entity but rather a complementary concept and is therefore dependent on 
the strategies and operations of the licensees. The co-branding theories were supported by background 
information concerning licensing, stakeholder networking and innovation management. 

The empirical research was conducted by the means of long-term personal observation and semi-structured 
theme interviews of the executives and an employee in relation to brand management and operations. 
Since the subscriber company is just beginning the product launch, the opinions of professional clients’ and 
consumers’ were not yet topical. Because of the strategic reasons, the name of the Case Company and 
the innovation X wanted to be classified. 

The results of research were that both branding theories are complementary in practice and their benefits 
are subject to the prevailing situation of the Case Company. More substantive factor than the selection of 
the strategy was decision on how large extent the Case Company is willing and able to participate into 
development and management of the brand independently and in collaboration. Practical recommendations 
for the Case Company were related to co-brand selection for the current moment, the evaluation method 
of potential co-brands, the benefits of isolating the product brand and improving international customer 
orientation. 
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Vuoden 2016 Osaaja-kilpailuun osallistui Satakunnan ammattikorkeakoulussa yh-
teensä 148 opinnäytetyötä. Työt oli jaettu neljään eri sarjaan: liiketoiminta ja kulttuuri, 
sosiaali- ja terveysala, tekniikka ja merenkulku sekä ylemmät ammattikorkeakoulutut-
kinnot. Palkittujen ja kunniamaininnan saaneiden töiden tiivistelmät on kerätty tähän 
julkaisuun. Osa töistä löytyy kokonaisuudessaan netistä. Kaikkia töitä ei ole julkaistu 
netissä, jolloin niitä voi tiedustella luettavaksi SAMKin kirjastosta. 

Kuten SAMKin koulutusohjelmatkin, kilpailuun osallistuneet työt ovat aihepiireiltään 
monipuolisia. Palkituissa töissä korostuu hyvä kirjallinen asu, toimivan menetelmän 
valinta ja hyvä soveltaminen sekä työn arvo uudenlaisen ajattelun tai näkökulman tuo-
misessa.
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