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1 Johdanto 

Liiketoiminnan kansainvälistymisen aiheuttama kilpalutilanteen kiristyminen ja asiak-

kaiden kiinnostus tuotteen ja sen tuotantotapojen laatua kohtaan ovat pakottaneet 

monet yritykset toimialasta riippumatta kehittämään toimintatapojaan entistä tehok-

kaammiksi. Myös konepajateollisuudessa kehitystarve on havaittu ja kehitystoimet 

eivät kohdistu enää vain uusien tuotteiden ja tehokkaampien valmistustapojen luo-

miseen, vaan kehitystä tehdään jokaisella toiminnan osa-alueella. Osansa tästä kehi-

tyksestä on saanut myös tuotesuunnittelutoiminta, jossa massatuotannon ja asiakas-

kohtaisen räätälöinnin rinnalle on noussut edellä mainittujen toiminta-ajatusten hyö-

tyjä yhdistelevä massaräätälöinti.  

Kehitystarpeeseen on joissain yrityksissä havahduttu aiemmin, kuin toisissa ja suun-

nitteluprosessin kehittämistä on myös tutkittu aikaisemmin.  Esimerkiksi Liimatainen 

(2018, 9) teki suunnitteluprosessin määritystä ja kehitystä. Hänen työnsä tosin koh-

distui uusien tuotteiden suunnitteluun. Hiltunen (2018, 91–93) toteaa opinnäytetyös-

sään, että suunnittelun sujuvuuden kannalta on olennaista erottaa tuotekehitys ta-

vallisesta suunnittelutyöstä. Lisäksi hän korostaa muutenkin yleistä selkeyttä toimin-

tatavoissa ja johtamisessa. Uusi-Pohjola (2017, 53) toteaa, että edes osittainen ra-

kenteiden standardisointi helpottaa suunnittelutyötä huomattavasti. 

Myös tämän työn toimeksiantaja Saurus Oy on herännyt tähän kehitystarpeeseen. 

Yritys on jo pitkään valmistanut asiakkaiden yksilöllisten toiveiden mukaan räätälöi-

tyjä pelastusautoja. Yksilöllinen räätälöinti on kuitenkin johtanut suunnitteluratkaisu-

jen niin voimakkaaseen hajaantumiseen, että se hankaloittaa tuotteiden valmistusta 

ja tuotetiedon hallintaa. Hajanaisten käytäntöjen vuoksi myös suunnittelutyön oh-

jeistaminen ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen on vaikeaa. Siksi perehdyttä-

minen onkin tapahtunut pääasiassa henkilökohtaisena ohjauksena, mikä taas on las-

kenut kokeneiden suunnittelijoiden työtehoa. 
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1.1 Työn tavoite ja rajaus 

Tämän työn tarkoituksena oli tutustua Saurus Oy:n suunnitteluprosessin nykytilaan ja 

asettaa tavoitteet suunnitteluprosessin kehittämiselle sekä laatia projektisuunni-

telma tavoitteiden toteuttamiseksi. Näin pyrittiin tunnistamaan prosessin todelliset 

kehitystarpeet sekä edesauttamaan kehitystoiminnan laadukasta toteuttamista. Li-

säksi tavoitteena oli laatia ohje suunnitteluprosessin nykyisestä suorittamisesta, jotta 

yritykseen palkattavien suunnittelijoiden perehdyttämistä voitaisiin helpottaa jo 

suunnitteluprosessin kehitysprojektin aikana. Työn tavoitteet voidaan ilmaista myös 

seuraavien tutkimuskysymysten muodossa 

• Mitkä suunnitteluprosessin nykyisistä käytänteistä ovat/eivät ole toimivia? 

• Millaista suunnitteluprosessia yrityksessä tavoitellaan? ja 

• Millaisia toimenpiteitä tarvitaan, jotta suunnitteluprosessille asetetut tavoit-
teet saavutetaan? 

 

Työn sisältö rajautuu tuotteen mekaniikkasuunnitteluun ja suunnitteluprosessiin. 

Muut sitä tukevat yritystoiminnan osa-alueet on huomioitu vain siinä määrin, kuin se 

on ollut tarpeellista asian huolellisen käsittelyn kannalta. Esimerkiksi suunnittelupro-

sessin kokonaisvaltaisen käsittelyn varmistamiseksi työssä huomioitiin myös eri osas-

tojen välinen yhteistyö suunnitteluprosessin aikana. Yritystoiminnan eri osa-alueiden 

laajempi huomiointi olisi siirtänyt työn painopistettä pois sen olennaisimmasta sisäl-

löstä eli suunnitteluprosessista. Työssä tutkittavan suunnitteluprosessin tarkoitus on 

tuottaa erilaisia versiota samasta tuotteesta, eikä luoda uusia tuotteita markkinoille, 

eli työ ei suoranaisesti käsittele tuotekehitystä. Työssä todetaan joitakin muutoksia, 

joita tuotteeseen on tehtävä, jotta suunnitteluprosessi voidaan suorittaa toivotulla 

tavalla. Tuotteen muutosten yksityiskohtainen suunnittelu ei kuitenkaan sisälly työ-

hön, sillä se olisi tehnyt työstä liian laajan.  
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1.2 Toimeksiantajan esittely 

Saurus Oy aloitti toimintansa vuonna 1948 myymällä monenlaista sammutuskalus-

toa, kuten esimerkiksi sammutusletkuja. Vuonna 1982 silloinen Sammutin Oy perusti 

paloautotehtaan Jyväskylään Säynätsaloon. (Pelastusajoneuvojen aatelia 2017.) Yri-

tyksen nimi vaihdettiin Sammutin Oy:stä Saurus Oy:ksi vuonna 2017, koska Saurus oli 

jo aikaisemmin ollut käytössä tuotenimenä ja oli siksi vakiintunut yleiseen käyttöön 

Sammutin-nimeä enemmän. (Sammutin Oy on nyt Saurus Oy 2017.) Nykyään Saurus 

Oy on osa Kiitokori konsernia (Suomalainen palo- ja pelastusajoneuvojen asiantuntija 

2017). 

Saurus Oy valmistaa palo- ja pelastusajoneuvoja asiakkaiden yksilöllisten toiveiden 

mukaisesti asiakkaan valitseman autorungon päälle. Myös auton varustaminen tarvit-

tavalla sammutuskalustolla kuuluu Saurus Oy:n toimenkuvaan. Tuotevalikoimaan 

kuuluu erilaisia paloautoja kuten sammutusautoja ja säiliöautoja. Pelastusajoneu-

voista tuotevalikoimaan kuuluvat mm. raivausautot ja erilaiset erikoisautot. (Saurus – 

viimeisen päälle viimeistelty 2017.) Vuonna 2017 Saurus Oy:n liikevaihto oli noin 

14536000 € ja siitä liikevoittoa kertyi 1292000 € eli 8,9 %. Yrityksen omavaraisuus-

aste oli tuolloin noin 43 %. Työntekijöitä sillä oli 53. Taloudellisten tunnuslukujen pe-

rusteella Sauruksen toiminta on viimevuosina mennyt pääsääntöisesti positiiviseen 

suuntaan, vaikka vuoden 2017 liikevoitto on hieman pienempi kuin vuonna 2016. 

(Saurus Oy n.d.) 

 

 

2 Tutkimusmenetelmät ja -aineistot 

2.1 Tutkimusote ja tutkimusmenetelmä 

Kvalitatiivisen tutkimusotteen tarkoitus on tyypillisesti pyrkiä ymmärtämään tai tul-

kitsemaan jotakin asiaa. Siinä tietolähteet ovat yleensä joko suullisia tai kirjallisia, 
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mutta kuitenkin sanallisia.  Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan tehtävä on ym-

märtää ja osallistua tutkittavaan asiaan. Myös tieto on kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

usein subjektiivista ja asiaan liittyvät muuttujat monimutkaisia ja vaikeasti mitattavia. 

Kvantitatiivinen tutkimusote taas pyrkii yleistämään, ennustamaan sekä hakemaan 

syy-seuraus-suhteita. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tieto on pääasiassa numeerista 

ja muutenkin objektiivisempaa kvalitatiivisen tutkimuksen tietoon verrattuna. Myös 

muuttujien määrittely ja asioiden välisten riippuvuussuhteiden mittaaminen ja laske-

minen on helpompaa kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Kvantitatiivisessa tutkimuk-

sessa tutkija pyrkii olemaan mahdollisimman objektiivinen ja puolueeton. Kvantitatii-

visessa tutkimuksessa tutkimus yleensä alkaa hypoteesista, kun taas kvalitatiivinen 

tutkimus tyypillisesti päättyy siihen. (Kananen 2008, 27.)  

Tämä työ pyrkii tunnistamaan ja ymmärtämään kuinka ihmiset toimivat työssään, 

eikä ennustamaan heidän toimintaansa tai selvittämään, mikä ajaa heidät kyseiseen 

toimintaan. Lisäksi työn pyrkimys selvittää yrityksen toimintatapoja johtaa siihen, 

että niistä on varsin vaikea luoda hypoteesia ennen tutkimuksen suorittamista. Jos-

sain määrin tuntemattomasta tai ainakin vaikeaselkoisesta tapahtumaketjusta on 

myös vaikea kerätä numeerista tietoa, joten työn aineisto tulee muodostumaan pää-

osin sanallisesta tiedosta. Sanallinen tieto on aina enemmän tai vähemmän subjektii-

vista. Asioiden välisten suhteiden laskenta on myös hyvin vaikeaa ilman numeerista 

tietoa. Täten voidaan todeta tämän työn olevan tutkimusotteeltaan kvalitatiivinen 

tutkimus. 

Tutkimusmenetelmänä Case-tutkimuksen määritelmä on varsin häilyvä. Sitä käyte-

tään kuitenkin silloin, kun halutaan saada mahdollisimman syvällinen ymmärrys jos-

tain yksittäisestä ilmiöstä. Case-tutkimuksessa aineiston keruu ja analysoiminen ta-

pahtuvat sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimusotteen keinoin, vaikka se 

yleensä luokitellaankin laadullisen tutkimuksen menetelmäksi. Kehittämistutkimus 

tähtää, nimensä mukaisesti, jonkin asian kehittämiseen tai muuttamiseen. Kehittä-

mistutkimus on tutkimusotteeltaan pelkästään kvalitatiivinen tutkimus tai kvalitatiivi-

sen ja kvantitatiivisen tutkimuksen yhdistelmä. Lisäksi se pyrkii myös poistamaan tut-
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kimuskohteeseen liittyviä ongelmia. Kehittämistutkimuksella pyritään saamaan ai-

kaan muutosta tyypillisimmin organisaatiossa, tuotteessa tai menetelmässä. Kehittä-

mistutkimuksen tavoin toimintatutkimus pyrkii muutokseen. Toimintatutkimuksen 

kohteena on ihmisen toiminta ja tutkija on olennaisesti osallistumassa muutoksen ai-

kaan saamiseen. Tutkijan osallistuminen muutokseen onkin kehitystutkimuksen ja 

toimintatutkimuksen suurin eroavaisuus. (Kananen 2015, 39–43.) 

Kuten aiemmin todettiin, tämä työ tähtää prosessin kehittämiseen, eli siinä tavoitel-

laan muutoksen aikaansaamista. Koska tämä työ pyrkii myös kehittämään, eikä vain 

tutustumaan kohteena olevaan prosessiin, on helppo todeta, ettei Case-tutkimus ole 

tässä tapauksessa sopiva tutkimusmenetelmä. Toimintatutkimuksen ja kehittämistut-

kimuksen välille taas saadaan ero sillä, että tutkimus kohdistuu prosessiin yleisellä ta-

solla eikä niinkään sitä suorittavien ihmisten tutkimiseen. Voidaan siis todeta tämän 

tutkimuksen olevan tutkimusmenetelmältään kehittämistutkimus. 

 

2.2 Kirjalliset aineistot 

Dokumentteja eli kirjallista aineistoa ovat kaikki painetut aineistot, eli tekstit sekä ku-

vat ja myös äänitallenteet. Dokumentin sisältämän aineiston hyödyllisyyden kannalta 

on olennaista se, mille yleisölle dokumentti on laadittu. Mikäli dokumentti on tarkoi-

tettu täysin julkiseen jakoon, se on voitu kirjoittaa johdattamaan lukija johonkin ha-

luttuun lopputulokseen tai esittämään asia dokumentin laatijan kannalta edullisesti. 

Suurelle yleisölle tarkoitetuissa dokumenteissa käsiteltävät asiat ovat yleensä myös 

luonteeltaan erilaisia kuin yksityisissä kirjeissä tai salattavaksi määrätyissä asiakir-

joissa. (Kananen 2008, 81.) 

Kirjallinen aineisto on usein luotettavampaa kuin haastatteluilla saatu aineisto. Tähän 

vaikuttaa ennen kaikkea se, että kirjallinen aineisto pysyy sellaisena, kuin se on kirjoi-

tettu, toisin kuin muistikuvat, jotka muuttuvat tai katoavat kokonaan ajan myötä. 

Haastateltavan muisti voi olla myös valikoiva. Kirjallisesta aineistosta voikin hakea 
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luotettavuutta haastattelujen tueksi. Kirjoitetussakin aineistossa on tahallisen har-

haan johtamisen mahdollisuus ja siksi kirjallisen aineiston luotettavuutta yleensä ar-

vioidaan sen mukaan, kenelle dokumentti on alun perin tarkoitettu. Esimerkiksi oma-

elämäkerrat ovat tyypillinen esimerkki dokumentista, jossa sisältö ei aina vastaa täy-

sin totuutta. (Kananen 2008, 81–82.) 

Tässä työssä kirjallinen aineisto koostuu pääosin toimeksiantajan omista sisäisistä do-

kumenteista, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti ohjaamaan yrityksen omaa toimintaa 

ja ohjeistamaan sen työntekijöitä. Kirjallisina lähteinä on käytetty mm. ISO 

9001 -standardin vaatimaa toimintakäsikirjaa tai laatukäsikirjaa, kuten toimeksiantaja 

nimittää kyseistä dokumenttia ja sen liitteenä olevia prosessikuvauksia. Myös projek-

tiaikatauluja, tuotannon kuormitussuunnitelmia, sisäisten poikkeamien havaintoil-

moituksia ja käytössä olevia toimintaohjeita on hyödynnetty. Nämä dokumentit on 

lähtökohtaisesti tarkoitettu yrityksen sisäiseen käyttöön, mutta laatukäsikirjalla pyri-

tään myös todistamaan ulkopuoliselle auditoijalle, että yritys täyttää standardin mää-

räämät vaatimukset.  Tässä työssä kirjallisen aineiston avulla pyritäänkin löytämään 

yrityksen viralliset toimintatavat ja siten luomaan peruskäsitys todellisten käytännön 

toimintatapojen ymmärtämisen pohjaksi. Lisäksi yrityksen työntekijöille suunnattujen 

ohjeiden lukeminen antaa käsityksen siitä, millaisia toimeksiantajalla käytössä olevat 

toimintaohjeet yleensä ovat. Tämä asettaa jonkinlaisen ohjenuoran myös tämän 

opinnäytetyön tuloksena syntyvälle ohjeelle. 

 

2.3 Haastattelut 

Tiedonkeruumenetelmänä haastattelun perusolemus on yksinkertainen. Haastattelu-

tilanteessa haastattelija kysyy kysymyksiä haastateltavalta, joka vastaa kysymyksiin 

faktojen, asiantuntemuksensa tai mielipiteidensä pohjalta. Haastattelijan kysymykset 

liittyvät tutkimusongelmaan, mutta eivät ole samat kuin koko tutkimuksen varsinai-

set tutkimuskysymykset. Pelkkien tutkimuskysymysten esittäminen ei nimittäin tuo 

syvällistä ymmärrystä tutkittavaan asiaan. (Kananen 2008, 73.) Haastattelu soveltuu 

hyvin jonkin täsmällisen ongelman syiden etsimiseen ja eri osapuolten näkemysten 
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esille tuomiseen. Haastatteluilla saatava tieto on ilmiön kannalta aitoa, joskin myös 

subjektiivista, sillä haastateltava kertoo aina oman näkemyksensä asiasta. (Kananen 

2015, 81.) 

Haastattelutyypit voidaan jakaa neljään pääluokkaan sen mukaan, kuinka ennalta 

määrätty haastattelutilanne on. Luokat ovat avoin haastattelu, teemahaastattelu, 

puolistrukturoitu haastattelu ja strukturoitu haastattelu. Avoin haastattelu ja teema-

haastattelu ovat sisällöltään ja etenemiseltään varsin joustavia haastattelutapoja, 

jotka muistuttavat hieman keskustelutilaisuutta. Strukturoidussa haastattelussa taas 

on kaikille haastateltaville samat kysymykset ja tilanne on enemmän kyselymäinen. 

(Kananen 2015, 82.) Laadullisessa tutkimuksessa käytetään yleensä mieluummin 

haastattelun avoimempia muotoja kuin tiukasti strukturoituja versioita, sillä ne anta-

vat tutkijalle vapauksia ohjailla haastattelutapahtumaa. Haastattelutapa määräytyy 

sen mukaan, kuinka paljon aiheesta tiedetään etukäteen. Haastattelutilanteessa voi 

olla myös useampi kuin yksi haastateltava. Tällöin puhutaan ryhmähaastattelusta. 

(Kananen 2008, 74.) 

Haastatteluista saatavan aineiston kannalta on olennaista valita oikeat haastatelta-

vat. Haastateltaviksi tulisi valita henkilöitä, joilla on parasta tietoa asiasta. Tämä tar-

koittaa yleensä henkilöitä, jotka ovat päivittäin tekemisissä asian kanssa. Myös asian-

tuntijoiden hyödyntäminen on mahdollista, mutta silloin tulee muistaa, että heiltä 

saatava tieto ei ole aidointa mahdollista ja on siksi hieman arveluttavaa. Asiantunti-

joiden haastattelua voi kuitenkin käyttää varsinkin silloin, kun heiltä saatavan aineis-

ton paikkansapitävyys voidaan tarkistaa jostain toisesta lähteestä. (Kananen 2008, 

75–76.) 

 

2.3.1 Teemahaastattelu 

Teemahaastattelussa on haastateltavan kanssa sovittu etukäteen aiheet, joita haas-

tattelu koskee. Haastattelija on valmistellut ennakkoon joitain haastattelukysymyk-

siä, joilla hän ohjaa keskustelua ja pyrkii siten varmistamaan, että koko aihealue tulee 
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käsitellyksi riittävän laajasti. Muuten haastattelija keskusteluttaa haastateltavaa 

haastattelun teemoista niin, että lopulta koko aihe on käsitelty ja ilmiöstä on saavu-

tettu ymmärrys. (Kananen 2015, 83.) Teemahaastattelu on kvalitatiivisissa tutkimuk-

sissa yleisimmin käytetty haastattelutapa, sillä se antaa haastattelijalle hyvät mahdol-

lisuudet ohjata keskustelua kuitenkin niin, että se pysyy tutkimuskohteen kannalta 

olennaisen aiheen piirissä (Kananen 2008, 74). Kuviossa 1 on havainnollistettu tee-

mahaastattelun periaatetta.  

 

 

Kuvio 1. Teemahaastattelun periaate (Kananen 2015, 83) 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelua, jotta voitiin selvittää yksittäisen 

suunnittelijan toimintatapoja sekä hänen näkemyksiään suunnittelun nykytilasta. 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina nimenomaan sen takia, että saataisiin 

esille suunnittelijakohtaisia eroavaisuuksia käytänteissä. Koska molempien suunnitte-

lijoiden voidaan olettaa pyrkivän noudattamaan yrityksen yhteisiä sääntöjä ja menet-

telytapoja, on helppo todeta, että eroavaisuudet käytänteissä johtuvat suunnittelijoi-

den henkilökohtaisesta ajattelutavasta. Tämän henkilökohtaisen ajattelutavan esille 

saaminen ja sitä kautta toiminnan ymmärtäminen antavat vastauksia nykytilan haja-

naisuuden syihin. 
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2.3.2 Ryhmähaastattelu 

Ryhmähaastattelussa haastatellaan useampaa ihmistä yhtä aikaa. Haastattelutapah-

tuman luonteesta johtuen ryhmähaastattelulla ei saavuteta samanlaisia tuloksia, kuin 

useilla yhteen ihmiseen kohdistuvilla teemahaastatteluilla. Ryhmähaastattelussa 

haastateltavien käyttäytymiseen vaikuttavat yksilön luonne, ryhmätilanne ja yksilöi-

den väliset suhteet. Mikäli ryhmä koostuu juuri oikeanlaisista ihmisistä, ryhmällä voi 

olla niin sanottu tietoa lisäävä vaikutus. Vastaavasti ryhmässä, jossa henkilökemiat 

eivät kohtaa, on vaarana tiedon väheneminen. Ryhmähaastattelulla voidaan säästää 

myös aikaa ja pienentää työtaakkaa, jos haastateltavia on paljon. Isomman ryhmän 

haastatteluun tarvittavan tilan ja ajan järjestäminen on kuitenkin haastavampaa kuin 

yksittäisen ihmisen haastattelussa. (Kananen 2008, 75.)  

Jos ryhmähaastatteluun on valittu ilmiön kanssa tekemisissä olevat henkilöt, haastat-

telulla saatava tieto on olennaista ilmiön kannalta. Kuitenkin tulee muistaa, että tie-

don sekaan on päässyt ryhmän vaikutus. Tästä esimerkkinä toimii hallitsevien persoo-

nien korostuminen aineistossa. Tutkijan tulisikin varmistaa, että haastateltavat huo-

mioidaan tasapuolisesti eikä niin, että äänekkäimmän haastateltavan vaikutus koros-

tuu. Tarkemmin ajateltuna ryhmähaastattelusta saatava tieto onkin tietoa siitä, mi-

ten ryhmä käsittelee ilmiötä eikä niinkään täsmällinen ilmiön kuvaus. (Kananen 2008, 

75.) 

Haastattelutyypeistä ryhmähaastatteluun sovellettiin avointa haastattelua. Avoin 

haastattelu muistuttaa enemmän keskustelua kuin haastattelua. Sen rakennetta ei 

ole määritelty etukäteen, vaan ainoastaan keskustelun aihealue on sovittu. Haastat-

telijan tehtävänä on ohjata keskustelua toimimalla sen yhtenä osapuolena. Avoin 

haastattelu saattaa poiketa suunnitellusta aiheesta keskustelun edetessä, mutta toi-

saalta se antaa tilaa haastateltavan kokemuksille ja perusteluille. Keskustelun ede-

tessä esiin saattaa nousta tutkittavan ilmiön kannalta olennaisia, mutta haastatteli-

jalle ennestään tuntemattomia asioita. Muun muassa tästä syystä avointa haastatte-

lua sovelletaan tilanteissa, joissa tutkittavasta ilmiöstä on saatavilla vain vähän en-

nakkotietoa. Avoimen haastattelun toteuttaminen vaatii haastattelijalta kyvykkyyttä 
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reagoida haastateltavan vastauksiin ja samalla saada tutkimuksen kannalta olen-

naista tietoa. Lisäksi haastattelun aiheen on oltava mielenkiintoinen keskusteluun 

osallistujille, jotta keskustelu pysyy antoisana. Avoin haastattelu vie yleensä melko 

paljon aikaa. (Puusniekka & Saaranen-Kauppinen 2006.)  

Tässä työssä ryhmähaastattelua on käytetty suunnitteluprosessin ihannetilan määrit-

tämisessä. Yksilöhaastattelun sijaan ryhmähaastattelu valittiin, koska kaikki suunnit-

teluprosessiin vaikuttavat tahot on saatava tavoittelemaan samaa päämäärää. Yrityk-

sen kehittämistoiminnan kannalta on kestämätön tilanne, jos jokainen kehitystyöhön 

osallistuva tavoittelee eri lopputulosta. Tietenkin omasta työtehtävästä riippuen jo-

kaisella on erilainen näkökanta asioihin ja erilaiset näkökannat antavat tärkeää tietoa 

kokonaisuudesta, mutta lopullisen päämäärän tulisi olla yhteinen. Yhteisellä päämää-

rällä estetään eri henkilöiden käytännön toimien entistä suurempi eriytyminen toisis-

taan ja päästään kehitykseen, joka pikkuhiljaa johtaa yhteiseen toimintatapaan. 

Haastattelun tyypiksi valittiin avoin haastattelu, koska suunnitteluprosessin kehitys-

tavoitteista ei ollut ennakkoon niin tarkkaa tietoa, että sen perusteella olisi voinut 

luoda teemahaastattelun kannalta mielekkäitä teemoja. Virheelliset teemat olisivat 

myös saattaneet johtaa keskustelun epäolennaisiin asioihin. Ryhmässä keskustelun 

aihe saattaa muuttua nopeastikin ja siksi teemojen seuraaminen voisi olla vaikeaa. 

Haastateltavilta saattaisi myös jäädä olennaisia asioita mainitsematta, mikäli he koki-

sivat, ettei heidän asiansa liitykään tähän teemaan. Määriteltäviin tavoitteisiin sitou-

tumisen kannalta on myös tärkeää, että tavoitteet ovat vapaassa tilanteessa haasta-

teltavien itsensä asettamia.  
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3 Pelastusauto 

Arkielämässä sana, joka kuvaa ajoneuvoa, jolla saavutaan sammuttamaan tulipalo, 

on paloauto. Arkinen kuvaus paloautosta voisikin olla punainen, hälytysajovaloilla ja 

vedenruiskutusjärjestelmällä varustettu suurehko auto, jolla palomiehet liikkuvat. 

Laissa ja useimmissa muissa virallisissa teksteissä ei kuitenkaan puhuta paloautosta 

vaan käytetty termi on pelastusauto. Käytettäessä termiä pelastusauto on helppo 

ymmärtää, että kyseisellä autolla tehdään muutakin, kuin sammutetaan tulipaloja.  

Laki ja asetukset määrittelevät monia pelastusautoon liittyviä asioita. Ajoneuvolaissa 

pelastusauton yleismäärittely kuuluu seuraavasti: 

 Pelastusauto on pelastustoimen käyttöön erityisesti valmistettu, koko-
naismassaltaan yli 3,5 tonnia oleva M- tai N-luokan ajoneuvo. Pelastus-
auto on myös muu M- tai N-luokan ajoneuvo, joka on kunnan tai kuntayh-
tymän pelastuslaitoksen tai valtion pelastushallinnon viranomaisen, Pe-
lastusopiston tai lentoaseman pitäjän hallinnassa ja jota käytetään yksin-
omaan pelastustoimen tehtäviin. Pelastusauto on myös palokunnan omis-
tuksessa oleva miehistöauto, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään 
kahdeksalle henkilölle. (1090/2002 Ajoneuvolaki, 20 §.) 

 

Lisäksi ajoneuvolaissa säädetään, että pelastusajoneuvon tulee myös täyttää niitä 

koskeva sisäministeriön asetus rakenteesta, väristä ja varusteista sekä liikenteen tur-

vallisuusviraston määräys merkki- ja varoitusvalaisimien, heijastimien, heijastavien 

merkintöjen sekä äänimerkinantolaitteiden teknisistä vaatimuksista ja asennuksesta 

(1090/2002 Ajoneuvolaki, 20§). M-luokan ajoneuvolla tarkoitetaan pääasiassa henki-

löautoja ja linja-autoja. N-luokan ajoneuvot taas ovat pakettiautoja ja kuorma-autoja. 

(1090/2002 Ajoneuvolaki, 10§.) 

Sisäministeriön säädösten mukaan pelastusajoneuvon tulee täyttää standardit 

SFS-EN 1846-1, SFS-EN 1846-2 ja SFS-EN 1846-3 (818/2010. Sisäasiainministeriön ase-

tus pelastusautoista, 2§). Standardit ovat C-tyypin standardeja, jotka sisältävät tekni-
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siä vaatimuksia pelastusauton ja sen kiinteiden varusteiden turvallisuudesta ja suori-

tuskyvystä (SFS-EN 1846-3:2013, 4 & 8). Myös jonkin muun Euroopan talousalueen 

maan tai Turkin standardin tai muun teknisen eritelmän täyttäminen riittää, kunhan 

sillä saavutetaan vastaava turvallisuustaso. Pelastusauton on kyettävä toimimaan -

25°C–+35°C lämpötiloissa vähintään neljän tunnin ajan keskeytyksettä. (818/2010. 

Sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista, 2§.) Perusväriltään pelastusauton tulee 

olla punainen. Myös punaisia päiväloistevärejä voi käyttää havaittavuuden paranta-

miseen. Laki määrää RAL-koodeilla referenssivärisävyt sekä perusvärille että päivä-

loisteväreille. (818/2010. Sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista, 4§.) 

 

 

4 Prosessi 

Sanaa ”prosessi” käytetään nykyään varsin monenlaisissa yhteyksissä. Lähes minkä 

tahansa muutoksen tai toiminnon perään voidaan liittää sana prosessi, kun kyseistä 

asiaa halutaan kuvata prosessimaisena toimintana. Esimerkiksi syömisestä tai oppi-

misesta voidaan käyttää ilmausta syömisprosessi tai oppimisprosessi, kun halutaan 

suhtautua asioihin tietystä näkökulmasta. (Laamanen 2009, 19.) Jotta jotakin voidaan 

kutsua prosessiksi, sen täytyy täyttää kolme ehtoa. Ensiksi täytyy olla joukko syöt-

teitä, joilla on jotain yhteistä. Esimerkiksi kaikki ne henkilöt, jotka kuuluvat samaan 

jalkapallojoukkueeseen. Toinen ehto on, että näitä alkutekijöitä voidaan yhdistää toi-

siinsa tai ne vaikuttavat toinen toisiinsa. Esimerkiksi jalkapallojoukkueen pelaajien 

liikkuminen kentällä ja pallon syöttely toinen toisilleen on tällaista vaikuttamista. Kol-

mas ja olennaisin ehto on, että prosessilla on oltava jokin määritelty päämäärä tai 

sen on pyrittävä johonkin tunnettuun lopputulokseen. Jalkapallossa joukkueen pyrki-

mys on tehdä maali. (Gibson, Gibson & Scherer 2007, 2.) Tiivistetysti voidaankin siis 

todeta prosessin olevan sitä, että syötteistä syntyy toistuvien toimintojen kautta ha-

luttu lopputulos (JHS 152 Prosessien kuvaaminen, 2002). Kuviossa 2 on havainnollis-

tettu prosessin periaatetta. 
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Kuvio 2. Prosessin periaate (Laamanen 2009, 20, muokattu) 

 

4.1 Suunnitteluprosessi 

Suunnitteluprosessi on sarja toimintoja, jonka tuloksena saadaan ratkaisu johonkin 

ongelmaan. Yleensä olennainen osa ongelman ratkaisemista on tuote, joka täyttää 

sille asetetut vaatimukset tai jolla voidaan suorittaa tietty toiminto. (The Engineering 

Design Process 2011.) Suunnitteluprosessin määrittäminen ongelmanratkaisuksi on 

varsin osuva ilmaus, sillä suunnittelijan tulee huolehtia monenlaisista asioista. Hänen 

on varmistettava, että tuote on mahdollista valmistaa ja toimittaa asiakkaan luokse. 

Lisäksi on huolehdittava, että tuote on sellainen, jonka asiakas haluaa, eikä tuote saa 

maksaa liikaa. Suunnittelijan on myös mietittävä, kuinka tuote hävitetään elinkaa-

rensa lopussa. (The Design Process n.d.) 

Suunnitteluprosessin perusrunko koostuu kolmesta päävaiheesta. Ne ovat vaatimus-

ten määrittely, konseptisuunnittelu ja yksityiskohtainen suunnittelu. Vaatimusten 

määrittelyssä pyritään ymmärtämään ongelma, joka yritetään ratkaista. Vaatimusten 

määrittelyssä on siis kyse asiakkaan todellisten tarpeiden tunnistamisesta ja sen lop-

putuloksena saadaan lista ominaisuuksista, jotka tuotteen on täytettävä. (The Design 

Process n.d.) Konseptisuunnittelussa ideoidaan ja piirretään luonnoksia tuotteen toi-

mintaperiaatteesta ja ulkomuodosta. Siinä ei ole tarkoitus keskittyä yksityiskohtiin 

vaan luoda yleiskuva tuotteen toiminnasta ja käytettävyydestä sellaiseksi, että on jär-

kevää aloittaa tarkempien yksityiskohtien suunnittelu. Konseptisuunnittelun ongel-

mana on, että siinä ei aina huomata tuotteen mahdollisia virheitä. (Jensen 2018.) 

Konseptisuunnittelussa tulee muistaa huomioida myös fyysisen tuotteen ulkopuolisia 

Prosessi 

Syöte Lopputulos 
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asioita, kuten sen valmistettavuus ja valmistuskustannukset (The Design Process n.d). 

Yksityiskohtaisen suunnittelun on nimensä mukaisesti tuotteeseen liittyvien yksityis-

kohtien suunnittelua. Siinä luodaan kaikki tekniset ratkaisut, joilla taataan tuotteen 

toiminta ja muut ominaisuudet. Yksityiskohtaisen suunnittelun tuloksena syntyvät 

tuotteen 3D-malli sekä valmistuksen tarvitsemat työpiirustukset. Yksityiskohtaisessa 

suunnittelussa käy helposti niin, että asioita mietitään aina vain tarkemmin ja tar-

kemmin, eikä tuotteesta meinaa koskaan tulla valmista. (Jensen 2018.)  

Organisaation tulee määrittää ja ylläpitää suunnitteluprosessia, jolla pystytään tuot-

tamaan kelvollisia tuotteita. Suunnitteluprosessin vaiheistusta määritettäessä on 

otettava huomioon suunnittelutyön luonne ja mahdollinen monimutkaisuus sekä 

suunnitteluun tarvittava aika. On myös tärkeää määrittää mitä sisäisiä ja ulkoisia re-

sursseja suunnittelu tarvitsee. Sisäisten resurssien osalta on määritettävä, kenellä on 

valta ja vastuu mistäkin asiasta sekä miten huolehditaan työtä suorittavan henkilön 

vaihtuessa, esim. työvaiheen vaihtumisen myötä, tarvittavan tiedon siirtymisestä. Ul-

koisen resurssitarpeen lisäksi on huomioitava, mitä odotuksia ulkoiset sidosryhmät 

asettavat suunnitteluprosessille. Lisäksi tulee pohtia missä määrin asiakkaan sitoutta-

minen suunnitteluprosessiin on tarpeellista. Asiakkaan lisäksi myös tuotteiden val-

mistaminen asettaa omat vaatimuksensa tuotteelle. Suunnitteluprosessin aikana tu-

lisi myös katselmoida prosessin etenemistä oikeaan suuntaan ja lopussa todentaa tu-

losten kelvollisuus sekä dokumentoida tieto, joka osoittaa vaatimuksien täyttymisen. 

(SFS-EN ISO 9001:2015, 21–22.) 

Suunnittelua varten tulee määrittää tuotteen olennaisimmat vaatimukset sekä tarvit-

tavat lähtötiedot kattavasti ja selkeästi. Mikäli lähtötiedoissa on ristiriitoja, ne tulee 

ratkaista. Vaatimusten ja lähtötietojen määrittelyssä tulee huomioida lait ja asetuk-

set sekä ne ohjeet ja standardit, joita yritys noudattaa. Lisäksi on määritettävä vaati-

mukset tuotteen suorituskyvylle unohtamatta mahdollisen epäonnistumisen seu-

rauksia. Mikäli vastaavia suunnittelu toimenpiteitä on suoritettu aiemmin, myös 

niistä saatu tieto ja kokemukset on hyvä huomioida. Suunnittelun lähtötiedot on do-

kumentoitava. (SFS-EN ISO 9001:2015, 23.) 
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Suunnittelutoiminnan tulee olla organisaation hallinnassa, jotta voidaan varmistua 

oikeanlaisesta tavoitteiden asettelusta ja tavoitteiden täyttymisestä. Organisaation 

tulee varmistaa, että suunnittelulle on määritelty tulokset, joita se tavoittelee. Lisäksi 

sen tulee katselmoida ja todentaa näiden tavoitteiden saavuttamista. Mikäli toimin-

nassa havaitaan puutteita, organisaation on puututtava niihin. Suunnittelun hallin-

taan liittyvät tiedot tulee dokumentoida. (SFS-EN ISO 9001:2015, 23.) 

 Suunnittelun tulosten osalta organisaation tulee varmistaa, että tuote täyttää sille 

asetetut vaatimukset ja että tuotteelle on määritetty turvallinen ja asianmukainen 

käyttötapa. Lisäksi tulee varmistaa, että tuotteen valmistettavuudesta on huoleh-

dittu. Suunnittelun tulosten on myös sisällettävä tarvittavat tiedot toiminnan seuraa-

miseksi ja mittaamiseksi. Mikäli suunnittelussa tehdään muutoksia, organisaation on 

säilytettävä tietoa itse muutoksen lisäksi niiden valtuuttamisesta ja katselmoinneista 

sekä toimenpiteistä, joilla pyritään estämään muutoksesta mahdollisesti aiheutuvat 

haitat. Tällä menettelyllä pyritään varmistamaan, että muutos ei vaaranna tuotteen 

vaatimustenmukaisuutta. (SFS-EN ISO 9001:2015, 23.) Suunnitteluprosessin element-

tejä on havainnollistettu kuviossa 3. 
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Kuvio 3. Suunnitteluprosessi 

 

4.2 Prosessin kuvaaminen 

Prosessin kuvaamisen edellytys on, että tunnistaa prosessista muutaman perusomi-

naisuuden. Aluksi on rajattava prosessi alkamaan jostakin ja päättymään johonkin. 

Rajaus tulisi tehdä niin, että prosessi alkaa ja päättyy asiakkaan toimintaan. Näin toi-

mimalla saadaan itse prosessista ehjä, koska sen rajat ovat asiakkaan toiminnassa. 

Esimerkiksi tilauksen saapuminen ja ostajan suorittama vastaanottotarkastus ovat 

selkeät esimerkit alku- ja päätepisteestä. Asiakas voi olla sisäinen tai ulkoinen, joten 

asiakkaan tunnistaminen on tärkeää. Seuraavaksi on pohdittava, että onko prosessi, 

jonka aikoo kuvata, arvoa lisäävä ydinprosessi vai arvoa lisäävälle toiminnalle edelly-

tyksiä luova tukiprosessi. (Laamanen 2009, 52–56.) 

Yrityksen toimintaprosessi, jota ei ole kuvattu tai edes tunnistettu kunnolla, aiheut-

taa epäselvyyden tunnetta siihen liittyvien toimintojen ympärille. Koko prosessin ja 
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siihen liittyvien toimintojen ymmärtämisen ensimmäinen vaihe onkin luoda jokin vi-

suaalinen kuvaus prosessista. Visuaalinen kuvaaminen helpottaa prosessin ymmärtä-

mistä ja antaa kaikille prosessiin osallistuville mahdollisuuden tutustua siihen. (Blu-

menfeld 2017.) 

Prosessikartta on yleistynyt suomalaisissa yrityksissä prosessien kuvaamiseen käytet-

tynä työkaluna. Prosessikartalla pyritään havainnollistamaan toimintaprosesseja yri-

tyksen osastot ylittävänä kokonaisuutena ja siten rikkoa funktionaalisten osastojen 

rajoja.  Prosessikartta piirretään yleensä niin, että funktiot tai osastot kuvataan pysty-

palkkeina ja prosessit kulkevat niiden läpi vaakasuorassa. (Laamanen 2009, 58.) Pro-

sessikartan periaate on esitetty kuviossa 4. 

 

 

Kuvio 4. Prosessikartan periaate (Hannus 1994, 44) 

 

Prosessikartan ei aina tarvitse olla perusmuodoltaan kuviossa 4 esitetyn kaltainen, 

koska kartan on tarkoitus selkeyttää ja havainnollistaa prosesseja. Sopivan muodon 

löytäminen onkin varsin tapauskohtaista. Olennaista kuitenkin on, että prosessikar-

tassa saadaan esitettyä esimerkiksi kussakin tapauksessa olennaisimmat työkalut, 

neuvottelut ja päätöksenteko hetket. (Blumenfeld 2017.) Orjallisesti noudatettuna 
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ylläkuvattu prosessikartan muoto saattaa johtaa ajatukseen, että funktionaalisten 

osastojen lisäksi yritykseen luodaan uusia osastoja, joita vain kutsutaan prosesseiksi 

(Laamanen 2009, 58). 

Tosiasiassa prosessikartta on työkalu, jonka ensisijainen tarkoitus on auttaa ymmär-

tämään prosessiin liittyvien toimintojen sekä tieto- ja materiaalivirtojen liikkeitä 

etenkin ydinfunktioiden rajoilla. Sitä voi kuitenkin käyttää apuna myös prosessien ke-

hittämisessä. Prosessikartta tuo siis selvästi esille organisaatiokaaviossa olevat tyhjät 

kohdat. Huolellisesti laadittuun prosessikarttaan voidaan liittää käsikirja, jossa tar-

kennetaan prosessikartan kuvausta verbaalisesti ja kuvataan myös ydinprosessien 

alaprosessien etenemistä. (Hannus 1994, 43–44.) Prosessikartta tulisi pitää mahdolli-

simman helppolukuisena ja parhaimmillaan siitä voi jopa hahmottaa yrityksen an-

saintalogiikan (Laamanen 2009, 60–62). 

 

4.3 Prosessin kehittäminen 

Prosessin kehittämisellä tarkoitetaan toiminnan muuttamista niin, että lopputilanne 

on yrityksen kannalta edullisempi kuin alkutilanne. Siksi prosessin kehittämisen läh-

tökohtana on aina jokin tavoite. Mikäli kehittämistoimilta puuttuu tavoite, on kyse 

ennemminkin muuttamisesta. Muuttamisen tulos taas voi olla joko parempi tai huo-

nompi kuin alkutilanne. (Laamanen 2009, 202–203.) 

Yritykset ryhtyvät kehittämään toimintaprosessejaan monista eri syistä. Syitä ryhtyä 

kehitystoimintaan voivat olla mm. viranomaisvaatimusten muuttuminen tai emoyhti-

öltä tuleva käsky. Myös yrityksen imagon nostaminen voi olla syy kehitystoiminnan 

käynnistämiseen. Kuitenkin kaksi merkittävintä syytä ovat asiakasvaatimukset ja oma 

halu kehittää toimintaa. Konkreettisimmillaan asiakas voi vaatia yhteistyön ehtona, 

että yrityksellä on ISO 9000 -sarjan standardit sertifioidusti käytössä. Muutoinkin asi-

akkaalta tulevat vaatimukset johtavat erityisesti laatu- ja laadunvarmistusjärjestel-

mien kehittämiseen.  Mikäli kehitystyö lähtee käyntiin yrityksen omasta halusta, sen 

henkilökunta on yleensä sitoutunut hyvin kehitystoiminnan suorittamiseen, mutta 
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kehitystyössä ei aina muisteta huomioida riittävästi asiakkaiden tarpeita. Mikäli kehi-

tyksen käynnistäjänä on ollut viranomaismääräys, ovat kehityksen tulokset tyypilli-

sesti olleet kaikista vähäisimmät. (Tervonen 2001, 135–138.) 

Yrityksen toiminnan laadun kehittämisellä saadaan aikaan hyviä tuloksia asiakkaan, 

yrityksen oman toiminnan, yrityskulttuurin ja talouden näkökulmasta.  Saavutettaviin 

tuloksiin vaikuttavat luonnollisesti kehitystyössä käytetyt menetelmät ja yrityksen 

toimiala. Reklamaatioiden väheneminen ja toimitusvarmuuden paraneminen ovat 

hyviä esimerkkejä asiakkaan kautta esiin tulevista hyödyistä. Yrityksen sisäisessä toi-

minnassa voidaan havaita mm. työtapojen tehostumista, tuotteen laatuvaihtelujen 

tasoittumista sekä virheiden ja uudelleen käsittelyjen vähenemistä. Yrityksen työnte-

kijöille muutokset näkyvät puolestaan yhteishengen ja avoimuuden lisääntymisenä 

sekä sitoutumisena organisaation toimintatapoihin ja laadukkaaseen työskentelyyn 

panostamisena. Edellä mainituista vaikutuksista seuraa monenlaisia taloudellisia hyö-

tyjä. Esimerkiksi reklamaatioiden väheneminen pienentää laatukustannuksia ja mah-

dollistaa virheiden käsittelyyn kuluvan ajan käyttämisen tuottavaan työhön. (Tervo-

nen 2001, 120.) 

Yrityksen toiminnan kehittämisen lähtökohdat voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan. 

Ensimmäinen luokka on liiketoiminnan uudelleen määritys. Tällä tavalla toteutetta-

vassa uudistuksessa voidaan kertaluontoisesti saavuttaa erittäin merkittäviä tuloksia 

toiminnan kehittymisen kannalta, joskin siihen liittyvät riskit ovat myös huomattavan 

suuret. Liiketoiminnan uudelleen määrityksessä asetetaan kyseenalaiseksi liiketoi-

minnan perusedellytyksiä kuten yrityksen oma tuote, toimintatapa tai jotkut asiak-

kaat. (Hannus 1994, 99–103.) Toinen vaihtoehto on ydinprosessien radikaali uudel-

leensuunnittelu. Siinä riskit ovat alhaisemmat kuin edellisessä toimintatavassa, mutta 

sillä ei myöskään voida saada aikaan yhtä merkittäviä tuloksia. Myös tässä on kyse 

kertaluontoisista hyppäyksistä, joita voidaan hyödyntää soveltuvan tavoitteen ilme-

tessä. Ydinprosessien radikaalissa uudelleensuunnittelussa kyseenalaistetaan nykyi-

nen toimintatapa pyrkimyksenä keksiä täysin uusi tapa toteuttaa nykyistä toimintaa. 

Kolmas toimintatapa on prosessien jatkuva parantaminen. Jatkuvalla parantamisella 

voidaan ottaa toistuvia pieniä kehitysaskeleita, jolloin myös riskit pysyvät maltillisina. 



23 
 

 

Nimensä mukaisesti jatkuva parantaminen on jatkuvaa jokapäiväistä työtä eikä siihen 

liity radikaaleja uudistuksia. (Laamanen 2009, 206–207.) Menetelmä vaatii koko hen-

kilöstön sitoutumisen ja pyrkimyksen löytää niitä pieniä asioita, jotka voidaan tehdä 

paremmin (Hannus 1994, 100). 

Kun ryhdytään kehittämään yrityksen toimintaa, on aivan ensimmäisenä määriteltävä 

tavoite eli asetettava vaatimukset prosessin suorituskyvylle ja lopputuloksille. Tavoit-

teiden määrittely on monesti vaikeaa varsinkin, kun kehitystoiminnan alussa ei olla 

aivan varmoja mitä todellisuudessa halutaan. Kuitenkin huolellisesti tehty tavoittei-

den asettelu on ehdottaman välttämätöntä kehitystoiminnan onnistumisen kannalta. 

(Gibson ym. 2007, 29.)  

Hyvä tavoite on konkreettinen ja saavutettavissa oleva. Silloin tällöin törmää tavoit-

teeseen, joka on muotoiltu pyrkimykseksi johonkin. Esimerkiksi ”Tavoitteenamme on 

laskea valmistuskustannuksia.” Tavoitetta ei kuitenkaan pitäisi asettaa tällä tavalla, 

sillä silloin kyseessä on enemmänkin aikomus kuin tavoite. Aikomus muuttuu tavoit-

teeksi, kun siihen lisätään konkretiaa. Esimerkiksi ”Tavoitteemme on laskea valmis-

tuskustannuksia kymmenellä eurolla per tuote vuoden loppuun mennessä.” Hyvässä 

tavoitteessa on siis jokin määräaika ja tavoiteltava asia on ilmaistava jollain nume-

rolla ja jossain mittayksikössä, jos se vain suinkin on mahdollista. Muita tyypillisiä hy-

vän tavoitteen piirteitä ovat (Laamanen 2009, 202–203) 

• positiivinen ilmaisutapa 

• tavoite on ryhmän itsensä asettama 

• tavoite on kirjoitettu johonkin 

• haastavuus, mutta ei mahdottomuus 

• tulosten konkreettiseen saavuttamiseen on varattu sopivasti aikaa ja 

• tavoite on hyväksyttävä työryhmän ja organisaation silmissä.  
 

Tavoitteiden asettamista voi helpottaa ainakin kahdella varsin yksinkertaisella kei-

nolla. Ensimmäinen keino on piirtää tavoitepuu. Tavoitepuu on helppo työkalu, joka 

auttaa hahmottamaan päätavoitteen saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä sekä 

syy-seuraus-suhteita. Tavoitepuun piirtäminen aloitetaan kirjoittamalla päätavoite 
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yleisellä tasolla ensimmäiseen laatikkoon ja jatketaan yksityiskohtaisempaan määrit-

telyyn piirtämällä lisää laatikoita, jotka hajaantuvat ylemmän tason tavoitteesta. Kaa-

vion laatikoihin ei tule kirjoittaa ongelmia tai kysymyksiä vaan toimintoja, joilla ta-

voitteet saavutetaan. Tavoitepuun huonona puolena on se, että sillä aikaan saatava 

tavoitteiden joukko on monesti niin laaja, että niitä kaikkia on vaikea toteuttaa yh-

dellä kertaa tai tavoitteet saattavat tuntua mahdottomilta käytössä olevien resurs-

sien puitteissa. Tarvittaessa täytyy siis valikoida mitä tavoitteita ryhtyy toteuttamaan. 

(Objective tree 2018.) Tavoitepuun periaatetta on havainnollistettu kuviossa 5.  

 

 

Kuvio 5. Tavoitepuun periaate (Objective tree 2018, muokattu) 

 

Toinen keino on kertoa tarinanomaisesti, miten prosessi etenee silloin, kun se toimii 

täydellä teholla. Tavoitetta määritellessä kannattaa myös kysyä mielipiteitä organi-

saation eri alueilta ja pitää useampia mietintäkierroksia. (Gibson ym. 2007, 58–59.) 
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Prosessin kehittämisessä kannattaa yleisellä tasolla huomioida myös pyrkimykset hy-

vään, vaikka pyrkimystä ei aina saataisikaan aseteltua tavoitteen muotoon (Laama-

nen 2009, 204). 

Tavoitteen määrittelyn jälkeen selvitetään, miltä osin tavoitteet toteutuvat nykyi-

sessä prosessissa ja mitkä asiat kaipaavat korjausta. Korjaustarpeet löytää parhaiten 

havainnoimalla laajasti jokapäiväistä toimintaa. Jotkin korjaustarpeet ovat ilmeisiä ja 

joidenkin havaitseminen on työläämpää. (Stutz 2015.) Tehtyjen havaintojen perus-

teella voidaan määrittää ongelma tai ongelmia, joiden ratkaisemiseen kehitystoimet 

tähtäävät. Ongelman tarkka määrittäminen on usein vaikeaa. Sitä voi kuitenkin hel-

pottaa jakamalla ongelman osaongelmiksi tai miettimällä, mitä hyötyjä ongelman 

poistamisella saavutetaan. Lisäksi voi miettiä, mikä on toivottu tila ja mistä tietää, 

että se on saavutettu tai milloin se halutaan saavuttaa. (Laamanen 2009, 212.) Ongel-

man kunnollinen määrittely on kuitenkin tärkeää sen käsittelyn kannalta, sillä tunte-

matonta asiaa on vaikea käsitellä. Lisäksi itse prosessia suorittavat ihmiset ovat har-

voin kykeneviä suoraan tunnistamaan omia ongelmiaan. (Gibson ym. 2007, 29.) Mi-

käli havaitaan toimintoja, jotka eivät edistä työtä, eli niin sanottuja arvoa lisäämättö-

miä työvaiheita, niistä tulisi hankkiutua eroon (Stutz 2015). 

Kun tiedetään mitkä osa-alueet prosessissa kaipaavat kehittämistä, on aika ryhtyä ke-

hittämään niitä. Kehitysideoita luodessaan tulee muistaa, että oikotietä onneen ei 

ole, vaikka useasti tekisikin mieli kiirehtiä toteuttamaan ensimmäistä hyvältä vaikut-

tavaa ideaa. Ideoiden luominen ja vertailu kannattaa tehdä rauhassa, sillä stressi suo-

raviivaistaa ajattelua ja rajoittaa luovuutta. Ratkaisuja luodessaan onkin tärkeää 

aluksi tutkia asiaa avarakatseisesti ja nähdä hiukan vaivaa löytääkseen muitakin rat-

kaisuvaihtoehtoja kuin ne ilmeisimmät. Huolimattomat ratkaisuehdotukset eivät 

johda kovin hyviin tuloksiin. (Gibson ym. 2007, 129–130.) Ratkaisujen keksimisen 

avuksi ja prosessin kehittämisen tueksi on olemassa paljon erilaisia systemaattisia 

menetelmiä, joiden avulla voi pureutua prosessin ongelmiin ja niiden syihin. Näitä 

menetelmiä kuitenkin hyödynnetään valitettavan harvoin tai valitaan kehittämiskoh-

teeseen epäsopiva menetelmä. Erilaisia ideointi ja kehitysmenetelmiä ovat esimer-

kiksi Aivoriihi, TRIZ, Six sigma ja Tagutchi-menetelmä. (Laamanen 2009, 208–212.) 
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Luodut muutosehdotukset kannattaa esitellä niille, joiden toimintaan muutos olen-

naisesti vaikuttaa ja kuunnella heidän palautettaan ehdotuksista, sillä he osaavat ker-

toa, kuinka muutos konkreettisesti vaikuttaisi heidän työhönsä. (Stutz 2015). 

Kun suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen on saatu lupa, alkaa prosessin ke-

hittämisen vaikein osuus eli toteutus. Vaikeaksi toteutusvaiheen tekee se, että se on 

monimutkaisempaa ja kalliimpaa kuin asioiden suunnittelu ja vaatii koko organisaa-

tion osallistumisen ja sitoutumisen. (Gibson ym. 2007, 257.)  Varsinaisen muutoksen 

toteuttaminen tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on muutokseen ha-

vahtuminen ja toimintaan ryhtyminen. Tässä vaiheessa aletaan luopua vanhoista tu-

tuista toimintatavoista eli ikään kuin sulatetaan vanhaprosessi jäästä ja siten mahdol-

listetaan sen muokkaaminen. Toisessa vaiheessa tehdään varsinaiset muutokset eli 

muovataan prosessi haluttuun muotoon. Kolmas vaihe on prosessin jäädytys uuteen 

muotoonsa eli uusien toimintatapojen juurruttaminen syvälle organisaation toimin-

taan niin, että vanhoihin toimintatapoihin ei enää palata. Nykyisen aina vain kiristy-

vän kilpailun vuoksi monet yritykset kehittävät toimintaansa jatkuvasti ja siksi varsi-

naista jäätymisvaihetta ei koskaan tule. Tällainen tilanne vaatii yrityksiltä joustavaa 

sopeutumista vallitseviin tilanteisiin. (Axelsen 2007.)  

Suurten kehityshankkeiden onnistunut toteuttaminen vie aikaa tyypillisesti kolmesta 

viiteen vuotta. Muutoksen alkuvaiheessa ilmenee kuolemanlaaksoksi nimitetty ilmiö, 

jossa prosessin suorituskyky hetkellisesti heikkenee. Heikkeneminen johtuu uuden ja 

vanhan toimintatavan päällekkäisestä käyttämisestä, alkuvaiheessa ilmenevistä lisä-

kustannuksista ja muista yleisistä toimintaa hankaloittavista asioista. (Hannus 94, 

341.) Kuolemanlaakso-vaihe ilmenee silloin, kun kehityksestä on kadonnut uutuuden 

viehätys, mutta varsinaisia tuloksia ei ole vielä saavutettu. Silloin aletaan helposti et-

siä ratkaisuja muutosvaiheen ongelmiin jostakin uudesta muutoksesta. (Laamanen 

2009, 265.) Ainoa todellinen pelastus kuolemanlaaksosta on kunnollinen muutosjoh-

taminen (Axelsen 2007). Kuviossa 6 on havainnollistettu kunnollisen muutosjohtami-

sen vaikutuksia kuolemanlaaksosta selviytymiseen ja koko projektin onnistumiseen. 
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Kuvio 6. Muutosjohtamisen vaikutus muutoksen tuloksiin (Axelsen 2007, muokattu) 

 

Muutosjohtamisella on siis merkittävä rooli muutoksen onnistumisessa. Muutosjoh-

tamisessa johdetaan sekä toiminnan teknistä muutosta että prosessia suorittavien 

ihmisten toimintatapojen muutosta. Johtamistoiminnan kahden erilaisen osa-alueen 

vuoksi muutosjohtaminen kannattaa toteuttaa parivaljakkona, jossa toinen hoitaa 

toista osa-aluetta ja toinen toista. (Laamanen 2009, 264.) Teknisestä muutoksesta 

vastaavan johtajan tulee huolehtia mm. työnkulkuun liittyvistä informaatio- ja mate-

riaalivirroista, organisaatiorakenteista, toiminnanohjausjärjestelmästä sekä siihen liit-

tyvistä mittareista ja tieto- ja viestintäjärjestelmiin tarvittavasta teknologiasta. Toi-

mintatavoista vastaavan johtajan taas tulee varmistaa eri henkilöiden riittävä koulu-

tustaso, organisaation yksittäisten jäsenten ja työryhmien motivointi ja asenneilma-

piiristä huolehtiminen sekä katsoa, että muutos tukee yrityksen arvoja ja kulttuuria. 

(Hannus 1994, 329.) Kumpikaan muutosjohtajista ei saisi olla yrityksen ulkopuolinen 

henkilö, jotta kaikki muutosvaiheessa hankittu tieto jää yrityksen käyttöön muutos-

vaiheen päätyttyä. Tärkeän tiedon karkaaminen johtaa helposti vanhoihin tapoihin 
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palaamiseen. Ihmisten toiminnasta vastaavan muutosjohtajan tulee olla organisaa-

tiossa laajasti arvostettu henkilö, jotta hän voi saada henkilöstössä aikaan toivotun-

laisen henkisen muutoksen. (Laamanen 2009, 263–264.)  

Ihmiset ajattelevat asioista eri tavalla ja haluavat tehdä erilaisia asioita. Siksi muutos-

johtamisessa on tärkeää huomioida juuri ne ihmiset ketä on johtamassa ja saada hei-

dät ymmärtämään mistä muutoksessa on kysymys ja miksi se on tärkeää. Ihmisten 

motivoinnin kannalta on tärkeää keskustella muutoksesta avoimesti. Erityisesti muu-

toksiin liittyvistä huolenaiheista on tärkeää keskustella. Prosessin toteuttamisen nä-

kökulmasta ensimmäisen askeleen ottaminen on tehtävä erittäin helpoksi yksittäi-

selle työntekijälle. Ihmiset ovat taipuvaisia vastustamaan muutosta, koska nykyiseen 

tilaan on totuttu ja sen suorittamiseen liittyy tietynlainen helppous. Toimintatapojen 

muuttaminen koetaan vaikeaksi ja monesti esiintyy niin sanottua muutosvastarintaa. 

Muutosvaiheesta haluttaisiin suoriutua mahdollisimman nopeasti, jotta voitaisiin 

taas päästä helpon tuntuiseen vakiotilaan. Monissa tapauksissa muutos olisi kuiten-

kin kaikkein nopein, jos muutoksen kohteena olevat ihmiset tekisivät juuri niin kuin 

heitä ohjeistetaan. (Axelsen 2007.) 

Prosessien kehittäminen vaikuttaa aina laajasti koko yritykseen ja siksi koko yrityksen 

aito sitoutuminen on tärkeää uudistusten onnistumisen kannalta. Mikäli jokin osate-

kijä jää merkittävästi muita heikommaksi, se hankaloittaa koko kehityksen suoritta-

mista. (Taimisto 2017.) Tärkeimpiä kehitystyöhön vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuo-

rovaikutusta toistensa kanssa on esitetty kuviossa 7. 
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Kuvio 7. Kehitystoiminnan osien keskinäinen vuorovaikutus  

(Taimisto 2017) 

 

 

5 Projektisuunnitelma 

Kun muutos koskee pientä ryhmää laajempaa joukkoa, kuten koko organisaatiota, 

muutoksen toteuttamista ei voida sopia vain suullisesti, vaan se tulee toteuttaa hyvin 

johdettuna projektina (Laamanen 2009, 264). Projekti on useasta tehtävästä koos-

tuva ainutkertainen kokonaisuus, jolla on selvä alku- ja loppupiste. Projektilla tulee 

aina olla myös jokin tavoite, johon sen sisältämien tehtävien suorittaminen tähtää. 

Projektilla on myös omat resurssinsa ja oma väliaikainen organisaationsa. Projekti al-

kaa, kun sen toteuttamisesta laaditaan projektinasettamisasiakirja tai muulla tavalla 
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virallistetaan projektin toteutus. Projekti päättyy, kun kaikki siihen kuuluvat tehtävät 

on suoritettu ja tavoitteet saavutettu tai projekti keskeytetään ennenaikaisesti. Pro-

jektin päättyessä projektiorganisaatio lakkautetaan ja projektille osoitetut resurssit 

siirretään muuhun käyttöön. (SFS-ISO 21500:2012, 8, 11–13 & 21.) 

Aina uuden projektin käynnistyessä tulisi laatia projektisuunnitelma, josta selviävät 

projektin olennaisimmat piirteet. Projektisuunnitelma rakentuu kahdesta osasta, 

jotka esitetään projektista riippuen joko erillään tai yhtenä asiakirjana kuitenkin niin, 

että projektiin liittivät perustiedot käyvät siitä selkeästi ilmi. Projektisuunnitelman 

ensimmäinen osa on projektin hallintasuunnitelma. Siinä määritellään, kuinka projek-

tin aloittaminen, seuranta ja päättäminen tullaan tekemään. Hallintasuunnitelmassa 

määritellään myös, ketä projektiorganisaatioon kuuluu ja mitkä asiat ovat heidän val-

lassaan ja vastuullaan. Lisäksi määritellään toimintatavat, jotka liittyvät projektiin vai-

kuttaviin tekijöihin kuten aikatauluihin, resursseihin, riskeihin, ongelmiin, laatuun ja 

ympäristöön. (SFS-ISO 21500:2012, 21–22.) 

Projektisuunnitelman toinen osuus kertoo enemmän itse projektin suorittamisesta. 

Siinä kuvataan projektin laajuus, määritellään projektin tehtäville aikataulu, arvioi-

daan syntyviä kustannuksia ja pyritään etukäteen tunnistamaan mahdollisia riskejä 

sekä varautumaan niihin. Suunnitelman tulee sisältää kaikki tarvittava tieto projektin 

toteuttamiseen ja lopettamiseen. Projektisuunnitelman yksityiskohtaisuus vaihtelee 

sen mukaan, millaista projektia ollaan toteuttamassa. Joissain tapauksissa itse pro-

jektisuunnitelma voi olla varsin yleisluontoinen ja sitä täydennetään osasuunnitel-

milla. (SFS-ISO 21500:2012, 21–22.) Projektisuunnitelmassa on aina asioita, kuten ai-

kataulu, jotka muuttuvat ja tarkentuvat projektin edetessä ja siksi projektisuunnitel-

maa tulee päivittää säännöllisesti. Suunnitelmasta ei myöskään kannata tehdä aluksi 

liian yksityiskohtaista, jotta ei kahlitse itseään vain tiettyihin ratkaisuihin muuttu-

vassa ympäristössä. (The Ultimate Guide to: Project planning 2016.) Hyvässä projekti-

suunnitelmassa on mainittuna ainakin seuraavat asiat (McGuire 2018; Harned 2014; 

Roberts 2019) 

• projektin päätavoite ja välitavoitteet 

• projektin rajaus 
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• projektin toteuttamiseen tarvittavat resurssit 

• tehtävien aikataulu 

• projektiorganisaation jäsenet 

• jäsenten vastuualueet 

• projektin sidosryhmät 

• riskiarvio 

• tiedotussuunnitelma ja 

• projektin muutossuunnitelma. 
 

Projektin aikana suoritettavien tehtävien muodostaman kokonaisuuden hahmotta-

miseksi ja projektin aikataulun luomiseksi on tärkeää tunnistaa projektin kriittinen 

polku. Kriittisellä polulla tarkoitetaan niiden tehtävien muodostamaa ketjua, jonka 

mukaan määräytyy projektin aikaisin mahdollinen valmistuminen. (SFS-ISO 

21500:2012, 6 & 29.) Olennaisimmin kriittiseen polkuun vaikuttavat toimintojen väli-

set suhteet eli esimerkiksi se, että jotain tehtävää ei voida suorittaa, ennen kuin sitä 

edeltävä tehtävä on saatu valmiiksi. Projektiin sisältyy yleensä myös ajoituksensa 

puolesta niin sanottuja kelluvia tehtäviä eli niiden suorittaminen ei ole sidottu tiu-

kasti muihin tehtäviin. Tehtävät, joiden suoritusjärjestys riippuu muista tehtävistä 

muodostavat kriittisen polun, sillä niitä ei voida tehdä yhtäaikaisesti ja siten nopeut-

taa projektin etenemistä. Kriittisen polun määrittelemiseksi on ensin luetteloitava 

kaikki projektin tehtävät ja arvioitava niihin kuluva aika. Seuraavaksi on tunnistettava 

tehtävien väliset riippuvuussuhteet. Tekemällä toisistaan riippuvista tehtävistä ketju, 

jonka rinnalle sijoitetaan kelluvat tehtävät, muodostuu projektin tehtävien suoritus-

järjestys ja siitä voidaan helposti nähdä kriittinen polku. (Ray 2018.) Kriittisen polun 

perusajatusta on havainnollistettu kuviossa 8. 
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Kuvio 8. Kriittisen polun periaate (Ray 2018) 

 

Projektisuunnitelman luomisella on tarkoitus hahmottaa heti aluksi kokonaisuus, jo-

hon ollaan ryhtymässä. Kunnollinen suunnitelma parantaa huomattavasti projektin 

onnistumisen edellytyksiä ja säästää aikaa projektia toteutettaessa, sillä suunnitel-

man perusteella on helppo määrittää esimerkiksi, kuinka monta henkilöä projekti 

missäkin vaiheessa työllistää tai milloin on tarve jollekin erityisosaamiselle. Näin saa-

daan vähennettyä turhaa odottelua. Lisäksi myös muut projektiin osallistuvat henki-

löt tietävät suunnitelman perusteella, että mitä ollaan tekemässä ja kuinka missäkin 

tilanteessa toimitaan. Projektisuunnitelma soveltuu myös projektin etenemisen seu-

rantaan projektin aikana, sillä siitä on helppo tarkistaa, onko suunnitellut asiat suori-

tettu. (The Ultimate Guide to: Project planning 2016.)  

 

 

6 Työohje 

Työohjeella tarkoitetaan dokumenttia, josta selviää vaihe vaiheelta, kuinka jokin toi-

minto tulee suorittaa (McMurrey n.d). Työohje tulee laatia huolellisesti, koska kun-

nollisella työohjeella voidaan saavuttaa monenlaisia hyötyjä. Työohje vähentää mm. 

virheiden riskiä, mikä jo itsessään on merkittävä asia, sillä ylivoimaisesti suurin osa 



33 
 

 

työpaikalla sattuvista virheistä on ihmisen aiheuttamia. Virheiden seurauksena ta-

pahtuu onnettomuuksia, joista aiheutuvat kustannukset ovat vuositasolla mittavia. 

Työohje myös selkeyttää ja nopeuttaa työn suorittamista, joten sen ansiosta myös te-

hokkuus kasvaa. Kirjallinen ohje myös estää tiedon karkaamisen yrityksestä työnteki-

jöiden vaihtumisen myötä. (How to write work instructions 2017.) Työntekijöiden 

vaihtuessa ohje on uusille työntekijöille tarpeellinen työkalu työn oppimisessa. Oh-

jeen käyttäminen myös yhtenäistää työn suorittamista, jolloin työhön liittyviä suori-

tustietoja on helpompi mitata työn kehittämistä silmällä pitäen. (Manufacturing 

Work Instructions 2013.) Ohjeessa kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että se on saa-

tavilla siellä missä sitä tarvitaan, koska muutoin siitä ei ole mitään hyötyä (How to 

write work instructions 2017). 

Ennen kuin alkaa kirjoittaa ohjetta, on hyvä miettiä valmiiksi muutama asia. Ensim-

mäisenä tulee miettiä, että kuka tai ketkä lukevat ohjetta, eli määrittää yleisö. Missä 

tilanteessa yleisö on lukiessaan ohjetta ja mikä on heidän tietämyksensä asiasta en-

nen ohjeen lukemista. Seuraavaksi tulee pohtia ohjeen tarkoitusta ja sitä kautta poh-

tia, kirjoittaako ohjeesta toimintokeskeisen vai välinekeskeisen. Toimintokeskeinen 

ohje on niin sanottu vaihe vaiheelta -menettelytapa ja välinekeskeisessä ohjeessa 

kerrotaan mitä mistäkin laitteen nappulasta tapahtuu. Työohjeissa toimintokeskei-

nen lähestymistapa toimii yleensä paremmin. (McMurrey n.d.) Toimintokeskeiseen 

ohjeeseen pyrittäessä on tärkeää jakaa toiminto lyhyempiin vaiheisiin, jotta ohjeesta 

tulee helposti luettava. Joissain tapauksissa ohjeesta kannattaa pyrkiä kirjoittamaan 

modulaarinen eli kirjoittaa vaiheistus niin, että tietyn vaiheen ohjeistusta voi käyttää 

myös toisessa työssä, joka sisältää saman vaiheen. (Manufacturing Work Instructions 

2013.) 

Ohjetta kirjoitettaessa vaiheistus korostuu entisestään. Kokonaissuoritus, joka tarvi-

taan työn valmiiksi saamiseen, tulee jakaa itsenäisen kokonaisuuden muodostaviin 

vaiheisiin ja vaiheet yksittäisiin toimintoihin. Esimerkiksi hampurilaisen valmistami-

sessa itsenäisiä vaiheita ovat leivän paahtaminen, pihvin paistaminen ja vihannesten 

valmistelu. Toimintoja ovat taas esimerkiksi tomaattien pesu ja tomaattien viipa-

lointi. (Manufacturing Work Instructions 2013.) Kirjoittaessaan tulisi ajatella, kuin 
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olisi itse suorittamassa tehtävää, sillä se on helppo tapa tehdä ohjeesta riittävän yksi-

tyiskohtainen. Kirjoitettu teksti tulisi myös pitää mahdollisimman selkeänä ja helppo-

lukuisena. (McMurrey n.d.) Ohjeessa tulee käyttää sellaista sanastoa, jota lukija ym-

märtää sekä välttää kaksoismerkityksellisiä ilmaisuja ja turhaa teknistä sanastoa 

(How to write work instructions 2017). Sanajärjestys tulee muotoilla niin, että se oh-

jaa toimintaa aktiivisesti eli lauseet on hyvä aloittaa verbillä (How to write instructi-

ons 2009).  

Ohje tulee aloittaa tiiviillä työhön johdattavalla kappaleella, joka kertoo mistä kysei-

nen ohje kertoo ja mikä on kyseisen toiminnan lopputulos. Myös otsikon tulee olla 

informatiivinen. Hyvästä otsikosta ja johdattavasta aloituskappaleesta työntekijä tie-

tää heti onko hän oikean ohjeen äärellä ja millaiseen työhön hän on ryhtymässä. En-

nen kutakin vaihetta ohjeessa on hyvä luetella, mitä työvälineitä vaiheessa tarvitaan, 

jotta työn suorittaja osaa varata tarvittavat työkalut valmiiksi lähelleen. Lisäksi on 

hyvä mainita lyhyesti, miksi jokin asia tehdään. Lyhyt perustelu vaiheesta auttaa työn 

suorittajaa ymmärtämään, mitä hän on tekemässä. Tämä tekee työn suorittamisesta 

mielekkäänpää ja johdattaa todennäköisemmin onnistuneeseen lopputulokseen. 

(McMurrey n.d.) Ohjeen tulee olla visuaalisesti selkeä ja helppolukuinen. Otsikoiden 

tulee erottua selkeästi taustasta ja muusta tekstistä. Myös luetelmaviivat ja havain-

nollistavat kuvat lisäävät ohjeen ymmärrettävyyttä ja helpottavat työn suorittamista. 

(How to write work instructions 2017.)  

Mikäli työvaihe sisältää jotain, josta on aiheellista huomauttaa tai varoittaa, tulee va-

roitus kirjoittaa työvaiheen selostuksen alkuun, jotta työn suorittaja osaa varautua 

siihen ennen vaaran ilmenemistä (How to write instructions 2009). Kun ohje on kir-

joitettu valmiiksi, se kannattaa antaa esimerkiksi työkaverille kokeiltavaksi ja seurata, 

onnistuuko työn suorittaminen ohjeen mukaan. Ohjeeseen kannattaa tehdä vielä 

korjauksia koekäytössä ilmenneiden puutteiden pohjalta ennen kuin vie ohjeen varsi-

naiselle käyttöpaikalleen. (How to write work instructions 2017.) 
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7 Työn suoritus 

7.1 Nykytilan kuvaus 

Nykytilan määrittäminen aloitettiin tutustumalla yrityksen prosesseja käsittelevään 

kirjallisuuteen, jotta saavutettaisiin perusymmärrys tutkittavasta asiasta ja siihen liit-

tyvistä ilmiöistä ja käsitteistä. Kirjallisuuteen perehtymistä jatkettiin aineiston keruun 

ja analysoinnin ohella, jotta voitiin taata vakaa ja tutkittavaan ilmiöön liittyvä tietope-

rustan tuntemus. Nykytilaa kuvaavaa kirjallista aineistoa alettiin kerätä siinä vai-

heessa, kun ymmärrys aiheesta oli sillä tasolla, että työn kannalta oleellisen aineiston 

tunnistaminen oli mahdollista. Tässä vaiheessa kerätty aineisto oli pelkästään toi-

meksiantajan sisäisiä asiakirjoja. 

Toimeksiantajalla on sertifioidusti käytössä ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä, jo-

ten yrityksen prosessien kuvauksien tulisi löytyä yrityksen laatukäsikirjasta. Laatukäsi-

kirjassa olevien prosessikuvausten avulla piirrettiin suunnitteluprosessia kuvaava pro-

sessikartta, jolla havainnollistettiin prosessin etenemistä ja siihen liittyviä toimijoita. 

Lisäksi laadittiin taulukko suunnitteluprosessin syötteistä ja tuloksista, jotta voitaisiin 

tunnistaa suunnitteluprosessin asiakkaina toimivat sisäiset ja ulkoiset tahot. Suunnit-

teluprosessin kuvausta myös verrattiin ISO 9001 -standardin vaatimuksiin ja pyrittiin 

löytämään mahdollisia puutteita kuvauksesta. Samaan ajankohtaan nykytilan selvit-

tämisen kanssa ajoittui myös virallinen ulkopuolisen tahon tekemä ISO 9001 -audi-

tointi. Virallisen auditoinnin tuloksia verrattiin itse tehtyihin havaintoihin standardin 

vaatimusten täyttymisestä. 

Projektiaikataulujen ja tuotannon kuormitussuunnitelman avulla pyrittiin tunnista-

maan suunnittelun aikatauluun vaikuttavia tuotannosta johtuvia tekijöitä. Projektiai-

kataulusta verrattiin myös suunnittelun tavoiteaikataulua ja toteutunutta aikataulua. 

Näin pyrittiin selvittämään, pystytäänkö suunnitteluprosessi viemään läpi vaaditussa 

ajassa. 
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Seuraavaksi haastateltiin yrityksen mekaniikkasuunnittelijoita, jotta voitiin selvittää, 

kuinka hyvin kirjallinen suunnitteluprosessin kuvaus vastaa todellisuutta. Lisäksi 

haastatteluilla pyrittiin keräämään lisää tietoa suunnitteluprosessista ja suunnitteli-

joiden jokapäiväisestä toiminnasta. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. 

Haastatteluja varten oli valittu neljä suunnitteluprosessia tai päivittäistä suunnittelu-

työtä käsittelevää teemaa, joista haastateltavien kanssa keskusteltiin. Kutakin tee-

maa varten oli laadittu myös joukko tukikysymyksiä, joilla tarvittaessa ohjattiin kes-

kustelua ja varmistettiin, että jokainen teema tuli käsitellyksi riittävän laajasti. Haas-

tattelun teemat on esitetty kuviossa 9 ja tukikysymykset liitteessä 1. 

 

 

Kuvio 9. Teemahaastattelun teemat (mukaillen Kananen 2015, 83) 

 

Haastateltaviksi valittiin kummatkin yrityksen vakituisessa työsuhteessa olevat meka-

niikkasuunnittelijat. Heistä toinen toimii myös suunnittelupäällikkönä. Heidät valit-

tiin, koska he ovat jo vuosien ajan toteuttaneet työssään juuri sitä suunnitteluproses-

sia, jota tutkittiin. Heillä on siis ensikäden tietoa tutkittavasta prosessista ja sen suo-

rittamisesta. Tutkimusta varten ei haastateltu yrityksessä noin puoli vuotta töissä ol-

lutta vuokrasuunnittelijaa, koska hän ei tunne suunnitteluprosessia läheskään niin 

SUUNNITTELUPROSESSI 

1. Vaiheet & 

tavoitteet 

4. Valta, vastuu 

& seuranta 

3. Tiedot & 

työkalut 

2. Suunnittelijan 

toiminta 
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hyvin kuin yrityksen vakituiset suunnittelijat. Kumpaakin haastateltavista haastatel-

tiin erikseen ja haastattelut suoritettiin yrityksen neuvotteluhuoneessa, jotta haasta-

teltavat eivät kuulisi toistensa vastauksia. Toisen vastausten kuulemisen estämisellä 

haluttiin varmistaa, että kumpikin vastaa oman mielipiteensä mukaan. Ensiksi haasta-

teltiin suunnittelupäällikköä, koska hänellä on enemmän tietoa suunnittelun ase-

masta ja vaikutuksesta koko organisaatioon. Täten pyrittiin luomaan laajempi yleis-

kuva, johon voitiin suhteuttaa toisen suunnittelijan vastauksia, jotka edustavat vain 

suunnittelutyötä tekevän ihmisen näkökulmaa. Haastattelut nauhoitettiin matkapu-

helimen nauhurisovelluksen avulla, jotta haastateltavien tarkkoihin vastauksiin voitiin 

palata haastattelujen analysointivaiheessa. Haastattelun aikana laadittiin myös muis-

tiinpanoja isoimmista esille nousseista asioista. Näin varmistettiin, että tärkeimpien 

asioiden yksittäiset ydin seikat ovat helposti havaittavissa myös haastatteluja jälkikä-

teen kuunneltaessa.  

Haastatteluja analysoitiin kuuntelemalla nauhoitteet ja laatimalla niiden pohjalta yk-

sityiskohtaisia muistiinpanoja. Näin pyrittiin tunnistamaan haastatteluista olennaisin 

tieto ja muuttamaan se kirjalliseen muotoon käsittelyn helpottamiseksi. Tässä vai-

heessa muistiinpanoihin lisättiin haastattelujen aikana kerätyt huomiot. Muistiinpa-

noihin kirjattuja huomioita alettiin jaotella eri kategorioihin, jotta niistä olisi hel-

pompi hahmottaa kokonaisuuksia. Luokittelun yhteydessä pidettiin suuntaa antavaa 

lukua siitä, kuinka usein jokin asia nousi esille. Useita kertoja esille nousseita asioita 

voitaneen pitää haastateltavien mielestä tärkeinä. Luokittelun kategoriat olivat 

• esille nousseet ongelmat 

• mainitut ratkaisuehdotukset 

• hyvät käytänteet 

• huonot käytänteet 

• toimintaa ohjaavat asiat ja dokumentit 

• toiminnot, joiden suoritustavassa on henkilökohtaisia eroja  

• asialuettelot sekä  

• muut havainnot. 
 

Kokonaiskäsitys suunnitteluprosessin nykytilasta luotiin vertailemalla ja yhdistele-

mällä kirjallisesta aineistosta tehtyjä havaintoja haastattelujen tuloksiin. Vertailulla 
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haluttiin selvittää eri tavoilla hankitun tiedon vastaavuutta toisiinsa. Mahdolliset 

eroavaisuudet tiedoissa paljastaisivat helposti, mikäli käytännön toiminta eroaa voi-

makkaasti määritellyistä toimintatavoista. Täysin ristiriitaiset tiedot herättäisivät 

myös kysymyksiä haastattelun teemoittelun ja toteutuksen onnistumisesta.  

 

7.2 Kehitystavoitteiden määritys 

Suunnitteluprosessin kehittämistavoitteiden määritys toteutettiin ryhmähaastatte-

luna. Haastattelun haastattelutyyppi oli avoin haastattelu. Haastatteluun osallistuivat 

molemmat mekaniikkasuunnittelijat, tuotanto- ja laatupäällikkö, myyntipäällikkö ja 

järjestelmäsuunnittelija. Haastatteluun pyrittiin kokoamaan henkilöitä niiltä osas-

toilta, jotka vaikuttavat eniten suunnitteluprosessin kulkuun. Haastatteluun otettiin 

molemmat mekaniikkasuunnittelijat, koska suunnitteluprosessin muuttuminen vai-

kuttaa konkreettisimmin heidän työnkuvaansa ja heidän sitoutumisensa on muutok-

sen toteutumisen kannalta erittäin olennaista. Valmistuksen näkökulmaa keskuste-

lussa edustaa tuotanto- ja laatupäällikkö, koska hänellä on laajempi näkemys koko 

tuotannosta ja siihen vaikuttavista asioista kuin yksittäisellä työnjohtajalla tai työnte-

kijällä. Myyntipäällikkö osallistuu keskusteluun, jotta sekä myynnin että asiakkaan nä-

kökulma tulee huomioiduksi kehitystyössä. Järjestelmäsuunnittelija osaa kertoa yri-

tyksessä käytössä olevien tietokoneohjelmistojen aiheuttamista rajoitteista ja luo-

mista mahdollisuuksista suunnitteluprosessin toteuttamisen kannalta.  

Haastateltaviksi valituille henkilöille lähetettiin kutsut kaksi viikkoa ennen ensim-

mäistä haastattelua, jotta he ehtisivät pohtia suunnitteluprosessin kehittämistarpeita 

omasta näkökulmastaan ennen haastattelua. Viikko ennen haastattelua heille lähe-

tettiin sähköpostitse listaus nykytilan selvityksessä esille nousseista asioista. Listauk-

sen lähettämisellä pyrittiin varmistamaan, että kaikilla osallistujilla on riittävä näke-

mys tilanteesta myös heidän oman osa-alueensa ulkopuolelta sekä herättämään aja-

tuksia keskustelua varten. Itse haastattelu toteutettiin kahdessa osassa erillisinä päi-

vinä, jotta haastattelu ei venyisi liian pitkäksi ja siten laskisi osallistujien vireystilaa. 

Haastattelujen välisenä aikana haastateltavilla oli myös hyvä mahdollisuus jäsentää 
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ensimmäisen haastattelun asioita ja valmistautua toiseen haastatteluun. Ensimmäi-

nen haastattelu pidettiin perjantaina ja toinen heti seuraavana maanantaina. Molem-

mat haastattelut nauhoitettiin tietokoneeseen kytketyllä erillisellä mikrofonilla. Kes-

kustelut nauhoitettiin, jotta niiden sisältöä voitiin analysoida jälkikäteen. 

Ensimmäinen haastattelukerta aloitettiin lyhyellä aiheeseen johdattavalla esityksellä, 

jossa kuvailtiin yleisellä tasolla hyvän tavoitteen ominaisuuksia ja esiteltiin haastatte-

lussa käytettävä tavoitepuu-työkalu. Esityksen jälkeen keskusteltiin suunnittelupro-

sessin kehittämistavoitteista ja kirjattiin tavoitteita tavoitepuun avulla. Toisen haas-

tattelun aluksi todettiin muistin virkistämiseksi lyhyesti tärkeimmät asiat ensimmäi-

sellä kerralla pidetystä esityksestä ja todettiin tavoitepuuhun kootut asiat. Tämän jäl-

keen alettiin taas keskustella tavoitteista ja täydentää tavoitepuuta. Toiseen haastat-

teluun osallistuivat vain järjestelmäsuunnittelija ja molemmat mekaniikkasuunnitteli-

jat, koska kaksi muuta haastateltavaa olivat tuolloin lomalla. Toinen haastattelu pää-

tettiin pitää vajaalla ryhmällä, koska myös ryhmän muilla jäsenillä oli tiedossa loma 

lähiaikoina. Seuraavan kerran kaikki haastateltavat olisivat olleet yhtä aikaa töissä 

noin kuukauden kuluttua. Toisen haastattelun toteuttaminen vasta silloin olisi viiväs-

tyttänyt opinnäytetyön etenemistä liian pitkään ja ensimmäisen keskustelun sisältö 

olisi ehtinyt unohtua. 

Ryhmähaastatteluista tallennettujen äänitteiden perusteella laadittiin muistiinpanoja 

keskustelussa esille nousseista tavoitteista, kehityspyrkimyksistä ja toiveista tulevai-

suuden suhteen, jotta keskustelun olennaisimmat asiat saataisiin tiivistettyä kirjalli-

seen muotoon niiden käsittelyn helpottamiseksi. Kirjoitetut havainnot luokiteltiin ku-

ten nykytilankartoituksessakin, mutta tällä kertaa luokat olivat organisaation tavoit-

teet, käytännön työn tavoitteet, tiedon ja tiedostojen hallinta, ohjeen kirjoittamiseen 

vaikuttavat asiat ja muut huomiot. Luokittelun avulla pyrittiin hahmottamaan, miten 

tavoitteet jakautuivat eri toiminnan tasoille, jotta tavoitteiden vaatimien muutosten 

laajuus kävisi selkeästi ilmi. Luokiteltujen muistiinpanojen perusteella täydennettiin 

tavoitepuuhun tarvittavat kohdat, jotta saatiin selville muistiinpanoja kirjoitettaessa 

esille tulleiden tavoitteiden riippuvuussuhteet jo aiemmin kirjattuihin tavoitteisiin ja 
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saataisiin muodostettua kokonaiskäsitys kehittämisen tavoitteista. Kunnollisen koko-

naiskäsityksen muodostuminen on erityisen tärkeää yritykselle opinnäytetyön jälkeis-

ten kehitystoimintojen toteuttamisen kannalta. Täydennetty tavoitepuu lähetettiin 

kaikille haastateltaville kommentoitavaksi, jotta myös toisesta haastattelusta poissa 

olleet saisivat sanoa oman näkemyksensä. Tavoitepuusta pyydetyllä palautteella ha-

luttiin varmistaa, että kaavio vastaa yrityksen todellisia tavoitteita. Palautteen pyytä-

minen antoi uuden vaikutusmahdollisuuden myös sellaisille haastateltaville, jotka ei-

vät mielellään ole äänessä keskustelutilaisuuksissa. Vastaavasti kirjallinen palaute 

häivyttää äänekkäimpien puhujien vaikutusta lopulliseen kaavioon. Pyynnöstä huoli-

matta kirjallista palautetta ei koskaan tullut. Kaavion katsottiin täten kelpaavan sel-

laisenaan kaikille haastatelluille. 

 

7.3 Projektisuunnitelman luominen 

Projektisuunnitelman tekeminen aloitettiin tutustumalla SFS-ISO 21500 -standardiin 

ja muihin tietolähteisiin, jotta projektisuunnitelman laatimisessa osattaisiin keskittyä 

oikeisiin asioihin. Kirjallisuuden perusteella kyettiin tunnistamaan olennaisimmat 

projektisuunnitteluun liittyvät asiat ja niiden perusteella hahmoteltiin alustavaa ra-

kennetta projektisuunnitelmalle nyt kyseessä olevan projektin tarpeet huomioiden. 

Esimerkkitiedostopohjana käytettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden 

käyttöön tarkoitettua projektisuunnitelmapohjaa. Tiedostopohjaa muokattiin aiem-

min kerätyn tiedon perusteella paremmin tarkoitukseen sopivaksi.  

Varsinaisen projektisuunnitelman laatiminen aloitettiin luetteloimalla projektisuunni-

telmien tekoon tarkoitetulla ohjelmalla tehtävät, joita projektin tavoitteiden saavut-

taminen vaatii. Luetteloinnissa käytettiin apuna suunnitteluprosessin tavoitteista laa-

dittua tavoitepuu-kaaviota. Kaaviossa mainittujen asioiden lisäksi luetteloon lisättiin 

joitain projektin suorittamista tarkentavia tehtäviä sekä välitavoitteita.  

Tehtävien luetteloinnin jälkeen määritettiin niiden välisiä suhteita eli selvitettiin, 

mitkä tehtävät oli suoritettava, ennen kuin jokin toinen tehtävä voitiin aloittaa. Myös 
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tässä vaiheessa hyödynnettiin tavoitepuu-kaaviota. Tavoitepuusta suoraan ilmene-

vien suhteiden lisäksi eri puolilla kaaviota olevien tehtävien välisiä suhteita hahmo-

teltiin piirtämällä kaavioon lisää nuolia toisistaan riippuvien tehtävien välille. Kun uu-

sia riippuvuussuhteita ei enää havaittu, merkittiin tehtäväluetteloon tehtävien väliset 

suhteet. Tehtävien välisten suhteiden tunnistamisen ja merkitsemisen jälkeen tehtä-

väjoukot muodostivat mielekkäitä kokonaisuuksia, jolloin välitavoitetta edeltämään 

voitiin lisätä tarkastustehtävä. Tarkastustehtävien tarkoituksena on todentaa, että 

kaikki välitavoitteen saavuttamiseen tarvittavat asiat on huomioitu. Tarkastustehtä-

vät on luotu niin, että niissä suoritetaan se osuus uudistetun prosessin työstä, jonka 

osakokonaisuutta saavutettava välitavoite kuvaa. Täten tarkastustehtävässä havai-

taan ne ongelmat, jotka muuten havaittaisiin vasta toimintojen käyttöönottovai-

heessa. Nyt ongelmat voidaan korjata heti niiden ilmettyä ja välitavoite saavutetaan 

vasta, kun tarkastustehtävä on onnistuneesti suoritettu eli silloin, kun uusi tapa on 

todettu ainakin pääpiirteissään toimivaksi.  

Seuraavaksi pohdittiin, kenen tulisi suorittaa luetellut tehtävät. Tehtäväjakoa ei kui-

tenkaan tehty henkilötasolla, koska ei tiedetty ketkä tulisivat osallistumaan projektin 

suorittamiseen milläkin osuudella työajastaan, eikä projektille oltu vielä laadittu aika-

taulua. Tehtävät jaettiin kuitenkin eri osastojen kesken sen mukaan, millä osastolla 

on paras tietämys kyseiseen tehtävään liittyvistä asioista. Tehtävästä vastuussa oleva 

osasto merkittiin tehtäväluetteloon värjäämällä tehtävät osastoa vastaavalla värillä. 

Projektin toteuttamista uhkaavien riskien arvioinnissa pyrittiin ensin tunnistamaan, 

mitä riskejä projektin suorittamisen aikana voi ilmetä, mitä kyseisen riskin toteutumi-

nen aiheuttaisi ja millä riskin toteutuminen voitaisiin estää. Näin pyrittiin tunnista-

maan projektin kannalta olennaisimmat riskit ja niiden seuraukset. Riskin aiheuttajia 

etsittiin projektiin osallistuvien henkilöiden toiminnasta, pelastusautoa ostavan asi-

akkaan näkökulmasta, projektissa ja sen resurssoinnissa ilmenevistä muutoksista ja 

uusien tapojen käyttöönotosta. Eri näkökulmien käytöllä pyrittiin varmistamaan 

isoimpien riskien mahdollisimman laaja-alainen tunnistaminen. 
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Projektin tarvitsemien resurssien tunnistamiseksi tehtäväluettelo käytiin läpi tehtävä 

kerrallaan samalla pohtien, mitä resursseja kyseisen tehtävän suorittaminen vaati. 

Tällä pyrittiin mahdollisimman täsmälliseen resurssitarpeiden tunnistamiseen. Ne re-

surssit, jotka nousivat useimmin esille tehtäväkohtaisessa listauksessa, ovat myös 

koko projektin kannalta olennaisimpia, sillä niitä tarvitaan eniten. Kun resurssitar-

peista saatiin muodostettua kokonaiskäsitys, varmistettiin, että riskiarvioinnissa oli 

jollain tavalla varauduttu kaikkien olennaisimpien resurssitarpeiden ylläpitämiseen. 

Lopuksi arvioitiin merkittävimpiä resurssitarpeita projektin mahdollisten ennustetta-

vissa olevien muutosten osalta. Tällä pyrittiin lisäämään tietoisuutta resurssitarpei-

den mahdollisista muutoksista.  

Tiedotussuunnitelmaan laadittiin omat tiedotuskäytänteet tiedon kulun varmista-

miseksi niille, joiden puutteellinen tiedottaminen saattaisi vaarantaa projektin etene-

misen riskikartoituksessa kuvatulla tavalla. Projektiin liittyvää yleistä tietoisuutta py-

rittiin lisäämään koko henkilöstölle pidettävillä tiedotustilaisuuksilla. Yleisen tietoi-

suuden kasvattamisella pyrittiin keräämään myös laajemman ihmisjoukon näkemyk-

siä asiasta, jolloin esille saattaisi nousta asioita, joihin ei ole vielä varauduttu, sekä 

parantamaan ihmisten sitoutumista tuleviin muutoksiin. 

Projektisuunnitelman laadinnassa on hyödynnetty paljon tässä tutkimuksessa kerät-

tyjä tietoja. Esimerkiksi projektin tausta pohjautuu suunnitteluprosessin nykytilassa 

havaittuihin ongelmiin ja projektin tavoitteena on saattaa käyttöön suunnittelupro-

sessille asetetut tavoitteet. Myös projektin sidosryhmien tunnistaminen pohjautui 

suunnitteluprosessille tunnistettuihin sidosryhmiin.  

Projektiorganisaation henkilövalinnat ja projektin tehtäväluettelon aikataulutus teh-

tiin yhdessä toimeksiantajayrityksen suunnittelupäällikön kanssa, koska hänellä on 

tietoa yrityksen eri henkilöiden toimenkuvista ja projektin toteuttamiseen käytössä 

olevien henkilöiden työkuormasta. Hän myös johtaa käynnissä olevaa suunnittelun 

kehitystyötä. Henkilövalintojen osalta suunnittelupäällikön kanssa käydyllä keskuste-

lulla pyrittiin varmistamaan, että projektin kannalta tärkeisiin tehtäviin valitaan hen-
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kilöt, jotka ovat jo aiemminkin osallistuneet yrityksessä tehtävään kehitystyöhön. Li-

säksi henkilövalinnoissa huomioitiin henkilöiden asema koko yrityksen organisaa-

tiossa, jotta organisaatioiden välille ei luotaisi sekaannusta aiheuttavia ristiriitoja. 

Projektin aikataulun laadinnassa suunnittelupäällikkö osasi kertoa, mitä tehtäviä on 

jo alettu suorittaa ja kuinka nopeasti niissä on edistytty käytössä olevilla resursseilla. 

Tähän tietoon pohjautuen arvioitiin, kuinka kauan projektin sisältämien tehtävien 

suorittaminen vie aikaa. Aikataulun luonnosta esiteltiin projektin vastuuhenkilöille ja 

he saivat osaltaan vaikuttaa aikatauluun. Lopuksi suunnittelupäällikköä, joka tulee 

toimimaan myös projektipäällikkönä, pyydettiin kommentoimaan koko projektisuun-

nitelman sisältöä. Projektisuunnitelmaan tehtiin viimeiset muutokset näiden kom-

menttien perusteella.  

 

7.4 Työohjeen laadinta 

Suunnitteluprosessin työohjeen laadinta aloitettiin tutustumalla hyvän työohjeen 

ominaisuuksiin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta hyödyntäen. Tarkoituksena oli ha-

vaita asioita, jotka ovat tärkeitä ohjeen kirjoituksen sekä ohjeen lukijan kannalta. Tä-

män jälkeen tutkittiin yrityksessä käytössä olevaa suunnitteluprosessia aiemmin ke-

rätyn aineiston perusteella, jotta käsitys prosessin nykytilasta palautuisi mieleen ke-

hitystavoitteiden asettelun ja projektisuunnitelman laadinnan jäljiltä. Myös yrityksen 

nykyisiin työohjeisiin tutustuttiin, jotta syntyisi käsitys ohjeistuksen tasosta ja vältyt-

täisiin toistamasta niissä ilmeneviä puutteita ja selviäisi, onko vanhoissa ohjeissa koh-

tia, joita voisi hyödyntää uudessa ohjeessa. 

Ohjeen kirjoittaminen aloitettiin laatimalla suunnittelun päävaiheisiin perustuva 

runko. Prosessin kulun lisäksi rungon laadinnassa huomioitiin tehtävät, jotka eivät ole 

osa suunnitteluprosessia, mutta kuuluvat olennaisena osana suunnittelijan työhön, 

kuten esimerkiksi työaikakirjausten tekeminen. Syntynyt runko esiteltiin toimeksian-

tajalle. Runkoa muokattiin toimeksiantajalta saadun palautteen perusteella. Lisäksi 

toimeksiantajan kanssa keskusteltiin ohjeen yksityiskohtaisuudesta ja muista sen laa-

dintaan vaikuttavista asioista. Ohjeen sisältöä kirjoitettaessa on keskusteltu tiiviisti 
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kummankin mekaniikkasuunnittelijan kanssa, jotta ohjeeseen saataisiin kerättyä 

olennaisin työn suorittamiseen tarvittava tieto. Mekaniikkasuunnittelijoiden lisäksi 

ohjeen laadinnan aikana on keskusteltu myös suunnitteluprosessiin tiiviisti liittyvistä 

toiminnoista vastaavien henkilöiden kanssa ja siten pyritty huomioimaan prosessin 

sidosryhmien tarpeet. Esimerkiksi 3D-mallinnustavoista keskusteltiin ERP-

järjestelmävastaavan kanssa, jotta suunnittelun tulokset olisivat mahdollisimman 

helposti hyödynnettävissä tuotantoketjun seuraavissa vaiheissa. Suunnitteluproses-

sissa on myös sellaisia tehtäviä, jonka suorittaja ei aina ole suunnittelija itse, kuten 

esimerkiksi valmiin auton valokuvaaminen. Näiden tehtävien kohdalla keskusteltiin 

kyseistä tehtävää useasti suorittaneiden ihmisten kanssa, jotta ohjeessa voitaisiin 

huomioida myös heidän näkemyksensä ja kokemuksensa kyseisestä tehtävästä.  

Ohjetta laadittaessa on myös pyritty asettumaan aloittavan suunnittelijan asemaan 

kahdella eri keinolla. Ensimmäinen keino oli muistella, mitä tietoja itse kaipasin tul-

lessani ensimmäistä kertaa yritykseen töihin. Toisena keinona ohjeesta annettiin aika 

ajoin palasia yritykseen juuri palkatulle uudelle suunnittelijalle koekäytettäväksi. Näin 

pyrittiin keräämään todellista palautetta ohjeen toimivuudesta ja helpottamaan uu-

den työntekijän perehdyttämistä. Ohjeen lukijan asemaan asettumisella on pyritty 

varmistamaan, että ohje on riittävän selväsanainen. 

 

 

8 Tulokset ja johtopäätökset 

8.1 Suunnitteluprosessin nykytila 

Toimeksiantajan liiketoiminta perustuu viiteen ydinprosessiin. Ydinprosessit ovat 

asiakasprosessi, suunnitteluprosessi, tuotantoprosessi, ostoprosessi ja jälkimarkki-

nointiprosessi. Kaikki ydinprosessit ovat jollakin tavalla tekemisissä kaikkien funktio-
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naalisten osastojen kanssa ja vaikuttavat siten koko organisaatioon. Ne kaikki tähtää-

vät asiakkaan vaatimusten mukaisen pelastusauton valmistamiseen ja sen tarvitse-

mien huolto- ja korjauspalveluiden tuottamiseen sekä yrityksen oman tuottavan toi-

minnan tukemiseen ja kehittämiseen. Lopputuotteen käyttötarkoituksesta johtuen 

voidaan todeta, että prosesseja liikkeelle paneva voima ei ole asiakkaan halu hankkia 

tuotetta, vaan riski siitä, että jotain ei toivottua tapahtuu. Periaatteessa kukaan ei ha-

lua pelastusautoa vaan se on välttämätön työkalu, kun yritetään minimoida tietyn 

tyyppisten onnettomuuksien seurauksia. Ydinprosessien kulku on esitetty prosessi-

karttana kuviossa 10. Jokaista tuotettavaa pelastusautoa käsitellään yrityksen sisällä 

omana projektina, joka viedään alusta loppuun prosessien avulla.  

 

 

Kuvio 10. Ydinprosessien prosessikartta (mukaillen Hannus 1994, 44) 

 

Hankintaprosessi 

Suunnitteluprosessi 

Tuotantoprosessi 
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Myynti Johto 
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Kun tarkastellaan pelastusauton elinkaaren päävaiheita yrityksen oman toiminnan 

osalta, havaitaan elinkaaren olevan varsin looginen ja kaikkien ydinprosessien lähei-

nen vaikutus tuotteeseen. Asiakkaan vaikutus korostuu joissain vaiheissa enemmän 

kuin toisissa. Esimerkiksi asiakkaan toivomukset vaikuttavat merkittävästi suunnitte-

lun lopputuloksiin ja asiakas pääsee halutessaan myös seuraamaan tuotteen tes-

tausta. Tuotteen valmistusvaiheessa asiakkaan rooli taas on pienempi. Pelastusauton 

elinkaaren päävaiheet toimeksiantajan näkökulmasta on esitetty kuviossa 11. 

 

 

Kuvio 11. Pelastusauton elinkaaren päävaiheet toimeksiantajan näkökulmasta 

 

Suunnitteluprosessi koostuu monesta vaiheesta ja on auton tuottamisessa mukana 

tavalla tai toisella tarjouspyynnön jättämisestä valmiin auton luovutukseen. Suunnit-

teluprosessin vaiheistus on esitetty liitteessä 2. Prosessin vaiheistuksesta voidaan ha-

vaita, että se voidaan jakaa kolmeen suurempaan päävaiheeseen.  

Ensimmäinen kolmesta päävaiheesta on tarjoussuunnittelu. Se alkaa tutustumisella 

tarjouspyyntöön, johon myyjä on voinut tehdä jo joitain suunnittelua helpottavia 

merkintöjä. Tarjouspyynnön pohjalta piirretään yleispiirustus, kaapistopiirustus ja 

tehdään laskelma auton painon jakautumisesta akseleille. Mikäli tarjouspyynnössä 

erikseen niin pyydetään, liitetään siihen myös joitain kaavioita. Tarjouskuvat piirre-

tään 2D-kuvina ja niitä tehdessä hyödynnetään saman asiakkaan aiemmin tilaamien 
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autojen piirustuksia. Koko suunnitteluprosessin kannalta tarjoussuunnittelu on tär-

keä asiakkaan toiveiden ja vaatimusten ymmärtämiseksi. Tarjoussuunnittelun lopuksi 

myyjä toteaa, että tarjouspiirustukset vastaavat pyydettyjä ja lähettää ne asiakkaalle 

osana tarjousta. Tarjoussuunnittelu päättyy, kun asiakas hyväksyy tai hylkää tarjouk-

sen. 

Suunnitteluprosessin toinen päävaihe alkaa, jos asiakas hyväksyy tarjouksen. Toisessa 

vaiheessa piirretään konseptisuunnittelun omaisesti auton 2D-layout niiden tietojen 

perusteella, jotka myyjä ja asiakas ovat aloituspalaverissa sopineet. Suunnittelija voi 

osallistua aloituspalaveriin, mikäli niin erikseen halutaan. Myyjä hyväksyttää 2D-

layoutin asiakkaalla, jonka jälkeen he laativat auton rakennetta tarkemmin kuvaavan 

rakenne-erittelyn. Rakenne-erittelyssä määritellään ne ominaisuudet, joita asiakas 

haluaa autoonsa. Tässä vaiheessa aloitetaan yksityiskohtainen suunnittelu. Yksityis-

kohtaisen suunnittelun lähtötietoina toimivat asiakkaan hyväksymä layout ja monesti 

vielä keskeneräinen rakenne-erittely. Yksityiskohtainen suunnittelu tehdään 3D-

suunnitteluna. Auton suunnittelu joudutaan aloittamaan ennen rakenne-erittelyn 

valmistumista, jotta alihankittavat osat, joilla on pitkä toimitusaika, saadaan ajoissa 

hankituksi. Esimerkiksi vesisäiliötä ja putkistoja jo on alettu valmistaa, ennen kuin ra-

kenne-erittely on kokonaan valmis. Suunnittelija on siis joutunut hyväksymään melko 

paljon suurehkoja rakenteita tietämättä mistä kaikesta auto loppujen lopuksi koos-

tuu. Tämä saattaa aiheuttaa huomattavia ongelmia suunnittelun myöhemmissä vai-

heissa. Kun rakenne-erittely on lopulta valmis, pidetään rakenne-erittelypalaveri, 

jossa auton rakenne esitellään suunnittelijoille ja omasta tuotannosta vastaavalle 

työnjohdolle. Valmiista rakenne-erittelystä ja melko pitkällä olevasta suunnittelusta 

huolimatta asiakas saa vielä halutessaan tehdä muutoksia tuotteeseen. Tässä vai-

heessa tehtävät muutokset ovat työläitä ja hitaita tehdä ja siksi yleensä suositellaan-

kin, että autoa ei muutettaisi layoutin hyväksymisen jälkeen, mutta selkeää kieltoa 

tai johdonmukaisia sanktioita myöhäisestä muuttamisesta ei ole. Tässä vaiheessa au-

tosta on yleensä suunnittelematta kiinteä varustus ja irtotavaroiden vaatimat hyllyt. 

Kun nämäkin on suunniteltu ja hyväksytty, voi valmistus toden teolla alkaa. Valmis-

tuksen käynnistyminen päättää suunnittelun keskimmäisen päävaiheen.  
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Viimeinen päävaihe eli jälkidokumentointi alkaa auton valmistuttua. Silloin laaditaan 

katsastusasiakirjat ja tarvittavat käyttöohjeet. Auto myös valokuvataan, koska kaikkia 

sen yksityiskohtia ei ole ehditty mallintaa. Mallinnuksen vajavaisuuden takia asentaja 

on joutunut tekemään itse erilaisia ratkaisuja, jotta auto saadaan ylipäätään val-

miiksi. Jotkin näistä ratkaisuista ehditään mallintaa auton valmistuksen aikana tai sen 

jälkeen. Jälkimallinnus tapahtuu joko asentajan muistiinpanojen perusteella tai suun-

nittelija menee itse auton luokse mittavälineiden ja vihon kanssa piirtäen ratkaisun 

ensin paperille ja sitten mallintaa sen tietokoneella. Jälkimallinnus on nykyisellään 

olennainen osa auton yksityiskohtaista suunnittelua. Jälkidokumentointivaihe päät-

tyy, kun asiakas tekee autolle lopputarkastuksen ja toteaa tarvittavien ohjeiden löy-

tyvän autosta. Sitten asiakas vie auton mukanaan.  

Suunnitteluprosessin tarkoitus ja tavoitteet ovat yksinkertaiset. Pyrkimyksenä on 

muuttaa asiakkaan toiveista ja vaatimuksista saatu tieto mm. lakien, asetusten, stan-

dardien sekä valmistuksen asettamien rajoitteiden puitteissa työpiirustuksiksi, oh-

jeiksi ja muiksi pääasiassa teknisiksi dokumenteiksi, joita auton elinkaaren aikana tar-

vitaan tai vaaditaan. Tuotteiden asianmukaisella suunnittelulla pyritään varmista-

maan tuotteen käyttöturvallisuus, asiakkaan tyytyväisyys sekä luomaan yrityksen 

muiden sisäisten prosessien tarvitsema tieto.  Suunnitteluprosessin syötteet ovat siis 

pääasiassa eri lähteistä saatavaa tietoa. Suunnitteluprosessin kannalta tärkeimpiä tie-

toja ja niiden lähteitä on koottu taulukkoon 1. 

 

 

 

 

 



49 
 

 

Taulukko 1. Suunnitteluprosessin syötteet 

Tarvittava tieto Tiedon lähde 

Esiselvitykset ja tarjouskyselyt Myynti 

Rakenne-erittely Projektista vastaava myyjä 

Myyntitilaukset Myynti ja jälkimarkkinointi 

Tuotekehitysinnovaatio Myynti ja jälkimarkkinointi 

Kuormitussuunnitelma Tuotanto 

Prosessien laatutavoitteet Johtoryhmä 

Laki, asetukset ja standardit Intra 

Palaute Muut osastot ja sidosryhmät 

 

Suunnitteluprosessin lopputuloksena oleva tekninen dokumentaatio on tietoa, joka 

jaetaan eteenpäin joko sähköisenä tai paperisena. Tiedon jakotapa riippuu sen vas-

taanottajasta. Esimerkiksi tärkeimmille alihankkijoille ja omalle tuotannolle toimite-

taan työpiirustukset paperilla. Eri tietojärjestelmien välinen tietoliikenne pyritään 

hoitamaan täysin sähköisesti ja automaattisesti. Myös jälkimarkkinointi katselee tuo-

tetietoja pääasiassa sähköisessä muodossa. Suunnitteluprosessin tärkeimpiä tuloksia 

ja niiden hyödyntäjiä on koottu taulukkoon 2. 

 

Taulukko 2. Suunnitteluprosessin tulokset 

Prosessin tulos Tuloksen hyödyntäjä 

Tuotetiedot ja tuotehallinta Osto, jälkimarkkinointi ja asiakasprosessi 

Työpiirustukset tuotteista Tuotanto ja jälkimarkkinointi 

Tarjouspiirustukset Asiakasprosessi 

Työ- ja testausohjeet Tuotanto ja jälkimarkkinointi 

Toimintaraportit Johtoryhmä 

Katsastusasiakirjat Katsastaja 
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Koska suunnitteluprosessin syötteet ja tulokset ovat ensisijaisesti erilaista tietoa, on 

suunnitteluprosessin onnistuneen toteuttamisen kannalta välttämätöntä, että tieto-

virta suunnittelijoille ja heiltä eteenpäin on mahdollisimman suoraviivainen ja estee-

tön. Taulukoiden 1 ja 2 perusteella voidaan todeta myös, että suunnitteluprosessin 

asiakkaat ovat pääsääntöisesti yrityksen sisäisiä. Suunnittelija ei ole loppuasiakkaan 

kanssa tekemisissä kuin erikseen pyydettäessä, kun taas myyjän kanssa keskustelu on 

toistuvaa. Tällä järjestelyllä on pyritty varmistamaan, että tieto asiakkaan tarpeista ei 

hajoa kaikkialle, vaan että kaikki tieto menee aina myyjän kautta. Silloin hän osaa 

hinnoitella tuotteen oikein ja toimii loogisena yhteyshenkilönä asiakkaan ja yrityksen 

välillä.  

Aiemmasta prosessikuvauksesta, tavoitteiden määrittelystä sekä prosessin syöttei-

den ja tulosten tunnistamisen perusteella voidaan todeta, että suunnitteluprosessi 

on teoriassa hyvin määritelty, vaikka prosessin kulku ei ole ongelmaton. Havaintoa 

teoriatasolla täsmällisestä määrittelystä tukee myös prosessin vertaaminen ISO 

9001 -standardin asettamiin vaatimuksiin. Ainoa merkittävä suunnitteluprosessin 

puute koskee suunnittelun katselmointeja. Virallisesti ei ole määritelty, milloin ja 

millä tavalla suunnittelun tuloksia katselmoidaan. Tämän hetkinen käytäntö on se, 

että jokainen suunnittelija katselmoi omat piirustuksensa ja toteaa itse niiden asian-

mukaisuuden vertaamalla suunnittelemaansa tuotetta aiemmin suunniteltuihin, en-

nen kuin hyväksyy piirustukset. Tällainen käytäntö ei jätä mitään todennettavaa jäl-

keä katselmoinnin suorittamisesta tai sen suorituksen tasosta. Menettely on ongel-

mallinen myös siitä syystä, että virheet, joita ei ole aiemminkaan huomattu, lipsahta-

vat todennäköisesti vastakin läpi huomaamatta. Lisäksi katselmoinnin tasossa voi olla 

huomattavia henkilökohtaisia eroja, ja varsinkin kiireessä katselmointi saattaa jäädä 

tekemättä kokonaan. Aiemmin on kokeiltu käytäntöä, jossa suunnittelijat katselmoi-

vat ristiin toistensa töitä, mutta menettely hylättiin silloin liian työläänä. Nyt, kun asia 

nousi uudelleen esille virallisessa auditoinnissa, keskustelu tarkastuskäytänteestä on 

jälleen herännyt. Katselmointikäytänteiden lisäksi tulevaisuudessa kannattaa kiinnit-

tää huomiota yrityksen sidosryhmien asettamiin odotuksiin suunnitteluprosessin oh-

jeistuksen tasosta, sillä niitä ei oltu määritelty juuri lainkaan. 
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Hyvin määritellyn prosessikuvauksen ulkokuoren alla on kuitenkin havaittavissa 

kolme merkittävää käytännön tason ongelmaa, jotka osin pahentavat toisiaan ja ai-

heuttavat lisää pienempiä ongelmia. Kolme pääongelmaa ovat eroavaisuudet henki-

löiden toimintatavoissa, työvoimapula ja hallitsematon tuotevariaatioiden määrä. 

Pintaraapaisun tasolla ongelma voitaisiin ilmaista niin, että työvoimapulan vuoksi ku-

kaan ei ole ehtinyt ohjeistaa toimintaa ja siksi variaatioiden määrä on karannut kä-

sistä. Vaikka tässä määrittelyssä onkin yksi osa totuutta, pelkkä suunnittelija-armei-

jan palkkaaminen ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa lopullisesti vaan ongelman perim-

mäisten syiden poistaminen vaatii kokonaisvaltaista toiminnan kehittämistä. Pelkkä 

prosessia suorittavien ihmisten määrän lisääminen vain pahentaisi kahta muuta pää-

ongelmaa. 

Ensimmäiset eroavaisuudet suunnitteluprosessin käytänteissä ilmenevät jo tarjous-

pyynnössä ja sen käsittelyssä. Ensimmäinen eroavaisuus on tarjouspyyntöjen tark-

kuudessa. Tarjouspyynnön tarkkuus on asiakaskohtaista ja se vaikuttaa osaltaan sii-

hen, kuinka helppo tarjouskuvia on piirtää. Tarjouspyyntöihin vaikuttaminen on kui-

tenkin vaikeaa, koska se on asiakkaan itse lähettämä dokumentti. Seuraava eroavai-

suus löytyy heti seuraavasta prosessin vaiheesta. Kummallakin myyjällä on omat ta-

pansa tutustua tarjouspyyntöön ja sen takia suunnittelijoille tulee kahdella tavalla 

pohjustettuja tarjouspyyntöjä. Toinen myyjistä vertailee tarjouspyyntöä vanhoihin 

autoihin ja merkitsee näkyvästi jonkin vanhan auton tarjouskuvaan tarvittavat muu-

tokset. Toinen taas tuo suunnittelijalle huomattavasti pelkistetymmän tarjouspyyn-

nön, jolloin suunnittelija joutuu tekemään itse vertailun vanhoihin autoihin. Toinen 

myyjien toiminnassa oleva suunnittelijoiden kannalta merkittävä eroavaisuus on ra-

kenne-erittelyn täytön täsmällisyys. Rakenne-erittelyssä on paljon avoimia kenttiä, 

joihin myyjä voi kirjoittaa asian haluamallaan tavalla eli dokumentin rakenne sallii 

liian erilaiset täyttämiskäytänteet. Toisen myyjän koettiin olevan myös toista täsmäl-

lisempi rakenne-erittelyn täyttäjä. Täsmällisemmän myyjän mainittiin esimerkiksi kir-

joittavan rakenne-erittelyyn osto-osien nimikenumerot, kun taas toinen vain mainit-

see tuotteen nimeltä kuten LED-valo. Eroavaisuuksia käytänteissä voitaisiin karsia 

muuttamalla rakenne-erittelyä dokumenttina niin, että se ohjaisi toivotunlaiseen 

täyttötapaan esimerkiksi korvaamalla avoimia kenttiä valintaluetteloilla ja kentillä, 

joihin voidaan syöttää vain määrätty tieto. Lisäksi myyjille voitaisiin laatia ohje, jonka 
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mukaan he osaisivat toimia keskenään samalla tavalla rakenne-erittelyn ja tarjous-

pyynnön kanssa. Ohjeita varten tulisi selvittää, millaisilla menettelytavoilla saavute-

taan suurin kokonaishyöty, sillä nykytilanteessa samaa työtä vain siirretään toisen 

tehtäväksi.   

Myös suunnittelijoiden toiminnassa on eroavaisuuksia. Kummallekin suunnittelijalle 

on työkokemuksen myötä kehittynyt oma tapansa jäsentää suunnitteluprosessin vai-

heistus. Suunnitteluprosessin toteuttamiseen ei myöskään ole ehditty laatia kunnol-

lista ohjetta ja puutteelliseen ohjeistukseenkaan ei välttämättä ole tutustuttu, sillä 

työskentelyä ohjaa ensisijaisesti oma rutiini. Vajavainen ohjeistus aiheuttaa myös 

eroavaisuuksia pienempien yksittäisten asioiden toteuttamiseen. Yksittäisinä tapauk-

sina nämä pienet käytännön erot eivät olisi merkittävä ongelma, mutta tässäkin ta-

pauksessa pienistä puroista kasvaa suuri joki. Kumpikin suunnittelija pystyy suunnit-

telemaan auton projektiaikataulun mukaisesti ilman erillistä ohjeistusta hyödyntäen 

vanhojen autojen kuvia. Kun suunnittelutulosten katselmointikin perustuu henkilö-

kohtaiseen kokemukseen sekä vanhoihin malleihin vertaamiseen, ja päivittäisen työn 

johtaminen kuvailtiin riittämättömäksi, ei mikään estä työtapojen eriytymistä.  

Suunnittelijoiden välillä on myös eroavaisuuksia tavoissa luoda 3D-malleja, mikä taas 

vaikeuttaa tuotetiedon jatkokäsittelyä, koska malleilla on erittäin laaja kirjo ominai-

suuksia. 3D-mallien hajanaisuutta rajoittaa ainoastaan pyrkimys hyödyntää vanhoja 

malleja. Hyödyntämistä hankaloittaa kuitenkin epätäsmällinen nimeämiskäytäntö. 

Nykykäytänteessä suunnittelija keksii itse mallille mielestään kuvaavan nimen. Mikäli 

kappale mallinnetaan sen valmistamisen jälkeen, nimen keksijä on yleensä tuotan-

non työntekijä. Mallien etsimiseen on käytössä toimivaksi koettu hakutoiminto, 

mutta sekin on hyödytön, kun kukaan ei muista tallennettiinko osa nimellä ”kiinnike”, 

”kannake” vai jokin muu samaa tarkoittava. Osin nimeämisongelman vuoksi työaikaa 

hukataan piirtämällä alusta asti uudestaan lähes identtisiä tuotteita. Helposti löydet-

täviä ja sisäisesti standardoituja alikokoonpanoja ovat vain kalustokehät ja säiliöt. 

Näiden helppo käytettävyys ja tunnistettavuus on taattu niistä erikseen kootulla lajit-

telutaulukolla. Taulukoiduista rakenteistakin on välillä luotava uusi malli, jos van-

hoista ei löydy asiakkaan toiveita vastaavaa. Kun uusi malli luodaan, sen tiedot pitäisi 
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myös täydentää taulukkoon. Näin ei kuitenkaan aina tapahdu. Valmis auto on räätä-

löity kokonaan asiakkaan toiveiden mukaiseksi jokaista yksityiskohtaa myöten, joten 

erilaisia tuoteversioita kertyy suuria määriä. Nimeämisongelmaan on yrityksen sisällä 

jo kehitteillä ratkaisu. Ratkaisuksi on alettu luoda sanakirjaa hyväksyttävistä osien ni-

mistä. Nimikesanakirja otetaan ensin käyttöön toiminnanohjausjärjestelmän puolella, 

josta se aikanaan levitetään myös tuotesuunnitteluun. Muiden käytäntöjen hajanai-

suuteen voidaan tässäkin kohtaa tarttua tarkemmalla ohjeistuksella ja täsmällisem-

mällä johtamisella.  Toimintatapojen muutos tulee kuitenkin toteuttaa huolellisesti, 

sillä keksimällä lisää sääntöjä, joita ehkä muistetaan noudattaa, ei saavuteta kovin 

hyviä lopputuloksia. Tunnetusti on vaikeaa korvata jo opittuja tapoja uusilla. 

Hajanainen nimeämiskäytäntö ja tarve yksityiskohtien mallintamiselle ovat merkittä-

viä tekijöitä seuraavassa pääongelmassa eli mallivariaatioiden hallitsemattoman suu-

ressa määrässä. Vuosien saatossa autoa on alettu mallintaa entistä yksityiskohtai-

semmin. Toiminnan alkuvaiheessa auton valmistamiseen riitti vain kaapistopiirustus. 

Nykyisin mallinnetaan kaikki auton toiminnan ja valmistustyön kannalta tärkeimmät 

rakenteet, kiinteät varusteet sekä joitain hyllyille asetettavia tavaroita. Kuitenkaan 

läheskään kaikkea haluttua ei ehditä mallintaa ja siksi joudutaan tekemään myös jäl-

kimallinnusta. Mallinnuksen tarkkuus ei ole vielä lähelläkään ruuvi ja mutteri -tasoa. 

Puutteet mallinnuksessa aiheuttavat ongelmia myös valmistuksen materiaalivirran 

hallinnan kannalta, koska ei tiedetä tarkasti, mistä auto koostuu, ennen kuin se on 

valmis eikä silloinkaan auton kaikkia yksityiskohtia tunneta. Kuitenkin paine yksityis-

kohtaisempaan mallinnukseen kasvaa koko ajan. Vajavaisen mallinnuksen vuoksi au-

ton täsmällisestä rakenteesta ei saada säilöttyä riittävää tietoa, vaan kunnollisen tie-

don puutetta paikataan valokuvaamalla autojen yksityiskohtia. Tuotteen asiakaskoh-

taisen räätälöinnin seurauksena uusia versioita auton eri yksityiskohdista joudutaan 

piirtämään kaiken aikaa lisää. Tämän takia mallikirjasto paisuu jatkuvasti ja epätäs-

mällisen nimeämisen vuoksi ei välttämättä edes löydetä olemassa olevaa sopivaa 

mallia, vaan piirretään uusi. Monissa tapauksissa uuden ja vanhan version ero on lä-

hes mitätön, mutta silti tuote muutetaan vastaamaan täsmällisesti kyseistä tarvetta 

ja tallennetaan uudella nimellä. Mallinnustyössä voitaisiin hyödyntää huomattavasti 

enemmän konfigurointia. Esimerkiksi joissain putkisto-osissa konfigurointia hyödyn-

netään jo, mutta sen käyttömahdollisuudet tulisi hyödyntää laajemmin. 
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Mallivariaatioiden määrä karkaa hallinnasta myös toiminnanohjausjärjestelmän puo-

lella, sillä aina, kun joudutaan piirtämään uusi versio joko jostain suuremmasta tai 

pienemmästä osakokonaisuudesta, sille annetaan uusi nimikenumero. Tämä on joh-

tanut siihen, että tuotetietoa on entistä vaikeampi hallita, varsinkin kun tiedon siirto 

sähköisten järjestelmien välillä ei toimi ja työtä tehdään siksi käsin. Esimerkiksi kah-

della eri nimikenumerolla merkityllä hyllyllä saattaa olla erona vain muutama milli-

metri leveydessä. Eri nimikenumeroiden vuoksi näitä kahta sähköiseltä tuoteraken-

teeltaan lähes identtistä hyllyä käsitellään täysin toisistaan poikkeavina tuotteina. 

Sähköisten tuoterakenteiden tehokkaassa käytössä on siis vielä paljon kehitettävää. 

Merkittävimpänä ratkaisuehdotuksena mallivariaatioiden ja tuoterakenteiden hallin-

taan saamiseen yrityksen sisällä on pidetty modulaarista tuoterakennetta. Modulari-

sointi tosin rajaa vapaan räätälöinnin mahdollisuuksia, mutta riittävällä moduulivali-

koimalla sen ei uskota muodostuvan suureksi ongelmaksi. Yrityksessä on jo pitkään 

puhuttu tuoterakenteen modularisoinnista ja siihen suuntaan on jo otettu askelia. 

Tuotteeseen on alkanut muodostua lupaavia moduulin alkuja, mutta resurssipulan 

takia ei ole ehditty toteuttaa kunnollista tuotekehitystä. 

Suunnittelun resurssipula paheni viime syksynä, kun ennestäänkin kiireisestä meka-

niikkasuunnittelusta lähti yksi suunnittelija. Suunnittelun työvoimapulaan on väliai-

kaisratkaisuksi hankittu vuokrasuunnittelija. Tilattujen autojen mekaniikkasuunnit-

telu saatiin kolmen kokeneen suunnittelijan voimin pysymään aikataulussa, mutta sil-

loinkaan aika ei riittänyt jatkuvalle tuotekehitykselle. Kahden kokeneen suunnittelijan 

voimin aikataulu on alkanut pikkuhiljaa livetä, ja tuotekehitykseen jäävä aika on vä-

hentynyt entisestään. Uusien suunnittelijoiden palkkaamista on suunniteltu, mutta 

asia ei ole edennyt, koska palkattavien suunnittelijoiden määrää ei ole päätetty. 

Tällä hetkellä kumpikaan vakituisista suunnittelijoista ei ole keskittynyt täysin tuote-

kehitykseen, vaan suunnittelupäällikkö tekee sitä muiden töidensä ohessa. Koska yh-

tenäistä aikaa tuotekehityksen tekemiseen ei meinaa löytyä, sen eteneminen on erit-

täin hidasta. Suunnittelupäällikön työnkuva koostuu tuotekehityksen lisäksi ulko-

maan- ja erikoisprojektien suunnittelusta, koko suunnitteluosaston johtamisesta ja 
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kotimaan projektien tarjoussuunnittelun kiireavusta sekä yleisestä ongelmatilantei-

den ratkaisusta. Näin sekalainen työnkuva on johtanut siihen, että ensin tehdään 

työt, joita oman tuotannon eteenpäin saaminen vaatii, niiden jälkeen tehdään tuote-

kehitystä, mikäli ehditään. Suunnitteluosaston johtaminen on kutistunut lähinnä pa-

kollisiin palavereihin osallistumiseen ja työnjaon suorittamiseen. Toinen vakituinen 

suunnittelija hoitaa pääosin kotimaanprojektien suunnittelun. Hänellä saattaa olla 4–

5 projektia suunnitteilla yhtä aikaa. Vuokrasuunnittelija tekee myös kotimaanprojek-

teja, mutta koska hän on ollut vain noin puoli vuotta mukana toiminnassa, hänen 

työskentelynsä vaatii säännöllistä ohjaamista. Puutteellisen kirjallisen ohjeistuksen 

vuoksi vakituisten suunnittelijoiden tulee neuvoa häntä, mikä taas kuluttaa heidän 

aikaansa tuottamattomaan työhön. Työnkuvan sekavuus ja työstä toiseen hyppimi-

nen katkaisevat prosessimaisen työn etenemisen ja työn keskeydyttyä kuluu aina ai-

kaa, kun pitää miettiä, mitä olikaan tekemässä. Tämä lisää huomattavasti huolimat-

tomuusvirheiden riskiä. Kun suunnittelutyössä on katkonaisuuden takia suuri virheen 

vaara, valmiiden piirustusten katselmoinnin tärkeys korostuu. Häiriötekijöitä on kui-

tenkin myös katselmoinnin aikana, ja kun katselmointi on suunnittelijan itsensä va-

rassa, ei katselmoinnin tuloksiakaan voida pitää kovin varmoina. Piirustusten tarkis-

tuttaminen toisella suunnittelijalla taas lisää työkuormaa ja häiriöitä entisestään. 

Yrityksen johtoryhmä ja suunnittelupäällikkö vastaavat suunnittelutoiminnan johta-

misesta. Johtoryhmä järjestää kuukausittaisia seurantapalavereja ja vuotuisen katsel-

muksen, jonka yhteydessä laaditaan laajempi raportti suunnittelusta ja siihen vaikut-

tavista tekijöistä. Johtoryhmältä tulee tuotekehitykseen liittyviä toiveita, joilla anne-

taan laajoja suuntaviivoja tuotekehityksen kululle. Ohjeet ovat varsin yleismaailmalli-

sia ja niiden toivottaisiin olevan täsmällisempiä, jotta ne olisi helpompi toteuttaa. 

Johtoryhmä ei juurikaan puutu päivittäiseen suunnittelutyöhön, koska se on pää-

sääntöisesti aikataulussa eikä mitään suuria virheitä ole sattunut. Suunnittelutyön 

päivittäinen johtaminen on jätetty suunnittelupäällikön harteille eikä johtoryhmältä 

toivotakaan tarkkaa puuttumista päivittäisiin asioihin. Suunnittelupäällikön muiden 

kiireiden vuoksi päivittäisen toiminnan johtaminen on jäänyt erittäin vähäiseksi eikä 

se riitä esimerkiksi varmistamaan suunnittelutyölle riittävää laatua. Myös yhdenmu-

kaisten käytänteiden ja tuotteiden saavuttamiseen haluttaisiin panostaa enemmän.  
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Päivittäisen toiminnan tasolla yleisten asioiden koetaan olevan hyvin. Vallan ja vas-

tuun rajat koetaan selviksi ja työssä tarvittavien työvälineiden käytön kouluttaminen 

on koettu riittäväksi. Lisäkoulutusta myös yleensä annetaan tarpeen ilmetessä tai sitä 

erikseen pyydettäessä. Suunnittelijat kysyvät tarvittaessa neuvoa toisiltaan ja uudet 

suunnitteluratkaisut hyväksytään yleensä ryhmäpäätöksellä. Toiminnan kehitysehdo-

tuksista keskustellaan yhdessä. Mikäli joltain suunnittelijalta tulee ehdotus tai muu 

asia, josta pitää tiedottaa johtoryhmää, suunnittelupäällikkö ottaa asian esille seuraa-

vassa kuukausipalaverissa. Muutenkin yrityksessä seurataan toiminnan kehitystä ja 

ollaan tietoisia toiminnan tilasta ja siihen liittyvistä ongelmista. Arkipäivän ongel-

mana esille nousee suunnittelutyötä tukevan tiedon hajallaan oleminen, sillä tietoa 

pitää etsiä useista järjestelmistä ja järjestelmien sisälläkin useista paikoista. Perus-

edellytykset suunnitteluprosessin laadukkaalle kehittämiselle ovat siis olemassa ja 

kehitystyötä tehdään jatkuvasti. Kehitystyön merkittävimpänä esteenä vaikuttaakin 

olevan kehitysratkaisujen toteuttamiseen tarvittavan ajan puute ja kehitystä tuke-

vien selkeiden tavoitteiden puuttuminen. 

 

8.2 Suunnitteluprosessin kehitystavoitteet 

Suunnitteluprosessin tavoitteita määritettäessä esille nousi paljon sekä suuria että 

pieniä tavoitteita. Kehitystavoitteissa näkyivät selvästi nykytilan analyysissä havaitut 

ongelmat, mutta erityisesti korostui tarve täsmälliseen ja helposti saatavaan tietoon. 

Erilaisten toimintatapojen ja runsaan mallikirjon koettiin olevan suurimpia esteitä 

luotettavan tiedon saamiselle ja tuottamiselle. Tavoitepuu, johon kirjattiin suunnitte-

luprosessin tavoitteita ja niiden toteuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä on esitetty 

liitteessä 4 ja uudistetun suunnitteluprosessin kulku liitteessä 3. 

Mallivariaatioiden vähentämiseksi ja täsmällisemmän tuotetiedon aikaansaamiseksi 

luodaan modulaarinen tuoterakenne. Asiakaskohtaisesta tuotteen räätälöinnistä ei 

kuitenkaan haluta luopua kokonaan mm. siitä saatavan kilpailuedun vuoksi, vaan tuo-

terakenne muotoillaan niin, että autot jaetaan kolmeen eri luokkaan siinä olevien 
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räätälöityjen ratkaisujen määrän mukaan. Modulaarisen tuoterakenteen näkökul-

masta ihanteellinen tuote eli ns. A-tuote rakentuu alusta loppuun vain ja ainoastaan 

valmiista moduuleista. B-tuote taas rakentuu pääosin valmiista moduuleista, mutta 

se sisältää myös yksittäisiä räätälöityjä ratkaisuja. C-tuote taas on kaikkein lähimpänä 

nykyistä räätälöintitasoa eli se on kokonaan tai suurelta osin räätälöity. Moduulien 

luomisen yhteydessä tulee myös luoda myyjille tarvittavat moduulien esittelytyöka-

lut, jotta he voivat esitellä asiakkaille tarjolla olevia vaihtoehtoja. 3D-mallin lisäksi 

moduuli sisältää myös muut sitä koskevat tiedot eri tietojärjestelmiä varten, jotta 

tuotteen rakennetieto pysyy täydellisenä kaikissa järjestelmissä. Moduulien lisäksi 

myös ostettavien ja alihankittavien osien tuotetietoihin tehdään täsmennyksiä. Ali-

hankittavien tuotteiden osalta määritellään täsmällisemmin mitä rakenteellisia omi-

naisuuksia tuotteelta vaaditaan. Tähän asti tutulta alihankkijalta on tilattu ”sellainen 

kuin yleensäkin” ilman täsmällistä kuvausta siitä, että millainen se on.  Rakenteen ku-

vauksen perusteella voidaan jälkikäteen autokohtaisesti tunnistaa mitä versiota mis-

täkin alihankitusta tuotteesta on käytetty ja esimerkiksi tuotteen vikaantuessa tarkis-

taa onko alihankittu tuote ollut sellainen, kuin on sovittu. Myös osto-osista kerätään 

kattavan sähköisen tuoterakenteen luomiseen tarvittavat tiedot. 

Toimintatapojen yhtenäistämistä tavoitellaan sekä suunnitteluprosessin sisällä että 

sen syötteissä ja tuloksissa. Prosessin syötteiden yhtenäistämisen kannalta tärkeäksi 

koettiin nimikesanakirjan saaminen valmiiksi ja sen käyttöönotto sekä tuotannonoh-

jausjärjestelmässä että 3D-mallien nimeämisessä. Lisäksi todettiin, että kun autolle 

on saatu suunniteltua modulaarinen rakenne, myös myyjältä tulevan tiedon tulee 

muuttua vastaamaan moduuleihin pohjautuvan suunnittelun tarpeita. Eli rakenne-

erittelyä tullaan muuttamaan tai siitä luovutaan kokonaan ja luodaan tilalle toisenlai-

nen työkalu auton rakenteen kuvailemiseen. Prosessin tulosten yhtenäistämiseksi lu-

etteloidaan mitä piirustuksia ja muita asiakirjoja suunnitteluprosessin tulee tuottaa ja 

millä tavalla niitä jaetaan suunnittelusta eteenpäin. 

Suunnitteluprosessin sisällä tiedon käsittelyä ja säilöntää halutaan yhtenäistää luopu-

malla tarpeettomista paperisista asiakirjoista ja luomalla niiden tilalle sähköisiä doku-
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mentteja, joiden täyttämistavat voidaan helposti yhtenäistää dokumentin omalla ra-

kenteella. Varsinaisen suunnittelutyön yhtenäistämiseksi suunnitteluprosessin työ-

vaiheet kuvataan aiempaa tarkemmin ja prosessiin lisätään auton rakenteen jäädy-

tyspiste sekä erillisiä tarkastusvaiheita. Jäädytyspisteellä tarkoitetaan vaihetta, jonka 

jälkeen asiakas ei enää saa muuttaa auton rakennetta ilman erillisiä sanktioita. Näin 

estetään mm. valmistusta haittaavat myöhäiset muutokset. Tarkastusvaiheiden lisää-

misellä pyritään parantamaan suunniteltujen tuotteiden laatua poistamalla niistä 

mahdollisesti löytyviä virheitä ja jättämään toteutuneista tarkastuksista helposti to-

dennettava jälki ja siten vastaamaan ISO 9001 -auditoinnissa tulleeseen huomautuk-

seen. Myös vastuunjakoa selkeytetään erityisesti osastojen yhteistyötä vaativissa toi-

minnoissa, jotta joitain toimintoja ei jää tekemättä tai tule tehdyksi useita kertoja. 

Kaiken tämän yhtenäistämisen yhdeksi pääkeinoksi nimettiin suunnittelijan työoh-

jeen laatiminen. Ensimmäinen ohje laaditaan helpottamaan uusien työntekijöiden 

perehdyttämistä nykyisessä melko sekavassa tilanteessa. Tästä ohjeesta luovutaan 

auton rakenteen uudistamisen jälkeen, koska silloin muuttuvat myös olennaisimmat 

toimintatavat. Uudet toimintatavat ohjeistetaan uudella ohjeella, jota hyödyntävät 

sekä aloittavat että kokeneet suunnittelijat. Vaikka ensimmäisen ohjeen käyttöaika 

jää varsin lyhyeksi, on sille niin akuutti tarve, että se halutaan tehdä. 

Suunnittelutyön kannalta vielä yhden selkeän muutoksen aiheuttaa tuotekehityksen 

selkeä erottaminen projektisuunnittelusta. Tavoitteena on luoda erillinen tuotekehi-

tysosasto, joka tuottaa myynnin, projektisuunnittelun ja valmistuksen käyttöön erik-

seen hyväksyttyjä moduuleja, joita asiakkaalle tarjotaan ja joista auto rakentuu. Näin 

estetään mallikirjon hallitsematonta laajenemista ja siten taataan täsmällisen tuote-

tiedon syntyminen. Projektisuunnittelun vastuulle jää kuitenkin autokohtaisten, mo-

duuleista poikkeavien räätälöintien tekeminen. Olennainen ero tässä on kuitenkin se, 

että räätälöidyt muutokset ovat auto- ja asiakaskohtaisia, eikä niitä saa tarjota muille 

asiakkaille. Hyväksi havaitusta räätälöidystä ratkaisusta voidaan tehdä yleiseen käyt-

töön soveltuva moduuli, mutta se edellyttää sitä, että räätälöity tuote kulkee tuote-

kehitysprosessin läpi ja saa sieltä hyväksynnän viralliseksi moduuliksi. 
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Kaikkien edellä mainittujen niin tuotteeseen kuin toimintatapoihinkin liittyvien ta-

voitteiden saavuttamiseksi ja niiden toimivan toteuttamisen takaamiseksi asetetaan 

vielä yksi tavoite: toimivan muutoksenhallintaprosessin luominen. Yksinkertaisesti 

kyseessä on luoda toimintatapa siihen tilanteeseen, että jotain tarvitsee muuttaa. Yh-

tenäisellä muutosten tekemisellä varmistetaan, että tieto muutoksesta tavoittaa 

kaikki tietoa tarvitsevat ja että muutoksen seurauksia tulee arvioitua riittävän laa-

jasti. Asioiden yhtenäinen muuttaminen myös estää käytänteiden nykyisen kaltaisen 

hajaantumisen. Muutoksen hallinnan järkevän toteutumisen kannalta pitää määrit-

tää ketkä osallistuvat muutosehdotusten käsittelyyn ja millaiset muutokset tulee hy-

väksyttää muutoksenhallintaprosessin kautta. 

Suunnitteluprosessille asetetut tavoitteet ovat ajatuksen tasolla selkeitä, mutta 

koska monessa tapauksessa tavoitteena on luoda jotain, niin tavoitteiden saavutta-

misen mittaaminen jää pinnalliseksi toteamukseksi siitä onko käytäntö olemassa vai 

ei. Vasta sitten, kun jokin käytäntö on saatu voimaan, sille on helpompi asettaa konk-

reettisesti mitattavia vaatimuksia. Tavoitteet luovat kuitenkin selkeän suunnan tule-

vaisuuden kehitystoimille ja ovat samassa linjassa jo toteutettujen muutosten 

kanssa. Tavoitteiden miettiminen ja kirjaaminen olikin yrityksen kannalta merkittävä 

askel, sillä aiemmin tavoitteiden määrittely oli jäänyt yleisen keskustelun tasolle. 

Ryhmähaastatteluun osallistuneet kokivat, että suunnitteluprosessille on tarpeen 

tehdä kauaskantoisia parannuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi toimintatapoihin. 

Voidaan siis todeta, että toiminnan kehittämisen kolmesta tasosta nyt pyritään suun-

nitteluprosessin radikaaliin uudelleensuunnitteluun. He myös totesivat, että vastaa-

via muutoksia tulisi tehdä yrityksessä laajemminkin ja että ryhmähaastatteluissa käy-

tettyä tavoitepuuta voidaan helposti soveltaa koko yrityksen käyttöön. Taulukossa 3 

on listattu esille nousseita suunnitteluprosessin ongelmia sekä ratkaisuehdotuksia 

niihin. 
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Taulukko 3. Suunnitteluprosessin ongelmia ja ratkaisuehdotuksia 

Ongelma Ratkaisuehdotus 

Hallitsematon määrä tuotevariaati-
oita 

Modulaarinen tuoterakenne 

Hallitsematon määrä tuotevariaati-
oita 

Tuotekehitysosaston luominen 

Räätälöinnin tuoman kilpailuedun 
katoaminen 

A, B, C -tuoterakenne 

Epätäsmällinen tuotetieto Moduulit ja niihin lisättävät taustatiedot 

Epätäsmällinen tuotetieto Alihankittavien ja ostettavien tuotteiden tar-
kempi määrittely 

Prosessin syötteiden hajanaisuus Nimikesanakirja 

Suunnittelun lähtötietojen moni-
tulkintaisuus 

Rakenne-erittelyn uudistaminen 

Prosessin tulosten hajanaisuus Luettelo tuotettavista dokumenteista 

Eroavaisuudet tiedon käsittelyssä 
ja säilönnässä 

Vähennetään paperin käsittelyä luomalla 
sähköisiä lomakkeita 

Eroavaisuudet suunnittelutyön 
suorituksessa 

Määritetään ja ohjeistetaan työvaiheet  

Puutteet piirustuksien laadun to-
dentamisessa 

Luodaan käytänteet piirustuksien tarkastuk-
seen 

Epäselvyydet osastojenvälisessä 
vastuunjaossa 

Ohjeistetaan käytänteitä 

Muutoksien hallitsemattomuus Luodaan muutostenhallintaprosessi  

 

8.3 Kehitystyön projektisuunnitelma 

Suunnitteluprosessin kehitystyön tueksi luotiin projektisuunnitelma, jonka avulla voi-

daan hallitusti saattaa loppuun nyt käynnissä oleva kehitystyö ja luoda valmiudet uu-

sien käytänteiden käyttöönottoon. Varsinainen käyttöönotto tulee vaatimaan oman 

projektinsa, jossa huolehditaan käytänteiden sisäänajon lisäksi niiden pysyvyyden 

seurannasta. Nyt laaditussa projektisuunnitelmassa ei eritelty käyttöönoton yksityis-

kohtia vaan tyydyttiin aikatauluttamaan käyttöönottoprojektin projektisuunnitelman 
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laadinta sekä arvioitu ajankohta käyttöönoton alkamiselle. Rajaus tehtiin, koska suur-

ten muutoksien toteuttaminen vaatii huolellisen ja yksityiskohtaisen suunnittelun. 

Mikäli muutosten suunnittelu ja toteuttaminen olisi yritetty mahduttaa samaan pro-

jektiin, ei kumpaakaan olisi saatu valmisteltua riittävän yksityiskohtaisesti käytettä-

vissä olevassa ajassa. Nyt laadittu projektisuunnitelma sisältää projektin taustan ja 

tavoitteiden kuvauksen, projektin laajuuden rajauksen, määrittelyt projektin sidos-

ryhmistä ja projektiorganisaatiosta, aikataulutetun tehtäväluettelon ja tehtävien to-

teuttamiseen tarvittavien resurssien kuvauksen, riskiarvioinnin, tiedotussuunnitel-

man, pääperiaatteet projektin toiminnan arviointiin sen aikana ja sen jälkeen sekä 

kuvauksen projektin muutoksenhallinnasta ja projektin päättymisestä.  

Projektin tausta ja tavoitteet sekä niihin liittyvät rajaukset ovat yrityksen näkökul-

masta selkeitä ja ennestään tuttuja, sillä projektin taustan muodostaa pyrkimys kor-

jata suunnittelutoiminnassa aiemmin havaitut puutteet ja tavoitteena on modulaari-

nen tuoterakenne ja yhtenäiset toimintatavat. Tavoitteiden selkeyden kannalta olen-

naista on se, että ne on saatu kirjoitettua ylös, jolloin kaikki näkevät samat yhteisesti 

määritellyt tavoitteet. Projektin tavoitteet ja perusta muodostavat projektille selkeän 

rajauksen suunnitteluprosessiin ja olennaisesti siihen liittyviin muiden osastojen toi-

mintoihin. Myöskään projektin sidosryhmät ja projektiorganisaatio eivät sisällä suuria 

yllätyksiä. Projektiorganisaatioon on valittu samat henkilöt, jotka ovat jo aiemmin 

osallistuneet käynnissä olevaan kehitystoimintaan, koska näin saadaan turvattua 

työn luonnollinen jatkuminen. Projektin sidosryhmät muodostuvat myös samoista ta-

hoista kuin suunnitteluprosessin sidosryhmät. Loppuasiakkaan näkökulmaa on kui-

tenkin korostettu projektin sidosryhmien määrittelyssä siksi, että sen riittävä huomi-

ointi kehitystyön aikana takaa sen, että myös kehitystyön tulokset huomioivat asiak-

kaan. 

Projekti aikataulutettiin noin vuoden mittaiseksi, sillä yrityksellä on ollut jo jonkin ai-

kaa tavoitteena saada modulaarinen esittelyauto messukäyttöön vuoden 2020 ke-

vään aikana. Aikataulu on varsin tiukka, sillä projektin toteuttaminen edellyttää suu-

ria rakenteellisia uudistuksia sähköisiin tietojärjestelmiin ja suurien 3D-mallimäärien 

luomista sekä erilaisten tietojen keräämistä ja syöttämistä. Onneksi edellä mainittuja 
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töitä on jo ehditty aloittaa. Toinen haasteita aiheuttava tekijä on työvoiman vähyys 

niin suunnittelussa kuin yrityksen muillakin osastoilla. Työvoiman puutetta helpottaa 

kuitenkin se, että yritys on päättänyt palkata kaksi uutta työntekijää mekaniikkasuun-

nitteluun tämän kevään aikana. Uusien työntekijöiden palkkaamisella pyritään anta-

maan suunnittelupäällikölle enemmän aikaa tuotekehityksen tekemiseen, mikä osal-

taan jouduttaa myös kehitysprojektin etenemistä. Projektin aikataulutuksessa pyrit-

tiin viikon tarkkuuteen, sillä vaihteleva työntekijämäärä ja suurista muutoksista joh-

tuva epävarmuus hankaloittavat päiväkohtaisen aikataulun laatimista. Projekti sisäl-

tää myös paljon eri osastojen välistä yhteistyötä, mikä hankaloittaa entisestään täs-

mällisen aikataulun luomista. 

Projektin aikataulusta on vaikea löytää kriittistä polkua, koska projekti sisältää tehtä-

viä, jotka ovat tärkeitä projektin kannalta, mutta niiden suorittaminen jatkuu myös 

projektin jälkeen. Esimerkiksi nimikesanakirja ei tule koskaan valmiiksi, sillä se vaatii 

jatkuvaa päivittämistä. Projektin kannalta onkin olennaista se, milloin sanakirja on 

niin laaja, että se voidaan ottaa käyttöön. Täsmällisen polun määrittämistä hankaloit-

taa myös joihinkin tehtäviin liittyvät epävarmuustekijät, kuten se, vaatiiko sähköisen 

tuotetiedon hallintatapojen muuttaminen uusien ohjelmistojen hankkimista. Mikäli 

vaatii, se aiheuttanee viivästyksiä projektin suorittamiseen ja samalla muuttuu epä-

varmaksi se, mitä tehtäviä kannattaa tehdä vanhojen järjestelmien puolella. 

Projektissa on kuitenkin tehtäviä, joiden suorittaminen aikataulun mukaisesti mah-

dollistaa muun projektin aikataulussa pysymisen, sillä ne muodostavat perustan koko 

kehitystyön suorittamiselle. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa moduulien ja erilais-

ten asiakirjapohjien luominen, sillä ne luovat perustan, jonka pohjalta uusitaan säh-

köisiä järjestelmiä, mikä taas vaikuttaa työkiertojen ja käytänteiden luomiseen. Kriit-

tisen polun sijaan tämän projektin etenemistä määrittää ennemminkin eri osa-aluei-

den yhtäaikainen tasainen eteneminen, sillä todella monet asiat riippuvat toisistaan 

ja samalla tukevat toisiaan. Siksi projektin seurannassa ja ohjauksessa kannattaakin 

keskittyä välitavoitteiden hallittuun saavuttamiseen ja tehtävien välisten suhteiden 

tukemiseen eikä niinkään yksittäisen tehtäväpolun suorittamiseen.  
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Riskiarvioinnissa havaittuja riskejä on mahdollisuuksien mukaan pyritty ennaltaehkäi-

semään tiedotussuunnitelman avulla. Projektin toteuttamisen kannalta kaksi olennai-

sinta resurssia ovat työntekijöiden aika ja käytettävissä olevat tietokoneohjelmistot. 

Näiden kahden riittävyys on pyritty varmistamaan yrityksen johtoryhmän säännölli-

sellä tiedottamisella projektin etenemisestä. Myös projektin päättymisen jälkeen al-

kavaan toimintatapojen käyttöönottovaiheeseen liittyviä riskejä, kuten muutosvasta-

rintaa on pyritty ennaltaehkäisemään yleisellä tiedottamisella. Henkilöresurssien riit-

tävyyteen on varauduttu myös nimittämällä varahenkilöt kaikille projektin kannalta 

keskeisille henkilöille. Asiakkaan näkökulmasta on olennaista huolehtia siitä, että mo-

duulit vastaavat todellisiin asiakastarpeisiin. Tämä on pyritty varmistamaan tunnista-

malla asiakastarpeet aiempien suunnitteluratkaisujen taustalla. 

Yleisenä pyrkimyksenä projektisuunnitelmaa laadittaessa oli, että tiedossa olevat 

asiat sanottaisiin mahdollisimman selkeästi, koska moniin asioihin liittyy aina epävar-

muutta projektin alkuvaiheessa. Tunnettujen asioiden selkeällä ilmaisulla pyrittiin 

luomaan järjestystä epävarmuutta aiheuttavien suurten muutosten keskelle. Esimer-

kiksi tiedotussuunnitelmassa mainitaan aina henkilö, joka on vastuussa tiedon jaka-

misesta tai tiedotuksen pitämisestä. Projektin aikataulutus jäi jossain määrin suun-

taa-antavaksi siihen liittyneiden epävarmuustekijöiden vuoksi. Toisaalta aikatauluun 

tulee todennäköisesti jonkinlaisia muutoksia projektin aikana. Aikataulun määrittely 

viikon tarkkuudella antaa päiväkohtaiseen määrittelyyn nähden erinomaisen jousto-

varan projektissa ilmenevien muutosten huomioimiseen. Myös tehtävien jakaminen 

osastokohtaisiksi eikä henkilökohtaisiksi antaa joustovaraa projektiin. Tehtävien suo-

ritetuksi tulemisesta huolehtimiseen liittyvät vastuut saatiin kuitenkin jaettua jollekin 

tietylle henkilölle, mikä on tärkeää, koska silloin kyseinen henkilö on selvillä osaston 

kokonaistilanteesta ja näin huolehtii, että kaikki tehtävät tulevat suoritetuiksi. Koko-

naisuudessaan projektisuunnitelmaan on saatu koottua projektin eheän toteuttami-

sen kannalta paljon olennaista tietoa ja siksi projektisuunnitelma antaa hyvät lähtö-

kohdat projektin toteuttamiselle. Projektisuunnitelma on esitetty kokonaisuudessaan 

liitteessä 5. 
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8.4 Suunnittelun työohje 

Uusien suunnittelijoiden perehdyttämisen helpottamiseksi ja kokeneiden suunnitteli-

joiden toimintatapojen yhtenäistämiseksi luotiin ohje suunnitteluprosessin toteutta-

misesta. Ohjeeseen on kirjoitettu suunnitteluprosessin vaiheistus ja yleisiä ohjeita 

vaiheiden suorittamiseen. Vaiheiden suorittamisesta on mahdotonta laatia yksityis-

kohtaista vaihe vaiheelta -ohjeistusta, sillä autojen rakenteen räätälöinnin vuoksi 

myös niiden suunnittelussa on autokohtaisia eroja. Tämä on huomioitu ohjeessa si-

ten, että ohje pyrkii kuvailemaan lopputuloksen, johon suunnittelija pyrkii ja anta-

maan tarvittavia tietoja tavoitteen saavuttamiseksi. Myös pelastusautoihin liittyvää 

käsitteistöä on pyritty selittämään, jotta suunnittelija kykenee ymmärtämään työhön 

liittyviä dokumentteja sekä yleistä alaan liittyvää keskustelua ja siten tunnistamaan 

asiakkaan tarpeita. 

Ohjetta laadittaessa tehtiin oletus, että suunnittelija osaa käyttää tarvittavia mallin-

nusohjelmia, koska ohjelmien käytöstä ei kuitenkaan voi ohjeistaa kaikkea tarpeel-

lista jokaiseen tilanteeseen sopivalla tavalla. Varsinkin, kun laaditun ohjeen tarkoitus 

oli opettaa pelastusauton suunnittelua, eikä mallinnusohjelmien käyttöä. Yksityiskoh-

tainen ohjelmien ohjeistaminen olisi myös vienyt liiaksi tilaa ohjeen olennaisimmalta 

sisällöltä. Kuitenkin niissä kohdissa, joissa yksityiskohtaisuuden lisäämisellä on ollut 

helposti saavutettavissa selkeitä hyötyjä, asioita on ohjeistettu vaihe vaiheelta. Yri-

tyksessä on jo ennestään ollut olemassa ohje auton alustan mallintamisesta. Kysei-

nen ohje on nimenomaan käsitellyt mallinnusohjelman näkökulmasta auton alustan 

mallintamista. Nyt laadittuun ohjeeseen voitiin helposti lisätä yksityiskohtaisuutta 

viittaamalla alustan mallinnusohjeeseen. Toisenlainen esimerkki tapauksesta, jossa 

ohjeistuksen tasoa on muutettu yksityiskohtaisemmaksi, ovat useissa eri yhteyksissä 

toistuvat toimintosarjat, kuten piirustuksen revisiointi. Revisiointi on aina suoritet-

tava samanlaisena komentosarjana, vaikka piirustukseen tehtävät muutokset ovatkin 

piirustuskohtaisia. Kun revisiointi on ohjeistettu täsmällisesti, varmistuu samalla, että 

tiedot tallentuvat oikein kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin. 
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Suunnitteluprosessin vaiheistuksen lisäksi on ohjeistettu suunnittelijan työhön liitty-

viä yleisiä asioita. Näin on pyritty helpottamaan uuden suunnittelijan perehdyttä-

mistä yrityksen yleisiin toimintatapoihin. Myös ohjeen lukijan kannalta on hyvä, että 

monenlaista perustietoa on saatavilla yhdestä paikasta, sillä henkilö, joka ei oikein 

tiedä mitä on tekemässä ei luultavasti tiedä myöskään, mistä tarvittavan tiedon saa. 

Vaikka yleiset toimintatavat eivät suoraan liitykään suunnitteluprosessiin, löytyy mo-

nessa tapauksessa yleisten asioiden ja suunnitteluprosessin väliltä jokin kytkös.  Täl-

lainen kytkös on esimerkiksi visuaalisen tuotannonohjaustaulun käyttämisessä. On 

auton mekaanisen suunnittelun kannalta yhdentekevää, käykö suunnittelija laitta-

massa tuotannonohjaustauluun merkinnät työn etenemisestä vai ei, mutta käydes-

sään taulun luona hän oppii ymmärtämään, mitä kaikkea auton suunnitteluun ja val-

mistukseen liittyy ja siten hän osaa toimia paremmin osana kokonaisuutta, joka täh-

tää pelastusautojen tuottamiseen. 

Ohjeen laadinnassa on pyritty selkeään ulkoasuun sekä helppolukuiseen ja ymmär-

rettävään kirjoitustyyliin. Ohje on laadittu yrityksessä käytössä olevalle viralliselle oh-

jeiden mallipohjalle, jotta se olisi tyyliltään yhtenevä muiden ohjeiden kanssa. Yhte-

nevä ulkoasu helpottaa ohjeen selailua ja lukemista, sillä varsinkin pidempään yrityk-

sessä töissä olleiden työntekijöiden silmä on tottunut havainnoimaan vastaavan nä-

köisiä asiakirjoja. Ohjeessa on myös ohjeistettu suunnitteluprosessin kulku samassa 

järjestyksessä, kuin se myös todellisuudessa tehdään ja siten vähennetty tarvetta oh-

jeen selaamiselle. Suunnittelutyössä monet asiat riippuvat toisistaan, jolloin seuraa-

vaa ja edellistä vaihetta tehdään myös päällekkäin. Ohjeen sisällön järjestyksellä 

luotu vähäinen tarve ohjeen selaamiseen lisää entisestään ohjeen käytettävyyttä.  

Selkeyttä projektin vaiheistukseen on tuotu myös ohjeen otsikoinnilla. Ohjeessa on 

neljän eri otsikkotason avulla pyritty kertomaan lukijalle, missä vaiheessa projektia 

hän on ja mikä vaihe on alisteinen millekin. Ohjetta on pyritty myös elävöittämään ja 

havainnollistamaan kuvien ja luetteloiden avulla. Kuvia on käytetty mm. esimerk-

keinä siitä, miltä jonkin vaiheen lopputuloksen pitäisi näyttää. Kuvien avulla on myös 

helpotettu tarvittavien painikkeiden löytämistä näyttämällä miltä kyseinen painike 

näyttää ja mistä näkymästä sen löytää.  Luetteloissa on käytetty luetelmaviivaa tai 
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numeroita, sen mukaan onko lueteltujen asioiden järjestyksellä merkitystä. Näin on 

pyritty korostamaan niitä kohtia, joissa suoritusjärjestyksellä on merkitystä ja siten 

helpottamaan vaiheiden suorittamista oikeassa järjestyksessä. 

Ohjeen sisältämän tekstin ymmärrettävyyttä on pyritty lisäämään monilla eri tavoilla. 

Tärkeimpänä keinona voidaan mainita esille tulevien ammattisanojen selittäminen. 

Ammattisanat on selitetty aina niiden asiayhteydessä, jolloin selitys on helppo liittää 

johonkin ilmiöön, mikä taas edistää sanojen merkityksen sisäistämistä. Esimerkiksi 

putkistosuunnittelun aluksi on selitetty kunkin putkistorakenteen tehtävä ja mainittu 

joitain yleisiä huomioita kyseiseen rakenteeseen liittyen. Ohjeessa on myös pyritty 

käyttämään virallisia nimiä mahdollisimman monesta asiasta, jotta virallinen termistö 

tulisi tutuksi. Mikäli johonkin termiin liittyy vahvasti virallisen nimen lisäksi jokin pu-

hekielinen nimi, on se mainittu virallisen termin selityksen yhteydessä. Esimerkkinä 

tästä voidaan mainita putkistossa oleva vapaakierto, josta puhutaan yrityksen sisällä 

monesti nimellä 8 mm kierto, koska vapaakierto on ainoa putkiston osa, joka on to-

teutettu 8 mm letkulla.  

Ohjeessa on käytetty myös erilaisia lauserakenteita korostamaan erityistä huomiota 

vaativia asioita. Kaikki yleiset asiat on kirjoitettu passiivissa, mutta joitain yksittäisiä 

asioita, joihin lukijan on tärkeää havahtua, on korostettu muuttamalla lause yksikön 

toiseen persoonaan eli sinä-muotoon. Persoonamuodon muutoksella pyrittiin puhut-

telemaan lukijaa henkilökohtaisesti ja siten keskittämään hänen huomionsa kysei-

seen asiaan. Jossain määrin on käytetty myös toistoa. Toistolla on haluttu korostaa 

syy-seuraus-suhteita sellaisissa asioissa, joissa yhteyden päättely on vaikeaa ja näin 

helpottaa asian sisäistämistä. Esimerkiksi 2D-piirustusten tiedostonimissä on aluksi 

selitetty koko nimen muodostamislogiikka ja jokaisen piirustuksen yhteydessä on 

erikseen lyhyesti todettu nimen muuttuvien osien muodostuminen kyseiselle piirus-

tukselle ja muodostettu esimerkkinimi, jonka perusteella suunnittelija osaa nimetä 

oman piirustuksensa oikein. 

Ohjeeseen on onnistuttu keräämään paljon suunnittelutyön kannalta olennaista tie-

toa, mutta siihen jää väistämättä myös aukkoja, joiden tilkitsemiseen tarvittava tieto 
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on kokemusperäistä. Aukkoja aiheuttaa ennen kaikkea tuotteen korkea räätälöinti-

aste, joka tekee täsmällisestä ohjeistamisesta lähes mahdotonta, sillä vaikka ohje si-

sältäisikin kaikki aiemmat erikoistapaukset, se ei voi millään ennustaa tulevien asiak-

kaiden toiveita. Ohje ei siis tule kokonaan poistamaan henkilökohtaisen opettamisen 

ja perehdyttämisen tarvetta, mutta opetustarpeen väheneminen havaittiin jo uudelle 

suunnittelijalle koekäytettäväksi annettujen ohjeen pätkien avulla. Häneltä saadun 

palautteen perusteella ohjeeseen oli myös hyvä tehdä tarvittavia muutoksia, sillä 

koekäytössä havaitut puutteet kertovat varsin konkreettisesti ohjeen vajavaisuuk-

sista.  

Kun ohjeeseen yritettiin kerätä mahdollisimman paljon tärkeää tietoa, siitä tuli melko 

pitkä, mikä saattaa vähentää motivaatiota sen lukemiseen. Vaikkei ohjetta olekaan 

tarkoitettu yhdeltä istumalta alusta loppuun luettavaksi, saattaa sen pituus alkuvai-

heessa aiheuttaa epäuskoa. Toisaalta voidaan todeta, että jos pelastusauton suunnit-

telu olisi niin helppoa, että siitä voisi koota tiiviin ja kaiken kattavan ohjeen, alalla 

olisi huomattavasti enemmän kilpailua. Loppujen lopuksi voidaan todeta ohjeen ole-

van hyvä ja tarpeeseen tuleva apuväline työntekijöiden perehdyttämiseen ja toimin-

tatapojen yhtenäistämiseen. Vaikka ohjeen laadinnassa on pyritty huomioimaan ke-

hitystoiminnan mukanaan tuomia muutoksia, kirjoittamalla joitain tehtäviä vastaa-

maan enemmän tulevaisuutta kuin nykyisyyttä, ohje tulee ainakin osittain vanhentu-

maan varsin nopeasti yrityksessä tehtävien kehitystoimien vuoksi. Mekaniikkasuun-

nittelijoiden työohje on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 6. 

 

 

9 Pohdinta 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää hyviä ja huonoja puolia toimeksianta-

jalla käytössä olevasta suunnitteluprosessista, asettaa tavoitteet suunnitteluproses-

sin kehittämiselle ja luoda projektisuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi 
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tavoitteena oli luoda työohje mekaniikkasuunnittelijoille. Kuten tutkimuksen tavoit-

teista on havaittavissa, tutkimus kohdistui yhden yrityksen yhteen toimintaprosessiin 

eikä tutkimuksessa pyritty etsimään havaittujen asioiden ilmenemistä muissa saman 

toimialan yrityksissä, vaan tarkoitus oli nimenomaan kehittää toimeksiantajana toi-

mineen yrityksen sisäistä toimintaa. Tästä syystä tutkimustulosten perusteella ei 

voida päätellä mitään havaittujen ilmiöiden yleisyydestä. Muutenkin tutkimuksen tu-

losten yleistäminen on vaikeaa, sillä jokaisessa yrityksessä on käytössä omanlaisensa 

toimintatavat ja tulevaisuuden tavoitteet. Yleisellä tasolla tuloksia voidaan soveltaa 

yksittäisenä esimerkkitapauksena erään yrityksen ottamasta kehitysaskeleesta. Tu-

loksia voi siis hyödyntää ideoiden lähteenä omaa kehitysprojektia suunnitellessa. 

Toimeksiantajan näkökulmasta tutkimuksesta saatavat hyödyt ovat huomattavasti 

yleiseen käyttöön saatavia hyötyjä suuremmat. Tutkimuksessa tehty selvitys suunnit-

teluprosessin hyvistä ja huonoista puolista toi varmuutta yrityksen sisäiseen päätök-

sentekoon siitä, että mihin asioihin kannattaisi erityisesti panostaa tulevien kehitys-

toimien yhteydessä. Yrityksessä oli jo aiemminkin huomattu samoja puutteita toimin-

tatavoissa, kuin mitkä tutkimuksen tuloksissakin nousivat esille. Tämä osoittaa sen, 

että havaitut puutokset vaikuttavat olennaisesti suunnittelijoiden työhön tai sitten jo 

havaittujen ongelmien ilmaiseminen on helpompaa kuin uusien tunnistaminen. Puut-

teiden esiin nouseminen ja niiden syiden tutkiminen sekä asioiden kirjoittaminen sel-

laiseen muotoon, että ne ovat kaikkien nähtävillä, kuitenkin konkretisoivat muutos-

ten tarpeellisuuden. 

Nykyisen tilanteen selkiäminen avasi paremmat mahdollisuudet laatia täsmällisiä ja 

hyödyllisiä kehitystavoitteita. Asioiden parantaminen ilman tietoa siitä, millaiseksi ne 

halutaan, on erittäin vaikeaa. Yrityksessä oli jo ennen tutkimuksen tekoa aloitettu ha-

vaittujen puutteiden korjaaminen. Kehitystyöltä kuitenkin puuttui kaikkien tiedos-

tama yhteinen suunta eli selkeä tavoite, johon kaikki kehitystoimet tähtäävät. Tutki-

muksessa kehitystyölle saatiin asetettua selkeät tavoitteet. Se, että ovatko nyt asete-

tut tavoitteet yrityksen kannalta parhaita mahdollisia, selviää ainoastaan kokeile-

malla. Koska nykytilanne oli todettu huonoksi, jotain oli tehtävä. Ikuinen empiminen 
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täydellisen tavoitteen löytämiseksi ei johtaisi ikinä muutokseen. Tavoitteiden asetta-

misen suurin hyöty onkin se, että niiden avulla saadaan kaikki tavoittelemaan samaa 

päämäärää, mikä taas mahdollistaa asioiden saavuttamisen suunnitelulla tavalla. 

Muutostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi suunniteltu tapa kirjattiin tutkimuksen 

yhteydessä laadittuun projektisuunnitelmaan. Projektisuunnitelman suurin hyöty on 

sen tuoma mahdollisuus lähitulevaisuuden suunnitteluun. Lisäksi se selkeyttää enti-

sestään yhteistä tavoitetta. Näiden etujen turvin koko yrityksessä osataan varautua 

niihin muutoksiin, joita suunnitteluprosessissa tulee tapahtumaan. Koko yrityksen 

valmistautuminen muutoksiin on tärkeää, sillä suunnitteluprosessi vaikuttaa jossain 

määrin kaikkiin muihinkin yrityksen toimintaprosesseihin. Kun yrityksen muilla osa-

alueilla osataan varautua tuleviin muutoksiin, itse muutosten suorittaminenkin ta-

pahtuu kivuttomammin. 

Neljäs tutkimuksesta yritykselle huomattavaa hyötyä tuova asia on tutkimuksessa 

laadittu mekaniikkasuunnittelijoiden työohje. Ohjeen avulla voidaan puuttua joihin-

kin suunnitteluprosessissa havaittuihin ongelmiin ja siten helpottaa yrityksen tilan-

netta ilman pitkää kehitysprojektia. Lisäksi ohjeen luominen helpottaa olennaisesti 

uusien työntekijöiden perehdyttämistä, mikä taas tehostaa kokeneiden suunnitteli-

joiden ajankäyttöä. Ohje laadittiin vastaamaan pääsääntöisesti nykyistä suunnittelu-

prosessia kuitenkin niin, että siinä on huomioitu helposti ennustettavia kehitystoi-

minnan mukanaan tuomia muutoksia. Joissain kohdissa, jotka on laadittu tulevai-

suutta silmällä pitäen, on havaittavissa puutteita voimassa oleviin käytänteisiin näh-

den. Esimerkiksi ohjaamon kokoonpanosta ei ole esimerkkikuvaa, koska yhtään halu-

tunlaista ohjaamon kokoonpanoa ei ole vielä mallinnettu. Puutteista huolimatta ohje 

ei tule sellaisenaan vastaamaan täysin tulevaisuuden tarpeita vaan sitä pitää päivit-

tää prosessin kehittymisen myötä. 

Tutkimuksen tulokset ovat luonteeltaan sellaisia, että niistä saatavia hyötyjä on vai-

kea todeta heti tutkimuksen päätyttyä. Tutkimuksen tulosten hyödyllisyys riippuu 

paljolti kehitystavoitteiden saavuttamisesta saatavista hyödyistä sekä siitä, kuinka 
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projektisuunnitelmaa hyödynnetään muutosten toteuttamisessa. Projektisuunnitel-

man hyödyllisyyden kannalta on myös olennaista, että suunnitelmaa päivitetään pro-

jektin edetessä esille nousseiden muutostarpeiden mukaan (The Ultimate Guide to: 

Project planning 2016). Projektisuunnitelman on kuitenkin jo alkuvaiheessa havaittu 

selkeyttävän projektin johtamista. Työohjeen hyödyllisyys taas riippuu eniten siitä, 

kuinka moni ohjetta lukee. Uusille suunnittelijoille ohje on välttämätön työkalu, 

mutta kokeneiden suunnittelijoiden pitää muistaa antaa se uuden suunnittelijan 

käyttöön. Kokeneiden suunnittelijoiden taas tulisi lukea ohje, jotta he osaavat muut-

taa toimintaansa, sillä vain siten saadaan esille ohjeesta saatavissa oleva hyöty. 

Tutkimuksen luotettavuudesta pyrittiin pitämään huolta koko tutkimuksen ajan. Pe-

rusajatus koko työn suorittamisen aikana oli tutustua aina ensin aiheeseen liittyvään 

kirjallisuuteen ja vasta sitten päättää millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään aineiston 

keräämiseksi ja analysoimiseksi. Kirjallisuuteen tutustumisella pyrittiin varmista-

maan, että aineiston keruu toteutettaisiin luotettavilla ja tarkoitukseen sopivilla me-

netelmillä ja että aineistosta osattaisiin erottaa ilmiön kannalta kaikkein olennaisin 

sisältö. Esimerkiksi koko työn suoritusjärjestys noudattaa Laamasen (2009, 212) esit-

telemää ongelmanratkaisuprosessia. Tutkimuksen perustietolähteinä on käytetty kol-

mea eri kirjaa, jotka käsittelivät prosesseja ja niiden kehittämistä. Usean kirjan käyt-

tämisellä on pyritty varmistamaan perustietojen oikeellisuus vertailemalla kirjojen si-

sältöä keskenään. Lisäksi tietolähteinä on hyödynnetty maailman tai Euroopan laajui-

sesti hyväksyttyjä standardeja, mikäli sellainen on ollut olemassa. Standardeja on 

hyödynnetty mm. suunnitteluprosessin määrittelyssä ja projektisuunnitelmaan tarvit-

tavan sisällön määrittämisessä. Tarvittavaa lisätietoa on hankittu internetistä löytyviä 

artikkeleita lukemalla. Artikkeleissa on pyritty hyödyntämään ensisijaisesti niitä, 

joista käy ilmi tekijä tai edes taho, jota tekijä edustaa. Näin on pyritty varmistumaan 

tiedon objektiivisuudesta. Artikkeleiden joukosta on myös pyritty valitsemaan uusim-

mat, jotta vältytään käyttämästä vanhentunutta tietoa. Tietolähteinä on myös jou-

duttu käyttämään artikkeleita, joista ei selviä tekijä, julkaisuvuosi tai kumpikaan 

niistä. Mihinkään lähteeseen ei kuitenkaan ole luotettu ilman, että edes yhdestä eri 

lähteestä olisi saatu vahvistus asialle. Pyrkimyksenä on ollut hyödyntää tietoja, jotka 

ovat saatavissa ainakin kolmesta eri lähteestä. 
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Tutkimusaineisto koostuu yrityksen sisäisistä asiakirjoista ja yrityksen työntekijöiden 

haastatteluista. Ainoa yrityksen ulkopuolelta tullut asiakirja on yritykseen tehdyn ISO 

9001 -standardin auditoinnin loppuraportti. Yrityksen ulkopuolisia asiakirjoja ei ole 

käytetty, koska ensikäden tieto yrityksen toiminnasta pitäisi löytyä yrityksen sisältä. 

Yrityksellä ei myöskään pitäisi olla syytä valehdella asiakirjoissaan omalle henkilökun-

nalleen. Kaikki tutkimusta varten haastatellut henkilöt ovat olleet useita vuosia yri-

tyksen palveluksessa, joten heillä on paljon tietoa yrityksen käytänteistä ja kehitys-

tarpeista. Tutkimuksessa tehtiin sekä yksilöhaastatteluja että ryhmähaastatteluja sen 

mukaan, kerättiinkö tietoa yksittäisen ihmisen toiminnasta vai koko yritystä koske-

vista asioista. Yksilöhaastatteluissa on aina riski haastateltavan muistikuvien virheelli-

syydestä ja ryhmähaastatteluissa ryhmän jäsenten välisten suhteiden aiheuttamasta 

tiedon katoamisesta. Eri haastattelutyypeillä on saatu varmistettua kuitenkin se, että 

haastateltava pääsee itse kertomaan omista asioistaan ja koko yrityksen asiat ovat 

aina laajemman joukon kuvailemia. Työtä ohjaava toimeksiantajan edustaja kom-

mentoi projektisuunnitelmaa ja työohjetta niiden laatimisen aikana. Kommentoin-

nilla varmistettiin, että suunnitelmassa ja ohjeessa olevat tiedot ovat oikeita ja vas-

taavat tarpeita. Ohjetta pääsi kommentoimaan myös yritykseen vasta palkattu uusi 

suunnittelija. Hänen palautteensa avulla voitiin varmistua siitä, että ohje on ymmär-

rettävä.   

Työn luotettavuuden suurimmat epäkohdat liittyvät kehitystavoitteiden asetteluun ja 

työohjeeseen. Tavoitteiden asettelua tehtiin nimittäin kahdella erillisellä kerralla, 

mutta kaikki haastateltavat eivät päässeet osallistumaan jälkimmäiseen kertaan talvi-

lomien vuoksi. Kaikille haastateltaville annettiin kuitenkin vielä jälkimmäisen haastat-

telukerran jälkeen mahdollisuus kommentoida tavoitteista laadittua kaaviota, mutta 

kukaan haastateltavista ei lähettänyt minkäänlaista palautetta. Myös sanallinen pa-

laute kaaviosta oli varsin niukkaa. Kaikki tutkimuksessa tehdyt haastattelut äänitet-

tiin, joten vain ensimmäiseen haastatteluun osallistuneiden mielipiteet voitiin huomi-

oida tallenteen avulla. Yrityksessä on kuitenkin jatkettu kehitystyötä tutkimuksessa 

asetettujen tavoitteiden suuntaan, joten voidaan todeta tavoitteiden olevan ainakin 

riittävän hyviä. Työohjeen luotettavuutta heikentää se, että sen laatija ei ole kokenut 

pelastusautojen suunnittelija. Ohjeen laatijan tulisi aina olla ammattilainen ohjeista-
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massaan työssä (How to write work instructions 2017). Tämän asian osalta luotetta-

vuutta on kuitenkin pyritty lisäämään sillä, että ohje on annettu aika ajoin luettavaksi 

kokeneelle suunnittelijalle.  

Tämän tutkimuksen myötä aukeaa mahdollisuus kehitystoimien käyttöönottoa ha-

vainnoivalle jatkotutkimukselle sekä tavoitteiden saavuttamisella saatujen hyötyjen 

tutkimiselle. Käyttöönottovaihetta havainnoiva tutkimus olisi helppo liittää osaksi 

käyttöönottoa siinä vaiheessa, kun yrityksessä laaditaan projektisuunnitelmaa käyt-

töönoton toteuttamisesta. Käyttöönoton tutkimisessa voisi olla hyötyä muutosjohta-

miseen liittyvästä asiantuntemuksesta. Saavutettuja hyötyjä pääsisi todentamaan 

parhaiten nykyistä ja silloista tilannetta vertailevalla tutkimuksella. Vertailu tosin kan-

nattaa suorittaa vasta sitten, kun uudet käytänteet ovat vakiintuneet jokapäiväiseen 

käyttöön. Yrityksessä kannattaisi myös pohtia suunnitteluun liittyvien sisäisten stan-

dardien luomisen yhteydessä tietopankkia, jonne kerättäisiin kaikki mahdollinen 

suunnittelussa hyödynnettävä tieto. Nyt laadittu ohje ajaa osittain tätä virkaa, mutta 

tietopankin ei tarvitsisi ohjeistaa asioita, vaan siellä voitaisiin vain todeta asioita, 

jotka nyt ovat kokemusperäistä tietoa. Mikäli tietopankki olisi olemassa, suunnitteli-

joiden ei myöskään tarvitsisi etsiä tietoa monesta paikasta, sillä kaikki tarvittava löy-

tyisi sieltä. 
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Liitteet 

Liite 1. Teemahaastattelun kysymykset 

 
Teema 1. Vaiheet ja tavoitteet 
 
Lyhyt kuvaus koko tuotantoketjusta.  
 
Millainen on suunnittelun yleistilanne nykyään? 
 
Mistä vaiheista suunnitteluprosessi rakentuu? 
 
Mikä toimenpide saa aikaan suunnitteluprosessin käynnistymisen? 
 
Mikä toimenpide lopettaa suunnitteluprosessin? 
 
Kuka/ mikä on suunnittelun asiakas? 
 
Mikä/ mitkä ovat suunnitteluprosessin tavoitteet? 
 
Onko tilaus–luovutus välillä pistettä, jonka jälkeen auton ostaja ei enää saa tehdä 
muutoksia tuotteeseen ilman sanktioita? 
 
Kuinka hyvin lopputuote vastaa auton ostajan toiveita/ vaatimuksia? 
 
Millainen suunnitteluprosessin tulisi olla? 
 
 
 
Teema 2. Suunnittelijan toiminta 
 
Suunnittelutyön punainen lanka. Mikä ohjaa ajatustasi suunnittelun eri vaiheissa ja 
niiden välillä? 
 
Mitkä asiat ovat vain muistin varassa? 
 
Mitkä asiat sujuvat hyvin suunnitteluprosessissa? 
 
Mitkä asiat hidastavat tai haittaavat työntekoa? 
 
Mitä asioita teet eri tavalla kuin muut suunnittelijat? 
 
Vertailetko omia suunnitteluratkaisujasi muiden suunnitelmiin? 
 
Missä tilanteessa kysyt neuvoa muilta? 
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Kuinka montaa projektia suunnittelet yhtä aikaa? Mitä muita asioita teet ”päällek-
käin”? 
Onko nykyinen palaverikäytäntö hyvä? Haluaisitko olla enemmän tekemisissä asiak-
kaan kanssa? 
 
Kuinka usein katselmoit suunnittelusi tuloksia/ pysähdyt miettimään tulosten kunnol-
lisuutta? 
 
Oletko kiinnostunut tuotteen/ suunnittelutapojen kehittämisestä ja huomioidaanko 
ehdotuksesi? 
 
 
 
Teema 3. Tiedot ja työkalut 
 
Luettele työkalut/ välineet, joita suunnittelussa käytetään/ tarvitaan? 
 
Onko rakenne-erittely riittävän tarkka ja kuvaava auton suunnitteluun? 
 
Onko suunnittelun lähtötiedoissa ristiriitoja? Millaisia? 
 
Mistä asioista on sovittu, että ne piirretään tietyllä tavalla/ onko standardoituja rat-
kaisuja? 
 
Kuinka helposti suunnittelija saa kaiken suunnittelutyössään tarvitsemansa tiedon? 
 
Onko työssä tarvittavien välineiden käyttöä opetettu riittävästi? Saako tarvittaessa 
lisää opetusta? 
 
Käytetäänkö käytössä olevia työkaluja niin kuin kuuluu/ tehokkaasti? 
 
Mitä papereita kerätään ”projektimappiin”? 
 
 
 
Teema 4. Valta, vastuu ja seuranta 
 
Millä tavoin suunnitteluprosessin etenemistä seurataan? 
 
Mistä tiedät, että itse suunnittelemasi tuote on hyvä ja täyttää vaatimukset? 
 
Millaisia tavoitteita johtoryhmä asettaa suunnittelulle ja miten niiden toteutumista 
seurataan? 
 
Onko suunnitteluprosessi riittävän hyvin organisoitu ja johdettu? 
 
Millaista ohjeistusta kaipaisit toimintaan? 
 
Onko vallan ja vastuun jako selvä? Tunnetko omat valtasi ja vastuusi?
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Liite 2. Suunnitteluprosessin vaiheet 
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Liite 3. Uudistetun suunnitteluprosessin vaiheet 
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Liite 4. Suunnitteluprosessin tavoitepuu 
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Liite 5. Projektisuunnitelma (salassa pidettävä) 
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Liite 6. Mekaniikkasuunnittelijan työohje (salassa pidettävä) 

 

 


