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Tiivistelmä

Opinnäytetyö luo prosessin kehitysajatuksia kalustealan yritykselle. Opinnäytetyössä pyrittiin luomaan lisäarvoa 
tuotemuutosprosessille. Tuotemuutoksella tarkoitetaan esim. tuotekuvastossa olevaa pöytää, joka halutaan 
hiukan alkuperäistä pidempänä.

Työ alkaa haastatteluiden tekemisellä ja niiden avulla pohjamateriaalin keräämisellä. Haastattelut pyrittiin 
pitämään kysymyksiltään mahdollisimman tarkkoina ja ohjaamaan niiden sisältöä, niin että sissällöstä saadaan 
hyödynnettyä mahdollisimman suuri osa. Haastattelujen avulla luotiin ensin henkilöprofiiilit luomaan kuvaa siitä, 
miten prosessi toimii ja syventymään yksittäisiin prosessin henkilöihin. Tämän jälkeen luotiin kuva prosessin 
nykytilasta eli tämänhetkinen tilannekuva. Haastatteluissa etsittiin myös ongelmia prosessista, joita lähdetään 
ratkaisemaan.

Kehittäminen aloitettiin perehtymällä lähdemateriaaleihin. Päämateriaalina toimii Lean, joka on Toyotan kehit-
tämä prosessin tehostamiskaava. Opinnäytetyötä jatkettiin luomalla ideoita ja kehitysehdotuksia niiden pohjalta. 
Lopuksi luotiin Uusitila eli uusi toimintamalli yritykselle ja kirjattiin ylös vielä visio siitä, kuinka asiat tulee to-
teuttaa henkilökohtaisella tasolla.

Abstract

This thesis creates process development ideas for a furniture company. The aim of the thesis was to create add-
ed value to the process of product modification. Product modification means e.g. an original table in a catalogue 
that is wanted slightly longer than the original. 
  
The work begins by doing interviews and collecting background material. The idea was to keep the questions as 
focused as possible and direct them so that most of their material could be used. Personal profiles were created 
based on the interviews to create an image of how the process works and to get deeper insights into the peo-
ple within the process. Next, an image of the current situation of the process was created. The interviews also 
aimed at finding problems inside the process that could be solved. 
 
The development started with familiarization of the source material. The main source was Lean, a process inten-
sification method developed by Toyota. The thesis was continued by creating ideas and development sugges-
tions based on them. In the end, a new operating model was created and a vision of how to make things work in 
personal level was written down. 
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Johdanto
Sain opinäytetyön aiheen suorittaessani työhar-
joittelua syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana Kuo-
pion Woodi Oy:lle. Yrityksen kehitysinsinööri 
tarjosi aiheen opinnäytetyöhöni. Aiheeksi päätyi 
tuotesuunnit-teluprosessin kehittäminen kalus-
tealan yrityksessä. Opinnäytetyö käsittelee 
tuotesuunnitteluprosessi-kokonaisuudesta osaa 
tuotemuutoksen kulusta asiakkaalta tuotan-
nolle asti. Tavoitteena on kehittää ja luoda uusia 
näkökulmia prosessin kulkuun.

Tuotemuutoksella tarkoitetaan esim. pöytää, joka 
on vakiomitoista poikkeavan mittainen. Esimerkiksi 
pöytä on pidempi kuin vakio. Vakiolla tarkoitetaan 
tuotetta, joka on määritetty vakioksi. Tämä määri-
tys tehdään, kun tuotteita aletaan tehdä useita sa-
manlaisia ja todetaan, että on fiksuin luoda niille 
va-kiokoodi. Vakiokoodillinen tuote menee yleiseen 
myyntiin ja kuvastoihin esille.

Opinnäytetyö on osittain salattu. Se sisältää tietoja 
yrityksestä ja työntekijöistä ja heidän työstään, joita 
Kuopion Woodi Oy ei halua julkisiksi.

1.
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Tavoite
Tavoitteena on kehittää tuotemuutosprosessia lo-
ogisemmaksi ja kattavammaksi. Tällä tarkoitan 
koko-naisuutta, joka sisältää määritellyn tavoitteen. 
Prosessi koostuu sarjasta tehtäviä, jotka suorittama-
lla päästään tavoitteeseen. 

Ensimmäinen askel on tuoda esille nykytila eli mil-
lainen prosessi on nyt. Tämän jälkeen käydään läpi 
prosessia ja otetaan tarkemmin selvää hyvistä asio-
ista ja ongelmista. 

Lopuksi lähetään kehittämään nykyista ja luomaan 
uusitilaa eli uutta toimintakaavaa. Uuden toiminta-
kaavan tavoitteena on ratkaista nykytilan mukaises-
sa toimintakaavassa olleita ongelmia ja olla käy-
tössä yrityksessä opinnäytetyön valmistuttua.

Tavoite1.1
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Woodi Yrityksenä
Kuopion Woodi Oy on kestävyyttä, 
toimivuutta, esteettisyyttä sekä hu-
olellista ja viimeisteltyä puusepän-
työtä arvostava huonekaluyritys. 
Woodi syntyi vuonna 1994, kun 
Kuopion Muotoiluakatemian opiske-
lijat Mika Rissanen ja Jukka-Pek-
ka Suvala tutustuivat tehdessään 
yhteistä kalustamisprojektia. (busi-
nesskuopio.fi,	woodi.fi)

Woodin liikevaihto oli vuonna 2018 
7,09 miljoonaa euroa. Liikevaihto 
on kasvanut, kahden vuoden ta-kai-
siin, vuoden 2016 lukemiin nähden 
huomattavasti yhteensä noin 1,5 mil-
joonaa euroa (25,9 %). Henkilöstöä 
Woodilla työskenteli vuonna 2018 52 
henkeä. (Finder.fi)

Yrityksen kilpailijoita ovat Martela, Isku 
ja Lekolar. Yksi suurimpia kilpailijoita 
näistä on Ruotsissa toimiva Lekolar. 
Yrityksen kokonaisliikevaihto 950 mil-
joonaa kruunua, eli noin 90 miljoonaa 
euroa. Lekolar AB työllistää pohjo-
ismaissa yli 300 henkeä. Lekolarin 
ja Woodin yhdistää se, että molem-
mat toimittavat tuotteita kouluihin ja 
päiväkoteihin. (Lekolar 2019.)

2.
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Tee

2.
Kuvat 1-6 Lekolar

Woodi Yrityksenä
Jos vertaillaan Lekolaria ja Woodiin, 
Lekolarilla on laajempi valikoima eri 
tuotteita ja materiaaleja käytössään. 
Woodi taas keskittyy lähinnä puusta 
tehtyihin tuotteisiin. Lekolarilla etua 
tulee eri materiaalien mahdollistamis-

ta ratkaisuista puuhun nähden, jolloin 
muotokieli muodostuu monipuolisem-
maksi. Woodilla vastaavasti puuma-
teriaalin tuoma rentous ja kodikkuus, 
tekee tiloista viihtyisämpiä.

Kuvat 7-12
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2.1 Suunnitelma

Uusitilan muodostus kätkee sisälleen lähteiden ja 
taustaideologian läpikäymistä, prosessin ideointia, 
tahtotilan muodostusta ja lopullisen uusitilan muo-
dostuksen. Uusitilalla tarkoitetaan uutta muodostet-
tua toimintatapaa. Tahtotilalla tarkoitetaan visiota 
siitä, miltä prosessin haluttaisiin näyttää. Uusitilalla 
kuvataan prosessin lopullista tulosta, jota on tavoit-
teena käyttää toimintaa jatkettaessa.

Ensimmäinen askel on tuoda esille nykytila. Tähän 
kuuluu haastattelujen teko, joiden avulla pystymme 
profiloimaan henkilöitä prosessissa.Profiloinnin 
jälkeen aletaan muodostaa nykytilakuvausta, jossa 
tuodaan esille kuva siitä, miten prosessi etenee nyt 
ja miten tieto kiertää prosessissa. 

Kuvio 1. Opinnäytetyön rakenne
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Haastattelut
Nykytilan luomisen ensimmäisenä vaiheena 
haastattelin prosessin sisällä olevia Kuopion 
Woodi Oy:n työntekijöitä. Haastattelussa syven-
nyttiin työntekijän työnkuvaan ja prosessiin 
tämän ympärillä. Tavoitteena oli saada joka 
haastattelusta täydennystä kokonaisuuteen ja 
tuottaa laadukasta tietoa määrän sijaan. 

Haastateltavat valittiin mm. henkilöiden saavu-
tettavuuden sekä aineiston tarpeellisuuden mu-
kaan. Haastatteltavia oli kokonaisuudessaan 
seitsemän. Haastateltavista kolme oli myyjiä, 
yksi työllelaittaja, yksi kehitysinsinööri, yksi 
mallintaja ja yksi sisustussuunnittelija. Haas-
tateltavat sijoittuvat tasaisesti käsiteltävään 
prosessiin (haastateltavia on prosessin alku- ja 
loppupäästä, sekä keskivaiheilta) täydentäen 
sen rakennetta. Työllelaittajalla tarkoitetaan 
työntekijää, joka kerää tiedot tilauksista, ja niid-
en sisältämistä tuotteista ja välittää ne eteenpäin 
tuotantoon. 

Haastattelujen perusteella muodostettiin hen-
kilöistä	profiilit.	Isoksi	välitavoitteeksi	asetetti-
in nykytilan luominen haastatteluissa kerätyn 
aineiston pohjalta. Nykytilan muodostukseen 
kävin prosessia läpi vielä sisustussuunnittelijan, 
myyjän ja kehitysinsinöörin kanssa.

3.
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Haastattelujen tavoitteena on luoda nykytilakuvaus. 

Ensimmäinen haastattelupohja tehtiin kartoittamaan 

henkilön työnkuvaa ja saamaan kuva prosessin ku-

lusta. Haastattelupohja sisälsi kysymyksen nimestä, 

asemasta yrityksessä ja kysymyksen henkilön 

työnkuvasta. 

Huomasin, että työnkuvaa koskeva kysymys oli 

liian epämääräinen ja jouduin tarkentamaan sitä 

hoi-taessani haastatteluja. Muutin haastattelupohjaa 

niin, että lisäksi siihen tuli kysymykseksi työnkohde 

eli kenelle tuotoksesi menee ja työnantaja eli kuka 

antaa tehtävät. Tässä ovat kysymykset.

1. Mitä teet työksesi? /Mitä työnkuvaasi kuuluu?

2. Kuka sinulle antaa tehtävät/tiedot, joita tarvitset?

3. Kenelle tuotoksesi menevät? Ja mitä hän tekee 

niillä?

3.1Haastattelut
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Tällä pohjalla etenin muutaman haastattelun verran, 

kunnes huomasin, että en saa tarpeeksi ja oikean-

laista tietoa. Ajattelin että voisin hoitaa haastattelut, 

niin että saisin suoraan vastaukset kaikkeen tai 

vähintään suurimpaan osaan kaikesta tarpeellises-

ta tiedosta, jolloin voisin haastatella henkilöitä vain 

kerran ja kunnolla.

Loin kolmannen haastattelupohjan, jossa oli kah-

deksan kysymystä:

4. Mitä teet työksesi? /Mitä työnkuvaasi kuuluu?

5. Kuka sinulle antaa tehtävät/tiedot, joita tarvitset?

6. Kenelle tuotoksesi menevät? Ja mitä hän tekee 

niillä?

7. Millainen on tarkempi työnkuvasi?

8. Mitä tarkalleen ottaen tarvitset hoitaaksesi työte-

htävän? (tietoa tai muuta)

9. Miten saat tarvitsemasi?

10. Mitä ongelmia kohtaa työssäsi? (esim. yleiset 

asiat, tiedon kulku, muut haasteet)

11. Miten korjaisit nämä ongelmat?

3.1Haastattelut
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Haastattelut
Tämän jälkeen huomattuani tiedon 

saannin ongelmalliseksi loin oman 

henkilökuvan/-profiilin pohjaksi. Näin 

ymmärsin tarkemmin, mitä haastat-

teluilta haetaan. Lähdin täytättämään 

myös muilla työntekijöillä samaa kaa-

vaketta. 

 

Huomasin kuitenkin, että siinäkin 

oli aukko. Sain suurimmalta osalta 

työntekijöistä hyviä tuloksia, mutta 

osalle tämä kaavio ei toiminut. Lisäksi 

se ei näyttänyt, kuinka prosessi kulkee 

henkilön työprosessin läpi. Se näytti 

mitä tapahtuu ennen ja jälkeen muttei 

jokaisen kohdalla, miten nämä yh-

distyvät. 

Ongelmaksi muodostui, kuinka saa-

da haastattelut kohdennettua oikein, 

niin että ne antaisivat oikeat tiedot eli 

ne tiedot, joita tarvitsen nykytilan mu-

odostamiseen. Nyt ymmärsin, mitä 

tapahtuu jokaisen työntekijän kohdal-

la, mutten tiedonkulkua. Eli ymmärsin 

mitä henkilö pääpiirteittäin tekee, 

mutten sitä mitä työkaluja, tietoja ja 

materiaaleja hän käyttää työssään 

päästäkseen lopputulokseen ja mitä 

tietoja hän luovuttaa eteenpäin saat-

uaan työnsä valmiiksi. Pääpiirteittäin 

henkilöiden järjestys prosessissa kävi 

tämän avulla selkeäksi.

Haastattelu ja laajennetun henkilöku-

van täyttö. Haastattelun aikana teen 

omia kirjauksia ja annan haastatelta-

van täyttää laajennettua henkilökuvaa.  

Tavoitteena on saada henkilölle työtä 

varten tulevat tiedot ja tehtävät vasem-

malle puolelle ja tuotokset sekä niiden 

määränpää ja jatkumo oikealle.

3.1
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3.2
Haastattelujen perusteella henkilöistä alettiin muo-

dostaa profiilit. Profiloinnin pääajatuksena pidettiin 

henkilöiden tehtäviin sisäänpääsyä laajemmin. Kun 

ymmärtää ja tuntee henkilön, on helpompi ymmärtää 

myös ongelmia tämän työssä ja kehittää ratkaisuja 

niiden pohjalta.

Henkilöprofiilit sisälsivät tiedot siitä, mitä henkilö te-

kee, mitä tietoa hän käyttää työssään, kuka hänelle 

antaa tehtävät, kenelle/mihin hänen tuotoksensa 

menevät ja mitä hänen tuotoksensa ovat.

Henkilöprofilointi
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Nykytilakuvaus
Haastattelujen	ja	profiloinnin	jälkeen	alettiin	
muodostaa nykytilakuvausta. Tavoitteeksi ase-
tettiin ku-van luominen siitä, mitä kukin henkilö 
tekee ja miten tieto kulkee prosessin aikana. Eli 
mistä tarvikkeet ja materiaalit työhön tulee ja 
mihin tuotokset ja jäte menevät jokaisen pros-
essin palasen kohdalla? Prosessikuvauksista 
käydään läpi ongelmakohtia, luvussa 4.2, joita 
lähdetään ratkaisemaan luvussa 5.

4. Tavoite
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Uusitila 5.Nykytilakuvauksen jälkeen alettiin muodostaa 
uutta toimintamallia eli uusitilaa. Tavoitteena oli 
poistaa nykytilassa olevia ongelmia. Vaiheen 
pääajatus oli luoda ideoita ja ratkaisuja, joiden 
työstöä voitaisiin vielä jatkaa prosessin jälkeen. 
Käyn alkuun läpi lähdemateriaalia, jota käytin 
ideoimiseen ja ratkaisujen luomiseen. Tästä siir-
rytään brainstormiin eli ideointivaiheeseen, jon-
ka jälkeen esitetään kehitysehdotukset ja uusiti-
la. Koostin vielä tämän jälkeen visio osion, jossa 
käsittelen omaa visioani, kuinka asioiden tulisi 
näyttää työntekijän näkökulmasta.

5.
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5.1
Lähdemateriaalin valitsin lukemalla ja selailemalla 

aiheeseen sopivia kirjoja. Jouduin karsimaan teok-

sia, sillä katsoin niiden sisältävän vääräntyyppistä ti-

etoa käyttötarkoitukseeni. Päämateriaalina toimivan 

This is Lean-kirjan valitsin, sillä koin sen esittävän 

erittäin järkeviä asioita prosessin kehitykseen. Tois-

esta kirjalähteestäni, Value Proposition Design-kirja, 

valitsin käyttäjäprofiilin tutkimiseen käyvän kaavion 

opinnäytetyöni tukimateriaaliksi.

Lähdemateriaali
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Lean
”Meidän täytyy luoda 
toimintasysteemi, jossa 
meidän ei tarvitse nähdä 
olenkaan vaivaa saadak-
semme tarpeelliset tie-
dot” – Niklas Modig (USI 
2014)

Mitä lean on?

”Lean-filosofia on ajattelutapa, jossa 

organisaatioiden ja henkilöstön ongel-

maratkaisutaitojen järjes-telmällinen 

kehittäminen on kaiken keskiössä. Se 

tarkoittaa työyhteisön toimintamall-

ien perusteellista ja avointa arviointia 

sekä niiden jatkuvaa parantamista. 

Tärkeintä ei ole vauhti, vaan päät-

täväinen, jatkuva liike kohti tavoittei-

ta.” (leanyhdistys.fi)

”Perusidea on maksimoida käyttä-

jän arvo samalla, kun minimoidaan 

jäte. Yksinkertaisesti lean tarkoit-taa 

käyttäjien arvon luomista vähemmillä 

resursseilla.” (lean.org)

”Lean koostuu kahdesta tukipilarista. 

Toinen näistä on Jidoka ja toinen JIT 

(Just-in-time).” (USI 2014)

5.1.1
Miksi Lean?

Valitsin Leanin, koska koin sen ole-

van järkevä tapa suorittaa projekteja. 

On erittäin kiehtovaa seurata esim. 

Niklas Modigin esitystä USI-konfer-

enssissa 2014. Esityksen voi katsoa 

osoitteesta: https://www.youtube.com/

watch?v=_VaVR4sExbs

Näen Leanin järkevänä, sillä se 

lähestyy asioita myös asiakkaan 

näkökulmasta. Lean tarjoaa työkaluja 

työntekoa varten ja tavan hoitaa asiat 

tehokkaasti. Lean ei ole vain hetkel-

linen tila. Jos puhutaan että yritys 

on Lean, siihen tarvitaan pidempi 

seuranta-aika. Sillä jos yritys näyttää 

olevan Lean tänään, niin miten huom-

inen tilanne tai eilinen. Lean on myös 

pyrkimys eteenpäin Leanimmaksi 

yritykseksi.

”Kun teemme pannukakkuja, teem-

mekö vain pannukakkuja. Vai kun 

me teemme pannukakkuja, teemme-

kö niitä niin, että seuraavan kerran, 

kun teemme pannukakkuja, olemme 

valmiita tekemään niitä paremmin.” – 

Niklas Modig (USI 2014)
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5.1.2

Kuvio 4. JIT

JIT
JIT on lyhennys sanoista Just In Time, 

joka tarkoittaa juuri ajoissa. Ajatuk-

sena tässä on ajankäytön optimointi 

asiakkaan näkökulmasta. Eli ajatus 

on, että asiakas joutuu odottamaan 

mahdollisimman vähän haluamaansa 

(palveluita, tuloksia, tuotteita tai tieto-

ja). (TEDxUmeå)

”…Just-In-Time…, se on 
sama kuin Flow-tehok-
kuus” - Niklas Modig (USI 
2014)

Flow-tehokkuus eli virtaustehokkuus. 

”Virtaustehokkuudessa tärkein asia 

on aika” – Tätä on Lean-kirja. Vir-

taustehokkuus määrittää prosentu-

aalisesti työntehokkuutta asiakkaan 

näkökulmasta. Siinä työaika jaetaan 

kokonaisajalla. Työajalla tarkoitan 

aikaa, jonka asiakas on työnalla esim. 

tutkittavana tai osana keskustelua eli 

aktiivisena. Kokonaisaika on kulunut 

aika, kokonaisuuden ensimmäisen 

kontaktin ja viimeisen kontaktin päät-

tymisen välillä. Eli jos menen ensia-

puun nyrjähtäneen nilkan takia, jossa 

joudun odottamaan viisi minuuttia 

ja minua hoidetaan ja tarkastellaan 

15 minuuttia virtaustehokkuus on 

(5+15)/15 = 75%. (Modig 2018)
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Jidoka
Tällaista on yritysten toiminta nykyään 

Ruotsissa. Jokaisella on oma teltta 

tai piste. Tavoitteena on vain saada 

pallo pois omasta teltasta. Työn arvo 

lasketaan sen mukaan, kuinka mon-

ta palloa saamme potkaistua pois 

teltastamme. Meillä ei ole tietoa sys-

teemistä mitä ympärillämme tapahtuu. 

Kontrolli kokonaisprosessista puuttuu. 

Tämä ei ole tavoitteiden mukaista. 

(USI 2014) 

Kuvat 13

5.1.3

Työmaailmassa vastaava voisi olla 

kuvan tyylinen. Näet mitä sinun tulee 

tehdä tänään ja tiedät tasan tarkkaan, 

mistä saat tarvittavat työkalut ja tiedot. 

Kaikki tai lähes kaikki tarpeellinen on 

vilkaisun päässä. Tiedät mitä projekte-

ja on tulossa ja tiedät missä pisteessä 

työnalla olevat projektit ovat. Näet siis 

koko kentän. Tiedät, paljonko aikaa 

on jäljellä ”maalin tekoon” projektiai-

kataulua vilkaisemalla.
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5.1.3
Näen Jidokan visuaalisena ja avo-

imena ympäristönä. Kun yrityksessä 

puhutaan Jidokasta, sitä voisi kuvailla 

avoimena jalkapallokenttänä, jossa 

peli on käynnissä. Pallo liikkuu koko 

ajan kohti maalia ja jokainen näkee 

sen. Pallo kiertää pelaajalta toiselle 

jatkaen samaan aikaan matkaansa 

tavoitteeseen. Jokainen pelaaja nä-

kee mitä oma tiimi tekee ja näkee, 

miten pallo etenee. Pelaajat tiedosta-

vat myös tilanteen tulostaululta ja ajan 

jota peliä on jäljellä. Pelaajalla on 

täysi ymmärrys ympäristöstään. (USI 

2014)

Kuvat 14

Jidoka

Työmaailmassa vastaava voisi olla 

kuvan tyylinen. Näet mitä sinun tulee 

tehdä tänään ja tiedät tasan tarkkaan, 

mistä saat tarvittavat työkalut ja tiedot. 

Kaikki tai lähes kaikki tarpeellinen on 

vilkaisun päässä. Tiedät mitä projekte-

ja on tulossa ja tiedät missä pisteessä 

työnalla olevat projektit ovat. Näet siis 

koko kentän. Tiedät, paljonko aikaa 

on jäljellä ”maalin tekoon” projektiai-

kataulua vilkaisemalla. 
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Muut lähteet
Value Proposition Design-kirja

Value Proposition Design -kirja on 

erittäin visuaalinen teos, joka on 

tehty tuote- ja palvelusuunnittelun 

pohjamateriaaliksi. Kirja rakentaa 

kokonaisuuden askel kerrallaan 

kohti valmista tuotetta tai palvelua. 

Pidän kirjan tärkeimpänä antina sen 

ohjeistusta käyttäjän kenkiin asettau-

tumisesta. Kirjan tarjoamalla sisällöllä 

saamme helposti luotua yksinkertais-

en kuvan käyttäjästä ja hänen tar-

peistaan.

(Osterwalder 2014)

Lähdin käyttämään Value Proposition 

Design -kirjassa olevaa mallia asiak-

kaan ja työntekijän perus-tarpeiden 

ja –tietojen määrittelyyn. Näen sen 

olevan hyvä pohja kyseiseen tilan-

teeseen. Asiakkaasta on hyvä saada 

ymmärrys, jos halutaan tyydyttää 

asiakkaan tarpeita. Mitä paremmin 

ymmärrämme asiakasta, sitä parem-

min pystymme tyydyttämään hänen 

tarpeitaan. 

   

Editoin pohjaa omaan käyttööni. Jaoin 

sen kahtia, jolloin toiseen osioon kuu-

lui hyödyt ja haitat ja toiseen tehtävät 

ja tavoitteet. Näen näistä hyödylli-

simmiksi tiedon siitä, mitä asiakkaan 

pitää tehdä saadakseen haluamansa 

ja siitä mitkä asiat ovat negatiivisia, 

jotta pystyisimme eliminoimaan ni-

itä. Kuitenkin kokokuva on tärkeä ja 

kun lisäämme tavoitteet ja hyödyt 

saamme aikaan hyvän kokonaisku-

van. Hain tässä kohtaa yleiskuvaa 

asiakkaasta ja työntekijästä.

Osiota kuuluisi täydentää laajem-

maksi vielä haastatteluilla ja kysely-

illä, jotta kuva täyttäisi vaatimukset. 

Katsoin alueen merkityksen tässä 

opinnäytetyöni laajuudessa pieneksi. 

5.2

Näin totesin tutkimisen paremmaksi 

jättää pintaraapaisuksi, jossa käy ilmi 

lähinnä joitakin tärkeitä perusasioita. 

Katsaukseen jää näin mahdollisuus 

täydentää sitä myöhemmin opinnäyte-

työn valmistuttua.

Kuvat 15

Kuvio 5. Hyödyt ja haitat

Kuvio 6. Tehtävät ja tavoitteet
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5.2.1
Asiakkaan kannalta prosessin hyötyjä 

ovat selkeys, helppous ja ymmärretyksi 

tuleminen. Ensimmäisenä kohtana on 

myyjien helppo tavoitettavuus, jolloin 

prosessi saadaan mahdollisimman hel-

posti aluilleen. Seuraavana hyötynä on 

tuleminen ymmärretyksi. Näin asiakas 

ei jää epätietoiseksi siitä, tuleeko hän 

saamaan sen mitä halusi. Prosessin 

selkeys on tärkeä asia niin asiakkaan, 

kuin työntekijän näkökulmasta. Pros-

essin selkeys vähentää epätietoisuutta 

ja luo tietynlaista turvallisuuden tun-

netta siitä, että kaikki menee oikein. 

Lopputulos on erittäin tärkeä asiak-

kaalle. Hänen täytyy kokea saaneensa 

vähintäänkin sen mitä halusi ajallaan. 

Ongelmina asiakkaan kannalta ovat 

myyjien huono tavoitettavuus prosessin 

alussa. Jos asiakas kokee tulleensa 

väärin ymmärretyksi tai epävarmaksi 

mitä seuraavaksi tapahtuu, prosessi on 

epäonnistunut. Ajan puutteella tarkoitan 

tässä ajan puutetta asiakkaan tarpeen 

hoitamiseen. Tuotannossa voi olla jon-

oa. Myyjät voivat olla kiireisiä ja muiden 

puheluiden parissa jne. Jos lopputu-

loksena on jotain muuta kuin haluttiin, 

ollaan huonoimmassa mahdollisessa 

vaihtoehdossa asiakkaan kannalta. 

Toimituksen myöhästyminen, sis-

ältäminen vääriä tuotteita tai rikkinäisiä 

tuotteita on epäedullista asiakkaan 

näkökulmasta.

Asiakkaan tehtävät prosessissa on 

tarjouspyynnön lähetys. Hänen tulee 

myös tietää mitä tavoittelee tilalta. Jos 

halutaan tilasuunnittelua, tarvitaan 

tilan piirustukset, joiden perusteella tila 

suunnitellaan. Asiakkaan täytyy määrit-

tää haluamansa tuotteet ja vastata 

tilaukseen, joko tilaamalla, tai jättämällä 

Asiakaskuva

tilaamatta. Viimeinen tehtävä on odot-

taa tuotteiden saapumista.

Asiakkaan tavoitteet ovat tyytyväisyys, 

nopeus, helppous jne. Asiakaan pää 

tavoite on saavuttaa haluamansa, oli 

se sitten tilakokonaisuus tai tietyntyyp-

pinen tuote. Arvomaailmana tilakoko-

naisuuden sisustamisessa voivat olla 

esim. kotimaisuus ja viihtyisyys.

Kuvio 7. Asiakaskuva

Kuvio 8. Asiakaskuva 2
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Työntekijän kannalta prosessin hyö-

tyjä ovat selkeys ja ymmärrettävyys. 

Kun asiat toimivat, työntekijä tietää, 

mitä häneltä vaaditaan ja tietää, mitä 

hänen täytyy tehdä. Häneen luotetaan 

ja hän kykenee luottamaan työy-

hteisöön. Työntekijällä on käytössä tai 

helposti saatavilla materiaali, jonka 

hän tarvitsee työhönsä. Työntekijällä 

on kaikki työkalut, jotka hän työhönsä 

tarvitsee. Työntekijä nauttii työstään ja 

on hyvinvoiva.

Ongelmina työntekijän kannalta ovat 

luottamuspula kumpaankin suuntaa, 

muiden työntekijöiden häneen ja hä-

nen muihin työntekijöihin. Vääränlai-

set tai puutteelliset työkalut ja tiedot 

luovat työstä erittäin haasteellista. 

Myös työnmäärä tulisi olla sopiva, 

jolloin saavutetaan parhaat tulokset. 

Liiallinen työnmäärä lisää stressiä ja 

tätä kautta poissaolojen määrää ja 

vähentää tuottavuutta. Epätietoisuus 

mitä ympärillä tapahtuu aiheuttaa 

haasteita. Jos työntekijä ei tiedä mitä 

ympärillänsä tapahtuu, hän ei vält-

tämättä osaa tehdä työtä, joka tukee 

seuraavia vaiheita parhaalla mah-

dollisella tavalla.

 

Työntekijän tehtäviin kuuluu tehdä 

työnkuvansa mukaiset tehtävät. Hä-

nen tehtäviinsä kuuluu tämän ohella 

kehittää osaamistaan, ymmärtää oma 

työnsä ja huomioida muut työssään. 

Hänen täytyy ymmärtää mitä tapahtuu 

ennen hänen osaansa prosessia ja se 

mitä tapahtuu sen jälkeen.

Työntekijän tavoitteisiin kuuluu 

saavuttaa tyytyväisyys, viihtyä 

työssään ja löytää hyvä työyhteisö. 

Hän haluaa saada paljon aikaan ja 

5.2.2 Työntekijäkuva

kokea olevansa merkittävä. Saavut-

taa tieto ja ymmärrys. Tieto, jonka 

tarvitsee työtehtäviinsä ja ymmärrys 

siitä, mitä ympärillä tapahtuu ja mitä 

häneltä vaaditaan. Työntekijä tavoit-

telee myös flow-tilaa, jossa työ liukuu 

hyvää vauhtia eteenpäin. Hän halu-

aa myös käyttöönsä välineet, jotka 

tekevät työstä helppoa.

Kuvio 9. Työntekijäkuva

Kuvio 10. Työntekijäkuva 2
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5.3 Brainstorm

Työpöytä voisi näyttää tältä. Se kät-

kisi sisäänsä tiedot työntekijän omis-

ta tehtävistä, hänen tarvitsemistaan 

tiedoista ja ohjelmista joita hän käyt-

tää työhönsä. Parhaimmillaan työ 

saadaan selkeäksi ja vaivattomaksi 

ja kyetään optimoimaan tarvittavat. 

Työpöydän sisällön lisäksi työnteki-

jällä on käytössään seinätilaa tar-

vittaville ja työntekoa edesauttaville 

tiedoille, jolloin työstä tulee todella 

paljon helpompaa ja vaivattomampaa.
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Koen saaneeni opinnäytetyöstäni 
parhaan hyödyn lähteisiin pere-
htymisestä, sekä haastatteluista ja 
nykytilakuvauksen muodostamis-
esta. Lean tarjosi hyvän näkemyk-
sen siitä, miten asiat hoidetaan 
järkevästi. Koen Leanista olleen 
hyötyä myös opparityöskente-
lyssäni. Pystyn hyödyntämään ajat-
telumallia myös tulevaisuudessa. 

Haastatteluista opin keräämään 
oikeanlaista tietoa, jota kyetään 
hyödyntämään tulevassa. Haas-
tattelut haastoivat itseäni, sillä 
oletin saavuttavani halutun tiedon 
paljon helpommalla. Haastattelu-
iden kysymysten kohdentaminen 
on kuitenkin yksi olennaisimmista 
asioista haastatteluissa. Kun mu-
otoilet kysymykset riittävän tarkasti 
ja selkeästi, kykenet saavuttama-

an halutun lopputuloksen vaivat-
tomammin.

Nykytilakuvauksen teko sujui yllät-
tävän mutkattomasti lopulta. Vaihe 
sisälsi paljon mielenkiintoista fak-
taa yrityksen toiminnasta. Nykyt-
ilan avulla näin yrityksen toimin-
nan entistä laajempana. Tilanne 
on sama kuin maailman karttaa 
piirtäessä mieleensä. Näkee kaik-
en itseä lähellä olevan tarkemmin 
ja suurempana, kuin alueet oman 
vaikutusalueen ulkopuolella. Olen 
ollut Kuopion Woodi Oy:llä töissä 
niin tuotannon puolella, kuin har-
joittelussa mallinnuksen puolella. 
Työskentely on jättänyt kuitenkin 
muut alueet harmaammaksi, mutta 
opinnäytetyöni aikana olen saanut 
prosessin ”harmaat alueet” vähen-
emään ja kirkastumaan.

Pohdinta Tavoite

Kehitysideoiden ja uusitilan mu-
odostus olivat prosessin vaikein 
osuus, sillä aikataulu alkoi tulla 
astaan ja kiire todella painaa päälle. 
Sain vasta opinnäytetyöni viimeis-
inä päivinä luotua kehityskelpoi-
simmat ideat. Olen näihin Leanin 
pohjalta muodostuneisiin ajatuksi-

in erittäin tyytyväinen.

Kokonaisuutena minun on vaikea 
muodostaa eksaktia mielipidettä 
opinnäytetyöstäni. Olen esime-
rkiksi tyytyväinen haastattelujen 
pohjalta luotuun nykytilaan. Haas-
tattelut muodostuivat yllättävän 

6.
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haasteellisiksi haastateltavien 
aikataulujen ja kysymyksien mu-
otoilun osalta ja niihin kului aikaa 
näiden seurauksena mielestäni 
liikaa. Lisäksi nykytilakuvauksen 
jälkeinen sosuus lähti todella todel-
la tahmeasti liikkeelle ja jouduin 
lopulta poistamaan muutaman 
sivun opinnäytetyötäni käsittelevää 
sisältöä asioiden rönsyilyn takia. 
Viimeisten viikkojen osuuteen olen 
tyytyväinen. Varsinkin työtekijää 
henkilökohtaisella tasolla käsittel-
eviin ideoihin.

Miten jatko? Uskon että prosessin 
kehittäminen jatkuu vielä yrityk-
sessä. Luomani pohjamateriaalin 
pohjalta voidaan lähteä kehit-
tämään prosessia, niin henkilö-
kohtaisella kuin kokonaisuuden 
tasolla. Nyt on luotu pohja tulevalle 

kehittämiselle, josta voidaan lähteä 
jatkamaan kohti järkevämpää ja 
toimivampaa rakennetta. Näen, että 
kehitys tulisi tapahtua jatkumona 
ja aloittamamme kehitysprosessilla 
yrityksessä ei olisi tällöin deadlin-
ea. Näin yritys kykenisi muovautu-
maan koko ajan parempaan suun-
taan.

Kiitokset Hannu Oksaselle opin-
näytetyön ohjauksesta, Sampo 
Riihimäelle avusta ja opinnäytetyön 
ohjauksesta, Mika Rissaselle mah-
dollisuudesta toteuttaa opinnäytet-
yö ja muille opinnäytetyössä muka-
na olijoille. 

Ville Kahelin 3.5.2019 Kuopio

Pohdinta 6.6.
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