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1 Johdanto 

Optisella alalla ulkoistamisen trendi eli työn hankkiminen yrityksen ulkopuoliselta toimi-

jalta on ollut nähtävissä jo pitkään. Suunta tuntuu olevan suurten toimijoiden puolelta 

selvä. Optisen alan toimialastrategian (2012) mukaan hiontatyö siirtyy ulkomaille suuriin 

yksiköihin, joissa tehdään massatuotantoa (Suomen optinen toimiala 2012: 12). Tämä 

luo optiselle alalle kilpailua sekä laadun että toimitusaikojen muodossa. 

Suomessa toimivien reunahiomoiden määrä on pienentynyt niiden vähäisen tarpeen 

vuoksi. Opinnäytetyössä tarkastellaan, mitkä tekijät ovat alaa tähän tilanteeseen vieneet. 

Tilanteeseen vaikuttavia seikkoja on monia, ja riippuen siitä, kuka tilannetta arvioi, on 

tietyillä tekijöillä enemmän vaikutusta kuin toisilla. 

Kiinnostus optisen alan pajatoiminnan tulevaisuutta kohtaan heräsi syksyllä 2018, jolloin 

esillä oli koko ajan vähentyvä koulutuksen pajaopetus ja liikkeiden vähäinen pajatoi-

minta. Omissa työpaikoissamme reunahionta ja silmälasien valmistus on ulkoistettu ko-

konaan ja tilatut työt tulevat valmiina paketteina. Reunahiontaa tekevät liikkeet ovat sel-

vässä vähemmistössä ja tämä herätti pohtimaan, kuinka kannattavaa Suomessa reuna-

hionnan teettäminen on.  

 

Alun perin tavoitteena oli luoda reunahionnasta ja pajatoiminnasta mahdollisesti vieraan-

tuneille optikoille opas, jonka sisältö perehdyttäisi lukijansa takaisin tähän maailmaan. 

Kysymykseksi nousi kuitenkin pian se, onko tällaiselle oppaalle tarvetta tulevaisuudessa. 

Tuleeko reunahionta ylipäätään säilymään Suomessa ja millaisessa muodossa? 

 

Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Essilor Oy:n kanssa ja yhteistyökumppanin toivei-

den perusteella aihe suuntautuu pohtimaan reunahiontaa, sen kannattavuutta ja sen 

mahdollisia tulevaisuudenkuvia. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiksi muodostuu myös 

omien pohdintojemme kautta lopulta seuraavat kysymykset: 

 

 Mitkä tekijät vaikuttavat reunahionnan kannattavuuteen Suomessa? 

 Millaista reunahiomoiden arki on nykyään, ja miten se tulee mahdollisesti muut-

tumaan tulevaisuudessa? 
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Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmin puolistrukturoitujen ja 

strukturoitujen haastatteluiden muodossa. Haastattelut kerättiin alkuvuoden 2019 ai-

kana. Vastauksia saatiin kuudessa eri yrityksessä työskenteleviltä yhdeksältä henkilöltä 

eri puolelta Suomea. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaista optisilla reuna-

hiomoilla ja pajoilla toimiminen on ollut, ja millainen reunahiomoiden tulevaisuus voisi 

olla asiantuntijahaastatteluiden perusteella. Työn tavoitteena on lisätä optisen alan työn-

tekijöiden tietämystä reunahiomoista ja niiden työskentelytavoista tällä hetkellä sekä tu-

levaisuudessa.  

 

Opinnäytetyössä käsitellään reunahionnan periaatteita ja sen historiaa. Teoriaosuu-

dessa esitellään lyhyesti reunahionnan kehittymistä viime vuosikymmenien aikana. Tä-

män lisäksi käsitellään haastatteluissa esiin nousevia tärkeitä tekijöitä reunahionnan tu-

levaisuutta ajatellen.  
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2 Reunahionta ja sen historia 

Suomen nykyisen optisen alan liikkeiden juuret juontavat optisiin instrumenttivalmistajiin 

sekä kulta- ja kellosepänliikkeisiin. Aluksi silmälaseja myytiin vain sivutoimellisesti. Sil-

mälasien valmistus oli pitkään käsityöläisammatti, jossa korostui silmälasit itsessään 

tuotteena. (Raustela 1991: 10.) 

Silmälasien tarve kasvoi kirjapainotaidon keksimisen yhteydessä ja lukutaidon yleisty-

essä. Ensimmäiset silmälasien valmistajat sijoittuvat 1400-luvun puoliväliin Saksan 

Nürnbergiin. Yleisesti laajempi silmälasien valmistuksen aloitus sijoittuu 1700-luvun Eng-

lantiin. Linssejä valmistettiin myös Ruotsissa, mutta saksalaiset linssit säilyttivät osuu-

tensa, sillä ne olivat halvempia ja suunnattu tavallisen kansan käyttöön. Ruotsissa val-

mistetut linssit olivat laadukkaampia, mutta Suomen alueella niitä ei valmistettu. Kehyk-

siä valmistivat Suomessa yksittäiset kultasepät, ja linssit saatiin ulkomailta. (Raustela 

1991: 11−12.) 

1800-luvun alkupuolella ensimmäiset merkittävät optikot alkoivat harjoittaa ammattiaan 

Suomessa. Pelkällä silmälasien myynnillä ei kuitenkaan vielä tuolloin tullut toimeen ja 

ammattia leimasi käsityöläisyys. 1880-luvulla Helsinkiin perustettiin ensimmäiset optik-

koliikkeet, jotka keskittyivät silmälaseihin. Ennen sitä silmälasit olivat osa kauppiaiden 

valikoimaa, mutta pelkkiä erikoisliikkeitä ei ollut. (Raustela 1991: 18−19, 72.) 

Ensimmäinen suomalainen linssihiomo perustettiin sodan aikaan vuonna 1944, kun op-

tikkoliikkeiden varastot hupenivat toimitusvaikeuksien vuoksi. Laitteet linssien hiontaan 

ja valmistukseen saatiin vuonna 1946, ja silloin hiomo on päässyt aloittamaan toimin-

tansa. Valmistettu raakalasi ei koskaan saavuttanut samaa laatua kuin ulkomailta tuotu, 

mutta se oli tuontisäännöstelyn aikana parasta, mitä oli tarjolla. (Raustela 1991: 

131−132.)  

1950-luvun alkupuolella saksalaiset ja yhdysvaltalaiset linssihiomot saatiin taas kunnolla 

toimintaan ja suomalaisten linssien valmistus väheni vähitellen. Hiomoissa käytettiin ul-

komaalaisia linssejä, ja osa silmälaseista tilattiin valmiina ulkomailta. Töiden ulkoistami-

nen on siis jo varhaisessa vaiheessa tullut osaksi Suomen optista alaa. Tästä eteenpäin 

tukkuliikkeiden valmislasivarastot käsittivät enää tavallisimmat linssit ja vahvuudet, eri-

koisemmat linssit tilattiin tilanteen vaatiessa. (Raustela 1991: 136−138.)  
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2.1 Linssien valmistus ja hionta 

 

Linssien valmistus jaetaan kahteen osaan; raakalinssin valmistamiseen tarvittavalla voi-

makkuudella ja linssin reunahiontaan. Perinteinen valmistustapa linsseille on ollut lasi-

kappaleen muotoilu metallityökalulla, jolla saadaan kappaleeseen haluttu kaarevuus 

hankaamalla lasia työkalua vasten. Tätä menetelmää on käytetty lasin lisäksi myös CR-

39-materiaalin muotoiluun. Tooristen eli astigmatiaa korjaavien linssien massavalmistuk-

seen alettiin käyttää generaattorilaitetta ja ratasta, joka hioo linsseille toorisen muodon. 

(Fowler & Petre 2001: 56−57.) 

 

Raakamuovilinssejä valmistetaan pääosin kahdella eri tavalla. Lämpömuovattavista ma-

teriaaleista, kuten polykarbonaatista, valmistettavat linssit tehdään ruiskuvalamalla ja 

jossain tapauksissa kuivaleikkaamalla. CR-39:stä ja muista lämpökovettuvista materiaa-

leista valmistettavat linssit valetaan nestemäisistä molekyyleistä lasimuotteihin. Ensim-

mäisten kaksi- ja monitehojen kehitys oli sidottua saatavilla oleviin valmistustekniikoihin 

ja -materiaaleihin. Kaksi- ja moniteholinssejä valmistetaan esimerkiksi metallityökalulla 

hankaamalla, muotteihin valamalla, jyrsinkoneiden avulla tai yhdistämällä eri voimakkuu-

della olevia kiekkoja toisiinsa. Kun linssin etu- ja takapinnat on viimeistelty, linssiä kut-

sutaan raakalinssiksi. Seuraava prosessi on raakalinssin reuna- eli muotoonhionta. 

(Fowler & Petre 2001: 58−60.) 

 

Ennen linssin reunahionta tehtiin käsin, käsitahkolla. Nykyään reunahiontaan käytetään 

lähes ainoastaan automaattisia hiontakoneita. Vain linssien viimeistelyyn, esimerkiksi te-

rävien reunojen pyöristämiseen, saatetaan käyttää käsitahkoa. (Fowler & Petre 2001: 

60.) 

 

Reunahiontaa varten linssin taittovoiman ja optisen keskipisteen tulee olla määritetty oi-

kein. Linssi keskiöidään halutunlaiseksi valontaittomittarilla, jonka jälkeen linssiin asen-

netaan niin sanottu hiontatutti. Tämän avulla linssi kiinnitetään hiontakoneeseen ja kone 

hioo linssin halutun muotoiseksi. (Brooks & Borish 2007: 593−603.) Jotta hiontakone 

hioo linssin kehykseen sopivaksi, tarvitaan kehysaukosta malli. Tämä malli voi olla fyy-

sinen muovista tehty mallikappale tai kehyspiirturilla tehty digitaalinen malli tietokoneen 

muistista. Kehyspiirturi lukee kehyksen muodon ja lähettää sen eteenpäin digitaalisesti. 

Kehyspiirturi voi olla osana hiomakonetta tai erillinen laitteensa joko hiomakoneen vie-

ressä tai erikseen sijoitetussa tilassa. (Brooks & Borish 2007: 593−603; Fowler & Petre 

2001: 60.) 
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2.2 Silmälasien valmistamisen raja-arvot 

Kehys- ja linssimerkintöjen tunteminen on keskeinen osa oikeaoppista silmälasien tilaa-

mista ja valmistamista. Silmälasien toimivuuteen vaikuttaa moni tekijä ja oikeanlaisen 

kehyksen valinta, ja silmälasilinssien ominaisuudet yhdessä vaikuttavat lasien toimivuu-

teen. (Brooks & Borish 2007: 17.) 

  

Hyvä silmälasimääräys, mitoitus ja asennus on tehtävä huolellisesti. Tällä vältetään ei-

toivottu prismavaikutus, jolloin linssien rakenne toimii niin kuin on suunniteltu. Erityisesti 

moniteholinsseissä ja suurissa voimakkuuksissa täytyy näiden kaikkien toteutua. Lins-

sien ja kehysten valinnassa on otettava huomioon pintaväli, kehysaukon koko ja muoto 

sekä asiakkaan silmäteräväli toimivan ratkaisun saamiseksi.  Nykyään yleisemmin käy-

tetään boxing-menetelmää, jonka avulla linssien merkinnät tehdään. Boxing-menetelmä 

syntyi datum-menetelmän pohjalta, jossa hyödynnetään kahta horisontaalista linjaa kes-

kiviivan ja keskikohdan saamiseksi linssiin. Boxing-menetelmän merkinnöissä hyödyn-

netään kahta horisontaalista ja lisäksi kahta vertikaalista linjaa, joilla luodaan linssin ym-

pärille laatikko. Suurin osa tarvituista mitoista saadaan selville tällä tavalla, ja merkintö-

jen perusteella voidaan myös laskea tarvittava linssin halkaisija. (Brooks & Borish 2007: 

17−18; OptoPrep 2017.) 

 

Kuvio 1. Boxing-menetelmä (Brooksia ja Borishia 2008: 18 mukaillen). 

 

Kehyksen KV (keskiöväli) - PD (silmäteräväli) + suurin halkaisija (ED) = minimi linssin 

halkaisija. Usein halkaisijaan lisätään pari millimetriä hiontavaraa hiomisen helpotta-

miseksi. (Brooks & Borish 2007: 19−20; OptoPrep 2017.) 
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Suurimpaan osaan kehyksistä merkitään kolme mittaa: kehyksen linssiaukon horison-

taalinen leveys, linssien välinen leveys (nenäsilta) ja aisan pituus. Merkinnällä 54 / 18 

145 tarkoitetaan linssiaukon olevan 54 millimetriä ja nenäsillan 18 millimetriä. 145 mer-

kitsee taas aisojen pituutta. (OptoPrep 2017.) 

 

2.2.1 Progressiiviset linssit 

Progressiivisten linssien käyttäjien kehyksien tulisi olla riittävän korkeat, ja niiden panto-

skooppisen kulman tulisi olla sopiva, jotta progressiivisen linssin kauko- ja lähioptiikka 

saadaan parhaaksi mahdolliseksi. Mitä lähempänä progressiivinen näköalue on silmää, 

sitä suuremmat näköalueet linssissä ovat. Pantoskooppinen kulma auttaa myös prog-

ressiivisen linssin lukualueen tuomista lähemmäksi, jolloin lukualue on suurempi. 

(Brooks & Borish 2007: 49.) 

Myös kehyksen muoto on tärkeä ottaa huomioon progressiivisia linssejä ajatellessa. Jos 

linssimuodosta puuttuu liian paljon alempaa nasaalista aluetta, pienenee lukualue pal-

jon. Esimerkiksi perinteisissä pilottimallisissa kehyksissä tämä ongelma korostuu. Hyvä 

kehys progressiivisille linsseille on sellainen, jossa on vertikaalista korkeutta kehyksen 

nenänpuoleisella osiolla. Aina kuitenkaan tyyli ja käytännöllisyys eivät kulje käsi kä-

dessä. (Brooks & Borish 2007: 49.) 

2.2.2 Kehyksen koko ja linssin paksuus 

Linssit valitaan optisten ominaisuuksien mukaan, mutta samalla tietyissä linsseissä tulisi 

ottaa huomioon niiden esteettinen puoli. Tällaisia linssejä ovat suuret voimakkuudet mii-

nus- ja pluspuolella, jotka huomattavasti pienentävät tai suurentavat silmiä sekä kasvoja 

niiden takana. (Brooks & Borish 2007: 49.) 

Suurissa voimakkuuksissa tulee ottaa huomioon kehyksen koko, isoja kehyksiä olisi pa-

rempi välttää. Miinuslinssit paksunevat reunoille päin ja suuremmassa kehyksessä tä-

män huomaa. Reunapaksuuden piilottamisessa kannattaakin käyttää pyöreämpiä ke-

hyksiä, jolloin linssin reunasta tulee siistimpi. Kehys ei myöskään saisi olla leveämpi kuin 

käyttäjänsä kasvot. Suuret miinusvoimakkuudet leveässä kehyksessä saavat käyttä-

jänsä kasvot näyttämään kapeammilta linssien läpi. (Brooks & Borish 2007: 49.) 

Myös pluslinsseissä tulisi välttää suuria kehyksiä, sillä niissä linssin keskipaksuus on 

suurempi ja niistä tulee painavammat. Suuret plusvoimakkuudet suurentavat käyttäjänsä 
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silmiä ja linssin halkaisijan suurentuessa suurenee samalla myös keskipaksuus. Tämä 

lisää entisestään linssien silmiä suurentavaa vaikutusta. Linssin koko ei ole ainut keski-

paksuutta lisäävä tekijä, vaan siihen vaikuttaa myös linssin muoto. Linssin muodon poi-

ketessa pyöreästä tai ovaalista, tulee linssistä paksumpi ja suurempi. (Brooks & Borish 

2007: 52.) 

Esimerkiksi Precal-menetelmällä pystytään määrittämään ja optimoimaan hiotun linssin 

paksuus linssin ja kehyksen muodon, silmälasireseptin ja keskiöimisen perusteella. Pre-

cal laskee pienimmän mahdollisen linssin keskipaksuuden, jolla linssi voidaan vielä 

tehdä. Menetelmää käytetään asiakkaan toiveesta, tai jos varastolinssejä ei voida hyö-

dyntää kehystyypin vuoksi. (CorrOptical 2019.) 

2.3 Kehittyvä teknologia 

 

Silmälasilinssien teknologia kehittyy vauhdilla, ja silmälasilinssi on esimerkki korkean 

teknologian perikuvasta. Digitalisaation avulla voidaan valmistaa yksilöllisiä silmälaseja 

ja automatisoitu tuotanto lisääntyy. (Suomen optinen toimiala 2012: 11-12.) Perinteisen 

hiontatavan lisäksi uutena mahdollisuutena markkinoille on tullut viime vuosina 3D-tulos-

tustekniikka. Se on tehokas menetelmä, jossa luodaan esine tulostamalla viipaloitu osio 

kerrallaan, kunnes esine on valmis. 3D-tulostuksen avulla perinteisessä valmistusteolli-

suudessa voidaan saada aikaan aiempaa räätälöidympiä sekä luovempia toimintoja ja 

ratkaisuja. (Chen ym 2016: 26.) Constablen, Lewisin ja Squiresin (2015) mukaan 3D-

tulostustekniikat ovat tehokkaita monimutkaisten optisten rakenteiden valmistamiseksi. 

Viime aikoina 3D-tulostus on avannut mahdollisuuden luoda optisia elementtejä nope-

asti, edullisesti ja monipuolisesti. (Constable, Lewis & Squires 2015: 8.) 

 

3D-tulostus kannustaa käänteiseen globalisaatioon eli deglobalisaatioon, jossa tuotanto 

siirtyy takaisin teollisuusmaahan. Lisäksi deglobalisaatioon kannustavat automaatio ja 

tuotannon robotisointi, jolloin teknologinen kehitys hillitsee esimerkiksi eettisiä näkökoh-

tia pitkällä aikavälillä. (Ndubisi & Nygaard 2016: 9.) Valmistuksen siirtäminen lähemmäs 

markkinoita usein pienentää kuljetuskustannuksia (Ali-Yrkkö 2006: 11). 
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3 Hyödykkeen hinta ja laatu 

Tuotteen hinta on sen voimakkain ominaisuus. Se on ainoa keino, jolla palvelun tuottaja 

voi viestiä hyödykkeensä laadusta, odotetusta asiakaskunnasta sekä oman yrityksensä 

osaamisesta ja työntekijöiden ammattitaidosta. (Rissanen 2007: 212.) Hinta on lisäksi 

markkinoinnin kilpailukeinoista ainoa tekijä, joka tuottaa yritykselle rahaa. Muut markki-

noinnin elementit, kuten jakelu ja viestintä, tuottavat yritykselle vain kuluja. (Armstrong & 

Kotler 2010: 330.) 

 

Hyödykkeen laatu tulisi määritellä samoilla tavoin kuin asiakkaat sen kokevat, jolloin laa-

dun parantamiseen pyrkivässä toiminnassa voidaan keskittyä oikeisiin toimenpiteisiin 

(Grönroos 2009: 100). Kuluttajiin on optisella alalla iskostunut mielleyhtymä hinnan ja 

laadun liittymisestä toisiinsa. Moni kokee vanhan sanonnan “Hyvää ei saa halvalla” pä-

tevän. Tämän vuoksi markkinoilla harrastetaan hintadifferointia eli hinnan porrastamista 

eri asiakasryhmille heidän maksuvalmiutensa mukaisesti. Hintadifferoinnilla yritykset voi-

vat muuttaa hyödykkeensä hintaa sijainnista, ajasta, tuotteesta tai asiakkaasta riippuen. 

(Rissanen 2007: 36, 124.) Optisella alalla hintadifferointia esiintyy esimerkiksi silmäla-

sien myynnissä, eri tasoisia silmälasilinssejä myydään eri hintaan ja eri kohderyhmille 

on erilaiset hinnoittelut. Esimerkiksi useissa liikkeissä opiskelijoille tai yrityksen sopimus-

kumppaneille on omat hintansa. 

3.1 Hinnoittelu 

Hinnoittelu tarkoittaa tuotteen tai palvelun eli hyödykkeen hinnan määrittämistä. Hinnoit-

telun lähtökohtana on se, että hyödykkeen hinnan tulee kattaa sen valmistuskustannuk-

set sekä yrityksen voittotavoite. Yrityksen menestymisen kannalta hinnoittelu on tärkein 

yksittäinen tekijä. Hinnoittelussa on huomioitava muun muassa tuotteen kustannukset, 

kilpailijoiden hinnat, tuotteen elinkaari, saatavuus, sesonki ja yrityksen oma voittotavoite 

ja markkina-asema. (Alhola & Lauslahti 2000: 221−222.)  

Optisella alalla kulut on perinteisesti katettu tuotemyynnin tuloilla (Suomen optinen toi-

miala 2012: 14). Silmälaseja hinnoiteltaessa niiden hinta koostuu näöntarkastuksesta, 

kehyksistä, linsseistä ja sovituksesta sekä optikkoliikkeen lisäpalveluista ja muista ku-

luista. Myytävien tuotteiden hintaan sisällytetään yrityksen ilmoitus-, liiketila-, henkilö-

kunta-, ketju- ja hallintokulut. (Karjalainen 2019.) 
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Monesti yritykset ajautuvat markkinoilla hintakilpailuun. Hinnoittelun voimaan uskotaan 

vielä vahvasti, sillä monesti sitä käytetään ainoana kilpailukeinona. Tämä saattaa johtaa, 

varsinkin pieni- ja keskikokoisilla yrityksillä, yrityksen romahdukseen, mikäli kilpailutilan-

teen analysointi ja pohtiminen jää yritykseltä tekemättä. (Rissanen 2007: 36.) Optiselle 

toimialalle hintakilpailu on tullut jäädäkseen, mikä näkyy tuotteiden myyntikatteiden ro-

mahtamisena. Tämän vuoksi monen, varsinkin pienen, toimijan kannattavuus on entistä 

alhaisempaa. (Suomen optinen toimiala 2012: 5.) Hyödykkeen hinnan muutos vaikuttaa-

kin sen kysyntään huomattavasti nopeammin kuin esimerkiksi muutokset markkinointi-

viestinnässä (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. 2005: 7). 

 

Hinnoittelussa on kolme eri perusvaihtoehtoa; kustannus-, markkina- ja arvoperusteinen 

hinnoittelu (Kaario, Pennanen & Storbacka 2004: 113; Rissanen 2007: 212). Kustannus-

perusteisessa hinnoittelussa hyödykkeen hinta perustuu sen kustannuksiin, johon lisä-

tään voittomarginaali. Markkinaperusteisessa hinnoittelussa hyödykkeen hinta perustuu 

kysynnän ja tarjonnan väliseen tasapainoon markkinoilla, jolloin hyödykkeen katteet 

vaihtelevat markkinahinnan mukaan. Arvoperusteisessa hinnoittelussa hyödykkeen 

hinta perustuu arvoon, jonka toimittaja luo omalla ratkaisullaan asiakkaalle. (Kaario, Pen-

nanen & Storbacka 2004: 113; TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. 2005: 12, 

36.) 

3.2 Laadun kokeminen 

Asiakkaiden kokemalla laadulla on kaksi puolta, tekninen ja toiminnallinen, eli toisin sa-

noen mitä ja miten. Palveluun vaikuttaa lopputuloksen lisäksi asiakkaan ja palveluntuot-

tajan vuorovaikutus sekä se, mitä palvelutilanteessa tapahtuu. Teknistä puolta optisella 

alalla ovat valmiit silmälasit palveluprosessin lopputuloksena. Toiminnallinen osa liittyy 

asiakaspalveluun ja palveluun kokonaisuutena. Toiminnallisessa puolessa korostuu se, 

miten lopullinen tuotos toimitetaan asiakkaalle. Tässä asiakkaan laatukokemukseen liit-

tyy asiakaspalvelijan olemus ja käyttäytyminen. Lisäksi asiakkaan käsitys laadusta 

muokkautuu palvelutilanteessa käytettyjen sanojen ja sen mukaan, miten asiakaspalve-

lija on hoitanut tilanteen. (Grönroos 2009: 101.) 

 

Asiakkaan kokemukseen laadusta voivat vaikuttaa myös muut samanaikaisesti palvelua 

käyttävät henkilöt sekä samankaltaiset muut palvelut. Laadun käsitykseen liittyy myös 

palvelun saatavuus sekä se, millaista samanaikaisesti tapahtuva tuotanto- ja kulutustoi-

minta on. Myös palveluntuottajan imago on oleellinen osa laadun käsitteen muodosta-

misessa. Jos mielikuva palvelusta on myönteinen, pienet ongelmat palveluprosessissa 
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annetaan helpommin anteeksi. Jos ongelmia on paljon, voivat ne vaikuttaa palvelun ima-

goon negatiivisesti, ja laatu koetaan kokonaisuutena huonompana. (Grönroos 2009: 

101−102.) 

 

 

Kuvio 2. palvelun laatu-ulottuvuudet (Grönroos 2009: 103 mukaillen). 

 

Lisäarvoa laatuun antavat useat palveluun liittyvät prosessit, kuten toimitukset, asiakas-

palvelukoulutus sekä valitusten käsittely. Jos esimerkiksi reklamaatiot hoidetaan hyvin, 

mutta prosessi on monimutkainen ja aikaa vievä, saattaa asiakas kokea laadun huonom-

pana. Palvelun toiminnallinen laatu on tässä tapauksessa ollut alhainen, vaikka lopputu-

los olisikin saatu halutunlaiseksi. (Grönroos 2009: 102.)  

3.3 Laatu optisella alalla 

Suurin osa hiomotöistä on ulkoistettu ulkomaille, mikä pidentää lasien toimitusaikaa. 

Laadun kontrollointi teknisiltä osiltaan on näin ollen siirtynyt suurilta osin Suomen ulko-

puolelle. Suomessa tehtäviin reunahiontoihin voidaan vaikuttaa enemmän. Varsinkin pa-

jalliset optikkoliikkeet voivat vaikuttaa asiakkaan valitsemaan kehykseen ja linsseihin. 

Laadullisesti tekninen lopputulos voi muodostua paremmaksi, mutta samalla tulee ottaa 

huomioon palvelun ja laadun hinta. Myös ulkoistettujen töiden laadun tulee olla riittävän 

hyvä, jotta se vastaa asiakkaan odotuksia. (Solla 2013.) 

 

Jos asiakkaiden tarpeet ja odotukset palvelusta täyttyvät, niin lopputuloksen merkitys 

vähenee. Lopputulos voi olla hyvä, mutta se ei välttämättä tarkoita, että asiakkaat koki-

sivat palvelun laadukkaana. Esimerkiksi kilpailijoiden tuotteet vaikuttavat käsitykseen 

laadusta. (Grönroos 2009: 104−105.) Optisella alalla kilpaillaankin myös enenevissä 
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määrin palveluprosessien kautta. Suurin osa suomalaisista ostaa edelleen silmälasinsa 

optikkoliikkeistä ja muunlainen ostaminen on marginaalista. Uusia mahdollisuuksia sil-

mälasien hankkimiseen ovat verkkokaupat, joissa ei ole ylimääräisiä välikäsiä. Uhkana 

on se, että kauppa siirtyy suomalaisten toimijoiden ohi. Optisen alan tuleekin nopeuttaa 

toimintaansa ja reagoida verkko-ostamisen tuomiin haasteisiin. Optikkopalveluiden tulee 

tehdä toiminnastaan sellaista, että asiakas jatkaa ostosten tekemistä optisissa liikkeissä. 

Liikkeillä on mahdollisuus osallistua enemmän asiakkaan päätöksentekoon esimerkiksi 

lisäämällä omaa verkkokauppaosuuttaan perinteisen paikan päällä tehtävän toiminnan 

lisäksi. (Suomen optinen toimiala 2012: 7, 10−11.) 

 

Toisaalta palveluntarjoajien ja niiden kuluttajien suhteet ovat usein kestäviä. Jos palvelu 

on koettu hyvänä, se täyttää asiakkaan sille asettamat odotukset ja kriteerit. Asiakkaiden 

halukkuus käyttää samaa palvelua jatkossa vahvistuu, jos asiakas on ollut saamaansa 

palveluun ja tuotteeseen tyytyväinen. Erittäin tyytyväiset asiakkaat ovat muita herkempiä 

käyttämään samaa palvelua uudestaan sekä levittämään sanaa eteenpäin. (Grönroos 

2009: 177.)  

 

Pienemmät yritykset voivat vaikuttaa palveluidensa laatuun isompia ketjuja nopeammin 

ja tehdä asiakkaille sovitettuja erityisratkaisuja. Tämä saa asiakkaat palaamaan uudes-

taan yksilöidyn palvelun pariin. Asiakasuskollisuus osaltaan lisää palvelun kannatta-

vuutta (Grönroos 2009: 177). 

3.4 Kannattavuus 

Perinteisen käsityksen mukaan liiketoiminnan kannattavuutta mitataan absoluuttisena 

kannattavuutena, jota kuvaa voiton suuruus. Voitolla tarkoitetaan positiivista summaa, 

joka jää jäljelle, kun yrityksen toiminnan tuotoista vähennetään kustannukset. Tämä ei 

kuitenkaan yksinomaan riitä, vaan yrityksen kannattavuutta arvioidessa tulee huomioida 

myös uhrausten määrä. Näin saadaan selville, millaisilla panostuksilla voitto on saatu 

aikaan. (Alhola & Lauslahti 2000: 50.) 

Suhteellista kannattavuutta laskiessa otetaan huomioon sijoitetun pääoman tuottoaste. 

Tällöin saadaan selville, minkä verran pääoma tuottaa verrattuna siihen, mitä pääoman 

saanti ja sen käyttäminen yritykselle maksaa. Kannattavuuden laskeminen ei siis ole yk-

siselitteistä, vaan siihen tarvitaan kokonaisvaltaista liiketoiminnan ymmärtämistä. (Alhola 

& Lauslahti 2000: 50-51; Rissanen 2007: 176−177.)  
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Optisella alalla rakenne on muuttunut vahvasti ketjupainotteiseksi. Ketjuuntunut liiketoi-

minta nostaa kannattavuutta. Tämä luo yhtenäisempiä liiketoimintamalleja, ylläpitää kil-

pailua ja mahdollistaa konseptien erilaistumisen. Ketjuuntumisen ja verkostoitumisen ai-

kaansaama volyymi luo pohjan onnistuneelle yritystoiminnalle. Rationaalisuus ja kustan-

nustehokkuus lisääntyy, ja yksittäisten toimijoiden kannattaa valita kilpailukykyinen toi-

mintamalli. (Suomen optinen toimiala 2012: 10, 14.)  

3.5 Kustannukset 

Kustannuksia voidaan luokitella usealla eri tavalla. Perinteisen käsityksen mukaan kus-

tannukset lajitellaan muuttuviin ja kiinteisiin, välittömiin ja välillisiin sekä erillis- ja yhteis-

kustannuksiin. (Alhola & Lauslahti 2000: 54.) Kustannusten eri muodot pätevät optisella 

alalla, kuten myös kaikilla muilla kaupallisilla aloilla. 

Muuttuvat kustannukset on sidottu yrityksen myynnin ja tuotannon volyymin määrään. 

Kun myynti kasvaa, myös yrityksen tuotanto kasvaa, jolloin kustannukset nousevat. Vas-

taavasti myynnin vähentyessä kustannukset pienenevät.  Muuttuviin kustannuksiin luo-

kitellaan esimerkiksi raaka-aineet, valmistustyöntekijöiden palkat sosiaalikuluineen sekä 

valmistukseen liittyvät energiakustannukset. Kiinteät kustannukset eivät ole riippuvaisia 

myynnin tai tuotannon määrästä, vaan niiden voidaan ajatella muodostuvan tuotantoval-

miuden ylläpidosta. Ne ovat kapasiteettikustannuksia, jotka säilyvät muuttumattomina, 

vaikka yrityksen toiminta-aste olisi nolla. Kiinteisiin kustannuksiin luokitellaan esimerkiksi 

tuotantovälineiden kulut, vuokrat, toimihenkilöiden palkat sosiaalikuluineen sekä energi-

ankulutuksen perusmaksut. (Alhola & Lauslahti 2000: 55−57.) 

Työvoiman käyttämisestä aiheutuu työnantajalle niin kutsuttuja työvoimakustannuksia. 

Työvoimakustannuksiin kuuluvat työntekijän palkka, sosiaalikustannukset sekä muut 

pienemmät kustannuserät. Suomessa työvoimakustannukset ovat Eurooppaan verrat-

tuna keskimääräisesti korkeammat. (Tilastokeskus n.d.) 

Työn teettämisestä tulee työnantajalle työntekijän palkan lisäksi muitakin kuluja ja mak-

suja. Työntekijän bruttopalkasta vähennetään lakisääteisesti eläkevakuutusmaksut, työt-

tömyysvakuutusmaksut sekä ennakonpidätys, johon sisältyy sairausvakuutusmaksu.  

Näiden lisäksi nettopalkasta voidaan pidättää muitakin maksuja, kuten sairas- tai eläke-

kassamaksuja tai ammattiyhdistyksen jäsenmaksuja. (Halttunen 2018.) Vuoden 2018 

alusta voimaan tulleen työehtosopimuksen mukaan optikon vähimmäispalkka 1.4.2018 
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alkaen on 2593€ ja 1.4.2019 alkaen 2696€ kuukaudessa (Optikoiden työehtosopimus 

2018). Optikon kuntasektorin keskimääräinen peruspalkka vuonna 2018 oli 2794€ kuu-

kaudessa ja keskimääräinen kokonaispalkka 3127€ kuukaudessa (Tilastokeskus 2019). 

Välittömiin kustannuksiin kuuluvat suoraan tuotteelle kohdistettavat kustannukset, kuten 

raaka-aineiden, tavaroiden, apuaineiden, pakkausten ja rahdin kustannukset sekä tuo-

tantoväen palkat. Välilliset kustannukset ovat yleiskustannuksia ja niitä ovat esimerkiksi 

toimitila-, rahoitus-, mainonta- ja toimistokulut. (Alhola & Lauslahti 2000: 63−64; Järven-

pää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2010: 58−60.) 

 

Erilliskustannukset ovat kustannuksia, jotka voidaan kohdistaa jollekin tietylle laskenta-

kohteelle. Jos kyseisen laskentakohteen valmistuksesta tai tuotannosta luovutaan, ei 

erilliskustannuksia tällöin muodostu. Erilliskustannuksia ovat lisäksi kustannukset, jotka 

muodostuvat jonkin uuden laskentakohteen lisäämisestä tuotanto-ohjelmaan. Yhteis-

kustannukset ovat eri laskentakohteiden yhteisiä kustannuksia, jotka pysyvät vakiona, 

vaikka jostain yksittäisestä laskentakohteesta luovuttaisiin. Yhteiskustannuksia ovat kus-

tannukset, jotka liittyvät esimerkiksi yleisjohtamiseen tai -markkinointiin. (Alhola & Laus-

lahti 2000: 64; Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2010: 62.)  
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4 Ulkoistaminen 

Outsourcingilla eli ulkoistamisella tarkoitetaan palvelun tai tuotteen hankkimista yrityksen 

ulkopuolelta sen sijaan, että yritys tekisi sen itse (Kaario, Pennanen & Storbacka 2004: 

29; Pajarinen 2001: 6). Ulkoistukset voivat suuntautua joko kotimaahan tai ulkomaille 

(Ali-Yrkkö 2006: 1). 

 

2000-luvulla yritykset ovat ottaneet ulkoistamisen normaaliksi osaksi liiketoimintaansa. 

Yleistäen voidaan sanoa, että yritykset haluavat tehdä kaiken muun paitsi tuotteen val-

mistuksen. Yrityksille tärkeää on tuotteiden suunnittelu, markkinointi sekä lopullinen ko-

koonpano. Itse valmistus on suurimmaksi osaksi partnereiden tai alihankkijoiden hoidet-

tavana. (Ali-Yrkkö 2006: 1−5.)  

 

4.1 Ulkoistamisen syyt 

 

Monesti ulkoistuksen syyksi nähdään kustannussäästöt. Varsinkin valmistuskustannuk-

sia pyritään alentamaan siirtämällä valmistus edullisemman kustannustason maihin. Li-

säksi siirroilla muihin maihin pyritään karsimaan muita kustannuksia. (Ali-Yrkkö 2006: 

10−11; Rissanen 2007: 28, 36.)  

 

Toinen keskeinen syy ulkoistukselle on joustavuuden lisääminen. Joustavuutta voidaan 

kasvattaa monin eri tavoin. Usein joustavuudella tarkoitetaan yrityksen kykyä sopeuttaa 

esimerkiksi kapasiteettinsa tai työvoiman määrä kysynnän ja ympäristön vaihteluihin. Ul-

koistuksilla pyritään myös keskittymään yrityksen ydinliiketoimintoihin sekä hankkimaan 

ulkopuolista osaamista. (Ali-Yrkkö 2007: 2.) Ulkoistuksen osapuolille verkostoitumisen 

hyöty syntyy siis erikoistumisesta. Yritykset erikoistuvat toimintoihin, jotka tuovat niille 

kilpailuetua markkinoilla. (Pajarinen 2001: 21.)  

4.2 Ulkoistamisen riskit, eettisyys ja ekologisuus 

Ulkoistamiseen liittyy useita riskejä ja haittapuolia. Ylimääräisiä kustannuksia aiheuttaa 

muun muassa ulkoistettujen toimintojen hallinnointi, kuten luotettavien sopimuskumppa-

nien etsintä, sopimusten neuvottelu ja niiden valvonta sekä sopimuskumppanien moni-

torointi. Yritysten yhteistyön vahvistaminen saattaa edellyttää arkaluontoisten tietojen ja-

kamista yhteistyökumppanien kanssa. Yhteistyötä aloittavilla yrityksillä saattaa olla eri-
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laiset liiketoimintamallit, joiden yhteensovittaminen luo lisäkustannuksia. Nämä transak-

tio- ja koordinointikustannukset, jotka eivät itsessään liity sopimukseen, vaan mahdollis-

tavat sen täytäntöönpanon, saattavat aikanaan osoittautua ulkoistavan yrityksen sääs-

töjä suuremmiksi. (Pajarinen 2001: 17−18.) 

 

Yritys saattaa lyhytkatseisesti ulkoistaa ydinliiketoiminnan kannalta keskeisiä toimintoja, 

mikä saattaa johtaa yrityksen osaamisen ja tietotaidon vähenemiseen. Tällöin yrityksen 

asema markkinoilla heikkenee, mikä vaikuttaa yrityksen uskottavuuteen muiden toimijoi-

den silmissä. Lisäksi keskeisten toimintojen ulkoistaminen saattaa johtaa yrityksen inno-

vaatioiden kehittämisen hidastumiseen. (Pajarinen 2001: 17−18.)  

 

Hyödykkeiden hiilijalanjälki vaikuttaa yhä useamman ihmisen päätöksentekoon. Tavarat 

ja palvelut tulisikin tarjota niin, että luonto rasittuu mahdollisimman vähän. Myös optisen 

alan tulee kyetä vastaamaan kysymyksiin lapsityövoiman käytöstä veden ja materiaalien 

kierrätykseen sekä vertailemaan paikallisen ja ulkoistetun massatuotannon hyötyjä ja 

haittoja. (Suomen optinen toimiala 2012: 12.) Suomessa usean optisen alan ketjutoimi-

jan linsseistä valtaosa valmistetaan ja reunahiotaan ulkomailla, osa Euroopassa ja osa 

Kaukoidässä (Solla 2013). 

 

Ulkoistuksen eettisyydestä onkin paljon mielipiteitä sekä puolesta että vastaan. Useassa 

tapauksessa ulkomaille ulkoistavan yrityksen kumppani on kehittyvästä maasta. Tällöin 

ulkoistavalla osapuolella on enemmän vaikutusvaltaa verrattuna ulkoistetun toiminnan 

kohdemaahan, jossa ihmiset tarvitsevat luotuja työpaikkoja. He ovat tällöin niin sanotusti 

altavastaajina, jolloin heillä on vähemmän neuvotteluvaraa parempiin ehtoihin. (Krug-

man 1997.) Halvan työn maissa niin kutsutut hikipajat (sweatshops) ovat työympäristöjä, 

joissa työntekijä saa matalaa ja epäoikeudenmukaista palkkaa työskennellen huonoissa 

oloissa (Independent: 2010). 

 

Useiden kehittyvien maiden hallitukset eivät halua säätää vahvoja työsuojelulakeja. Ne 

pitävät halpaa työvoimaa yhtenä tärkeimmistä voimavaroista, joilla he voivat houkutella 

monikansallisia yrityksiä investoimaan maihinsa. Tämä luo työpaikkoja, tarjoaa työmah-

dollisuuksia ja pääomaa talouskasvulle. Näiden hallitusten mukaan yritysten ulkoistuk-

sen myötä paikallisille työntekijöille pystytään tarjoamaan parempia palkkoja ja työoloja. 

Monesti paikallisilla työntekijöillä mahdollisuudet ovat rajatut, ja hikipajojen kieltäminen 

ajaisi työntekijät esimerkiksi prostituutioon tai kerjäämiseen, minkä vuoksi ulkoistamisen 

eettisyydellä on puolestapuhujia. (Domosh & Seager 2001: 45−48.) 
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5 Opinnäytetyön toteuttaminen 

5.1 Toteutustapa 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään ja tulkit-

semaan aineistoa, jotta käsiteltävästä ilmiöstä saadaan parempi kokonaiskuva. Laadul-

lisessa tutkimuksessa korostuu hypoteesittomuus, jolloin tutkijalla ei ole ennakko-oletuk-

sia tutkimuskohteesta tai tutkimustuloksista. Tämän myötä laadullisen tutkimuksen teki-

jät oppivat koko ajan lisää aiheestaan ja luovat mahdollisia hypoteeseja tutkimuksen 

edetessä. (Eskola & Suoranta 1998: 19−20.) Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisen tut-

kimuksen menetelmin, sillä tavoitteena oli keskittyä asiantuntijoiden mielipiteisiin ai-

heesta ja ymmärtää paremmin käsiteltyä ilmiötä. Aineisto kerättiin asiantuntijoilta puo-

listrukturoitujen teemahaastatteluiden muodossa. Haastattelut valikoituivat aineistonke-

ruumenetelmäksi niiden joustavuuden ja monitahoisuuden vuoksi.  

 

Haastattelun etuna on vastausten selventäminen, tarvittaessa voidaan esittää lisäkysy-

myksiä. Haastattelu voidaan myös sijoittaa myöhemmin laajempaan kokonaisuuteen. 

Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa itse haastattelu etenee keskeisten teemojen 

varassa. Haastattelussa otetaan huomioon vuorovaikutus sekä ihmisten erilaiset tulkin-

nat asioista. Strukturoiduissa haastatteluissa taas kysymykset on valittu etukäteen ja 

haastattelu noudattaa etukäteen sovittua runkoa. (Hirsjärvi & Hurme 2008: 35, 48.)  

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston tieteellisyyden kriteeri ei ole sen määrä vaan laatu 

(Eskola & Suoranta 1998: 18). Opinnäytetyössä pyrittiin haastattelemaan asiantuntijoita, 

joilla on useamman vuoden kokemus optiselta alalta sekä reunahiomoilta. Työssä kes-

kitytään myös reunahionnan tulevaisuudenkuviin. Teemahaastatteluiden ja strukturoitu-

jen haastattelujen avulla saadaan laaja-alaisia ja näkemyksiltään erilaisia vastauksia ai-

heesta, josta ei ole vielä olemassa varmaa tietoa. 

 

Haastatteluja analysoidessa teemoitellaan ne esille nouseviin osa-alueisiin. Teemoitte-

lussa tarkastellaan aineistoa ja siitä nousevia piirteitä, jotka ovat yhteisiä useammalle 

haastateltavalle. Teemat saattavat pohjautua haastatteluiden teemoihin, ja sen lisäksi 

esiin voi nousta lukuisia uusia teemoja, jotka saattavat olla mielenkiintoisempia kuin al-

kuperäiset teemat. (Hirsjärvi & Hurme 2008: 173.)  
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5.2 Asiantuntijahaastattelut ja kohdejoukon valinta 

Haastatteluihin valikoituneet henkilöt ovat alan asiantuntijoita. Kaikilla haastateltavilla on 

vankka tietämys optisesta alasta ja erityisesti reunahionnasta. Haastateltavia valitessa 

ei ollut tarkoituksena saada edustavaa otosta kaikista optisen alan ammattilaisista, vaan 

keskittyä reunahiontaan ja sen asiantuntijoihin. 

 

Haastattelujoukko muodostui kuudesta eri reunahiontaan liittyvästä yrityksestä. Joistain 

yrityksistä saatiin useammalta henkilöltä vastauksia, jotta mahdolliset eriävät mielipiteet 

tulivat esiin. Haastatteluissa oli mukana optikoita ja reunahiojia. Kaikilla haastateltavilla 

oli usean vuoden kokemus optisesta alasta. 

 

Haastateltavat on eroteltu haastatteluotteissa lyhentein H1-H9. Haastattelijat on merkitty 

otteisiin lyhentein T1 ja T2. Haastattelut toteutettiin sekä litteroitiin kirjalliseen muotoon 

kevään 2019 aikana. Osa haastatteluista toteutettiin sähköpostin välityksellä, osa tehtiin 

kasvotusten ja yksi haastattelu tehtiin puhelimen välityksellä. 

 

Kasvotusten tehdyt haastattelut noudattelevat eniten puolistrukturoitua teemahaastatte-

lua, sillä haastattelun edetessä on mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä tarvitta-

essa. Puhelinhaastattelussa tarkentavien kysymysten esittäminen on mahdollista, mutta 

puhelimen välityksellä ei välity keskustelun näkyvät vihjeet, jotka ohjaavat haastattelua 

eteenpäin. Hiljaisuus ei kerro, miettiikö haastateltava vastausta tai onko hän ymmärtänyt 

kysymyksen ja sen kontekstin oikein. (Hirsjärvi, Hurme 2008: 64.)  

 

Sähköpostin välityksellä tehdyt haastattelut korostuvat vastauksissa, niitä saatiin yh-

teensä 5 henkilöltä. Sähköpostin välityksellä tehdyt haastattelut ovat melko strukturoituja 

valmiiden kysymyksien myötä. Haastattelut aiottiin toteuttaa mahdollisuuksien mukaan 

paikan päällä, mutta aikataulun vuoksi sähköpostivastaukset onnistuivat paremmin. 
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6 Haastatteluiden tulokset  

6.1 Nykyinen tilanne 

Aluksi haastateltavilta kysyttiin heidän taustoistaan ja nykyisestä työnkuvastaan. Seu-

raavaksi haastateltavilta kysyttiin heidän työpaikkojensa nykyisiä hiontamääriä, korjauk-

sia ja mahdollisia vastuualueita. Korjaustöihin ei lopulta paneuduttu kovinkaan paljoa, 

sillä aihe keskittyi reunahiontaan ja sen vaiheisiin Suomessa.  

Suurin osa vastaajista totesi töiden olevan jaettu erikoisosaamisten perusteella. Tietyt 

henkilöt tekevät tietyt työt, jolloin saadaan paras mahdollinen lopputulos. Hiontojen päi-

vittäiset määrät vaihtelivat haastateltavilla päivien mukaan, niitä kertyi kuitenkin kannat-

tavasti, niin että reunahiontaa on järkevää tehdä. Osa haastateltavista teki perushiontaa 

päivittäin ja osa keskittyi jo enemmän erikoistöihin, kuten suojalasien valmistukseen. 

 

T1: Tehdäänkö työpaikassasi hiontaa ja korjauksia, kuinka paljon? Hiotko itse ja 
kuka on näistä osa-alueista vastuussa? 
 
H8: Meillä on neljä hiojaa, ja jokaisella on omat vahvuutensa. Toimimme yhtenä 
tiiminä, ja työt jakaantuu kunkin hiojan vahvuuksien mukaan. Usein luonne mää-
rittelee myös paljon sitä, mikä työvaihe kenellekin parhaiten sopii. 
 
H7: Reunahiomme päivittäin 100-200 paria. Itse en osallistu päivittäiseen reuna-
hiontatoimintaan, mutta vuosien varrella olen muutama kymmenentuhatta paria 
hionut. 
 

 

Reunahiomoiden määrä on vähentynyt koko 2000-luvun ajan, ja tulee haastateltavien 

mielestä vähenemään tulevaisuudessa vielä entisestään. Työpaikkoja reunahiojille ja 

optisille hiojille on tarjolla vähemmän kuin ennen. Optisen hiojan ammattitutkinto lopetet-

tiin 2010-luvulla, sillä kukaan ei enää kouluttautunut siihen työpaikkojen puutteen vuoksi.  

Pajaopetuksen mahdollisesti loppuessa optometrian koulutusohjelmassa jää reunahion-

nan osaaminen vielä enemmän vanhemmille tekijöille. Reunahiontaan perehtyneitä 

osaajia on yhä vähemmän, jolloin heidän ammattiosaamisensa korostuu. Uusien op-

tometristiopiskelijoiden pajaosaaminen jää luultavasti tulevaisuudessa kokonaan työelä-

män ja reunahionnan ammattiosaajien harteille. 
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Haastatteluista kävi ilmi, että perushionnan vähentyessä Suomessa on reunahiontaa jat-

kavien toimijoiden erikoistuttava tekemään haastavampia töitä. Moni toimija on jo siirty-

mässä tai siirtynyt tällaiseen toimintamalliin, jolloin hiomisesta on saatu kannattavaa. 

 

T1: Millaista työsi on nykyään ja tuleeko se muuttumaan tulevaisuudessa, miten? 
 
H8: Työni nykyään on haastavimpien hiontojen tekemistä ja sopivien erikoislins-
sien etsimistä. Teen useiden optikoiden kanssa yhteistyötä etsien ratkaisuja lins-
sien valintaan ja autan heitä löytämään sopivia tuotteita haastaviin näkötarpeisiin. 
Näyttää siltä, että tämän kaltainen toiminta ja palvelu tulee lisääntymään jatkossa 
koska hiomoja on melko vähän. 

 
 

Reunahiojat ja hiovat optikkoliikkeet ovat tarkkoja lopputuloksesta, ja standardit valmiin 

parin luovuttamiseen eteenpäin ovat korkeat. Vastauksissa yhdeksi reunahiontaa teke-

vien työtehtävistä nousi yhteistyö optikoiden kanssa parhaan linssiratkaisun aikaansaa-

miseksi. Tämä korostuu varsinkin haastavissa tapauksissa. 

 

H6: […] Ne kysyy aina multa, et voiks tämmöstä linssiä laittaa tähän kehykseen, 
että tästä tulee siisti esimerkkinä. Näitä ei voi taas mitata sitten sillain suoraan sen 
kannattavuuden suhteen. Sehän poikii taas sitä, että asiakkaat on tyytyväisempiä, 
työntekijät on tyytyväisempiä, kun kaikki toimii. 
 

 

Haastatteluista ilmeni myös, että nykyinen Suomessa tehtävä reunahionta kulkeutuu 

eteenpäin kokeneilta hiojilta seuraaville sukupolville. Reunahionnan oikeisiin käytäntöta-

poihin ei välttämättä ole olemassa mitään konkreettista materiaalia. Varsinkin ulkoistus 

koetaan työpaikkoja vähentäneeksi tekijäksi, ja suurimman osan yrityksistä siirtyessä sii-

hen tarve suomalaisille reunahiojille vähenee entisestään. 

 

Haastateltavat olivat sitä mieltä, että tulevaisuudessa etenkin erikoistyöt pitävät Suo-

messa tehtävän reunahionnan kannattavana, vaikka tavalliset muotoonhionnat ulkoistet-

taisiinkin kokonaan. Isommilla linssivalmistajilla oli yksityisiä yrittäjiä pessimistisempi 

katse tulevaisuuteen. Osa töistä on jo siirretty Suomesta ulkomaille, ja erikoistöiden val-

mistusta vähennetään massavalmistuspuolella entistä enemmän. Tällä hetkellä isom-

mille reunahiomoille on jäänyt palveluihin varsinkin erikoistyöt. Näitä ovat esimerkiksi 

suojalasien valmistus, johon tarvitaan erikoisluvat linssien ja kehyksen osalta. Tulevai-

suudessa tämä tulee vielä korostumaan reunahiontapalveluissa. Erään haastateltavan 

mukaan artesaanisuus korostuu tulevaisuudessa. 

 

H1: Tällä hetkellä varmaan se, mikä säilyy, on erikoistyöt, suuret voimakkuudet, 
vaikeat poikkeavat kehykset, mitkä ei sovellu massatuotantoon. Sellaiset työt jää 
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lokaalisti täällä hoidettavaksi. […] Ja se profiloituminen on sitten sellainen artesaa-
nityyppinen, että se koko liikeidea pitää rakentua vähän eri asialle. Sille on niin kun 
tilaa kyllä ja sillon tietysti asiakaskunta valikoituu sen mukaan, että ne on valmiita 
maksamaan siitä, että joku käyttää aikaa neljä tai viis tuntia tuottaakseen jotain 
uniikkia. 

 

Suomeen jäävässä reunahionnassa korostuu entistä enemmän myös käsityöläisyys ja 

haastavien tehtävien tekeminen. Erikoistuneisiin liikkeisiin ja reunahiomoihin lähetetään 

vaativat työt, joita muuten ei voitaisi toteuttaa. Erikoisosaaminen korostuu tulevaisuu-

dessa, kun yhä harvemmat osaavat hiontaa tehdä. Linssit voidaan myös valmistaa eri-

koistoiveet huomioon ottaen, mikä nostaa kokonaisuudessaan palvelun arvoa ja asiak-

kaiden kokemusta. Haastatteluissa varsinkin pienemmät toimijat uskoivat erikoistöiden 

pitävän toiminnan kannattavana myös tulevaisuudessa. Pienemmässä mittakaavassa 

reunahionnan pitäminen liikkeessä vaikutti olevan jopa kilpailuvaltti. Hiovan liikkeen 

etuna koettiin paikan päällä tapahtuva nopea hiontaprosessi, ja tällöin myös laatua pys-

tytään itse valvomaan. 

 

T2: Millainen reunahionnan ja korjauksien tulevaisuus Suomessa tulee mielestäsi 
olemaan? 
 
H9: Näin tämmösestä pienestä yksityisestä liikkeestä, kun kattoo, ni mä jotenkin 
aattelen että kun ne omat pajat harvinaistuu koko ajan, niin sitten jossain vai-
heessa on semmonen valtti myöskin. Et sitten on ainakin toimitusajoissa ja sellaset 
ihmiset, joille yllättävän monelle se näyttää olevan asiakaskunnasta merkittävää 
nykyään. Että se, ai te teette ite, se on jotenkin semmonen ostoa puoltava tekijä.  
 

6.2 Reunahionnan kannattavuus 

Kysyimme asiantuntijoilta heidän ajatuksiaan myös reunahionnan kannattavuudesta 

Suomessa nykyaikana sekä tekijöitä, jotka mahdollisesti lisäävät ja laskevat kannatta-

vuutta. Kannattavuutta on vaikea laskea pelkkinä lukuina, on otettava huomioon myös 

ei-suoraan laskennallisesti mukaan tuleva kannattavuus, kuten asiakkaiden arvostus. Ne 

näkyvät vasta välillisesti lasketuissa arvoissa. 

Laiterikot nousivat kannattavuutta vähentäväksi tekijäksi, sillä uusiin laitteisiin investointi 

on kallista. Hiontalaitteiden uusiminen ei ole hinnoittelun kannalta järkevää. Moni toimija 

lopettaa hiomakoneen käytön laiterikon takia. Uuden koneen kustannukset nousevat niin 

korkeiksi, ettei uusien laitteiden hankinta ole enää rahallisesti kannattavaa. Optisella 

alalla digitalisaatio vähentää käsityönä tehtäviä työvaiheita. Lisäksi 3D-tulostus on yleis-

tynyt jo monella alalla Euroopassa ja on erään haastateltavan mukaan luultavasti tule-

vaisuudessa keskeisessä osassa myös optisella alalla. 3D-tulostuksessa haasteena on 
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vielä optiikka eli se, miten tulostuksen lopputuotteena saadaan optisesti laadukas silmä-

lasilinssi.    

 

T2: Millainen reunahionnan ja korjauksien tulevaisuus Suomessa tulee mielestäsi 
olemaan? 
 
H6: Joo sen mä uskon, että siihen tulee muutoksia, mutta sitä on vaikea ajatella, 
ku mä en oo päässy missään näkemään varsinkaan 3D-tulostushommaa sen kum-
memmin. […] Se on niiku se tulevaisuuden juttu. […] Et kyl sieltä tulee, mutta mä 
en nää, että se tapahtuis ihan muutaman vuoden sisään. Se on kuitenkin semmo-
nen työvaihe, että vaatii käsityötä, vaikka automaatio on jo ihan hirveesti ympärillä. 
 

H7: Tulevaisuudessa tulemme käyttämään hyväksemme entistä enemmän digita-
lisaation tuomia etuja. 
 

Haastateltavien mukaan koko ajan kehittyvät laitteet automatisoivat reunahionnan pit-

kälti, mutta he uskoivat myös käsityön jäävän koneiden rinnalle ainakin jossain muo-

dossa. Esimerkiksi linssien asettaminen kehykseen tullaan vielä edelleen tekemään kä-

sityönä.  

 

Vastauksissa nousi toisaalta esiin asiakkaiden valmius työstä maksamiseen, mikä voi 

nostaa reunahionnan kannattavuutta. Varsinkin yksityisissä liikkeissä asiakkaat ovat val-

miimpia maksamaan paikan päällä tehdystä hionnasta ja työstä. Tämäntapaiselle asia-

kasryhmälle käsityöläisyys ja suomalaisuus ovat vielä edelleen tärkeitä arvoja.  

 
T1: Onko reunahiontaa kannattavaa tehdä Suomessa nykyaikana ja jos on / ei, 
miksi näin on? Mitkä tekijät lisäävät tai laskevat kannattavuutta? 
 
H8: Perusreunahionnan kannattavuus on ehkä laskenut, koska linssejä saa edul-
lisesti tilattua muotoonhiottuna, mutta erikoistyöt ovat vielä melko kannattavia. 
 
H3: Suomessa kannattaa teettää silmälasit. Laatu on korkealuokkaista. 
 
 

Isompien reunahiomoiden asiantuntijat olivat pessimistisempiä asiakkaiden valmiudesta 

maksaa laadusta sille kuuluvaa hintaa. Heidän mukaansa reunahiomoille ei olla valmiita 

maksamaan niin paljoa, sillä ulkoistetun työn tiedetään olevan halvempaa sekä yrityksille 

että silmälasien ostajille. 

 

T1: Onko reunahiontaa kannattavaa tehdä Suomessa nykyaikana ja jos on / ei, 
miksi näin on? Mitkä tekijät lisäävät tai laskevat kannattavuutta? 
 
H4: Reunahionnasta ei haluttaisi maksaa sille kuuluvaa hintaa ja se syö sen  
kannattavuutta. 
 
H5: Siltä tuntuu, että vain raha ratkaisee eli katoavaa perinnettä, sarjatuotanto var-
sinkin. 
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Haastatteluissa kävi ilmi, että asiakkaat odottavat laseilta hyvää laatua, mutta optisen 

alan markkinakilpailun takia suuri osa ei ole valmis siitä maksamaan. Yrityksille on pää-

asiassa edullisempaa muotoonhioa linssit valmiiksi muualla kuin tuottaa reunahiontapal-

velut itse. Varsinkin isompien reunahiomoiden vastauksissa syyksi ulkoistamiselle ja reu-

nahiomotöiden vähentämiselle nousi kustannustehokkuus, mutta haastatteluissa ei tullut 

ilmi konkreettisia summia. Myös laatu nousi vastauksista yhdeksi määritteleväksi teki-

jäksi suomalaisen hionnan haussa. Paikalliset reunahiomot ja pajalliset optikkoliikkeet 

pystyvät tarjoamaan nopeampaa ja erityistöihin keskittyvää palvelua. 

 

6.3 Näkemyksiä ulkoistamisprosessista ja alan tulevaisuudesta 

Haastatteluiden lopuksi kysyimme asiantuntijoiden näkemyksiä reunahionnan tulevai-

suudesta ja siitä, tuleeko ulkomaille ulkoistaminen jossain vaiheessa ajamaan hionnan 

kokonaan pois Suomesta. Lisäksi saimme vastauksia siihen, milloin ulkoistus on opti-

sella alalla alkanut. Osalla haastatelluista asiantuntijoista ei ollut käsitystä, milloin ulkois-

tus Suomesta oli alkanut. Osa taas tiesi hyvinkin tarkkaan, mistä ja milloin tämän tyylinen 

kehitys on lähtenyt liikkeelle.  

Haastateltavien mukaan reunahionnan ulkoistaminen Suomesta pois alkoi 2000-luvun 

alkupuolella. Muutosta ajavia tekijöitä olivat muun muassa muotoonhionta sekä palvelun 

hinta. Ulkomailla monet kustannukset ovat pienempiä kuin Suomessa. Tästä syystä reu-

nahiontaa siirretään edelleen yhä enenevissä määrin ulkomaille. 

T1: Milloin hiontatöiden ulkoistaminen on alkanut, ja onko olemassa jokin seikka, 
joka olisi kiihdyttänyt tai hidastanut ulkoistusprosessia? 
 
H3: En osaa sanoa tarkkaa aikaa, mutta on niitä hiottu jo kauan Euroopassa ja 
muualla halpa hinta on lisännyt kysyntää ulkomaan suuntaan. 
 
H6: Joo, se alko justiinki sillon 14 vuotta tai sanotaan että noin 13 vuotta sitten. 
 

 

Vastauksista nousi esiin ulkoistuksen tuomien hyötyjen lisäksi myös sen tuomat ongel-

mat. Ulkoistetun muotoonhionnan ongelmana on se, etteivät linssit ole aina oikean ko-

koisia, mikä korostuu varsinkin erikoistapauksissa. Lopputulos ei ole aina halutunlainen, 

mikä saattaa olla ongelma lasien saapuessa optikkomyymälään. Tämä voi johtaa silmä-

lasien uudelleentilaukseen, mikä pidentää toimitusaikaa entisestään.  
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Kaikki asiantuntijat olivat sitä mieltä, että reunahionta tulee säilymään jossain muodossa 

Suomessa. Erikoistöiden pariin on jo siirrytty, ja niiden tekeminen tulee korostumaan jat-

kossa entistä enemmän. Isompi tehdasmainen volyymireunahionta on joko siirretty tai 

tullaan siirtämään ulkomaille kustannustehokkuuden vuoksi.  

T1: Tullaanko hiontatyöt mielestäsi ulkoistamaan tulevaisuudessa Suomesta ko-
konaan, miksi / miksi ei? 
 
H2: Tässä maailmantaloudellisessa tilanteessa vaikea on kuvitella, että tulisi ta-
kaisinveto, että kaikki työt ruvetaankin taas tekemään täällä. Uskon, että täällä var-
masti jotakin säilyy. Toivon niin, että täällä jotakin säilyy. 
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7 Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada selville, millaista optisilla reunahiomoilla ja pajoilla 

toimiminen on ollut, ja millainen reunahiomoiden tulevaisuus voisi olla. Aiheesta ei ole 

tehty aiemmin kirjallista kartoitusta eikä tulevaisuudesta löydy aineistoa. Tämän vuoksi 

opinnäytetyö toteutettiin laadullisen tutkimuksen menetelmin. Aineistoa kerättiin asian-

tuntijahaastatteluiden avulla, sillä tällä tavoin saatiin kattavasti näkemyksiä reunahion-

taan perehtyneiltä asiantuntijoilta. Työn tavoitteena oli lisätä optisen alan työntekijöiden 

tietämystä reunahiomoista ja niiden työskentelytavoista tällä hetkellä sekä tulevaisuu-

dessa.  

 

Haastatteluja analysoidessa keskeisimpinä teemoina haastatteluissa nousivat esiin ul-

komaille kohdistuva ulkoistus ja sen seuraukset Suomen optisella alalla. Muita tärkeitä 

teemoja opinnäytetyössä olivat hinta, erikoistyöt, laatu, työpaikkojen vähentyminen, 

muuttuva markkinatilanne sekä koko ajan kehittyvä teknologia. Opinnäytetyössä keski-

tyttiin analysoimaan haastatteluja ja asiantuntijoiden arvioita. 

7.1 Opinnäytetyön luotettavuuden arviointi 

Opinnäytetyön laadullinen osio on tehty anonyymien haastatteluiden perusteella. Haas-

tatteluvastauksista olisi saatu vielä tarkemmat muokkaamalla ja lisäämällä muutamia ky-

symyksiä valmiiseen haastattelurunkoon. Kasvotusten ja puhelimitse tehdyissä haastat-

teluissa tämä oli mahdollista, mutta kirjallisesti vastanneissa haastatteluissa saattoi 

jäädä pois joitain ajatuksia aiheesta. Erilaiset haastattelumenetelmät ovat saattaneet vai-

kuttaa saatuihin vastauksiin. 

 

Aineisto on luotettava, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia. Sen tarkastamiseksi voidaan 

käyttää kolmenlaisia toimia; indikaattorien eli asioiden tilaa ja kehitystä kuvaavien tun-

nuslukujen vaihtoa, useampaa havainnointikertaa tai useamman havainnoitsijan käyttöä. 

Luotettavuuteen vaikuttaa aineiston merkittävyys, aineiston riittävyys ja analyysin katta-

vuus. Analyysin kattavuus varmistaa sen, ettei tulkintoja aineistosta tehdä vain satunnai-

sista poiminnoista. Lisäksi tulee ottaa huomioon analyysin arvioitavuus ja toistuvuus. 

(Eskola & Suoranta 1998: 212−215.) 

 

Tutkimuksen laadukkuutta voidaan tavoitella alusta alkaen hyvällä haastattelurungolla. 

Lisäksi haastatteluiden analysointia tulee tehdä koko haastatteluiden ajan, ja tehdyt 
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haastattelut litteroidaan mahdollisimman pian haastattelun teon jälkeen. Luotettava tulos 

on silloin, kun useampi arvioitsija päätyy tarkastelussaan samaan tulokseen. (Eskola & 

Suoranta 1998: 213.)  Haastatteluissa kysymykset pyrittiin esittämään saman rungon 

mukaisesti. Tarvittaessa mukaan lisättiin jatkokysymyksiä parhaan mahdollisen haastat-

telutilanteen luomiseksi. Eri sanavalinnoin esitettyihin kysymyksiin vastattiin samoilla ta-

voin, ja vastaukset korreloivat keskenään. Tämä osoittaa opinnäytetyön reliabiliteetin 

olevan hyvä. Haastattelut litteroitiin heti haastatteluiden teon jälkeen, jotta kaikki tieto 

saatiin kirjattua oikein.  

 

Opinnäytetyön validiteetti eli pätevyys otettiin huomioon jo haastattelukysymysten suun-

nitteluvaiheessa. Validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimus koskee sitä, mitä sen on oletettu 

koskevan (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Haastatteluiden kohdejoukkona 

oli alan asiantuntijoita, joilla oli antaa luotettavaa tietoa kysymyksiin. Tavoitteena ei ollut 

haastatella mahdollisimman montaa henkilöä aiheesta, vaan saada reunahiontaan pe-

rehtyneiltä henkilöiltä vastauksia. Opinnäytetyön otos ei ollut suuri, mutta ottaen huomi-

oon haastatteluiden tarkoituksen, tämä otos kattaa mielestämme hyvin tutkimuksen koh-

dejoukon.  

 

Haastatteluja tehdessä noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä. Haastattelutulokset esi-

tetään opinnäytetyössä täysin anonyymisti, mitä painotettiin haastatteluun suostuville. 

Jokaiseen haastatteluun pyydettiin haastateltavilta lupa, ja kasvotusten tehdyt haastat-

telutilanteet nauhoitettiin luvalla TENK:in (2012) hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. 

(TENK 2012: 6). 

 

Tarkoituksena oli toteuttaa haastattelut puolistruktruroituina kasvotusten asiantuntijoiden 

kanssa, mutta aikataulun tiukkuuden vuoksi osa niistä päädyttiin toteuttamaan sähkö-

postin välityksellä. Sähköpostina toteutetut haastattelut olivat strukturoituja, sillä kysy-

mykset olivat valmiiksi valittuja, ja ne oli esitetty kaikille samassa järjestyksessä. Sähkö-

postilla vastanneet haastateltavat saivat enemmän aikaa pohtia ja muotoilla vastauksi-

aan kuin kasvotusten haastatellessa. Tämä saattoi vaikuttaa vastausten luotettavuuteen 

ja siihen, ymmärsivätkö haastateltavat kysymykset oikein. Väärinymmärryksiä olisi voi-

nut esiintyä, minkä vuoksi kysymykset pyrittiin asettamaan mahdollisimman selkeästi ja 

niin, etteivät ne johdattelisi tietynlaisiin vastauksiin (Eskola & Suoranta 1998: 212−215).
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Haastatteluiden pohjakysymyksiin olisi voinut lisätä hinnoitteluun liittyviä kysymyksiä, 

sillä monet vastauksista pyörivät juurikin hinnan ja tuotteiden hinnoittelun ympärillä. 

Haastatteluissa korostettiin vastausten anonyymiutta, jotta saataisiin mahdollisimman ai-

toja vastauksia. Vastauksiin on voinut kuitenkin vaikuttaa firmojen yleiset linjat, ja kaikki 

vastaukset eivät ole välttämättä suoraan haastateltavien omaa ajatusmaailmaa.  

7.2 Hyödyt ja jatkotutkimusehdotukset 

Opinnäytetyö kartoitti reunahionnan nykyisiä toimintatapoja sekä sen mahdollista tule-

vaisuutta Suomessa. Optinen ala voi hyödyntää opinnäytetyön tuloksia hiontaan tutus-

tuessa sekä ottaa paremmin huomioon ulkoistamisen positiivisia ja negatiivisia vaikutuk-

sia alaan ja Suomen toimijoihin. Ilman ymmärrystä siitä, mistä valmis tuote optikkoliik-

keeseen tulee, on suurempi riski tehdä huonoja valintoja asiakkaille. Asiakkaalle voidaan 

valita vääränlainen kehys tai vääränlaiset linssit, jolloin palvelun ja tuotteen laatu voi kär-

siä. 

Opinnäytetyötä tehdessä nousi esiin kysymyksiä, joita ei tähän työhön saatu mukaan. 

Työssä keskityttiin arvioimaan enemmän reunahiontaa ja siihen liittyviä seikkoja, jolloin 

korjauksien nykyinen tilanne jäi opinnäytetyössä vähäiseksi. Jatkotutkimusehdotuksena 

olisikin mielenkiintoista selvittää, millaisia korjauksia optikkoliikkeissä tehdään, ja onko 

pajaosaaminen vähentynyt optikoiden keskuudessa. Tällaisen tutkimuksen voisi suorit-

taa kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. 

Toisena jatkotutkimusehdotuksena olisi kyselytutkimuksen tekeminen asiakkaille, jossa 

selvitettäisiin, miten suuressa painoarvossa suomalaiset pitävät tuotteiden ja palveluiden 

kotimaisuutta. Haastatteluista nousi esiin tietyn asiakasryhmän arvostus näitä arvoja 

kohtaan, joten olisi mielenkiintoista saada selville tarkemmin, miten isosta joukosta on 

kyse. Lisäksi yhtenä jatkotutkimusehdotuksena voisi tutkia, onko sama ulkoistuksen 

trendi valloillaan myös ulkomailla, ja miten se on vaikuttanut optisen alan kehitykseen. 

Optisen alan muuttuvuuden vuoksi samankaltaiset haastattelut voitaisiin toteuttaa uudel-

leen muutaman vuoden kuluttua. Optinen ala on jatkuvan kehityksen alla, ja nyt saadut 

arviot tulevaisuudenkuvista voivat olla hyvinkin erilaisia muutaman vuoden kuluttua. 
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Hei! 

  

Olemme kolmannen vuoden optometristiopiskelijoita Metropoliasta, ja teemme opinnäy-

tetyönämme katsauksen optisen hiomopuolen menneisyydestä ja tulevaisuudenkuvista. 

Opinnäytetyömme ohjaajina toimivat Metropolia ammattikorkeakoulun yliopettaja Kaa-

rina Pirilä ja lehtori Johanna Valtanen. 

  

Keräämme opinnäytetyöhömme aineistoa asiantuntijoiden haastatteluiden avulla. Yri-

tämme selvittää mahdollisimman laajasti optisen alan eri toimijoiden mielipiteitä ja käsi-

tyksiä hiomopuolen nykytilanteesta sekä tulevaisuudesta. Haastattelut toteutamme mah-

dollisuuksien mukaan joko sähköpostilla/puhelimitse. Haastattelut julkaistaan opinnäyte-

työssämme täysin anonyymeina. Haastattelukysymyksiin vastaaminen vie aikaa noin 5-

15 minuuttia. 

  

Haluaisitteko Te olla osana opinnäytetyömme asiantuntijakaartia? Vastaattehan meille 

viimeistään ke 3.3. mennessä, odotamme vastaustanne! 

  

  

Ystävällisin terveisin, 

 

Mimmi Koikkalainen     mimmi.koikkalainen@metropolia.fi 

Sara Engblom              sara.engblom@metropolia.fi  
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Hei! 

  

Toivomme, että vastaatte kysymyksiimme mahdollisimman laajasti, jotta saamme aineis-

toa kattavasti. Mikäli teillä heräsi kysymyksiä haastatteluun tai opinnäytetyöhömme liit-

tyen, vastaamme mieluusti lisäkysymyksiin ja tarkennamme kysymyksiä tarvittaessa. 

Vastaattehan meille viimeistään ke 24.3. mennessä, odotamme vastaustanne! 

  

Haastattelukysymykset 

  

1. Kuka olet, ja kauanko olet toiminut optisella alalla? 

2. Mikä on nykyinen ammatinkuvasi, ja oletko aikaisemmin toiminut muissa tehtä-

vissä optisella alalla?  

3. Miten päädyit optiselle alalle/nykyiseen työpaikkaasi? 

4. Millaista työsi on nykyään, ja tuleeko se muuttumaan tulevaisuudessa, miten?  

5. Tehdäänkö työpaikassasi hiontaa ja korjauksia, kuinka paljon? Hiotko itse, ja 

kuka on näistä osa-alueista vastuussa? Millä laitteilla hiot/olet hionut? 

6. Millaista hiontaa/korjaustöitä työpaikallanne tehdään? Oletteko erikoistuneet jo-

honkin tiettyyn osa-alueeseen?  

7. Onko reunahiontaa kannattavaa tehdä Suomessa nykyaikana ja jos on / ei, miksi 

näin on? Mitkä tekijät lisäävät tai laskevat kannattavuutta? 

8. Milloin hiontatöiden ulkoistaminen on alkanut, ja onko olemassa jokin seikka, joka 

olisi kiihdyttänyt tai hidastanut ulkoistusprosessia?  

9. Millainen reunahionnan ja korjauksien tulevaisuus Suomessa tulee mielestäsi 

olemaan?  

10. Tullaanko hiontatyöt ulkoistamaan tulevaisuudessa Suomesta kokonaan, miksi / 

miksi ei? 

  

  

Kiitos osallistumisesta, haastatteluiden tulokset hyödynnetään opinnäytetyössämme 

täysin anonyymisti. 

  

Ystävällisin terveisin, 

Mimmi Koikkalainen           mimmi.koikkalainen@metropolia.fi 

Sara Engblom sara.engblom@metropolia.fi 
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