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Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Edward Demingin kehittämä 
PDSA-malli implementoidaan ohjaamaan teknisen tuen työtehtäviä. Mallin tavoit-
teena oli yhtenäistää tiimin toimintatapoja ja kehittää jatkuvan parantamisen pe-
riaatetta.  
 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista tutkimusta, joka toteutettiin toiminta-
tutkimuksena. Tiedonkeruumenetelminä käytettiin haastattelua sekä havainnoin-
tia. Kaikki kohdetiimin asiantuntijat haastateltiin yksittäin käyttämällä puolistruk-
turoitua teemahaastattelua. 
 
Tutkimuksen tulokset perustuvat pääosin suoritettuihin haastatteluihin. Haastat-
telujen tärkein tavoite oli selvittää kohdetiimin asiantuntijoilta, miten uusi toimin-
tamalli näkyy heidän työssään, mitä hyötyjä uudesta toimintamallista on sekä mi-
ten sen käyttö näkyy heidän päivittäisessä työssään. Jatkokehityksen kannalta 
haastatteluissa haluttiin selvittää myös uuden toimintamallin kehityskohdat sekä 
haittapuolet.  
 
Haastatteluissa haluttiin selvittää myös uuden toimintamallin tulevaisuudennäky-
mät. Tutkimuksen tuloksissa on esitetty mallin jatkokehitys kohdetiimin asiantun-
tijoiden haastatteluiden perusteella ja PDSA-mallista kertovaan teoriaan perus-
tuen.  
 
Kehittämistehtävän tärkein tavoite oli saada kohdetiimille uusi toimintamalli ja 
tämä tavoite saavutettiin. Jatkokehitykseen tarvittava ymmärrys uuden toiminta-
mallin hyödyistä ja toimivuudesta saavutettiin jokaisen asiantuntijan kohdalla, 
minkä ansiosta mallin soveltamista voidaan jatkossakin kehittää.   
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The aim of this thesis is to investigate how the PDSA model developed by Ed-
ward Deming is implemented to guide technical support working. The aim of the 
model was to unify the team's operating methods and to develop the principle of 
continuous improvement. 
 
The research method used was qualitative research, which was carried out as 
action research. The data collection methods used were interview and observa-
tion. All experts in the target team were interviewed individually using a semi-
structured thematic interview. 
 
The results of the study are mainly based on the interviews conducted. The 
main goal of the interviews was to find out from the experts of the target team 
how the new operating model is reflected in their work, what are the benefits of 
the new operating model and how its use is present in their daily work. In terms 
of further development, the interviews also aimed to find out the development 
points and disadvantages of the new operating model. 
 
The interviews also sought to clarify the future prospects of the new operating 
model. The results of the study present the further development of the model 
based on interviews with experts from the target team and based on the theory 
of the PDSA model. 
 
The main goal of thesis was to get a new operating model for the target team 
and this goal was achieved. The understanding of the benefits and functionality 
of the new operating model needed for further development was achieved for 
each expert, thanks to which the application of the model can be further devel-
oped. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Työskentelen esimiestehtävissä tämän työn toimeksiantajan yrityksessä, jota jat-

kossa kutsutaan tässä työssä nimillä yritys, kohdeyritys tai kohdeorganisaatio. 

Kohdeyrityksellä on suuria kasvutavoitteita. Tästä syystä kohdeorganisaatio kai-

paa uusia työkaluja johtamiseen, ja tehokkaampaa sekä systemaattisempaa toi-

mintatapaa tekniseen tukitiimiinsä. Tukipyyntöjen määrän noustessa tarvitaan 

selkeämmät toimintatavat niiden suorittamiseen. 

 

Tutkimuksen toisessa luvussa kerrotaan lyhyesti kohdeyrityksestä sekä esitel-

lään tutkimuskysymykset eli siinä kuvataan, mihin kysymyksiin tällä tutkimuksella 

oletetaan saavan vastaukset. Tämä kehittämistehtävä keskittyy pitkälti W. Ed-

wards Demingin kehittämään PDSA-malliin (Plan-Do-Study-Act). Tutkimuksen 

päätavoitteena on saada PDSA:n avulla kohdeorganisaation tekniseen tukeen 

käyttöön uusi toimintaa ohjaava malli. PDSA-mallin teoriaosuus on kuvattu lu-

vussa kolme. Neljännessä luvussa kerrotaan sen sijaan Leaniin yhdistettävästä 

termistä ”Kanban”, joka on kohdetiimin yksi käytetyimmistä työkaluista. 

   

Viides ja kuudes luku kuvaavat tässä tutkimuksessa käytettäviä tutkimusmene-

telmiä. Miten tutkimus käytännön tasolla suoritetaan sekä millä tavoin tietoa ke-

rätään ja miten sitä analysoidaan.  

 

Seitsemäs luku kertoo tarkemmin kohdeyrityksestä ja sen teknisestä tuesta.  Mi-

hin tilanteeseen uutta toimintamallia otetaan käyttöön ja mitä hyötyjä PDSA-mal-

lin odotetaan yrityksen tukitiimin arkeen tuovan? Kahdeksannessa luvussa kuva-

taan, mitä käytännön toimenpiteitä kehittämistehtävän aikana on suoritettu. Siinä 

esitellään myös kohdetiimin versio PDSA-mallista, jonka sisältö on määritelty yh-

dessä kohdetiimin asiantuntijoiden kanssa.  

 

Yhdeksäs ja kymmenes luku käsittelevät tuloksia: kahdeksannessa luvussa esi-

tetään tutkimushaastatteluiden tulokset ja luvussa yhdeksän arvioidaan tutkimuk-

sesta saatuja tuloksia sekä koko opinnäytetyöprosessia. Viimeisessä luvussa yk-

sitoista esitetään johtopäätökset sekä seuraavat askeleet kohti jatkuvaa paranta-

mista ja toimintamallin jatkokehitystä.  
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2 TUTKIMUKSEN KUVAUS 

 

 

2.1  Kohdeyritys 

 

Kohdeyritys on suomalainen IT-alan organisaatio, joka tarjoaa palveluitaan pää-

osin Suomen rajojen sisäpuolella. Tarjonnassa on monenlaista palvelua sähkö-

postista palvelinten virtualisointiin. Kohdeorganisaatiossa on johdon lisäksi 

kolme tiimiä: myynti, kehitys sekä tuki. Kehitystiimi vastaa vaikeammista ja laa-

jemmista asiakasprojekteista ja työpyynnöistä, tukitiimin huolehtiessa ns. en-

simmäisen tason tuesta.  Henkilömäärä yrityksessä on alle 20. Kohdeyritys toi-

mii kahdessa eri toimipisteessä. Tämä tutkimus suoritetaan yrityksen päätoimi-

pisteessä, ja se rajautuu ainoastaan teknisen tuen toimintaan.  

 

 

2.2 Tutkimuskysymykset 

 

Kuten johdannossa todettiin, tämän tutkimuksen tavoitteena on saada kohdeyri-

tyksen tukitiimille selkeä toimintamalli. Tärkeimmät tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Miten PDSA-malli otetaan käyttöön kohdeyrityksen tukitiimille? 

2. Miten se käytännössä toimii päivittäisessä tiimin tekemisessä?  

 

Ensimmäistä tutkimuskysymystä aletaan purkamaan luvuissa viisi ja kuusi, jossa 

kerrotaan tämän tutkimuksen menetelmistä. Lisäksi luvussa kahdeksan kerro-

taan tutkimuksen aikana suoritettavista käytännön toimenpiteistä. Toiseen tutki-

muskysymystä pohditaan myöhemmin tässä työssä tuloksia käsitellessä luvuissa 

yhdeksän, kymmenen ja yksitoista.  
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3 PDSA 

 

 

Tässä luvussa kerrotaan tarkemmin mitä PDSA-malli tarkoittaa ja mihin sitä käy-

tetään. Edellisten lisäksi kerrotaan myös, mihin PDSA-mallia on sovellettu ja mi-

ten sitä on tutkittu.    

 

 

3.1 Mallin kehittyminen 

 

PDSA-syklin historia on monivaiheinen ja sillä on ajan saatossa ollut useita ke-

hittäjiä, minkä vuoksi se tunnetaan myös usealla eri nimellä. Mallin nimi on syn-

tynyt sen neljästä vaiheesta: Suunnittele (plan), suorita (do), tutki (study) ja päätä 

(act). PDSA-menetelmää pidetään jatkuvan kehittämisen ja parantamisen mal-

lina, ja siksi se on kuvattu jatkuvana syklinä. 

 

PDSA:n merkittävimpänä kehittäjänä pidetään yhdysvaltalaista W. Edwards De-

mingia (1900-1993). Deming kehitti muun muassa syvällisen tiedon teorian, jo-

hon hänen mukaansa kuuluivat vaihtelun ymmärtäminen, systeemiajattelu, tieto 

ja oppiminen sekä psykologia (Deming 1994). Hänen tunnettuja oppejaan 

PDSA:n lisäksi ovat muun muassa tilastollinen prosessin ohjaus SPC, muutok-

sen 14 periaatetta sekä seitsemän pisteen toimintasuunnitelma (Beckford 2016, 

72).  

 

PDSA:n juuret juontavat aina 1600-luvulle asti, jolloin nykyisen tieteen metodit 

alkoivat kehittyä. Silloisia tieteen kehittäjinä olivat muun muassa Galileo Galilei 

sekä Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon toi julki ajatuksen siitä, että muodos-

tetaan hypoteesi, joka on arvaus siitä, mitä tulee tapahtumaan. Hypoteesi vah-

vistetaan empiirisesti kokeilemalla. Tämän seurauksena saatiin induktiivisen 

päättelyn avulla muodostettua yleistettäviä lainalaisuuksia. (Torkkola 2016, 40).  
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Kuvio 1. PDSA-mallin kehitys (Moen & Norman 2010, 24) 

 

Deming kehitti PDSA-menetelmän Walter A. Shewhartin (1891-1967) teorioiden 

pohjalta. Shewhart julkaisi ensimmäisen kerran menetelmän konseptin 1939 il-

mestyneessä kirjassaan Statistical Method From the Viewpoint of Quality Control 

(Johnson 2002). Hän esitti prosessin alun perin kolmivaiheisena linjana, jossa 

vaiheet olivat määrittely, tuotanto sekä tarkastaminen. Julkaisemassaan teokses-

saan vuonna 1939 hän kuitenkin totesi, etteivät eri vaiheet ole itsenäisiä, vaan 

korrelaatiossa keskenään (Shewhart 1939, 44-45). Niinpä Shewhart kuvasi vai-

heet ympyrän muotoon, jossa nämä kolme vaihetta vastaavat hypoteesin asetta-

mista, kokeen suorittamista sekä itse hypoteesin testaamista. Nämä kolme vai-

hetta siis muodostavat vaiheet tieteelliseen tiedonhankintaprosessiin. Shewhar-

tin mukaan ympyrän vaiheet voidaan toistaa tarvittaessa niin monta kertaa kuin 

tarvitsee, ja mikäli sykli ei tuota haluttua toivottua tulosta, voidaan muuttaa hypo-

teesia.  

 



11 

 

 

Kuvio 2. Shewhartin ympyrä (Shewhart 1939, 45) 

 

Deming muutti Shewhartin mallin nelivaiheiseksi 1950-luvulla, ja esitti uuden ver-

sion ympyrästä japanilaisille järjestetyssä kahdeksan päiväisessä seminaarissa, 

jossa hän opetti muun muassa laadunhallintaa japanilaisille insinööreille, tutki-

joille ja johtajille (Moen & Norman 2010; Deming 2013).  

 

 

 

Kuvio 3. Demingin ympyrä (Moen & Norman 2010, 26, muokattu) 
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Kuten mallin vaiheista voidaan ymmärtää, se keskittyi vielä tässä vaiheessa tuo-

tantoon. Deming korosti muutetussa mallissaan jatkuvaa vuorovaikutusta syklin 

neljän vaiheen välillä ja painotti myös, että näiden neljän vaiheen tulisi pyöriä 

jatkuvasti tuotteen sekä palvelun laadun ollessa keskiössä. Deming nimesi syklin 

mentorinsa ja opettajansa Shewhartin mukaan (Johnson 2002). Deming toteaa-

kin teoksessaan Out of the Crisis nimittäneensä mallin Japanissa vuonna 1950 

Shewhartin ympyräksi, ja kertoi sen menneen heti siellä käyttöön nimellä Demin-

gin ympyrä (Deming 2018). 

 

Japanilaiset kehittivät 1950-luvulla Masaaki Imain johdolla Demingin ympyrästä 

oman versionsa, jossa Demingin määrittämät neljä vaihetta nimettiin uudelleen. 

Tämä malli jalostui PDCA-malliksi, joka tunnetaan jatkuvana prosessin kehityk-

senä (Continual Process Improvement CPI) (Johnson 2002)  

Mallin neljä vaihetta ovat seuraavat:  

Plan – suunnittele. Määritä ongelma sekä tee oletukset mahdollisille syille ja rat-

kaisuille.  

Do – Toteuta ratkaisu 

Check – Arvioi saadut tulokset 

Act – Mikäli tulokset ovat tyydyttäviä, vakioi ratkaisu. Muutoin palaa takaisin suun-

nitteluvaiheeseen (Johnson 2002). 

 

Yleisesti japanilaisten kehittämää PDCA-mallia pidetään PDSA-mallin variaa-

tiona, mutta Deming ei koskaan omaksunut tätä mallia (Moen 2010, 7). Deming 

totesikin mallien välisestä yhteydestä: ”Niillä ei ole mitään suhdetta toi-

siinsa”(käännös tekijän). Deming varoitti seminaareissa yleisöään PDCA-mallin 

vaiheesta tarkista, sillä hänen mielestään englannin kielinen sana ”check” tarkoit-

taa pidättäytymistä (Moen & Norman, 2010, 26). 

 

Japanilaiset muuttivat PDCA-mallia vielä uudestaan 1980-luvulla. Kaoru Ishi-

kawa muutti PDCA-mallin kuusivaiheiseksi kirjassaan What Is Total Quality Cont-

rol: The Japanese Way. PDCA-malli on ollut mukana muun muassa Toyotan pro-

sessien kehittämisessä. Toyotan tavasta soveltaa kyseistä mallia kerrotaan 

muun muassa Mike Rotherin teoksessa Toyota Kata: Managing People for Im-

provement, Adaptiveness and Superior Results.  
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Deming jatkoi 1980- ja 1990-luvuilla Shewhartin ympyrän kehittämistä vuonna 

1950 tekemänsä version pohjalta. Hän esitti uusia näkemyksiään seminaareissa 

sekä teoksissaan Out of the Crisis ja The New Economics (Moen & Norman 

2010). Tässä vaiheessa Deming halusi laajentaa mallin käyttöä ja kannusti käyt-

tämään sitä yhä laajemmin oppimisessa ja kehityksessä (Moen & Norman 2009). 

Out of the Crisis – teoksessa Deming kuvasi kehittämäänsä Shewhartin ympyrää. 

Tässä vaiheessa malli alkoi olemaan idealtaan lähempänä sen lopullista versiota. 

Deming korosti tiedon keräämistä sekä saatujen tulosten tutkimisen vaikutusta 

suunnitteluun. ”Syy tutkia muutoksen tuloksia, on yrittää oppia, kuinka voidaan 

parantaa huomisen tuotetta tai ensi vuoden satoa. Suunnittelu vaatii ennusta-

mista. Muutoksen tai testin tulokset voivat vahvistaa meidän uskoa ennustetta-

vuuteen suunnittelussa (käännös tekijän)”. Deming totesi myös, että tulosten tut-

kiminen ”mitä opimme muutoksesta?”, johtaa minkä tahansa vaiheen kehittymi-

seen ja asiakkaan parempaan tyytyväisyyteen kyseisessä vaiheessa (Deming 

2018). 

 

Kuvio 4. Muokattu Shewhartin sykli (Deming 2018) 

 

1. Mikä voisi olla tiimin tärkein saavutus? Millaiset muutokset ovat toivottuja? 

Mitä tietoa on käytettävissä? Tarvitaanko uusia havaintoja? Tarvittaessa 

suunnittele muutos tai testi. Päätä kuinka havaintoja hyödynnetään?  

2. Toteuta muutos tai testi mieluiten pienessä mittakaavassa. 

3. Havainnoi muutokset tai testin vaikutukset. 

4. Tutki tulokset. Mitä niistä opittiin? Mitä niistä voidaan ennustaa?  

5. Toista ensimmäinen vaihe karttuneella tiedolla.  

6. Toista toinen vaihe ja niin edelleen.  
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Deming kehitti PDSA-sykliä vielä vuosina 1986-1993. Hän suositteli mallin käyt-

töä kaikille yrityksissä (Moen & Norman 2009). Teoksessaan The New 

Economics hän julkaisi PDSA:n mallin, jossa vaiheet olivat ensimmäistä kertaa 

nimetty Plan, Do, Study ja Act. Mallin vaiheiden nimeämisen lisäksi oleellisin 

muutos oli sen viimeisessä vaiheessa. Siinä vaihtoehdot ovat muutoksen käyt-

töönottaminen tai hylkääminen tai syklin suorittaminen uudestaan. Deming itse 

kutsui mallia tuotteen tai prosessin kehityksen vuokaavioksi, Shewhartin 

ympyräksi. (Deming 1994) 

 

Kuvio 5. Demingin ympyrä (Deming 1994) 

 

Sykli oli tässä vaiheessa selvästi kohdistettu kaikenlaiseen oppimiseen sekä ke-

hitykseen, ja sitä voitiin käyttää kaikilla organisaation tasoilla (Moen & Norman 

2009). 

 

Ronald D. Moenista tuli PDSA-mallin kehityksen kannalta tärkeä henkilö 1980-

luvulla. Moen teki säännöllisesti yhteistyötä Demingin kanssa General Motorsilla 

vuosina 1982-1986, jolloin Moen toimi tilastollisten menetelmien johtajana. Hän 

avusti Demingia vuosina 1982-1993 tämän pitämissä seminaareissa, joissa De-

ming luennoi mm. Shewhartin ympyrästä (Moen & Norman 2010). He kehittivät 

yhdessä mallia, ja vaihtoivat siitä mielipiteitään. Deming kuitenkin painotti 

Moenille lähettämässään kirjeessään Moenia kehittämään nimenomaan PDSA-

mallia PDCA:n sijasta: ”kutsukaa sitä PDSA:ksi eikä vääristyneeksi PDCA:ksi” 

(Moen & Norman 2010; käännös tekijän). Vuonna 1991 Moen yhdessä Thomas 
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W. Nolanin ja Lloyd P. Provostin kanssa julkaisivatkin PDSA-syklistä uuden, tar-

kennetun version teoksessa Quality Improvement Through Planned Experimen-

tation. Teoksessa Moen, Lolan ja Provost kertovat mm. laadun ja suorituskyvyn 

parantamisesta kokeellisin menetelmin. Teoksessa esitellyssä muokatussa 

PDSA-mallissa he lisäsivät suunnittele-vaiheeseen ennusteen tekemisen sekä 

tutki-vaiheeseen saadun tiedon vertaamisen ennusteeseen (Moen, Nolan & Pro-

vost 2012, 13-14)  

 

 

Kuvio 6. PDSA-sykli, (Moen, Norman & Provost 2012, 14)  

 

Toinen keskeinen laatu- ja kehitystyön teos on The Improvement Guide - A Prac-

tical Approach to Enhancing Organizational Performance, jossa sen kirjoittajat 

Gerald J. Langley, Ronald D. Moen, Kevin M. Nolan, Thomas W. Nolan, Glifford 

L. Norman ja Lloyd P. Provost lisäsivät PDSA-sykliin kolme kysymystä: 

1. Mitä yritämme saada aikaiseksi?  

2. Mistä tiedämme, että muutos on parannus?  

3. Mitä muutoksia tarvitsee tehdä, jotta ne tuottavat parannusta?  
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Kuvio 7. The Model for Improvement (Langley et al. 2009) 

 

Teoksessa esitetyt kolme kysymystä on nimetty parannuskysymyksiksi. Käytän-

nön tasolla niihin voidaan vastata missä tahansa järjestyksessä. Langley ja muut 

kirjoittavat lukuisten esimerkkien muodossa, miten näitä parannuskysymyksiä 

käytetään ensisijaisesti jatkuvan parannuksen ohjaamiseksi. He kuitenkin totea-

vat, että näistä kysymyksistä on ollut ihmisille hyötyä päivittäisten työtehtävien 

tasolla ja niiden avulla voidaan kehittää myös johtamista: Nostamalla parannus-

kysymykset työnohjauksessa esiin, saadaan tarkennettua työntekijälle työtehtä-

vän tavoitetta ja päämäärää. (Langley et al. 2009) 

 

Parannuskysymysten lisäksi kirjassa esitettävissä monipuolisissa esimerkeissä 

sovelletaan PDSA-sykliä osana kokeilu- ja oppimismenetelmiä. Esimerkkien idea 

koostuu siitä, että niissä käydään tarvittaessa PDSA:n sykli läpi monta kertaa, ja 

kerätään jokaisen syklin ajalta tietoa, jota hyödynnetään aina seuraavassa syk-

lissä (Langley et al. 2009). Jatkossa tässä työssä viitataan kahteen PDSA-mallin 

osalta näihin kahteen viimeiseen versioon riippuen siitä, käytetään edellä esitet-

tyjä parannuskysymyksiä vai ei.  
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3.2 PDSA:n soveltaminen 

 

Kuten aiemmin todettiin, Deming oli luonut PDSA-mallin kaikenlaiseen kehityk-

seen sekä oppimiseen, ja kannusti käyttämään sitä kaikilla organisaation tasoilla 

organisaation toimialasta riippumatta. Kuten mallin pitkästä historiasta voidaan 

arvella, niin sen soveltamisesta myös löytyy paljon kirjallisuutta muun muassa 

tieteellisten artikkelien, kirjojen sekä tutkimusten muodossa. 

 

Johtuen edellä mainitusta PDSA-mallin yleisyydestä, siihen liittyy myös riski ym-

märtää väärin mallin todellinen tarkoitus, johon myös Langley ja muut kirjoittavat 

viittaavat teoksessa The Improvement Guide - A Practical Approach to Enhan-

cing Organizational Performance (Langley et al. 2009). Mallin soveltaminen ei 

itsessään takaa, että saadaan hyviä tuloksia.  

 

Jatkuva parantaminen on yksi Lean-filosofian kulmakivistä, ja PDSA-malli onkin 

yksi Leanin jatkuvan parantamisen keskeisimmistä työkaluista. Lean-filosofian 

ideana on vähentää prosessista asiakkaalle arvoa tuottamatonta työtä sekä pa-

rantaa prosessin virtausta, jotta se tulisi nopeammin valmiiksi. Sari Torkkolan 

teos Lean asiantuntijatyön johtamisessa kertoo, kuinka hän Patrian tietohallinnon 

johtajana toi Lean-ajattelun päivittäiseen johtamiseen ja tekemiseen. ”PDSA-sykli 

kuvaa parhaiten etenemistapaani Lean-johtamismallin käyttöönotossa” (Torkkola 

2006, 42). Hän käytti PDSA-mallin periaatetta hyväksi myös muissa Leanin työ-

kaluissa. Torkkola toimi muutoksissaan PDSA:n lainalaisuuksien mukaisesti. Hän 

noudatti parannusideoissa sekä kehityksessä mallin jokaista vaihetta huolellisesti 

sekä pyrki toteuttamaan kokeet aluksi mahdollisimman pienessä mittakaavassa. 

Torkkola korosti PDSA-mallissa oppimista. Mikäli kokeen lopputulos ei ole sitä 

mitä hypoteesia muodostaessa odotettiin, silloin on opittu jotain uutta (Torkkola 

2006, 41).  

 

Torkkola mainitsi kuitenkin myös useita esimerkkejä, joissa PDSA-mallin avulla 

luotu tieto aiheuttaa haasteita. Näitä ovat esimerkiksi huono hypoteesin muotoilu, 

liian suuret sekä hitaat kokeilut ja lähtötason tuntemattomuus. Mikäli lähtötasoa 

ei tunneta suunnittele-vaiheessa, tutki-vaiheessa ei voida mitata, oliko aikaan 

saatu muutos positiivinen vai negatiivinen. Esimerkkinä suuresta kokeilusta on 
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esimerkiksi tietojärjestelmän uusiminen, jossa yleinen hypoteesi on, että uusi tie-

tojärjestelmä korjaa ongelman (Torkkola 2006, 43-44). 

 

PDSA-mallin soveltamisesta terveydenhuollossa on paljon kirjoitettua aineistoa. 

Kathleen M. White, Mary F. Terhaar ja Sharon Dudley-Brown toteavat teokses-

saan Translation of Evidence Into Nursing and Healthcare PDSA:n soveltuvan 

terveydenhuoltoon, koska se on heidän mukaansa looginen parannussykli, joka 

tukee suunnittelun jatkuvaa hienosäätöä ja mukauttamista (White, Terhaar & 

Dudley-Brown 2016, 171). Heidän mukaansa PDSA tukee todisteiden huolellista 

soveltamista ja jatkuvaa parantamista kerättyjen tietojen perusteella, jotka kuvaa-

vat potilaan kokemuksia. Sandra Murrayn ja Lloyd P. Provostin teos The Health 

Care Data Guide Learning from Data for Improvement kertoo käytännön tasolla, 

kuinka saatavilla olevaa tietoa voidaan hyödyntää terveydenhuollon kehittämis-

työssä (Murray & Provost 2011, 27). Kirjassa yksi kehittämisen tärkeimmistä ele-

menteistä on PDSA-mallin käyttö. Saatavilla oleva kirjallisuus osoittaa, että 

PDSA-mallia on hyödynnetty erilaisen kehityksen yhteydessä, vaikka sen sovel-

tamista alojen välillä on vaikeaa verrata toisiinsa.  
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4 KANBAN 

 

 

Yksi kohdeyrityksellä käytössä olevista Leanin työkaluista on Kanban. Tässä 

kappaleessa kerrotaan lyhyesti Kanbanin historia ja sen tärkeimmät periaatteet. 

Kohdeyrityksen tavasta soveltaa Kanbania kerrotaan enemmän luvussa 8. 

 

Kanban konseptina on alun perin liitetty Toyotalla käytössä olleeseen tehdastuo-

tantofilosofiaan (eng. Toyota Production System). Toyotan filosofiasta syntyi 

myöhemmin Lean-ajattelun perusta. TPS:n isänä pidetään japanilaista Taiichi 

Ohnoa, joka kehitti Toyotan tuotantofilosofiaa 60 vuoden ajan (Modig & Åhlström 

2018, 78).  Filosofian peruspilarit olivat jidoka eli visualisointi sekä ”Just In Time”-

menetelmä. JIT-käsite luotiin Toyotalla vuosia jatkuneen tuotantoprosessin kehi-

tyksen jälkeen, ja sen tarkoituksena oli valmistaa asiakkaiden vaatimat ajoneuvot 

nopeasti ja tehokkaasti mahdollisimman lyhyellä toimitusajalla (Obara & Willburn 

2012, 56). Samalla sen tarkoituksena oli poistaa prosessista hukkaa eli asiak-

kaalle arvoa tuottamatonta työtä. Obara ja Willburn totesivat Kanbanin olevan 

JIT:in menetelmän soveltamistapa. Tuotantolinjat pyörivät asiakkaan tilauksien 

mukaan mukaan ja ylituotanto pyrittiin eliminoimaan (Gao & Low 2014, 58). 

 

David J. Anderson on yksi 2000-luvun tunnetuimmista kehittäjistä. Vuonna 2004 

Anderson kertoo saaneensa mahdollisuuden kehittää Microsoftin sisäisen ohjel-

mistokehityksen tehokkuutta työskennellessään Microsoftilla. Hänen ensimmäi-

nen toteutuksensa perustui rajoittamisen teoriaan, joka tunnetaan nimellä Drum-

Buffer-Rope. Anderson kertoi saaneensa hyviä tuloksia ja totesi esimerkiksi läpi-

menon parantuneen yli kolminkertaiseksi ja ennustettavuuden parantuneen to-

della hyväksi. Anderson kertoo opettaneen teoriaansa konferensseissa vuonna 

2007, josta sen käyttö levisi esimerkiksi Yahoolle. Vuonna 2010 ilmestyneessä 

kirjassaan Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Busi-

ness Anderson kertoo, miksi ja miten Kanban pitäisi implementoida osaksi tek-

nologia- tai ohjelmistokehitystä. Tätä teosta pidetään nykyään virallisena Kanba-

nin käsikirjana.  

 

Sana ”Kanban” tarkoittaa korttia. Kanban-kortti on tuotannolle signaali uudesta 

aloitettavasta työstä. Kortit laitetaan työtilaan, jota kutsutaan Kanban-tauluksi. 
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Itse taulu voi olla fyysisessä tai sähköisessä muodossa. Kanban tauluun lisätään 

prosessin työvaiheet, ja siitä voidaan nähdä työn virtaus (Poppendieck & Pop-

pendieck 2010). Työt siis liikkuvat työtilassa vasemmalta oikealle kaikkien työvai-

heiden läpi.  

 

Poppendieck & Poppendieck toteavat, että kaikki Kanban-järjestelmät on suun-

niteltu rajoittamaan keskeneräisen työn määrää. Mitä enemmän on kesken-

eräistä työtä, sitä hitaampaa on työn virtaus (Poppendieck & Poppendieck 2010). 

Käytännössä työn rajoittamisella Kanbanissa tarkoitetaan sitä, että jokaiseen työ-

vaiheeseen lisätään keskeneräisen työn maksimimäärä eli maksimikapasiteetti. 

Leanin periaatteen ”first in first out” mukaan uutta kapasiteetin ylittävää työtä ei 

aloiteta ennen kuin jokin työ valmistuu eli kapasiteettia vapautuu. Matti Pesonen 

on kirjoittanut joulukuussa 2019 artikkelin, jossa pohtii Leanin ja Kanban-taulun 

käyttöä Suomessa. Pesonen korostaa työn rajoittamista Kanbanin käytössä. Mi-

käli tauluun laitetaan töitä yli kapasiteetin, niin ennustettavuus kärsii ja syntyy 

hukkaa ylikuormituksen muodossa. Pesonen toteaa, että Toyotan mallin mukai-

sesti työn määrää pienentämällä päästään kiinni virtauksen hidastajiin sekä pro-

sessin pullonkauloihin. Hän toteaa, että johdon pelko rajoittaa tarpeeksi työtä on 

inhimillistä, mutta samalla korostaa työnrajoittamista oikeassa suhteessa: Mikäli 

työn määrää lasketaan, niin läpimenoaika pienenee, mutta jos työnmäärää las-

ketaan liikaa, niin myös aikaan saadun työn määrä tipahtaa.  

 

Visuaalisuus on yksi Lean-filosofian peruspilareista (Torkkola 2006, 49). Visuaa-

lisuus onkin yksi Kanbanin merkittävimmistä eduista. Työtilasta eli Kanban-tau-

lusta nähdään työtilanne yhdellä silmäyksellä. Tiimeissä voidaan visualisoida tii-

min jäsenten työtilanne sekä nähdä eri työvaiheiden kuormitus. Sen avulla voi-

daan jakaa tietoa töiden priorisoinnista sekä siitä mitä tehtäviä tiimin jäsenillä on 

työn alla (Hammarberg & Sunden 2014). Andersonin mukaan Kanban parantaa 

prosessin ja sen virtauksen läpinäkyvyyttä. Hän toteaa myös, että Kanban pal-

jastaa prosessin pullonkaulat, vaihtelun, jonoutumisen ja hukan. Tämä kannustaa 

Andersonin mukaan tiimejä keskustelemaan parannuksista ja ohjaa näin ollen 

prosessin kehittämiseen (Kniberg & Skarin 2010, vii). Visuaalisuudella voi olla 

myös negatiivisia vaikutuksia. Visuaalisuuteen Matti Pesonen toteaa, että taulua 
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saatetaan käyttää myös niin sanottuun kyttäämiseen, joka ei paranna luotta-

musta tiimin jäsenten ja johdon välillä (Pesonen 2019). Tällöin virtausta hidasta-

vat tekijät jäävät taustalle, eikä itse ongelmiin päästä kiinni.  

 

Kanbanin sanotaan olevan joukko periaatteita (Hammarberg & Sunden 2014). 

Tämän vuoksi sitä myöskin sovelletaan yrityksissä eri tavalla. Andersonin tuotua 

Kanbanin ohjelmistokehitykseen, asiasta on myös kirjoitettu. Marko Ikonen to-

teaa vuonna 2011 ilmestyneessä väitöskirjassaan Lean Thinking in Software De-

velopment:Impacts of Kanban on Projects Kanbanin olevan käyttökelpoinen työ-

kalu ohjelmistokehityksessä, mutta toteaa sen olevan riittämätön ohjelmistopro-

jektin kokonaisvaltaiseen hallintaan.  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Tässä luvussa vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, miten uusi toi-

mintamalli käytännön tasolla otetaan käyttöön kohdeyrityksessä ja mitä vaiheita 

käyttöönottoon liittyy? Luvussa kerrotaan myös tutkimuksen tyylistä ja miten pro-

sessin aikana tietoa kerätään ja kuinka sitä analysoidaan? 

 

 

5.1 Tutkimuksen tyyli ja tiedonkeruu 

 

Tutkimus suoritetaan laadullisena eli kvalitatiivisena. Tutkimuskysymykset ”miten 

PDSA-malli käytännössä toimii kohdetiimin arjessa” ja ”miten PDSA-malli otetaan 

käyttöön kohdetiimille” ovat kysymyksinä sellaisia, joihin ei tutkimuksen alkuvai-

heessa ollut selkeitä vastauksia lainkaan. Tieteellisissä tutkimuksissa laadullisia 

menetelmiä onkin käytetty sellaisten aiheiden tutkimiseen, joita ei tunneta entuu-

destaan hyvin ja joita halutaan ymmärtää paremmin (Ojasalo, Moilanen & Rita-

lahti 2014, 105).  

 

Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, 

kysely, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 71). Tuomi ja Sarajärvi kuitenkin toteavat, että edellä mainittuja aineis-

tonkeruumenetelmiä voidaan käyttää myös määrällisessä tutkimuksessa. Tässä 

tutkimuksessa kerättävä aineisto on peräisin ihmisiltä erilaisen vuorovaikutuksen 

perusteella eikä esimerkiksi tilastoista tai luvuista. Seuraavaksi kerrotaan tarkem-

min tässä kehittämistyössä käytetyistä tiedonkeruumenetelmistä. 

 

 

5.1.1 Haastattelu 

 

Kun halutaan tietää, mitä joku ajattelee jostain asiasta, kaikkein yksinkertaisinta, 

ja usein myös tehokkainta on kysyä sitä häneltä itseltään (Eskola, Lätti & Vasta-

mäki 2018). Tämän kehittämistyön pääasiallinen aineistonkeruumenetelmä on 

siis haastattelu. Haastattelu tutkimuksen tiedonkeruutapana tarkoittaa sitä, että 

henkilöltä kysytään mielipidettä tutkimuksen kohteesta, ja vastaus tähän saadaan 
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puhutussa muodossa (Hirsjärvi & Hurme 2015, 41). Tässä tapauksessa keski-

össä ovat teknisen tukitiimin asiantuntijat, sillä heidän toimintaansa uutta toimin-

tamallia ollaan tuomassa ja sen vaikutuksia tutkimassa. Paras tapa kerätä tietoa 

on tässä tilanteessa kysyä heiltä itseltään. Siksi aineistoa kerätään haastattele-

malla kaikkia kohdetiimin kuutta jäsentä. Tiimin jäseniä haastattelemalla halutaan 

muun muassa selvittää, millaisia vaikutuksia uudella toimintamallilla on henkilöi-

den työntekoon. Hirsjärvi ja Hurme toteavat, että haastattelu eroaa arkikielen kes-

kustelusta siten, että tutkimushaastattelussa on tarkoitus informaation keräämi-

nen ja se on haastattelijan puolesta ennalta suunniteltua ja päämäärähakuista 

toimintaa. Karkeasti haastattelut jaetaan avoimuuden mukaan kolmeen ryhmään: 

strukturoituun (lomakehaastattelu), puolistrukturoituun (teemahaastattelu) ja 

strukturoimattomaan (avoin haastattelu) (Hirsjärvi & Hurme 2015, 44) (Ojasalo, 

Moilanen & Ritalahti 2014, 108). Keskustelemalla käytyjä haastattelua voidaan 

tehdä joko yksitellen tai ryhmässä.  

 

Haastattelujen etu verrattuna esimerkiksi lomakkeilla teetettyyn kyselyyn, on en-

nen kaikkea joustavuus. Haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys, oi-

kaista väärinymmärryksiä, selventää ilmausten sanamuotoa ja käydä keskuste-

lua tiedonantajan kanssa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). Tuomi ja Sarajärvi mai-

nitsevat, että haastattelun heikkoutena pidetään sitä, että esimerkiksi lomakeky-

selyyn verrattuna se vie huomattavasti enemmän aikaa ja myös rahaa. Hirsjärvi 

ja Hurme ovat asiasta samoilla linjoilla. He mainitsevat aikaa menevän paljon niin 

itse haastatteluihin kuin myös niistä saatavan tiedon analysointiin. Lisäksi he nos-

tavat esiin kysymyksen haastattelujen tuottaman tiedon luotettavuudesta. Vir-

hettä saattaa syntyä niin haastattelijan kuin haastateltavankin toiminnasta (Hirs-

järvi & Hurme 2015, 35). Miten voidaan varmistua, että haastatteluista saatava 

tieto on luotettavaa?  

 

Suuresta työnmäärästä huolimatta tässä tutkimuksessa haastattelut suoritetaan 

yksilöhaastatteluina, sillä tavoitteena on saada jokaiselta henkilöltä omat mielipi-

teet ja näkemykset tiimille esitettäviin kysymyksiin. Yksilöhaastattelu antaa pa-

remmat valmiudet keskittyä jokaiseen tiimin yksilöön. Itse haastattelutavaksi va-

likoitui puoli strukturoitu teemahaastattelu. Siinä poimitaan keskeiset aiheet tai 

teemat, joita tutkimushaastattelussa olisi välttämätöntä käsitellä tutkimusongel-
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maan vastaamiseksi. Teemojen käsittelyjärjestyksellä ei ole merkitystä tutkimus-

haastattelun aikana. Tavoitteena on saada vastaajalta kaikista teemoista omalai-

sen kuvauksensa. Lisäksi on tarkoituksen mukaista käsitellä läpikäytävät teemat 

haastateltavan kannalta luontevassa järjestyksessä (Vilkka 2015). Teemahaas-

tattelu istuu tässä kehittämistyössä esitettyihin tutkimuskysymyksiin hyvin. Avoi-

muudeltaan puolistrukturoitu teemahaastattelu antaa vastaajalle vapauksia, 

mutta toisaalta siinä esitetyt teemat muodostavat keskustelun kehikon.  

 

Tässä tutkimuksessa haastateltavia henkilöitä on kaiken kaikkiaan kuusi. Eskola, 

Lätti ja Vastamäki toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa keskitytään huomat-

tavan pieneen määrään tapauksia, mutta pyritään analysoimaan niitä mahdolli-

simman tehokkaasti toisin kuin määrällisessä tutkimuksessa.  

 

 

5.1.2 Havainnointi 

 

Aineistonkeruumenetelmiä voidaan myös yhdistää toisiinsa, jolloin kehittämis-

työn tai tutkimuksen aikana käytetään hyväksi useampaa menetelmää. Käyttä-

mällä useampaa menetelmää, voidaan työn luotettavuutta parantaa sekä saa-

daan esiin laajempia näkökulmia (Hirsjärvi & Hurme 2015, 38; Tuomi & Sarajärvi 

2009, 81).  

 

Haastattelun lisäksi toisena tiedonkeruu menetelmänä käytetään tässä kehittä-

mistyössä havainnointia. Tässä tutkimuksessa tutkijalla on ns. luonnollinen ja 

säännöllinen pääsy toimintaympäristöön jo pelkästään roolinsa puolesta, joten 

havainnointia voidaan pitää siltä osin luonnollisena tiedonkeruumenetelmänä. 

Havainnoinnin eli observoinnin avulla voidaan saada lisätietoa tutkittavien ihmis-

ten käyttäytymisestä sekä mitä tutkimuksen toimintaympäristössä tapahtuu. (Oja-

salo, Moilanen & Ritalahti 2014, 114). Havainnoinnin sekä haastattelun yhdistel-

mästä löytyy hyvin aineistoa. Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti toteavat, että havain-

nointi ja haastattelu täydentävät toinen toisiaan: ”havainnoinnin avulla voidaan 

täydentää kyselyjä ja haastatteluja tai niillä voidaan täydentää havainnointia.” 

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 114) He toteavat myös, että havainnoinnin 

avulla tutkijalla on pääsy toimintaympäristöön, jossa tutkija voi saada tietoa siitä, 

toimivatko tutkittavat niin kuin sanovat toimivansa. Haastattelun ja havainnoinnin 
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suhdetta on tutkinut myös William F. Whyte. Hänkin toteaa, että haastattelutie-

toon ei pidä aukottomasti luottaa, vaan tulisi pyrkiä tarkistamaan tieto havainnoin. 

(Whyte 1953, sit. Grönfors 2011, 51) 

 

Havainnoinnin muodot tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä voidaan ja-

kaa tutkijan osallistumisasteen mukaan neljään: piilohavainnointi, havainnointi il-

man osallistumista, osallistuva havainnointi sekä osallistava havainnointi (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 82; Grönfors 2011, 49). Tutkijan rooli vaihtelee näissä aina ul-

kopuolisesta havaintojen tekijästä aktiiviseksi toimintaan osallistujaksi (Ojasalo, 

Moilanen & Ritalahti 2014, 116).  

 

Havainnoinnissa tutkijan tulisi olla objektiivinen, ja siten vaikuttaa mahdollisim-

man vähän tapahtumien kulkuun. Tässä kehittämistyössä haastattelun tukena 

käytetään osallistavaa havainnointia, josta Grönfors käyttää nimitystä toimintatut-

kimus. Mikä erottaa osallistavan havainnoinnin osallistuvasta havainnoinnista? 

Tuomen ja Sarajärven mukaan osallistuvan ja osallistavan havainnoinnin erottelu 

on välillä hankalaa, sillä molempaan tapaan liittyy havainnoijan aktiivinen vuoro-

vaikutus tutkittavien kanssa. Grönfors toteaa näiden suurimmaksi eroksi tutkijan 

roolin. Osallistavassa havainnoinnissa toimintatutkijan rooliin kuuluu havainnoin-

nin lisäksi myös toiminnan aktivoiminen (Grönfors 2011, 68). Tämä siis tarkoittaa 

sitä, että mitä toimintatutkimuksellisempi tutkijan ote on, sitä enemmän tutkija vai-

kuttaa tapahtumien kulkuun.  

 

Toimintatutkimus ei ole tutkimusmenetelmä. Se on enemmänkin tutkimuksen lä-

hestymistapa, joka on tyyliltään käytännönläheistä ja ongelmakeskeistä. Siinä ta-

voitteena on toiminnan tai käytäntöjen muuttaminen, ja siksi se sopii hyvin tutki-

mukselliseen kehittämistyöhön (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 58). Normaa-

listi tutkimuksessa halutaan selvittää nykytila. Toimintatutkimuksessa oleellista 

on tutkia, kuinka asiat voidaan tehdä paremmin (Heikkinen 2018, 182). Muutos 

vaatii sekä tutkijalta että tutkittavilta aktiivisen panoksen. Oleellista toiminnan ke-

hittymisen kannalta on sen säännöllinen reflektointi. Reflektoinnissa ihminen tar-

kastelee omia ajatuksiaan ja toimintaansa, ja pyrkii ymmärtämään niitä. Ihminen 

tarkastelee siis omaa toimintaansa ikään kuin ”ylimääräisellä silmällä (Heikkinen, 

Rovio & Syrjälä 2006, 34).  
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Toimintatutkimus on prosessi, joka noudattaa tietynlaista kehää. Toiminta toimin-

tatutkimuksen sisällä voidaan jakaa neljään vaiheeseen, jotka seuraavat toinen 

toistaan. Vaiheet voidaan nähdä kuviosta 8. Heikkinen, Rovio ja Syrjälä toteavat, 

että sykli alkaa tutkijan suunnittelemasta ja toteuttamasta uudesta toimintata-

vasta.   

 

Kuvio 8. Toimintatutkimuksen sykli (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2006, 35) 
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6 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 

 

 

Toimintatutkimuksen kuvauksen perusteella se sopii hyvin tähän kehittämistyö-

hön. Kuten aiemmin todettiin, tässä kehittämistyössä on tavoitteena saada koh-

detiimille toimintaa ohjaava malli. Tämä vaatii sekä kohdetiimin jäseniltä että tut-

kijalta ymmärrystä nykytilasta ja siitä, miten asiat voitaisiin tehdä paremmin. Ta-

voitetila uudesta toimintamallista sinänsä vähentää tutkijan objektiivisuutta tässä 

kehittämistyössä, mutta tavoitteena on saada kohdetiimin jäsenet itse ymmärtä-

mään, miten he voivat kehittyä työssään. Osallistavan havainnoinnin sekä haas-

tattelujen avulla pyrin tutkimaan ja ymmärtämään tätä muutosta.   

 

Viikoittaista toimintaa on kuvattu kuviossa 9. Siitä voidaan nähdä toimintatutki-

muksen sykli. Jokaisen kohdetiimin jäsenen kanssa pidetään toistuvasti viikon 

alussa lyhyt palaveri, joissa käydään läpi jokaisen henkilökohtainen työjono. Työ-

jono on kuvattu visuaaliseen muotoon erilliseen Kanban-järjestelmään.  

 

Prosessin aluksi tiimiläinen kertoo, mitä töitä on suunnitellut tekevänsä kyseisen 

viikon aikana (suunnitteluvaihe). Tutkittava pyrkii myös tekemään nämä suunni-

tellut työt viikon aikana (toimintavaihe). Nämä työt kirjataan ylös palaverissa. Seu-

raavan viikon alussa katsotaan, ovatko työt edenneet. Syklin aikana tehdään ha-

vaintoja omasta toiminnasta. Toisinaan havaintojen perusteella tutkittava saattaa 

itse ymmärtää, miksi jokin työ on vielä tekemättä (havainnointivaihe). Toiminnan 

kehittämisen kannalta oleellista on myös saada tutkittavat reflektoimaan omaa 

toimintaansa. Mikä menee hyvin ja mitä parannettavaa toiminnassa on ja miksi?  

(reflektointivaihe) Tarkoituksena siis on, että tutkittava oppii paremmin ymmärtä-

mään omaa toimintaansa, eikä tutkija kerro omia havaintojaan suoraan. 
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Kuvio 9. Toiminnan kehittämisen spiraali (Heikkinen, Rovio & Syrjälä, 81, muo-

kattu) 

 

Asiantuntijoiden viikoittaisten ohjauspalaverien käyttöönotto noudattaa osaltaan 

PDSA:n sääntöjä. Ensin käytäntöä sovellettiin pienemmässä skaalassa osalle tii-

min jäsenistä. Valinta osui niihin henkilöihin, joilla oli kaikkein suurin kuormitus. 

Ensimmäisten palavereiden aikana kirjattiin ylös ne tehtävät työt, jotka asiantun-

tija oli suunnitellut viikon aikana tekevänsä. Seuraavassa palaverissa tarkistettiin 

viime viikolla kirjattu tilanne nykyhetkeen peilaten, mutta ei vielä tässä vaiheessa 

tartuttu sen enempää niihin työtehtäviin, jotka eivät suunnittelusta huolimatta ol-

leet edenneet. Vielä saman kuukauden aikana ohjauspalaverien aloituksesta se 

otettiin käyttöön myös muille tiimin jäsenille sekä sisältöä laajennettiin enemmän 

vastaamaan toimintatutkimusta, kuten aiemmin esitettiin. Henkilöiden kanssa 

käydyissä palavereissa otettiin käyttöön myös reflektointi, jolloin työntekijät poh-

tivat itse syitä töiden edistymiselle ja vastaavasti myös töiden hidastumisille.   

 

Havainnointi 

Toiminnan kehittäminen vaatii jatkuvaa havainnointia. Havainnointia käytetään 

tässä tutkimuksessa päivittäisessä työnohjauksessa ja vuorovaikutuksessa. Ha-

vaintoja kerätään edellisten lisäksi muun muassa viikoittaisista Kanban-palave-

reista sekä tiimin yhteisistä workshopeista. Haastattelun ja havainnoinnin vuoro-

vaikutusta sovelletaan tässä kehittämistehtävässä kaksisuuntaisesti. Toisaalta 
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havainnoinnin avulla pyritään pohtimaan tutkimuksessa esitettyjen haastattelujen 

tuloksien luotettavuutta, toisaalta haastatteluilla täydennetään havainnointia.  

 

Haastattelujen toteutus 

Kuten aiemmin mainittiin, tässä kehittämistyössä haastattelu suoritettiin puo-

listrukturoidulla teemahaastattelulla. Teemahaastattelua suunniteltaessa yksi tär-

keimmistä asioista on haastattelun teemojen suunnittelu (Hirsjärvi & Hurme 2015, 

66). Hirsjärvi ja Hurme toteavat, että teemahaastattelua laatiessa ei laadita yksi-

tyiskohtaista kysymysluetteloa, vaan teema-alueluettelo. Tämän tutkimuksen 

teemahaastattelu sisälsi kolme varsinaista teemaa, jotka jaettiin ajan käsitteisiin. 

Ensimmäinen teema oli mennyt aika, joka sisälsi keskustelua luvussa kuusi esi-

teltävistä tiimin prosesseista sekä muita käsityksiä siitä, miten asiat on tukitii-

missä aiemmin tehty. Toinen teema edusti nykyaikaa, ja tämän teema-alueen 

keskustelu keskittyi uuteen toimintamalliin, sen vaiheisiin sekä vaikutukseen 

asiantuntijoiden päivittäisessä työssä. Kolmantena teemana oli tulevaisuus, jossa 

keskusteltiin uuden toimintamallin mahdollisesta tulevaisuudesta tiimin käytössä. 

Kaikki haastattelut etenivät teemojen osalta samassa loogisessa järjestyksessä 

menneisyydestä tulevaisuuteen. Ennen varsinaisia haastatteluja tiimille ei 

kerrottu teemahaastettalun teemoja, eikä muutakaan haastattelun sisältöä. Heille 

kerrottiin vain, että haastattelut koskevat uutta toimintamallia. Yksi syy tähän oli 

se, että haastateltavat vastaisivat mahdollisimman totuuden mukaisesti lyhyellä 

miettimisajalla.  

 

Objektiivisuus haastatteluja tehdessä 

Miten objektiivisuus on huomioitu tämän tutkimuksen haastatteluja 

suunniteltaessa? Teemahaastattelun kysymysten muotoilussa auttaa 

kohderyhmän tuntemus, mutta ongelmana saattaa kuitenkin olla, että se näkyy 

kysymysten muotoilussa. Kysymyksen asettelu saattaa tuoda esiin tutkijan 

ennakkokäsityksen asiasta, jolloin vastaaja tunnistaa tämän, ja vastaa tutkijan 

toivomalla tavalla eikä omien kokemuksien tai käsitysten mukaisesti (Vilkka 

2015). Tässä tutkimuksessa haastattelujen avulla pyrittiin selvittämään, mitä 

tiimin asiantuntijat ajattelevat uudesta toimintamallista, ja miten se mahdollisesti 

vaikuttaa heidän työhönsä niin nykyhetkellä kuin tulevaisuudessakin. 

Objektiiviisuutta tuotiin haastatteluihin muun muassa siten, että kysyttiin mallin 

vaiheiden hyötyjen lisäksi myös negatiiviset vaikutukset sekä kehityskohdat. 
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Tämän avulla haastateltaville haluttiin antaa mahdollisuus myös esittää 

mahdollista kritiikkiä uuteen toimintamallin liittyen. Lisäksi mallin tulevaisuudesta 

pyrittiin kartoittamaan sitä, onko mallin eri vaiheilla tulevaisuutta tiimin 

toiminnassa vai onko jokin vaihe jäänyt pois käytöstä.. 

 

Toimintaympäristön ja kohderyhmän tuntemus helpottivat itse haastattelujen 

suunnittelua ja niiden käytännön toteutusta. Kohderyhmän tuntemus auttoi 

haastattelun sisältöä laadittaessa, ja sen avulla voitiin omia oletuksia käyttäen 

muotoilla tarkentavia kysymyksiä jokaisen haastateltavan työnkuvan mukaan. 

Toimintaympäristön ymmärrys auttoi itse haastatteluissa ymmärtämään 

paremmin asiantuntijoiden vastauksia, joten niitä oli helpompi peilata omiin 

havaintoihin kuin tuntemattomassa ympäristössä. Käytännön tasolla haastattelut 

suoritettiin videohaastatteluilla, ja kaikki haastattelut nauhoitettiin haastateltavien 

suostumuksella. Haastateltavina oli yksitellen kaikki kuusihenkisen tiimin jäsenet. 

Kaikkiin haastatteluihin oli varattu tunti aikaa, ja se riitti niiden suorittamiseen. 

Haastattelujen aikahaarukat liikkuivat 45-60 minuutin välillä.  

 

Aineiston analyysi 

Laadullisen aineiston analyysin tarkoitus on selkeyttää aineistoa ja siten tuottaa 

uutta tietoa tutkittavasta asiasta tai ilmiöstä. Analyysilla pyritään tiivistämään ai-

neistoa ilman, että informaatiota katoaa. Pikemminkin pyritään informaatioarvon 

kasvattamiseen luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja mielekästä. On 

myös tutkittu, että aineiston analyysia pidetään kaikkein ongelmallisimpana teki-

jänä laadullisessa tutkimuksessa (Eskola & Suoranta, 100). Tutkijalla on haastat-

teluista saadun aineiston purkamiseen kaksi tapaa: Aineisto kirjoitetaan tekstiksi 

eli litteroidaan tai vaihtoehtoisesti tekstiksi kirjoituksen sijaan päätelmät tehdään 

suoraan haastattelumateriaalista (Hirsjärvi & Hurme 2004, 138). Hirsjärvi ja 

Hurme arvioivat litteroinnin olevan yleisempi metodi.  

 

Tässä tutkimuksessa aineiston purkamiseen käytettiin litterointia. Kaikki kuusi 

haastattelua litteroitiin omiin dokumentteihinsa sanasta sanaan haastatteluista 

muodostuneiden videohaastattelujen pohjalta. Tällä haluttiin varmistaa, ettei vas-

tauksista jää tärkeää informaatiota pois sekä se, että vastauksen sisältö pysyy 

samana. Aineistoa haastatteluista kertyi kuitenkin niin paljon, että jo litterointivai-
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heessa "nykyaika”-teemasta tehtiin aineistolle ensimmäinen karsiminen. Tark-

koja aikoja litteroinnista ei kellotettu, mutta arviolta aikaa meni yhden haastattelun 

litterointiin 90 – 120 minuuttia riippuen haastattelun pituudesta. Litteroinnin jäl-

keen haastateltavien vastaukset kerättiin yhteen dokumenttiin teemoittain. Tee-

mat jaettiin lisäksi omiin alakategorioihin, jonne liitettiin kaikkien haastateltavien 

vastaukset samaan aiheeseen liittyen. ”Nykyaika”-teema vei haastattelusta huo-

mattavasti suurimman ajan, joten sen sisältö pilkottiin vielä pienempiin osiin kuin 

kahden muun teeman. Siinä alakategoriat olivat mallin vaiheet, mutta ne pilkottiin 

aina edelleen esimerkiksi vaiheen hyötyihin, negatiivisiin puoliin ja kehityskohtiin. 

Lisäksi mallin vaiheista keskusteltaessa kysyttiin käytännön esimerkkejä eri asia-

yhteyksiin liittyen. Lopullista haastatteluaineistoa varten tehtiin vielä oma doku-

menttinsa, jossa oli ryhmitelty teemat ja niiden alakategoriat. Siihen alle oli listattu 

eri alakategorioiden vastaukset, joiden avulla itse haastatteluiden tulokset kirjoi-

tettiin puhtaaksi.  

 

 

 

 

.  
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7 KOHDEYRITYKSEN TUKITIIMIN NYKYTILA 

 

 

Tässä kappaleessa kuvataan yksityiskohtaisemmin kohdeyrityksen tukitiimin toi-

mintaa, kehityskohteita sekä nykytilaa. Tarkoituksena on siis kertoa mistä läh-

detään, ja millaiseen ympäristöön PDSA-mallia ollaan implementoimassa. 

 

 

7.1 Tiimi ja sen tehtävät 

 

Tiimissä työskentelee kuusi asiantuntijaa, joiden työkokemus yrityksen tukitii-

missä vaihtelee puolentoista ja 18 vuoden välillä.  Asiantuntijat työskentelevät 

arkisin pääosin normaaliin toimistoaikaan, johon teknisen tuen päivystysaika si-

joittuu. Tiimin tärkein tehtävä on palvella asiakkaita päivystysaikana erilaisissa 

tilanteissa, kuten esimerkiksi kohdeorganisaation palveluihin liittyvissä ongelma-

tilanteissa tai muutospyynnöissä. Lisäksi tiimin tehtävänä on suorittaa myös uu-

sien asiakkaiden pienimuotoiset käyttöönottoprojektit sekä olemassa olevien asi-

akkaiden uusien palveluiden käyttöönotot. Vaikka kohdeyrityksessä tiimi hoitaa 

yksinkertaisimmat työpyynnöt, ei sitä voida verrata tavanomaiseen yrityksen en-

simmäisen tason tukeen.  

 

Kohdeyrityksellä on tarjonnassa laaja määrä palveluita, mikä laajentaa tukitiimille 

saapuvien työpyyntöjen skaalaa. Tämän vuoksi jokaisella asiantuntijalla on omat 

vastuualueet ja projektit, jotka on jaettu osaamisen mukaan. Työnteon haasteita 

lisää myös käytössä olevat lukuisat järjestelmät ja työkalut. Työpyyntöjen kan-

nalta tärkeimmät käytössä olevat järjestelmät ovat aiemmin mainittujen tukika-

navavien lisäksi erillinen Kanban-työkalu sekä CRM-järjestelmä. Kanbanin sovel-

tamisesta kerrotaan lisää luvussa kahdeksan. 

 

Ulkopuolelta saapuvien työpyyntöjen määrää on mahdotonta ennustaa, mikä ai-

heuttaa omat haasteensa tiimin resursointiin. Ainoat ennustettavissa olevat 

työpyynnöt ovat sisäiset myyntiputkesta realisoituvat työt, jotka ovat kuitenkin 

suhteellisen pieni osa tiimin työn kokonaismäärästä. Työpyynnöistä siis suurin 

osa tulee yrityksen ulkopuolelta henkilökohtaisten sähköpostien, tikettijärjestel-

män sekä puhelimen kautta.  
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Sekä puheluita että tikettejä varten on piirretty tiimin jäsenille omat prosessiku-

vauksensa. Sisällöllisesti kaavioiden sisältö on lähellä toisiaan, vaikka tikettipro-

sessin kaavio onkin huomattavasti laajempi. Prosessikuvaukset havainnollistavat 

tiketin tai puhelin elinkaaren, ja niiden tarkoitus on toimia kuvallisena ohjeena 

saapuvan tehtävän eri vaiheista. 

 

 

Kuvio 10. Yrityksen puheluprosessin kaavio. 
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Kuvio 11. Yrityksen tikettiprosessin kaavio.  

 

7.2 Nykytilan kehityskohteet 

 

Tiimin toimintaa on kehitetty viimeisen viiden vuoden aikana aktiivisesti, mistä 

yksi osoitus on edellä mainitut toimintaohjeiksi tarkoitetut prosessit. Lisäksi tii-

miin on viimeisien vuosien aikana luotu tiimille sisäisiä rooleja, jotka seuraavat 

puhelimitse ja tikettien muodossa saapuvista työpyynnöistä. Näiden roolien 

avulla pyritään huomioimaan molemmasta tukikanavasta saapuvat yhteyden-

otot mahdollisimman nopeasti. Aamun sekä illan päivystys organisoidaan tiimin 

sisällä, jotta koko päivystysajan on asiantuntijoita saatavilla. Kummallekin päi-

vystäjälle on omat päivittäin suoritettavat työtehtävänsä, joiden avulla pyritään 

parantamaan palveluiden käytettävyyttä.  

 

Tiimin toimintatapojen kehittämisestä huolimatta siihen liittyy kuitenkin myös ke-

hityskohteita. Aiemmin esitetyt prosessikaaviot kuvaavat työpyynnön etene-

mistä puhelimitse tai tiketin kautta. Siinä kuvataan toimintoja, joita puhelun tai 
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tiketin saapuessa asiantuntijan tulee suorittaa. Kaavioissa kuvattuja askelia voi-

daan pitää niin sanottuina aputoimintoina, miten prosessin eri vaiheissa toimi-

taan. Kumpikaan prosessikuvauksista eivät kuitenkaan vastaa kysymykseen 

”miten asiat tehdään”. Kummassakin kaaviossa on kohta ”ongelman ratkaisemi-

nen”, mutta siihen kaaviot eivät suoranaisesti ota kantaa. Käytännön tasolla ny-

kytilanteessa tiimillä ei siis ole yhtenäistä ohjeistusta tai mallia itse työpyyntöjen 

suorittamiseen. Selkeän toimintamallin puuttuminen lisää tiimin toimintatapojen 

varianssia, mikä vaikeuttaa ongelman ratkaisua etenkin viivästyneissä työpyyn-

nöissä.  

 

Selkeän ohjeistuksen tai mallin puuttuminen vaikuttaa myös suoraa työn laa-

tuun monestakin näkökulmasta. Yksi ajoittain toistuva ongelma on työpyyntöjen 

palautuminen jatkokäsittelyyn. Siinä taustalla voi olla esimerkiksi töiden suunnit-

telun puute tai ontuva viestintä. Työpyyntöjen suunnittelemattomuus näkyy 

yleensä kiireenä (aikataulutuksen puute) tai virheenä, jolloin työpyynnön ratkai-

sussa ei olla osattu ottaa jotain tiettyä näkökohtaa huomioon ollenkaan. Heikko 

suunnittelu saattaa näkyä myös testauksen laadussa, minkä vuoksi tukipyyntö 

joudutaan ottamaan uudestaan käsittelyyn. 

 

Tiketin palautuminen käsittelyyn on ongelmallista etenkin silloin, kun tikettiä kä-

sittelee eri henkilö kuin ensimmäisellä kerralla. Näissä tilanteissa korostuu 

työpyynnön kirjallinen dokumentointi. Nykyiset toimintatavat eivät kuitenkaan 

ohjaa työntekijää dokumentoimaan tehtävän työvaiheita ja itse ratkaisunkin do-

kumentoiminen on epäsäännöllistä. Yrityksen kohdetiimin uusi toimintamalli ot-

taa kantaa nimenomaan siihen, kuinka työn suorittajan tulee toimia tehtävän 

koko elinkaaren ajan.   

 

Työvaiheiden dokumentoinnin ohella toinen tiimin kehityskohta on ulkoinen 

viestintä, joka käsittää asiakkaaseen tai kolmanteen osapuoleen kohdistuvan 

viestinnän. Työpyynnön alkuvaiheessa heikko viestintä saattaa pahimmillaan ai-

heuttaa väärinkäsityksen, jolloin tukihenkilö ratkaisee ihan eri ongelmaa kuin 

mistä alun perin asiakas on ollut yhteydessä.  Tavoitteena on pitää asiakas 

mahdollisimman hyvin tietoisena työpyynnön eri vaiheista.  Kolmas tiimin kehi-

tyskohta on asioiden loppuun vieminen ja priorisointi. 
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8 KÄYTTÖÖNOTTO 

 

 

Tässä kappaleessa kerrotaan taustaa, miten kohdeyrityksessä Kanbania sekä 

PDSA:ta on käytetty ennen tätä tutkimusta. Lisäksi kerrotaan, miten PDSA-mallin 

implementointi kohdeyritykseen on käytännön tasolla toteutettu ja kuinka mallia 

on muovattu yrityksen kohdetiimin käyttöön sopivaksi. Tämä luku kuvaa myös 

käytännön tasolla sitä, miten osallistavaa havainnointia on käytetty, ja millaisia 

havaintoja tutkija on tiimiläisten kanssa toimimisesta tehnyt.  

 

 

8.1 Kanbanin ja PDSA:n taustat kohdeyrityksessä 

 

Kanban-järjestelmä ja -palaverit ovat olleet käytössä kohdeyrityksellä jo useam-

man vuoden. Taustana tähän on ollut yrityksen tavoite siirtyä pitkällä aikavälillä 

Lean-filosofian soveltamiseen. Kanban-järjestelmä on yrityksellä täysin erillinen 

järjestelmä, jossa kullakin tukitiimin asiantuntijalla on oma janansa, johon tehtä-

vät työt viedään. Kanban-järjestelmän sarakkeille on kuvattu työtehtävien työvai-

heet. Työt on jaettu pääosin kolme kertaa viikossa pidettävissä Kanban-palave-

reissa lukuun ottamatta akuutteja työpyyntöjä, jotka menevät tiimin roolituksen 

kautta eteenpäin nopeammin. Kanban on tarjonnut yritykselle sisäisesti visuaali-

sen näkymän meneillään olevista töistä, mutta sitä ei ole kuitenkaan hyödynnetty 

Leanin eikä luvussa neljä esitettyjen Kanbanin periaatteiden mukaisesti.  

 

PDSA on esitelty yrityksen tukitiimille ensimmäisen kerran keväällä 2019. Silloin 

mallin vaiheet nimettiin tiimin työtehtäviin sopiviksi sekä määritettiin yhdessä tii-

min kanssa vaiheiden sisältö. Luvussa 8.4 esitetty yrityksen soveltama ensim-

mäinen PDSA-malli on tehty näiden workshopien muistiinpanojen pohjalta, mutta 

kaavio ei syklin muodossa ole ollut tiimiläisten käytössä. Tiimiläisten osallistami-

nen toimintamallin suunnitteluun lisäsi huomattavasti heidän motivaatiotaan 

workshopeissa sekä nopeutti myös asian omaksumista. Tämä ilmeni muun mu-

assa asiantuntijoiden aktiivisena osallistumisena workshopiin. Lisäksi tiimiläiset 

suorittivat harjoituksen, jossa jokainen valitsi tietynlaisen työtehtävän, ja sovelsi 

muokattua mallia valitsemaansa työtehtävään. Työtehtävät vaihtelivat aina ohjel-

man päivityksestä asiakkaan uuden palvelun käyttöönottoon. Workshopin ja siinä 
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tehtävien harjoitusten tulokset olivat toiveita herättäviä, eikä asiantuntijat vastus-

taneet eivätkä kyseenalaistaneet mallin tarpeellisuutta. Kanbanin sarakkeita 

muutettiin workshopien jälkeen tukemaan uuden toimintamallin vaiheita. Malli ei 

kuitenkaan tämän jälkeen toiminut tiimitasolla ohjaavana tekijänä yrityksen ar-

jessa, vaan jokainen tiimin asiantuntija on toiminut omalla tavallaan, ja yhtenäi-

nen toimintatapa työtehtävien edistämiseksi on puuttunut.  

 

 

8.2 Tiimiläisten ohjauspalaverit 

 

Tutkimuksen aikana tiimin toimintatapoja muutettiin käytännön tasolla. Esimerk-

kinä tästä muutoksesta on helmikuussa 2020 aloitetut asiantuntijoiden henkilö-

kohtaiset 15 minuutin ohjauspalaverit, joiden sisällöstä kerrottiin luvussa kuusi. 

Uuden toimintatavan tuominen toimintaan vaatii jatkuvuutta ja toistoa, joten siksi 

uutta toimintamallia pidettiin näissä palavereissa jatkuvasti mukana. Käytännön 

tasolla asiantuntijat tekivät joistakin tehtävistä viikoittain suunnitelmia, joissa so-

vellettiin tiimin toimintaan implementoitavaa toimintamallia.  

 

 

8.3 Sisäinen kehitysprojekti 

 

Kohdeyrityksessä kartoitettiin sisäisiä kehityskohteita koko organisaation voimin 

vuoden 2019 joulukuussa. Tukitiimin kehitettäviksi teemoiksi nimettiin ”tuen pe-

ruspilarien” sekä asioiden loppuun viemisen kehittäminen. Sisäinen projekti ni-

mettiin ”Aspa 2.0”, ja suoritettiin tiimin jäsenien kanssa kolmen eri workshopin 

muodossa keväällä 2020. Projektin tarkoituksena oli sisäisesti reflektoida tukitii-

min tekemistä, ja pyrkiä tuottamaan ”entistäkin parempaa” palvelua. Osana 

workshopeja oli myös uuden toimintamallin kertaus sekä käytännön harjoittelu 

tehtävien avulla. Organisaation kartoituksessa todetut kehityskohteet olivat osit-

tain samoja kuin tämän tutkimuksen luvussa seitsemän mainitut tiimin kehitys-

kohdat, joihin uuden toimintamallin toivotaan tuovan kehitystä. Tästä syystä uu-

den toimintamallin käyttöönotto oli helppo liittää osaksi kehitysprojektia. Olen-

naista projektissa oli se, että siinä tiimin jäsenet osallistutettiin vahvasti tekemi-

seen ja workshopien konkreettiset kehityskohdat muodostivat tiimin asiantuntijat 

itse.  
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”Tuen peruspilarit” -osio oli projektin lähtölaukaus. Se pidettiin kahden tunnin mit-

taisena workshopina koko tiimille. Siinä käytiin läpi toisaalta tiimin ydintehtäviä ja 

vahvuuksia, toisaalta tiimin kehityskohteita, joita tiimin jäsenet itse nostivat esiin. 

Suurimmat kehityskohdat tiimin asiantuntijoiden mielestä olivat viestinnän no-

peus sekä oikea-aikaisuus yksittäisen työtehtävän elinkaaren aikana. Toinen ke-

hityskohta heidän mielestään oli tarvittavan lähtötiedon kartoittaminen ja tämän 

hyödyntäminen työtehtävän aikana.  

 

ASPA 2.0-projektin toinen aihealue käsitteli työtehtävien loppuun viemistä, ja 

koostui kahdesta eri workshopista. Ensimmäisessä workshopissa kirjattiin ylös 

sellaisia haasteita, jotka vaikeuttavat työtehtävien viemistä loppuun. Näihin haas-

teisiin kerättiin myös ratkaisuehdotukset. Jokainen valitsi lopuksi näistä kaksi on-

gelmaa (ja niiden ratkaisut), joita lähtee omassa työssään kehittämään. Yleisim-

mät kehityskohdat olivat juuri ensimmäisessä workshopissa esiin nousseet vies-

tintään liittyvät asiat työtehtävän elinkaaren aikana sekä kalenterin käyttö töiden 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Näiden edistymisen seuranta kytkettiin asian-

tuntijoiden alkuviikon suunnittelupalavereihin.  

 

Työtehtävien loppuun viemisen workshopin toisessa osassa jokaiselle tiimin jä-

senelle annettiin ajankohtaiset työtehtävät, joihin liittyen he tekivät tehtäviä. Tii-

miläiset pohtivat ensiksi kukin omaan tehtäväänsä haasteita, jotka hankaloittavat 

tehtävän saamista valmiiksi. Tämän jälkeen he miettivät näihin ratkaisuja sekä 

tekivät tehtävän ratkaisemiseksi suunnitelman, joka suoritettiin uuden toiminta-

mallin avulla.   

 

 

8.4 Kohdeyrityksen toimintamalli 

 

Seitsemännessä luvussa kuvattiin yrityksen tukitiimin kehityskohtia sekä mahdol-

lisia uuden toimintamallin tuomia parannuksia tiimin toiminnassa. Yhtenä tär-

keimpänä kehityskohtana on tiimin asiantuntijoiden ongelman ratkaisun ja mui-

den työtehtävien suorittamisen yhtenäistäminen. Luvussa seitsemän tiimillä ku-

vatut prosessit kuvaavat sekä puhelun ja tiketin kautta saapuvan työn elinkaaren, 

mutta eivät kerro tarkemmin sitä, miten itse ongelma ratkaistaan.  
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Kohdeyritykselle muokattu toimintamalli sisältää alkuperäisen PDSA-mallin mu-

kaisesti neljä eri vaihetta, mutta vaiheiden nimet on suunniteltu paremmin kuvaa-

maan tiimin todellisia työvaiheita. Muokatut vaiheet ovat, suunnittele, toteuta, tes-

taa ja hyväksy. Kuten aikaisemmin todettiin, niin mallin vaiheiden sisältöä raken-

nettiin ensimmäisissä workshopeissa yhdessä tiimin asiantuntijoiden kanssa. 

Näiden workshopien tuloksista saatiin muodostettua kuvaaja: 

 

 

 

Kuvio 12. Kohdeyrityksen PDSA:n mallin ensimmäinen sovellusversio 

 

Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan kokonaisuudessaan työn vaiheet: mitä ta-

pahtuu ja milloin. Työtehtävät ovat luonteeltaan usein sellaisia, joiden suorittami-

sesta tarvitsee sopia myös muiden osapuolten kanssa. Muita osapuolia voivat 

olla esimerkiksi kollega, asiakas tai kolmas osapuoli. Sovittavia asioita ovat muun 
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muassa tehtävän suorittamisen ajankohta sekä testauksen vastuujako. Suunni-

teltaessa tehtävää selvitetään lähtötiedot sekä perehdytään tarvittaessa asiaan 

liittyvään dokumentointiin. Suunnittelun tärkeys tuli esiin mallin vaiheiden sisältöä 

luodessa asiantuntijoiden kanssa vuonna 2019 pidetyssä workshopissa. 

Workshopissa käytiin avoimesti läpi lukuisia esimerkkejä työtehtävistä, joissa 

suunnittelun puute tai vajavaisuus aiheutti haasteita niin sisäisesti kuin ulkoises-

tikin. Sen lisäksi nostettiin esiin myös positiivia tapauksia, joissa suunnittelu oli 

johtanut hyvään lopputulokseen. Esimerkkien avulla suunnittelun tärkeyttä ha-

vainnollisestettiin asiantuntijoille.  

 

Kirjallisten suunnitelmien tekeminen eri työtehtävistä ei ollut vakiintunut käytäntö 

tiimin asiantuntijoiden keskuudessa, vaan sen soveltaminen oli enemmänkin asi-

antuntijakohtaista. Suunnittelun suurimpina haasteina pidettiin siihen kuluvaa ai-

kaa, puutteellisia lähtötietoja sekä sisäisen dokumentoinnin puutetta. Edellisten 

lisäksi myös riippuvuussuhteiden ymmärtämistä pidettiin haastavana: kun teh-

dään jokin muutos, mihin kaikkeen se vaikuttaa?  

 

Toteuta-vaihetta pidettiin yleisesti selkeimpänä ja suoraviivaisimpana vaiheena. 

Yleisesti sen tarkoitus oli nimensä mukaisesti suorittaa itse työtehtävä, ja huomi-

oida suunnittelussa esiin nousseet asiat sekä tehtävän oikea-aikaisuus.  

 

Testauksen suunnittelu korostui suunnitteluvaiheen toimenpiteistä. Siinä toteu-

tettiin suunnitteluvaiheessa suunnitellut testit sekä arvioitiin, oliko lopputulos odo-

tusten mukainen. Testausvaiheen haasteet liittyvät tiimin työtehtävissä usein joko 

työnjakoon: kuka testaa, mitä ja milloin tai miten testaus voidaan suorittaa pie-

nellä skaalalla? Heikon suunnittelun esimerkit ilmenivät usein heikkona testauk-

sena tai testauksen suunnittelemattomuutena.  

 

Hyväksymisvaihe päättää tehtävän lopullisesti, mikäli tehtävään saadaan hyväk-

syntä. Tässä vaiheessa tehdään vielä lopputoimenpiteet, joita ovat muun muassa 

tehtävän sulkeminen, sisäisen dokumentoinnin viimeistely ja sisäinen tiedotus. 

Mikäli hyväksyminen työn toimeksiantajalta on kielteinen tai ilmenee uusia ongel-

mia, aloitetaan uusi kierros suunnittelulla.  
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Yrityksen toimintamallin eri vaiheissa pysyvät mukana sekä tiedottaminen että 

dokumentointi, jotka koettiin myös tiimin kehityskohtina. Workshopeissa oli paljon 

keskustelua siitä, missä eri vaiheessa dokumentoidaan ja mitä. Tultiin siihen lop-

putulokseen, että dokumentointia tarvitsee tehdä mallin eri vaiheissa riippuen itse 

työtehtävästä. Tiedottaminen ja vuorovaikutus mallin eri vaiheissa katsottiin myös 

tarpeelliseksi, jotta voidaan taata hyvä asiakaspalvelu ja vähentää yllätyksiä teh-

tävän elinkaaren aikana.  

 

 

8.5 Työn ohjauksen muutos 

 

Mallin luomisen jälkeinen ensimmäinen vuosi on osoittanut, että uuden toiminta-

mallin opettelu ja tuominen toimintaa ohjaavaksi tekijäksi on iso haaste, ja vaatii 

paljon ponnisteluja niin tiimin jäseniltä kuin esimieheltäkin. Esimieheltä se vaatii 

etenkin isoa muutosta päivittäiseen tiimin johtamiseen ja ohjaamiseen. Yksi konk-

reettinen muutos ohjaukseen ja johtamiseen on ollut kysymyksien lisääminen asi-

antuntijoilta niin Kanban-palavereissa kuin muussa vuorovaikutuksessa. Kysy-

mykset liittyvät osittain uuteen toimintamalliin. Esimerkiksi ”miten olet suunnitellut 

tekeväsi kyseisen työn?” tai ”miten ja milloin olet ajatellut testata sen toimi-

vuutta?” Isommissa tehtäväkokonaisuuksissa asiantuntijat tekevät suunnitelman 

itse tehtävästä työstä ja se käydään yhdessä läpi. Pienempien tehtävien osalta 

asiantuntija kertoo kysyttäessä suullisesti, kuinka on ajatellut tehtävän suorittaa.  
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9 HAASTATTELUJEN TULOKSET 

 

 

Kuten luvussa kuusi kerrottiin, tutkimuksen puoli strukturoitu teemahaastattelu 

jaettiin kolmeen teemaan: mennyt aika, nykyaika (uuden mallin soveltaminen) 

sekä tulevaisuus. Tässä luvussa puretaan teemat auki ja kerrotaan, millaisia tu-

loksia haastatteluista niihin liittyen saatiin. Jokaisesta teemasta karsittiin sisältöä 

johtuen aineiston suuresta määrästä.  

 

 

9.1 Mennyt aika 

 

Haastattelussa lähdetiin liikkeelle siitä, että asiantuntijat saivat kuvailla omaa työ-

tään ja tiimin toimintatapoja. Lisäksi keskusteltiin luvussa kuusi esitellyistä tiimin 

prosesseista ja siitä, miten työ on heidän mielestään viimeisinä vuosina muuttu-

nut. 

 

Taulukosta 1 nähdään kuvaukset siitä, millaisina asiantuntijat näkevät tiimin toi-

mintatavat sekä työtehtävät.   

 

TAULUKKO 1. Tiimin toimintatavat 

Havainto Kuvaus lkm 

1 Asiakastyötä tikettien ja puheluiden kautta 6 

2 Omat vastuualueet ja projektit 3 

3 Tukikanavien roolitus 3 

4 Vertaus muihin ensimmäisen tason tukitiimeihin 4 

 

 ”Päivä aika paljon koostuu siitä, että seurataan sisään tulevia töitä ja jo-

kainen edistää omia vastuualueita ja omia auki olevia töitä päivän aikana. 

Asiakaskeskeistä.” 

 ”Eroavaisuutena ehkä nykymaailman tukitiimiin niin siellä jo tukitiimin si-

sällä lähdetään jo korjaamaan niitä itse ongelmia ja vaan tarvittaessa siir-

retään asioita eteenpäin, tässä tapauksessa kehitystiimille.” 

 ”Mä ainakin kertoisin noista rooleista mitkä on, ja niitä tehdään vähän se-

kalaisesti. Tikettivastaava ja puhelinvastaava on ne pääsääntöiset, mitä 
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yleensä tehdään. Siinä se lyhkäisyydessään. Ei ole mitään ihan perus-

hommaa.” 

 

Kolmen asiantuntijan haastatteluissa esiin nostama ”omat vastuualueet ja projek-

tit” näkyivät koko haastattelujen ajan myös vastauksissa. Tämä tuli parhaiten ilmi 

niissä tilanteissa, kun asiantuntijalta kysyttiin esimerkkiä työtehtävästä tietyissä 

tilanteissa. Asiantuntijoiden esimerkit olivat usein sellaisia, jotka koskettivat hei-

dän omia työtehtäviään. Tämän vuoksi haastattelujen eri vaiheiden aikana kysy-

tyissä esimerkeissä on paljon hajontaa.  

 

Asiantuntijat kuvasivat myös käsitystään siitä, miten tiimin toimintatavat ovat 

muuttuneet viimeisten vuosien aikana. Viisi henkilöä kuudesta oli sitä mieltä, että 

toiminta on ollut aiemmin vähemmän organisoitua. Tämä näkyy heidän mieles-

tään seuraavilla tavoilla: 

 

 Vastuualueet puuttuivat. ”Kaikki teki vähän sitä, mikä hyvältä tuntui”. 

 Toimintatavat puuttuivat. ”Ei ollut sellaisia toimintatapoja vaan, jokaisella 

oli täysin oma.” 

 Roolitukset puuttuivat. ”Sinä aikana, kun minä olen ollut firmassa, on aika 

selkeästi ollut, että tietyn osan päivästä joku tietty henkilö seuraa tiettyä 

osa-aluetta, että sitä kautta tulevat ongelmat tai yhteydenotot varmasti 

huomioidaan.” 

 Vähemmän järjestelmiä: ”Työkaluja tullut lisää tehtävien ja niiden tilojen 

seuraamiseen, missä ne menee ja mitä niille on tehty.” 

 

Ensimmäisessä teemassa keskusteltiin myös muutaman vuoden tiimillä käytössä 

olleista puhelu- ja tikettiprosesseista, jotka esitettiin tämän tutkimuksen luvussa 

kuusi. Molemman prosessin yhteydessä nousi esiin samat hyödyt: yhtenäistää 

tiimin toimintatapoja (3) sekä näiden prosessien avulla voidaan kuvata uudelle 

työntekijälle, miten puhelun tai tiketin elinkaaren aikana toimitaan (3).  

 

 ”No kyllähän se väkisinkin yhtenäistää sitä, että mitenkä niitä puheluita 

otetaan vastaan ja tavallaan minkäläista asiakaspalvelua niin kun sitten 

mahdollinen soittaja siitä saa.” 
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 ”se helpottaa sitä hahmottamaan sitä kokonaisuutta siitä että, mitä tiketin 

käsittelyyn kuuluu, mitä siinä on hyvä huomioida, ajatella ja tehdä, mutta 

sit koen taas, että siitä on eniten hyötyä tolleen kuvattuna uudelle tekijälle 

kuin sille, joka on tehny vuodenkin tai puoli vuottakin tikettejä” 

 

Prosessikaavioita ei sittemmin niiden luomisen jälkeen olla kehitetty, mikä näkyi 

myös vastauksissa keskusteltaessa niiden kehityskohdista. Asiantuntijoiden esiin 

nostamat kehityskohdat liittyivät muuttuneisiin toimintatapoihin, joita ei itse pro-

sessikaavioihin ole muutettu, mutta käytännössä toteutuvat.  

 

Haastatteluissa ilmeni prosesseista keskusteltaessa, etteivät ne ohjaa toimintaa 

tiimitasolla. Tämä näkyi vastausten hajontana keskusteltaessa niistä. Toiset ko-

kivat toimivansa juuri kuvattujen prosessien mukaan, mutta toisilla niiden hyödyn-

täminen on jäänyt vähäisemmäksi.  

 

 

9.2 Nykyaika 

 

Toinen haastattelujen teema ”nykyaika” keskittyi uuden toimintamallin vaiheiden 

käsittelyyn. Mallin vaiheet käsiteltiin työtehtävän elinkaaren mukaisessa järjes-

tyksessä. Mallin toinen (toteuta) ja kolmas vaihe (testaa) käsiteltiin haastatte-

luissa yhtenä kokonaisuutena, koska ne liittyvät myös itse tekemisessä hyvin lä-

heisesti toisiinsa. Kaikista vaiheista pyrittiin selvittämään asiantuntijoiden mielipi-

teet mm. hyödyistä, negatiivisista vaikutuksista, kehityskohteista sekä monenlai-

sia esimerkkejä. Keskusteltiin myös siitä, kuinka eri vaiheet ovat muuttaneet asi-

antuntijoiden toimintatapoja. Tulokset on kuvattu omiin kuvioihinsa, jotta ne olisi 

helpompi havainnoida.  

 

 

9.2.1 Suunnittele 

 

Uudesta mallista keskusteltaessa aloitettiin sen ensimmäisestä vaiheesta, joka 

on suunnittele. Keskusteluista heränneitä pääkohtia on esitelty kuviossa 13. 
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Kuvio 13. Suunnittele-vaiheen yhteenveto 

 

”Hyvin suunniteltu on kuin puoliksi tehty”, totesivat kaksi asiantuntijaa keskustel-

taessa suunnittelusta. Suunnitteluvaihe on mallin vaiheista suurin ja usein myös 

työläin. Vaiheen laajuus näkyi myös haastattelujen vastauksissa, sillä niissä oli 

kohtalaisen paljon hajontaa. Yhdenmukaisimmat mielipiteet liittyivät työtehtävän 

vaatimusten kartoitukseen, suunnittelun ajankäyttöön sekä pohdittaessa sen 

etuja että sen negatiivisia vaikutuksia.  

 

Viisi asiantuntijaa mainitsivat, että suunniteltaessa työtehtävää kartoitetaan, mitä 

haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi vaaditaan: 

 

 ”Mitä siinä asiakas pyytää, mitä se tarvii ja haluaa, ja sitten lähtee just 

suunnittelemaan niitä stepejä, että miten siihen päästään, että mitä mä 

tarviin ja mitä mun tarvii tehdä ja tarvinko mä siihen ulkopuolista apua.” 

 

Viisi asiantuntijaa myös kokivat, että hyvän suunnittelun avulla työtä voidaan te-

hostaa, ja työ saadaan yleisesti nopeammin valmiiksi.  
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 ”Sieltä tulee vähemmän yllätyksiä itessään esimerkiks kesken sen [päivi-

tyksen], että on valmistautunut siihen. Menee mahdollisimman sujuvasti 

eteenpäin. Saadaan nopeammin maaliin yleisesti se.”   

 

Kolme heistä pitivät hyötynä sitä, että hyvällä suunnittelulla voidaan säästää 

oman ajan lisäksi myös asiakkaan aikaa. 

 

 ”Se ehkä näkyy siinä, kun saadaan toteutus tehtyä, niin se nopeuttaa sitä 

prosessia, et se oikeesti saadaan hoidettua se homma nopeesti, ettei asi-

akkaan aikaa kulu siinä paljon, et saadaan homma tehtyä.” 

 

Vastapainona neljä asiantuntijaa myös mainitsivat suunnitteluun kuluvan ajan ne-

gatiivisena asiana.  

 

 ”Ehkä se niin kun suunnittelun miinuspuoli on se, että siihen saattaa kulua 

turhaa aikaa tavallaan.” 

 

Kaksi vastaajaa kuitenkin totesivat, että vaikka suunnittelu itsesään vie paljon ai-

kaa, niin silti kokonaisuudessaan työn suoritus nopeutuu.  

 

 ”Kyllähän se aina helpottaa sitä lopputoteutuksen tekemistä, kun on tosi-

aan suunniteltu, että mitenkä se homma tehdään. Kyllä se niin kun siellä 

päässä sitten näkyy, vaikka se viekin siellä alkupäässä enemmän aikaa.” 

 

Neljä henkilöä tiimissä koki suunnittelun hyödylliseksi etenkin oman osaamisen 

rajalla olevien haastavampien ja monimutkaisempien tehtävien alkuvaiheessa. 

Toisaalta kaksi henkilöä mainitsi oman osaamisen rajalla olevat tehtävät haas-

teelliseksi suunnittelun osalta. Viisi henkilöä koki suunnittelun sopivan huonom-

min geneerisiin toistuviin ja yksinkertaisiin työtehtäviin. Esimerkit tällaisista töistä 

vaihtelivat asiantuntijan vastuualueiden mukaan, ja esimerkkinä annetut työteh-

tävät vastasivat myös omia ennakko-odotuksiani.  

 

Suunnittelun toimintatavoista yhtenäisin vastaus liittyi lähtötietojen selvittelyyn. 

Viisi henkilöä mainitsi lähtötietojen kyselyn olevan yksi suunnitteluvaiheen meto-

deista. Kaksi henkilöä mainitsi myös työn aikataulutuksen etukäteen suunnittelun 
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osalta. Yksi henkilö mainitsi haastattelussa suunnittelun haittapuoleksi sen, että 

toteutus saattaa viivästyä itsestä riippumattomista syistä, mikäli asiantuntevaa 

paria ei suunnitteluun saada avuksi.  

 

Suunnittelu näkyy asiantuntijoiden työssä muun muassa edellä kerrotuilla ta-

voilla. Neljä asiantuntijaa mainitsi haastatteluissa suunnittele-vaiheen muutta-

neen heidän toimintatapojaan. He totesivat, että suurin näkyvyys on siinä, että 

tehtävä käydään oman pään sisällä läpi.  

 

 ”No sillon yleensä lähti vaan soittamaan sille asiakkaalle, ja siinä samalla 

kun asiakkaan kanssa oli kiinni, niin siinä vaiheessa vaan sitten kokeili 

kaikkia juttuja ja yritti samaan aikaan korjata siinä. Nykyään vähän tut-

kii/pohjustaa sitä juttua, että mistä se voi johtua ja kyselee sitten tietoa siitä 

kollegoilta, jos ei välttämättä itse tiedä ihan kaikkea.” 

 

Tuloksista käykin ilmi, että suuremmalti osin itse suunnittelutyö on mentaalista, 

sillä vain kaksi henkilöä mainitsi ajoittain tekevänsä erillisiä kirjallisia suunnitelmia 

laajemmissa työkokonaisuuksissa.  

 

Keskusteltaessa suunnittele-vaiheen kehityskohdista tuli esiin uusi ehdotus: 

Kaksi henkilöä kaipasivat suunnittelun tueksi suunnittelupohjia laajempiin projek-

teihin. Molemmat henkilöt nostivat esimerkiksi yhden koko tiimin voimin suorite-

tun laajan siirtoprojektin, jossa pohjana toimi työlappu, johon oli sisällytetty sen 

vaiheet. Siihen oli kerätty myös tietoja, joita pitää ottaa huomioon tehtävän suo-

rituksessa. Yksi uuden toimintamallin tavoitetila onkin suunnittelun yhtenäistämi-

nen, ja todellisuudessa saman kaltaisia pohjia on useissa työtehtävissä käytetty-

kin. Huomio suunnittelupohjien laajentamisesta oli kuitenkin tärkeä, joka tullaan 

myös viemään laajemmin käytäntöön.  

 

 

9.2.2 Toteuta ja testaa 

 

Kuten aiemmin todettiin, niin toteuta ja testaa mallin vaiheina käsiteltiin samassa 

yhteydessä haastatteluissa. Toteuta nähdään yleisesti edellisessä vaiheessa 
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tehdyn suunnitelman toimeenpanona. Keskusteluissa keskityttiin enemmän to-

teutuksen yhteydessä suoritettavasta testauksesta. Haastattelujen havaintoja on 

tiivistetty kuviossa 14.  

 

Kuvio 14. ”Toteuta ja testaa”-vaiheen yhteenveto  

 

Suunnitteluun verrattuna toteuta ja testaa vaihe oli huomattavasti selkeämpi. 

Neljä asiantuntijaa kuvasivat testauksesta syntyneen hyödyn asiakkaan näkökul-

masta.  

 

 ”Kun esimerkiksi jollekin käyttäjälle pitää lisätä joku tai kun tehdään uusi 

käyttäjä, niin testataan oikeesti, että kaikki on niin kun pitäis. Ettei sitten 

myöhemmin tuu ilmoitusta siitä, et hei tää puuttuu tai tää ei toimi. Ettei 

asiakkaan tarvi enää olla samasta asiasta yhteydessä.” 

 

Mielipide oli, että hyvin testaamalla voidaan säästää asiakkaan aikaa sekä näin 

välttää ”pallottelua”. Asiantuntijoiden ajattelu keskittyi siihen, että työt saadaan 

kerralla valmiiksi, eikä niihin tarvitse myöhemmin enää palata. Kolme henkilöä 

mainitsi testauksen hyödyksi myös mentaalisen hyödyn itselleen: Testaamalla 

saadaan usein välittömästi vastaus siihen, onko työ saatu suoritettua suunnitel-

lulla tavalla.  
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 ”Kyllähän se testaus on hurjan tärkee homma, että tavallaan nähdään, että 

se meni niin kuin pitikin. Ja juuri se, että inhottavia juttuja, että jos joku jää 

testaamatta ja ilmotetaan asiakkaalle, että nyt se toimii ja se asiakas ilmot-

taa seuraavana päivänä, että ei se toimikaan. Että menee niin kun kaikkien 

aikaa siihen.” 

 

Suurimpana negatiivisena vaikutuksena viisi henkilöä mainitsi testauksen vievän 

aikaa, joskin tämän nähtiin koko prosessin mittapuulla säästävän aikaa.  

 

 ”Mun mielestä se saattaa viedä siinä toteutusvaiheessa enemmän aikaa, 

mutta taas loppuen lopuks se vie asian maaliin.” 

 

Testauksesta keskusteltaessa kaikki asiantuntijat jakoivat työt kahtia testauksen 

osalta sen perusteella, voidaanko testaus suorittaa itse vai tarvitaanko siihen 

apua. Neljä asiantuntijaa mainitsi, ettei esimerkiksi kaikkien asiakkaiden järjes-

telmien sekä ohjelmistojen toimivuutta voida testata loppuun asti ilman asiakasta. 

Näissä tapauksissa testaaminen rajoittuu siihen, että testataan ohjelman käyn-

nistyminen, mutta varsinainen toiminnallisuuden testaaminen jää näissä tilan-

teissa asiakkaalle. Tämä tulee useimmiten vastaan asiakkaiden järjestelmien tai 

ohjelmistojen päivityksien yhteydessä. Yksi asiantuntija mainitsi satunnaiseksi 

ongelmaksi asiakkaan testaamisessa sen, että työn valmiiksi saaminen saattaa 

hidastua sen vuoksi, ettei asiakkaalta saada vastauksia testauksen tuloksista. 

Ratkaisuksi samainen henkilö kuitenkin luonnehti, että asiakkaan testaamisesta 

tulee sopia tämän kanssa etukäteen ennen varsinaista työtä.  

 

Yleisin ja selkein itse testattava työ oli asiakkaalle käyttäjätunnuksen tekeminen, 

jonka mainitsi neljä asiantuntijaa. Kappaleessa kuusi kerrottiin, että kohdeyrityk-

sellä on paljon erilaisia palveluita, joka näkyy tukipyyntöjen laajuudessa. Tästä 

hyvä esimerkki on erilaiset muutospyynnöt, jotka voivat vaihdella suuresti tehtä-

väsisällöltään riippuen siitä, mihin palveluun muutospyyntö liittyy. Siksi muutos-

työt on laitettu kuviossa 14 sekä ”voidaan testata” että sellaisiin töihin, joita ei 

voida itse testata. Yleisimmät asiantuntijoiden testattavissa olevat muutostyöt oli-

vat haastattelujen mukaan sellaisia, joita voidaan testitunnuksien avulla testata. 

Esimerkki tällaisesta työstä oli esimerkiksi verkkolevyn lisääminen käyttäjälle, 

jonka mainitsi kolme henkilöä.   
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Puhuttaessa testauksen vaikutuksista tiimiläisten toimintaan, viisi henkilöä kertoi 

sen vaikuttaneen omaan työhönsä. Muutoksen syyt sekä miten se näkyy henkilön 

työssä, vaihtelivat vastauksissa. Kolme asiantuntijaa kokee muuttaneensa tes-

tauksessa sitä, että pyrkii nykyään vähemmän käyttämään siinä asiakasta.  

 

 ”No se oli erilaista tietysti sillon ennen, sitä tavallaan kyllä ennenkin tehtiin 

sitä testaamista kyllä, mutta yleensä se oli sitten niin kun sen asiakkaan 

kanssa tai sillain, että ehkä enemmänkin saatettiin olla tekemisessä sen 

asiakkaan kanssa. Että nykyään se on enemmän semmoista rutiinia, että 

tehdään niitä, et se testaaminen kuuluu siihen prosessiin juuri että, teh-

dään ja testataan.” 

 

Kuitenkin kaikki asiantuntijat totesivat, että silloin kun asiakasta tarvitaan testaa-

miseen, niin pyritään parhaimman mukaan olemaan asiakkaan mukana teke-

mässä testausta. Silloin vastaus toimivuudesta saadaan nopeammin, ja tehtävä 

saadaan nopeammin valmiiksi. Yksi henkilö kokee työn ohjaavan testaamista: 

nykyiset työt vaativat testausta enemmän, jonka vuoksi on sitä systemaattisem-

min alkanut tehdä. Yksi henkilö kertoi mallin myötä muutoin kiinnittävänsä enem-

män huomiota testaukseen, jotta asiakkaalle varmasti toimiva kokonaisuus.  

 

Kehityskohtia testaukseen liittyen kerrottiin kaksi: testauspohjien / lisäohjeiden 

laatiminen tietynlaisista työtehtävistä sekä yksinkertaisesti aikaisempaa vieläkin 

syvempi testaus.  

 

 

9.2.3 Hyväksy 

 

Mallin viimeisin vaihe on hyväksy-vaihe, jonka päätteeksi työtehtävä suljetaan, 

mikäli toimeksiantaja hyväksyy ratkaisun. Jos toimeksiantaja ei ratkaisua hy-

väksy, tehtävä siirtyy taas suunnittele-vaiheeseen ja aloittaa näin uuden kierrok-

sen. Hyväksy-vaiheen keskustelujen tuloksia on kuvattu kuviossa 15.  
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Kuvio 15. Hyväksy-vaiheen yhteenveto 

 

Hyväksy-vaihe koettiin yleisesti selkeänä kokonaisuutena, ja se on työmääräl-

tään huomattavasti pienempi suunnitteluun ja testaukseen verrattuna. Haastatte-

luissa tuli selkeästi esiin hyväksy-vaiheen tärkeys: Tiimin jäsenet olivat sitä 

mieltä, ettei työpyyntöjä haluta välittömästi suorituksen jälkeen sulkea ilman toi-

meksiantajan hyväksyntää. Viisi asiantuntijaa kokivatkin hyväksy-vaiheen suu-

rimmaksi hyödyksi sen, että saadaan toimeksiantajalta palaute tehdystä työstä.  

 

 ”Siinä kontaktoidaan se, kuka sen on tilannut, käydään se yhdessä läpi, 

miten sitä käytetään, mitä siellä on ja käydään läpi sen asiakkaan kanssa, 

vastaako se heidän toiveita ja onko se niin kun valmis heidän mielestään 

käyttöä varten?” 

 

Sisäisesti vaihe näkyy siinä, että tehtävä päästään merkitsemään valmiiksi sekä 

sulkemaan itse työpyynnön. Kaksi asiantuntijaa mainitsi, että ”pöydän tyhjenty-

minen” helpottaa omassa työjonossa muiden töiden hallintaa.  

 

 ”Saa nopeammin vietyä tiketit läpitte, ja se helpottaa muiden tikettien hal-

lintaa, kun ei pyöri siellä vielä keskeneräisten joukossa.” 
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Negatiivisena mainintana neljä asiantuntijaa totesivat, että työjonoon saattaa 

jäädä valmiita töitä, mikäli niihin ei saada vastauksia.  

 

 ”Se voi puolestaan vielä jättää avoimia tikettejä roikkuun tikettijärjestel-

mään ja kanbaniin, jos odotellaan asiakkaan viestejä, kun siis ollaan lai-

tettu niitä muistutusviestejä.” 

 

Lisäksi yksi asiantuntija koki, että satunnaisesti työn toimeksiantaja alkaa hy-

väksy-vaiheessa tehdä lisäyksiä alkuperäiseen tehtävänantoon. 

 

Haastatteluissa neljä asiantuntijaa oli sitä mieltä, ettei vaihe ole juurikaan muut-

tanut heidän tapojaan toimia, sillä he kokevat aiemminkin pyytäneensä toimeksi-

antajan hyväksynnän työn sulkemiselle.  

 

 ”Kyl mä sillon alkuvaiheessakin pyrin samaan sen kuittauksen, että onks 

kaikki ok ja ihan samalla lailla nytkin mä aina välillä kyselen sitä, että on-

han tää nyt ok ja et voiko tiketin sulkea. Et mun toimintatapaan se ei ole 

hirveästi vaikuttanut.” 

 

Heistä kolme tosin mainitsi myös kehityskohdaksi, että tilanteissa, joissa toimek-

siantajalta ei saada vastausta ensimmäisen viestimisen jälkeen, pitäisi aktiivi-

semmin ja systemaattisemmin pyytää vahvistusta uudestaan. Keskusteltaessa, 

miten hyväksy-vaihe on muuttanut asiantuntijoiden toimintaa ja kyseisen vaiheen 

kehityskohdista, voidaan nähdä yhteneväisyyksiä. Yksi henkilö koki vaiheen 

myötä viestivänsä aktiivisemmin toimeksiantajan kanssa saadakseen työpyyn-

töjä suljettua. Samainen henkilö mainitsi tämän myös vaiheen kehityskohdaksi, 

ja toivoi toimintatapaan yhteneväisyyttä koko tiimille. Yksi henkilö koki vaiheen 

edesauttaneen omaa oppimista eri työtehtävissä, miten tietynlaisia työtehtäviä 

kannattaa suorittaa. Hän kertoo myös dokumentoineensa tärkeäksi katsomiaan 

asioita sisäiseen dokumentaatioon, jotta niistä saadaan tietoa myös muille. Sa-

mainen henkilö mainitsi dokumentaation myös tiimin kehityskohdaksi, ja siihen 

liittyviin toimintatapoihin yhteneväisyyttä koko tiimille.  
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9.3 Tulevaisuus 

 

Tutkimushaastattelun kolmas ja viimeinen teema oli uuden toimintamallin tulevai-

suus. Siinä keskusteltiin muun muassa siitä, ovatko asiantuntijoiden mielestä 

kaikki mallin vaiheet käytössä vielä tulevaisuudessakin, ja mikäli jokin vaiheista 

ei ole käytössä, niin miksi ei?  

 

Haastateltavat olivat kaikki samaa mieltä siitä, että kaikki mallin vaiheet tulevat 

olemaan jatkossakin käytössä, eikä mitään niistä pudoteta pois. Vastauksien sa-

namuodot kuitenkin vaihtelivat henkilöittäin. 

 

 ”Kyllä mä nyt koen, että ne kaikki [mallin vaiheet] on, vaikka niitä ei välttä-

mättä pysty samalla tavalla kaikkiin eri taskeihin hyödyntämään tai käyttä-

mään ainakaan samalla tavalla tai yhtä tehokkaasti.” 

 ”Mmm, mun mielestä kaikki . Yleisesti se auttaa järjestelmällisyyteen ja 

kaikilla on samanlaiset toimintatavat ja pystytään toimimaan niiden mu-

kaan” 

 ”No kyllähän toi kokonaisuutena tulee pysymään työskentelyä ja toimintaa 

ohjaavana tekijänä” 

 

Kolme asiantuntijoista perusteli mielipiteensä sillä, että tiimin työtehtävät vaativat 

kaikkia mallin vaiheita. Yhdessä vastauksessa kuitenkin todettiin, ettei mallia 

voida hyödyntää yhtä tehokkaasti kaikissa työtehtävissä. Kaikkien haastatelta-

vien kanssa keskusteltiin myös siitä, millaisissa työtehtävissä mallia ei pitäisi 

mahdollisesti soveltaa ollenkaan. Kolmen asiantuntijan vastaukset noudattivat ai-

kaisemmin kuvattuja esimerkkejä. Kaikissa näissä viitattiin nopeisiin ja yksinker-

taisiin työtehtäviin, jotka ovat toistuvia. Näissä tapauksissa haastateltavat olivat 

sitä mieltä, ettei kaikkia neljää vaihetta tarvita tehtävän suorittamiseen: 

 

 ”No juuri semmosissa nopeissa, mitkä on helppoja, mitkä tehdään saman 

tien, niin semmosissa se on sitten turhaa käyttää sitten aikaa, jos tietää jo 

sen ratkaisun. Esimerkiksi ohjelmista ulosheittämiset.”  

 ”Yksinkertaisissa hommissa on vaan toteuta ja testaa vaihe ja pyydä kuit-

taus. Esimerkiksi salasanan resetointi” 
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 ”Ehkä osassa voi olla, että joku vaihe on pienemmässä roolissa, mutta 

yleisesti sitä tulee käytettyä. Esimerkiksi joku, että salasanan vaihto ja tes-

taus.” 

 

Haastatteluissa haluttiin myös selvittää tiimiläisten näkemyksiä siitä, mitä kehi-

tyskohtia toimintamalliin liittyy. Suunnittele-vaiheen tuloksien käsittelyn yhtey-

dessä todettiin, että suunnittele-vaihe on laajin ja hankalin kokonaisuus mallin 

vaiheista. Tämä voidaan nähdä myös vastauksista keskusteltaessa mallin kehi-

tyskohdista, sillä kuudesta vastauksesta neljä liittyi jollain tavalla suunnitteluun. 

Kaksi asiantuntijaa mainitsi muun muassa suunnitteluun avuksi pohjia: 

 

”No ehkä siihen suunnitteluun ja testaamiseen voisi jotenkin yrittää 

saada tehtyä enemmän semmoisia vakiintuneita käytäntöjä, että jos-

sain tietynlaisissa tehtävissä käytettäisiin vaikka jotain samaa suun-

nitelupohjaa tai jotain tämmöstä ja että jos on selkeesti jotain sem-

mosia tehtäviä, jotka pystytään alusta loppuun itse testaamaan, et 

siinäkin olis jotkut semmoset stepit.” 

 

Toinen suunnittelupohjia ehdottava tuo esiin myös sen hyödyn, joka pohjista saa-

taisiin uudelle aloittavalle työntekijälle: 

 

”Siellä olis valmiita pohjia tavallaan siihen suunnitteluun ja yleensä-

kin joka vaiheeseen semmosia ranskalaisia viivoja, että mitä siinä 

vaiheessa yleensäkin tehdään. Joku semmonen voisi olla ihan hyvä. 

Tavallaan, kun tulee uusia ihmisiä töihin, niin niiden olisi helpompi 

omaksua niitä tapoja, miten tehdään hommia.” 

 

Kaksi asiantuntijaa korosti vielä jokaisen tiimiläisen henkilökohtaista kehittymistä 

mallin soveltamisessa: 

 

 ”Ehkä niin kun panostaa siihen, että oikeesti suunnitellaan niitä hommia. 

Kyllähän sitä on jo jossain muodossa, mutta että ihmiset sisäistää sen kun-

nolla. Yleensäkin, et kaikki on tietoisia et nää on ne työvaiheet ja toimitaan 

näiden pelisääntöjen mukaan.” 
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 ”Malli kehittyy sitä mukaan, miten tää porukka kehittyy sen mallin ympä-

rille, et kun se saadaan jalkautettua meille vielä paremmin toi järjestelmä. 

Jotkut osa-alueet saattaa joskus jäädä huomioimatta, itellä esim. se suun-

nitteluvaihe saattaa jäädä vähemmälle. Mutta että osaisi hahmottaa sen 

paremmin, että milloin on tarvittaessa käyttää aikaa suunnitteluun ja mil-

loin ei” 

 

Neljässä haastattelussa haastateltava ilmaisi tulevaisuudessa halunsa kehittää 

mallin soveltamista omassa työssään.  

 

 ”Kaikkia niitä osa-alueita vielä käyttäis ja tekis vähän niin kun paremmin 

kun mitä ehkä nytten. Veisi sitä niiden käyttöä pidemmälle.” 

 ”että on noissa paljon tarkempi yleisesti ja se että on järjestelmällisempi. 

Että on yleisesti se toimintakaava, miten toimitaan.” 

 ”sanoisin, että se tässä hioutuu vielä omien työtaskien kohdalla, että vaatii 

iteltä vielä aina välillä vielä heräämistä joihinkin kohtiin erinäisissä tas-

keissa” 

 

Yksi tiimiläinen oli sitä mieltä, että hänen toimintansa jatkuu jatkossa samalla ta-

valla kuin tähänkin asti: 

 

 ”Se jatkaa ihan samalla tavalla mukana olemista, kun se on nytten, et se 

on orgaaninen osa sitä tekemistä.” 

 

Haastattelujen aikana nousi esiin myös asioita, jotka eivät liity mihinkään yksittäi-

seen työvaiheeseen tai teemaan, mutta ovat huomionarvoisia yleisemmällä ta-

solla. Haastatteluissa tuli esimerkiksi useamman kerran eri haastateltavilta huo-

mioita, että työtehtävän eri vaiheissa saatetaan joutua palaamaan mallissa taak-

sepäin aiempaan vaiheeseen. Tämän huomion merkitystä pohditaan luvussa 

kymmenen kehityskohtien yhteydessä.  
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10 ANALYYSI 

 

 

Tässä luvussa esitettävät tulokset perustuvat tutkimushaastattelujen sekä ha-

vainnoinnin avulla saatuun tietoon. Saatuja tuloksia verrataan osaltaan myös al-

kuperäisen PDSA-mallin teoriaan ja saaduista tuloksista muodostetaan synty-

neet johtopäätökset ja kohdeyrityksen kehityskohdat tulevaisuudessa. Vertailu 

alkuperäiseen PDSA-malliin tehdään kuitenkin mallitasolla vaihetason sijaan, 

koska mallin vaiheiden sisällöt eivät ole yksi yhteen. Lisäksi kerrataan vielä tutki-

muksen vaiheita, ja arvioidaan sen luotettavuutta ja etiikkaa.  

 

 

10.1 Tutkijan kaksoisrooli 

 

Päätelmien muodostaminen tässä tutkimuksessa eroaa tavanomaisesta tutki-

muksesta tutkijan kaksoisroolin vuoksi. Tutkijan havainnot perustuvat muun mu-

assa viikoittaisiin ohjauspalavereihin tiimin asiantuntijoiden kanssa, worksho-

peissa suoritettuihin uuden toimintamalliin tehtyihin harjoituksiin sekä työnohjauk-

sessa vastaan tulleisiin seikkoihin. Näistä kerrottiin luvussa kahdeksan. Kaksois-

roolin soveltaminen vaatii käytännön tasolla tasapainottelua haastatteluista saa-

tujen tuloksien sekä havainnoinnin välillä. Yleisesti haastatteluista saadut tulok-

set tukevat kaksoisroolin kautta syntyneitä havaintoja, mutta seuraavassa alalu-

vussa käsitellään muutamia haastatteluissa esiin nousseita ristiriitoja. Haastatte-

lujen tuloksissa oli paljon yhtenäisyyttä helmikuussa 2019 käytyihin workshopei-

hin, joissa mallin vaiheiden sisältö määritettiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa. 

Tämä osoittaa, että asiantuntijat ovat omaksuneet uuden toimintamallin perusta-

son, joka on edellytyksenä sen jatkokehitykselle. 

 

 

10.2 Poimintoja haastatteluista 

 

Suunnitteluvaihe on huomattavasti haastavin vaihe arvioitaessa sitä kokonaisuu-

tena. Se on myös työläin vaihe, ja sisältää eniten yksityiskohtia niin alkuperäi-

sessä PDSA-syklissä kuin kohdeyrityksenkin toimintamallissa. Molemmassa 

mallissa suunnittelussa pyritään selvittämään, mitä ollaan tekemässä ja kuinka 
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haluttuun lopputulokseen päästään. Lisäksi molemman mallin suunnittelu pitää 

sisällään muiden mallin vaiheiden suunnittelun.  

 

Suuri osa asiantuntijoiden työnohjaukseen liittyvissä kysymyksissä liittyy suunnit-

teluun. Suunnittelun puute on useimmiten myös syynä siihen, että jokin työ ei 

virtaa suunniteltuun tapaan valmiiksi. Viikoittaisissa asiantuntijoiden ohjauspala-

vereissa kävi useamman ihmisen osalta ilmi, että sellaiset työtehtävät, jotka eivät 

useimmiten edenneet suunniteltuna aikana, olivat yleensä tekijälle haastavia. Ne 

olivat usein myös luonteeltaan sellaisia, joiden suunnitteluun asiantuntija tarvit-

see apua toiselta henkilöltä. 

 

Tuloksissa suunnittelun hankaluus näkyi esimerkiksi siten, että sama havainto 

saattoi tulla esiin toisaalta keskusteltaessa tiimin suunnitteluun liittyvissä toimin-

tatavoissa, toisaalta myös kehityskohteissa. Esimerkiksi saatavilla olevan doku-

mentaation käyttö oli tällainen. Neljä henkilöä mainitsi käyttävänsä dokumentaa-

tiota suunnittelun tukena, mutta yksi sen sijaan vastasi dokumentoinnin hyödyn-

tämisen olevan myös kehityskohta suunnittelussa. Sama henkilö muistutti myös 

siitä, että dokumentointia tehtäessä pitäisi aina miettiä, mitä halutaan dokumen-

toida? Havaintoihini perustuen dokumentaation hyödyntämisestä olen huoman-

nut saman: Saatavilla olevaa dokumentaatiota ei kaikissa työtehtävissä käytetä, 

josta aiheutuu työn myöhemmässä vaiheessa lisätyötä. Haastattelujen perus-

teella ja omien havaintojeni mukaan voidaan kuitenkin tehdä johtopäätös, että 

mallin myötä dokumentaation hyödyntäminen suunnittelussa on kehittynyt, mutta 

voidaan myös edelleen laskea kehityskohdaksi. Kehittämistoimenpiteistä kerro-

taan lisää alaluvussa 10.3. Saman tyylinen havainto voidaan tehdä avun pyytä-

miseen liittyen: Kolme henkilöä mainitsi käyttävänsä suunnittelussa tarvittaessa 

apuna toista yrityksen jäsentä, mutta yksi henkilö mainitsi myös avun pyytämisen 

suunnittelussa kehityskohdaksi.  

 

Vaiheen vaikeus näkyi tutkimuksen tuloksissa myös ristiriitaisuuksina: siitä nos-

tettiin haastatteluissa jotain kohtia sekä hyödyksi että haitaksi. Esimerkki edellä 

mainitusta on suunnitteluun kuluva ajankäyttö. Osa haastateltavista koki, että 

suunnitteluun kuluu paljon aikaa suhteessa muihin mallin vaiheisiin. Toisaalta sa-

malla nähtiin suunnittelusta saatavat hyödyt, joiden mukaan voidaan säästää 
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omaa tai asiakkaan aikaa, sillä koko työtehtävän koetaan suunnittelun avulla val-

mistuvan nopeammin. Puhuttaessa suunnittelun ajankäytöstä, saattaa myös siitä 

muodostettava mielipide vaihtua sen mukaan, toimiiko tutkijan vai esimiehen roo-

lissa. Tutkijan näkökulma on todennäköisesti se, että suunnitteluun tarvitsee 

käyttää aikaa, mutta toisaalta esimies taas saattaa nähdä aikaresurssin eri kan-

tilta. Haastatteluissa tuli esiin, että suunnittelun soveltaminen tekijälle vaikeissa 

ja tuntemattomissa työtehtävissä on haastavaa. Tämä yhtälö syö myös tekijältä 

enemmän työaikaa tehtävää suorittaessa. Torkkola havaitsi myös ongelman liit-

tyen siihen, että ei tunneta tarpeeksi hyvin suoritettavaa asiaa: Mikäli lähtötasoa 

ei tunneta suunnittele-vaiheessa, tutki-vaiheessa ei voida mitata, oliko aikaan 

saatu muutos positiivinen vai negatiivinen (Torkkola 2006, 43-44). 

 

Keskusteltaessa suunnitteluvaiheen toimenpiteistä, vain kaksi henkilöä mainitsi 

aikatauluttavansa työtehtävän asiakkaan kanssa etukäteen. Tämä on tutkijan 

kaksoisroolin ansiosta mahdollista havainnoida tiimin Kanban-järjestelmästä, 

jossa aikataulutettujen töiden sarakkeella on jokaisen henkilökohtaisella janalla 

jatkuvasti tulevaisuuteen aikataulutettuja töitä, ja useimmiten ne myös tehdään 

suunniteltuna aikana.  

 

Myös testausvaiheeseen liittyi samantyylisiä ristiriitoja kuin suunnitteluvaihees-

sakin. Ristiriidat liittyivät testauksenkin osalta ajankäyttöön. Toisaalta testauksen 

nähtiin kuluvan testaushetkellä tekijältä aikaa enemmän, mutta toisaalta se koet-

tiin tarpeelliseksi, sillä sen avulla voidaan säästää aikaa asiakkaalta ja mahdol-

listen lisätehtävien eliminoimisen muodossa myös itseltä. Testaus koettiin tii-

missä myös kehityskohdaksi, jonka edistämiseksi seuraavassa alaluvussa esite-

tään kehitysidea. 

 

 

10.3 Kehittämistoimenpiteet 

 

Tämän tutkimuksen tuloksia arvioitaessa on hyvä tietää kehityksen portaat. Tut-

kimuksesta saadut tulokset antavat edellytykset uuden toimintamallin jatkokehi-

tykselle. Seuraavat askeleet kehitykselle johdetaan alkuperäisen PDSA-mallin 
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pääideoista, joita paremmin noudattamalla voidaan kehittää tiimin toimintaa enti-

sestään ja toimia systemaattisemmin mallin perusajatusten mukaan. Kehityside-

oita saatiin myös haastatteluista, jotka myös kerrotaan tässä luvussa.  

 

Suurin ero alkuperäisen PDSA-mallin sekä kohdeyrityksen uuden toimintamallin 

välillä on se, että kohdeyrityksessä mallin käyttöä ei olla vielä omaksuttu jatku-

vana syklinä. Syklimäisyyttä ei vielä ole painotettukaan käyttöönottovaiheessa, 

vaan käyttöönoton jaksottamisen vuoksi se nostetaan esiin vasta käyttöönoton 

jälkeen, jolloin on paremmat edellytykset omaksua seuraavan kehityksenportaan.  

 

Haastatteluissa tuli tämä hyvin ilmi: Erilaisissa asiayhteyksissä asiantuntijat pu-

huivat siitä, että tarvittaessa voidaan mallin vaiheissa palata taaksepäin. Todet-

takoon, että esimerkiksi päivityksien yhteydessä palaaminen lähtötilanteeseen 

saattaa olla pakollista, jos päivitettävä versio on esimerkiksi käyttökelvoton. Edel-

lisen kaltaiset tilanteet nostavat testauksen ja sen suunnittelun arvoa. Alkuperäi-

sen PDSA-mallin mukaan tarkoitus ei ole milloinkaan palata taakse päin, vaan 

sykli suoritetaan uudestaan uusilla tiedoilla ja mahdollisesti asetetaan suunnitte-

luvaiheessa uusi hypoteesi.  

 

Nykyinen tilanne muistuttaa myös alkuperäisen PDSA-mallin idean syntymistä. 

Walter A. Shewhart esitti alun perin PDSA-menetelmän konseptin kolmivaihei-

sena linjana, mutta muutti sen syklin muotoon. Kohdeyrityksen haastatteluissa 

kävi ilmi mallin vaiheiden olevan vahvasti sidoksissa toistensa kanssa, mitä 

Shewhart ja myöhemmin myös Deming painotti.  

 

 

Kuvio 17. Uuden toimintamallin muuttaminen sykliksi 
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Mallin soveltaminen syklinä vaatii käytännön tasolla kuitenkin toimenpiteitä, jotka 

tukevat paremmin sen lainalaisuuksia. Sen lisäksi jatkossa tehtävä kehitystyö 

mallin hyödyntämiseksi vaatii alkuperäisen mallin ideoiden oppimista ja nimen-

omaan käytäntöön soveltamista. Kehityksen osa-alueiksi voidaan alkuperäisestä 

PDSA-mallista johtaa tiedon kerääminen, ennusteen määrittäminen sekä kokei-

lujen lisääminen asiantuntijoiden työtehtävissä. Seuraavaksi kerrotaan, miten 

näitä on tutkimuksen tuloksien perusteella hyödynnetty tähän mennessä, ja miten 

niitä tullaan jatkossa kehittämään. Kaikki edellä olevat osa-alueet ovat mallin ke-

hityksen kannalta tärkeitä, koska niiden avulla voidaan parantaa oppimista, joka 

on PDSA-mallin yksi tärkeimmistä hyödyistä ja päätavoitteista. 

 

PDSA-mallia on kutsuttu myös kokeilujen kehäksi. Uusien kokeilujen avulla voi-

daan saada uutta tietoa esimerkiksi ratkaistavasta ongelmasta tai tehtävästä 

muutoksesta. Torkkola mainitsi teoksessaan Lean asiantuntijatyön johtamisessa, 

että kokeiluja ei pidä suorittaa liian suurissa ja hitaissa tehtävissä (Torkkola 2006, 

43-44).   

 

Haastatteluissa useampi henkilö nosti esiin, että uutta toimintamallia ei kokonai-

suudessaan tarvita sellaisiin yksinkertaisiin työtehtäviin, joiden ratkaisu etukä-

teen tiedetään. Näistä esimerkkejä olivat salasanan resetointi tai käyttäjän is-tun-

non katkaisu järjestelmästä. Tutkimus ei kuitenkaan tuonut esiin, että kokeiluja 

aktiivisesti suoritettaisiin, eikä niihin ole erityisesti asiantuntijoita kannustettu tut-

kimuksen aikana.  

 

Kehittämistoimenpiteenä määritetään selkeät rajat, minkälaisiin työtehtäviin ko-

keilut soveltuvat ja rajataan sen ulkopuolelle yksinkertaisimmat työtehtävät. Asi-

akkaiden työpyynnöissä kokeilujen kanssa täytyy kuitenkin olla varovainen, ettei 

niiden vuoksi työn valmistuminen pitkity. Kokeilujen määrää voidaan käytännön 

tasolla lisätä esimerkiksi sisäisissä kehitysprojekteissa, henkilökohtaisten toimin-

tatapojen kehittämisessä sekä tiimin toimintatapojen parantamisessa. Kokeilut 

tulee kuitenkin määrittää oikean kokoisina, jotta aiemmin Torkkolan mainitsemaa 

ongelmaa ei synny, ja tuloksia saadaan nopeasti.  
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Suunnitteluvaiheessa määritetään työtehtävälle ennuste eli hypoteesi: Mitä työ-

tehtävässä halutaan saada aikaiseksi tai miten siihen päästään? Tämän ennus-

teen oikeellisuus todetaan testausvaiheessa. Torkkolan mukaan väärä hypoteesi 

ja liian alhainen tiedon määrä suunnitteluvaiheessa voivat olla ongelmallisia 

(Torkkola 2006, 43-44). Moen, Provost, Norman ja muut lisäsivät teoriassa esi-

tettyyn PDSA-malliin kolme kysymystä:  

 

1. Mitä yritämme saada aikaiseksi?  

2. Mistä tiedämme, että muutos on parannus?  

3. Mitä muutoksia tarvitsee tehdä, jotta ne tuottavat parannusta? 

 

Haastatteluiden tulokset osoittavat, että suunnitteluvaiheessa asiantuntijat pohti-

vat ensimmäistä parannuskysymystä. Työpyynnöissä tämä useimmiten tarkoittaa 

sitä, että asiantuntija pohtii, mikä on toimeksiantajan haluama lopputulos, ja ky-

syy tarvittaessa lisätietoja tai tarkennuksia työtehtävään liittyen. Samalla pohdi-

taan myös, miten haluttuun lopputulokseen päästään. Haastattelujen tuloksien 

mukaan tätä kysymystä mietittiin työtehtävän vaatimusten avulla: mitä tarvitaan 

työtehtävän suorittamiseen, tarvitaanko apua kollegalta tai kolmannelta osapuo-

lelta. Edellisten lisäksi tarkistetaan saatavilla oleva dokumentaatiot ja ohjeet.  

 

Tutkimuksen tulokset eivät kuitenkaan anna viitteitä siitä, että asiantuntija pohti-

sivat itse ratkaisua parannuksen näkökulmasta. Kehitysehdotuksena suunnitte-

luvaiheeseen lisätään ensimmäisen parannuskysymyksen tueksi myös kaksi 

muuta parannuskysymystä: Mistä tiedetään, että muutos on parannus ja mitä 

muutoksia tarvitsee tehdä, jotta ne ovat parannuksia? Langley ja muut kirjoittajat 

käyttivät teoksessaan The Improvement Guide - A Practical Approach to Enhan-

cing Organizational Performance kaikissa PDSA-mallin sovelluskohdissa apu-

naan näitä kolmea kysymystä, minkä avulla he saivat hyviä tuloksia.  

 

Suunnitteluvaiheessa määritellään tiedonkerääminen tehtävän eri vaiheissa. Al-

kuperäisessä mallissa tiedonkeruuta suoritetaan koko tehtävän elinkaaren ajan. 

Testauksessa saatua tietoa verrataan ennusteen tietoon.  
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Tiedonkerääminen tarkoittaa kohdetiimin kannalta sisäistä dokumentointia. 

Suunnitteluvaiheessa olemassa olevaa dokumentointia pyritään käyttämään työ-

tehtävän ratkaisemiseksi. Tiedonkerääminen on vuosien aikana kehittynyt, mutta 

esimerkiksi työtehtävän eri työvaiheiden dokumentoinnissa on vielä kehitettävää. 

Haastatteluissa kuitenkin mainittiin kehityskohdaksi, mitä dokumentoidaan, miten 

ja missä tilanteissa. 

 

Kehitettäessä tiedonkeräämistä kartoitetaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa 

työtehtävät, joissa dokumentoinnin ja työvaiheiden sisältöä tulisi paremmin doku-

mentoida.  

 

Haastatteluissa esitettiin toiveita, että kohdetiimille luotaisiin mallipohjat ja lisäoh-

jeistukset suunnittelun ja testaamisen tueksi. Niille koettiin olevan käyttöä tietyn-

laisissa monivaiheisissa työtehtävissä, kuten esimerkiksi ohjelmistojen päivityk-

sissä sekä uusien ympäristöjen perustamisissa. Haastatteluissa nostettiin esiin 

yksi projekti, jota varten oli luotu oma suunnittelupohjansa projektin toteuttamista 

varten. Asiantuntijat kokivat pohjat hyödyllisiksi.   

 

Suunnittelu- ja testauspohjien avulla saadaan lisää yhtenäisyyttä kohdetiimin toi-

mintaan. Pohjia voidaan yhdistää myös aiempiin kehityskohteisiin. Aiemmin esi-

tettiin kehityskohdaksi, että suunnitteluvaiheeseen työnsuorittajalle tuodaan mu-

kaan parannuskysymykset kaksi ja kolme. Käytännön tasolla parannuskysymys-

ten tuominen osaksi toimintaa voidaan tehdä uusien suunnittelupohjien avulla. 

Niiden avulla voidaan tehostaa esimiehen ja alaisen välistä yhteistyötä, ja vah-

vistaa, että tehdään oikeita asioita ja oikealla tavalla.  

 

Tutkimus on vahvistanut metodit, joilla kohdetiimin toimintaa voidaan kehittää: 

osallistuttaminen ja säännöllinen ohjaus. Osallistuttamisessa oleellinen yksityis-

kohta on selkiyttää asiantuntijalle muutettavan asian hyödyt ja tavoitteet. Kaikki 

edellä esitetyt kehityskohdat ovat sellaisia, jotka vaativat osallistuttamista. Poh-

dittaessa kehityskohtien viemistä käytäntöön, painottuu myös ohjauksen tärkeys. 

Nostamalla parannuskysymykset työnohjauksessa esiin, saadaan tarkennettua 

työntekijälle työtehtävän tavoitetta ja päämäärää. (Langley et al. 2009). Suunnit-

telu- ja testauspohjien luominen on hyvä esimerkki osallistuttamisesta, sillä niiden 

luominen on lähtöisin asiantuntijoista. 
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10.4 Tutkimusmenetelmien arviointi 

 

 

10.4.1 Haastattelu 

 

Tämän tutkimuksen keskeisin tiedonkeruumenetelmä oli haastattelu. Haastattelu 

tutkimuksen tiedonkeruutapana tarkoittaa sitä, että henkilöltä kysytään mielipi-

dettä tutkimuksen kohteesta, ja vastaus tähän saadaan puhutussa muodossa 

(Hirsjärvi & Hurme 2015, 41). Haastattelemalla kohdetiimin asiantuntijoita pyrittiin 

saamaan vastaus etenkin toiseen tutkimuskysymykseen ”Miten uusitoimintamalli 

käytännössä toimii tiimin päivittäisessä tekemisessä?”. Haastattelemalla kaikkia 

kohdetiimin jäseniä saatiin realistisimmat vastaukset siitä, miten uusi toiminta-

malli käytännön tasolla näkyy asiantuntijoiden työssä. Haastatteluissa haluttiin 

selvittää myös uuden mallin hyödyt ja haittapuolet haastateltavien työssä. Haas-

tatteluihin haluttiin liittää myös kappaleessa seitsemän kuvattu asiantuntijoiden 

työn sisältö sekä aiemmin olemassa olleet prosessit. Haastatteluissa esiin nous-

seet kehityskohdat malliin liittyen vahvistivat tutkijan ennakkokäsitystä siitä, että 

toimintatapojen muutos vaatii pitkän ajan sekä paljon ohjausta, käytännön har-

joittelua ja muistuttelua.  

 

 

10.4.2 Havainnointi 

 

Tässä kehittämistyössä haastattelun lisäksi käytettiin osallistavaa havainnointia, 

josta Grönfors käyttää nimitystä toimintatutkimus. Osallistavassa havainnoin-

nissa toimintatutkijan rooliin kuuluu havainnoinnin lisäksi myös toiminnan aktivoi-

minen (Grönfors 2011, 68). Havainnointi auttoi pitämään tiimin fokuksen muutok-

sessa ja siitä oli apua haastattelujen tulosten analysoinnissa, koska sen avulla 

niitä voitiin verrata päivittäisessä työssä syntyneisiin havaintoihin. Havaintoja 

syntyi etenkin asiantuntijoiden workshopeista kirjatuista muistiinpanoista, viikoit-

taisista Kanban-palavereista sekä päivittäisestä ohjauksesta. Kanban-järjestel-

män avulla haastattelujen vastauksia voitiin peilata asiantuntijoiden työjonoihin. 

Asiantuntijoiden viikoittaisista palavereista täytetyt muistiinpanot antoivat myös 

ajatuksia tulosten analysoinnissa. Viikoittaiset ohjauspalaverit koettiin molemmin 
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puolin hyödyllisenä ja edistävänä tekijänä tiimiläisten toimintatapojen kehityk-

seen. Asiantuntijat osallistutettiin tätä kautta pohtimaan, miten asiat voitaisiin 

tehdä paremmin. Heidän kanssaan pohdittiin myös juurisyitä eri tilanteissa, esi-

merkiksi miksi jokin asia on tehty hyvin tai miksi jokin asia ei ole edennyt suunni-

telmien mukaan. Ohjauspalaverit vahvistivat joitain haastatteluissa uuteen toi-

mintamalliin liittyviä hyötyjä ja haasteita, jotka nousivat esiin etenkin suunnittelu-

vaiheen kautta.  

 

 

10.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullinen tutkimus ei ole yhtenäinen tutkimusperinne ja laadullisen tutkimuksen 

piiristä löytyy erilaisia käsityksiä tutkimuksen luotettavuuteen liittyvistä kysymyk-

sistä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134). Määrälliseen tutkimukseen verrattuna laa-

dullisessa tutkimuksessa keskeisin luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja näin 

ollen luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. Laadullisessa tut-

kimuksessa tutkija joutuu jatkuvasti pohtimaan tekemiään ratkaisuja ja samalla 

ottamaan kantaa sekä analyysin kattavuuteen että tekemänsä työn luotettavuu-

teen (Eskola & Suoranta 1998, 151).  

 

Metodikirjallisuudessa tutkimusmenetelmien luotettavuutta arvioidaan pääsään-

töisesti validiteetin ja reliabiliteetin käsitteillä. Validiteetilla arvioidaan sitä, onko 

tutkimuksessa tutkittu, mitä on luvattu ja reliabiliteetilla tutkimustulosten toistetta-

vuutta. Laadullisen tutkimuksen piirissä näiden käsitteiden käyttöä on kuitenkin 

kritisoitu, koska ne ovat peräisin määrällisestä tutkimuksesta ja vastaavat parem-

min sen tarpeisiin (Tuomi & Sarajärvi 2008, 136).  Laadullisessa tutkimuksessa 

luotettavuutta arvioitaessa voidaan puhua tutkimuksen yleistämisestä. Eskola ja 

Suoranta vertaavat tutkimuksen yleistystä sen siirrettävyyteen. Yleistäminen voi 

koskea heidän mukaansa teoreettisia käsitteitä. Tutkimuksen siirrettävyydellä he 

tarkoittavat tutkimuksen havaintojen soveltuvuutta toiseen ympäristöön eli toi-

seen tapaukseen (Eskola & Suoranta 1998). Vilkka kuitenkin muistuttaa, että tut-

kijan tulee tutkimusta tehdessään pitää mielessä, että yleistäminen tehdään aina 

tulkinnasta eikä tutkimusaineistosta. Tulkinta syntyy tutkimuksen tutkimusaineis-

ton ja teorian perusteella (Vilkka 2015). Tässä kehittämistehtävässä johtuen käy-
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tännön toteutuksen tavasta ei ole perusteltua verrata sitä aiempiin tutkimustulok-

siin. Toimintatutkimuksen haasteena onkin se, että tutkimuskohde on aina tilan-

teeseen sidottu, jolloin muiden aikaisempia tuloksia on vaikea hyödyntää (Oja-

salo, Moilanen & Ritalahti 2014, 59). Kuvaavampi lopputulos saadaan paremmin 

vertaamalla toteutusta alkuperäiseen PDSA-malliin ja arvioida, sovelletaanko sitä 

sen alkuperäisten periaatteiden mukaisesti.  

 

Kuten aiemmin todettiin, haastattelut suoritettiin teemahaastatteluina. Haastatte-

lujen sisältöjä ei kerrottu etukäteen, jotta vastaukset saataisiin mahdollisimman 

totuuden mukaisina. Teemahaastattelujen runko pyrittiin suunnittelemaan mah-

dollisimman huolellisesti, jotta saataisiin vastaukset tarvittaviin asiakokonaisuuk-

siin.  

 

Suoritetuista videohaastatteluista välittyi rento ja luottamuksellinen ilmapiiri. Joh-

tuen tutkijan kaksoisroolista ennen jokaista haastattelua haastateltavia kannus-

tettiin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman totuuden mukaisesti. 

Sen lisäksi haastattelutilanteessa korostettiin haastattelijan ja haastateltavan vä-

listä riippuvuusuussuhdetta tutkijan ja tutkittavan väliseksi suhteeksi esimies-

alaissuhteen asemesta. Videohaastattelujen toimivuus testattiin ennen varsinai-

sen haastattelun aloittamista.  

 

Kaikkien asiantuntijoiden asenne haastattelua kohtaan oli positiivinen ja avoin, 

joka oli hyvin nähtävissä myös runsaasta haastatteluaineistosta. Haastattelijan ja 

haastateltavien tuttuus oli etuna haastatteluja suorittaessa. Tämän ansiosta 

päästiin nopeasti itse asiaan, eikä haastateltavilla ollut ennakkoluuloja tutkijaa 

eikä tämän motiiveja kohtaan. Aiemmin kuvatut uuteen toimintamalliin liittyvät 

workshopit nostivat esiin uuden toimintamallin hyödyllisyyden ainakin teorian ta-

solla. Tutkijan motiivit olivat siis kaikille haastateltaville selkeät, ja haastattelujen 

positiivinen ilmapiiri tuki tätä väitettä. Lisäksi haastateltavan tuntemista voitiin 

käyttää hyödyksi esimerkiksi kysymysten muotoilussa.  

 

Haastattelujen tuloksien luotettavuutta pyrittiin parantamaan sillä, että eri kysy-

myksiin pyrittiin saamaan vastaukset eri näkökulmista. Vaikka tutkimuksen tavoit-

teena oli saada uusi toimintaa ohjaava malli käyttöön, haluttiin avoimesti keskus-

tella myös sen negatiivisista puolista, joita tuotiin myös tuloksia analysoitaessa 
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esiin. Vastausten luotettavuutta pyrittiin parantamaan myös kysymällä esimerk-

kejä eri tilanteissa. Haastateltavien esittämät tarkentavat kysymykset vähensivät 

väärin ymmärryksen mahdollisuutta eri keskusteluissa. Haastatteluissa esiin 

nousseiden esimerkkien luotettavuutta lisää myös niiden kuuluminen omiin työ-

tehtäviin.  

 

Haastatteluiden aineistot litteroitiin kaikki samalla tavalla nopeasti haastattelujen 

jälkeen. Aineistot jatkojalostettiin huolella, ja tuloksien analysoinnissa käytettiin 

suoria lainauksia haastatteluista. Tutkijan kaksoisroolin avulla haastatteluista 

saatuja tuloksia voitiin peilata käytäntöön.  

 

Objektiivisuudella tarkoitetaan tutkimuksessa sitä, että tutkija ei sekoita esimer-

kiksi omia uskomuksiaan, asenteitaan tai arvostuksiaan tutkimuskohteeseen (Es-

kola & Suoranta 1998, 13). Eskola ja Suoranta muistuttavat, että täysi objektiivi-

suus ei ole kuitenkaan täysin mahdollista. Oleellista heidän mukaansa on, että 

tutkija pyrkii tunnistamaan omat subjektiivisuudet, kuten omat esioletuksena ja 

arvostuksensa. Tämän tutkimuksen aihe ”PDSA-mallin implementointi tekniseen 

tukeen” tuo esiin tutkimuksen toimintatutkimuksellisen lähestymistavan, joka vä-

hentää tutkijan objektiivisuutta. Toimintatutkimuksellisuus näkyi tutkimuksen ai-

kana säännöllisenä asiantuntijoiden ohjauksena, jossa painotettiin asiantuntijoi-

den itsereflektiota. Ohjauksessa keskityttiin miettimään asiantuntijoiden kanssa, 

miten asioita voidaan tehdä paremmin. Reflektointi näkyi haastatteluiden vas-

tauksissa siten, että omia toimintaan liittyviä kehityskohtia tuotiin reilusti esiin, 

eikä niitä peitelty. Haastatteluissa esiin nousseissa tuloksissa oli yhtäläisyyksiä 

asiantuntijoiden itsereflektion kanssa, mutta tuloksista nousi esiin myös uusia asi-

oita.  

 

 

10.6 Tutkimuksen eettisyys 

 

Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää tutkijalta tieteellisiä tietoja, taitoja ja toiminta-

tapoja (Kuula 2011, 34). Tässä tutkimuksessa on pyritty noudattamaan hyviä tie-

teellisiä käytäntöjä esimerkiksi arvioimalla huolellisesti käytettyjen lähteiden luo-

tettavuutta sekä suhtautumalla niihin kriittisesti. Lähteissä on toisaalta pyritty 
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käyttämään ajankohtaista lähdemateriaalia toisaalta myös pyritty löytämään al-

kuperäiset lähteet. Tutkimuksessa on käytetty sekä suomen että englannin kieli-

siä lähteitä. Verkkolähteisiin on suhtauduttu erityisen kriittisesti, ja käytetyt verk-

kolähteet ovat vertaisarvioituja.  

 

Ennen haastatteluja työnantajalta pyydettiin lupa niiden suorittamiseen. Vaikka 

haastatteluihin osallistuminen ei ollut pakollista, niin on otettava huomioon, että 

kieltäytymiseen olisi ollut pienessä työyhteisössä suuri kynnys. Haastatteluissa 

ei ollut havaittavissa kuitenkaan erityistä tilanteesta johtuvaa rajoittuneisuutta. 

Suoritetuissa asiantuntijoiden videohaastatteluissa haastateltavat olivat omassa 

tilassaan, ja itse haastatteluista kerrottiin etukäteen. Haastatteluissa nauhoituk-

sesta ilmoitettiin aina etukäteen. Haastattelujen aineistoja ei näytetty kenellekään 

muulle, ja ne säilytettiin sellaisessa paikassa, joihin tutkijan lisäksi kenelläkään 

muulla ollut pääsyä. Tällä tavoin on varmistettu haastateltavien anonymiteetti. 

Anonymiteetin takaamiseksi on pyritty raportoimaan haastattelun tuloksista ta-

valla, joka ei mahdollista haastateltavien yksilöimistä, mutta käytännössä sitaat-

tien perusteella jonkun verran yksilöllisiä eroja on nähtävissä.  
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada kohdeyrityksen tukitiimille uusi toi-

mintamalli, jotta tiimin toimintaa saadaan kehitettyä yhtenäistämällä toimintata-

poja. Samalla pyrittiin parantamaan tiimissä työskentelevien asiantuntijoiden sys-

temaattisuutta sekä suunnitelmallisuutta. Tutkimus sisälsi kaksi päätason tutki-

muskysymystä: 

 

1. Miten PDSA-malli otetaan käyttöön kohdeyrityksen tukitiimille? 

2. Miten se käytännössä toimii päivittäisessä tiimin tekemisessä?  

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaus saadaan suoritetusta tutkimuspro-

sessista. Tutkimuskysymys oli luonteeltaan sellainen, johon toimintatutkimuksel-

linen ote sopi hyvin, koska osallistuttamalla asiantuntijat saatiin hyviä tuloksia 

eikä vastarintaa uutta toimintamallia kohtaan havaittu. Toimintatutkimuksessa ta-

voitteena on toiminnan tai käytäntöjen muuttaminen, ja siksi se sopii hyvin tutki-

mukselliseen kehittämistyöhön (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 58) 

 

Kehittämistyöprosessi oli monivaiheinen. Uuden toimintamallin ajattelutapojen ja 

vaiheiden käytännön harjoittelu aloitettiin jo vuosi ennen tämän tutkimuksen kir-

joitusprosessin aloittamista. Toimintamallin tuonti osaksi arkea vaati paljon käy-

tännön harjoittelua, ohjaamista, johtamistapojen muutosta sekä kärsivällisyyttä 

niin kohdetiimin asiantuntijoilta kuin tiimin esimieheltäkin.  

 

Haastatteluiden avulla saatiin selkeät vastaukset siihen, miten uuden toiminta-

mallin soveltaminen näkyy asiantuntijoiden päivittäisessä työssä. Tutkimuksen 

tuloksissa esiintyvät mahdolliset ristiriidat ovat aina tapauskohtaisia, ja niistä tu-

lee punnita hyödyt ja haitat, jotta siitä voidaan muodostaa kokonaisarvio. Tässä 

tutkimuksessa esimerkiksi suunnitteluvaiheeseen kuluva ajankäyttö oli ristiriitai-

nen. Vaikka suunnitteluun sanotaan kuluvan aikaa, sen tärkeys osana PDSA:n 

soveltamista on kiistaton, ja hyvän suunnittelun avulla säästetään aikaa mahdol-

liselta myöhemmiltä korjauksilta. Voidaan todeta, että tiimitasolla toimintamallin 

hyödyt ja kehityskohteet ovat paremmin tiimiläisten tiedossa kuin kuusi kuukautta 

sitten.  
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Tutkimuksen tuloksissa nousi esiin asiantuntijoiden halu kehittyä mallin sovelta-

misessa. Halu kehittyä näkyi muun muassa aktiivisena osallistumisena worksho-

peissa sekä haastattelujen vastauksissa. Osoituksena aktiivisesta otteesta ja ha-

lusta kehittyä mallin soveltamisessa oli esimerkiksi haastatteluissa esiin nostetut 

kehityskohdat, kuten mallipohjat ja toive tiimitasolla mallin entistä paremmasta 

toimeenpanosta.   

 

 

Kuvio 18. Toimintamallin kehityskohdat jatkossa 

 

Tutkimuksen esiintuomat kehityskohdat on koottu kuvioon 18. Vasempaan reu-

naan on koottu työkaluiksi haastatteluissa esiin nostetut suunnittelupohjat sekä 

testausohjeet, joiden avulla toimintaa saadaan yhtenäistettyä. Edellä mainittuihin 

kytketään aiemmin esitetyt PDSA-malliin liittyvät parannuskysymykset. Oikeaan 

reunaan on koottu PDSA-mallin tärkeitä ominaisuuksia, joihin kehityskohdat liit-

tyvät. Edellisessä luvussa esitettiin havainnot, joita niihin liittyen tässä tutkimuk-

sen tiedon perusteella saatiin selville. 

 

Toiminnan muuttamiseen liittyy niin paljon erilaisia yksityiskohtia. Tämän perus-

teella voidaan pitää luonnollisena portaikkona ensiksi mallin vaiheiden omaksu-

mista sekä sen konkreettisten hyötyjen ymmärtämistä tiimin asiantuntijoiden nä-

kökulmasta. Luonnollinen seuraava askel on omaksua mallin syklimäinen ra-

kenne, jotta se tukee paremmin toiminnan jatkuvaa parantamista. Jatkuvaan pa-
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rantamiseen ja kehittämiseen liittyy läheisesti myös oppiminen sekä tiedon ana-

lysointi, joita Deming aktiivisesti painotti mallia kehittäessään. Kaikki PDSA-mal-

lista johdetut kehityskohdat edesauttavat oppimista, joka on PDSA:n yksi suurim-

mista hyödyistä.  

 

Edellä esitettyjen kehityskohtien toteuttamiseksi tarvitaan kohdetiimiltä aktiivi-

suutta ja halua kehittää omaa sekä tiimin toimintaa myös jatkossa. Eri kehitys-

kohdissa mainitut määritykset sovellettaviin työtehtäviin tarvitsee suunnitella yh-

dessä tiimin kanssa. Tärkeänä asiana tulevassakin kehitystyössä on siis asian-

tuntijoiden aktiivinen osallistuttaminen, kuten tämän tutkimuksen aikana on use-

aan otteeseen todettu. Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa on hyödyllistä pi-

tää myös jatkokehityksessä mukana, sillä itsereflektion avulla kohdetiimin asian-

tuntijoille saadaan paremmin ymmärrystä siitä, miten asioita voidaan kehittää. 

Toimintatutkimuksellisella lähestymistavalla saadaan yleisesti toimintaa aktivoi-

tua haluttavan kehityksen suuntaan, kunhan kaikilla kehitykseen osallistuvilla on 

yhteiset tavoitteet. Noudattamalla PDSA:n idean mukaisesti kokeiluja sekä tie-

donkeräystä kehityksen eri vaiheissa, voidaan myös jälkeenpäin mitata jatkossa 

tapahtuvan kehitystyön tuloksia.  

 

Kehityskohtien haasteena on myös niiden määrittely. Määrittely tulee tehdä konk-

reettisesti tiimiläisten kanssa, jotta muutokset saadaan tuotua yleiselle tasolle, 

eikä vain yksittäisten yksilöiden toimintatapoihin.  

 

Kohdeyrityksen tavoitteena on ollut pidemmän aikaa siirtyminen Lean-filosofiaan. 

PDSA-mallin aineistoa selailtaessa tuli useimmiten vastaan, että PDSA:n sovel-

taminen on eri aloilla kytkeytynyt Lean-filosofian noudattamiseen, eikä pelkästä 

PDSA-mallin soveltamisesta ollut yhtä laajasti tietoa saatavilla. Tämä tutkimus 

herätti ajatuksen siitä, että siirtyminen Lean-filosofiaan helpottuu, mikäli PDSA-

mallin lainalaisuudet ovat tiedossa. Torkkolakin totesi, että PDSA-mallin käyttö 

kuvasti parhaiten koko Patrialla suoritettua Lean-filosofiaan siirtymistä. Toinen 

hyödyllinen tekijä kohdeyrityksellä on Kanbanin soveltaminen, vaikka aiemmin 

kerrottiin, että sitä ei kohdeyrityksessä noudateta ”oikeiden periaatteiden” mukai-

sesti.  
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Tehtäessä toimintaan liittyviä suurempia muutoksia, täytyy myös yrityksen johdon 

sitoutua ja sopeutua tehtävään muutokseen. Kuten aiemmin esitettiin, esimer-

kiksi uuden toimintamallin tuominen osaksi toimintaa vaatii paljon myös johtami-

selta. Yritystasolla tapahtuvan jatkuvan parantamisen kannalta olisi tarpeen levit-

tää uusi toimintamalli myös koko yritykseen. Deming painotti, että PDSA-malli 

soveltuu kaikille yrityksen tasoille henkilön roolista riippumatta. Tämä kehittämis-

työ osoitti sen, että mallin vaiheet voidaan muuttaa ja nimetä uudestaan parem-

min kohdeyrityksen tai -tiimin toimintaa kuvaaviksi. Mallin vaiheiden ei tarvitse 

olla sisällöltään yksi yhteen alkuperäisen mallin vaiheiden kanssa. Oleellisinta on 

kuitenkin omaksua alkuperäisen mallin peruselementit ja tähdätä niiden avulla 

uuden oppimiseen sekä jatkuvaan kehitykseen.   
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