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Tavoite

Projektin tavoitteena oli kehittää kokoonpanoteollisuuden 
työpaikkasuunnittelun ergonomista laatua. Ajatuksena oli, että 
työpaikkasuunnittelun toimintatapoja ja varsinkin tiedonkulkua 
kehittämällä saadaan aikaan hyviä työpaikkoja. Toimintamallit ja 
suunnittelun tietokoneavusteinen tuki nähtiin tärkeimpinä 
kehittämiskohteina. Uutta ergonomiaan tai työturvallisuuteen 
liittyvää tietoa ei projektissa ollut tarkoitus kehittää.

Tavoitteet ovat kuitenkin historiaa. Me toivomme, että perehdyt 
enemmän siihen, mitä projektin  työpaketeissa  tehtiin ja varsinkin 
siihen, mitä  tuloksia  projektissa saatiin aikaan.
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Työpaketit

?

Suunnitteluprosessien analysointia

Taustaa, mahdollisuuksia, edellytyksiä ...

Tietovälineiden käyttö suunnittelussa

Nuoren suunnittelijan valmiuksien selvittäminen

Menetelmäkehitystä ...
Ergonomiatiedon esittäminen ja hallinta (ErgoCop)

Vaihtoehtojen vertailu (VERTAILE-ohjelma)

Suunnittelukäytännön kehittäminen yrityksissä ...

Suunnitteluyhteistyön kehittäminen - alustavat caset

Suunnittelukäytäntöjen kehittäminen - prosessin jatkokehitys

Tulosten käyttöönoton avuksi ...
Koulutusaineiston laadinta



Tietovälineiden käyttö

Suunnittelu on tietotyötä. Tietoa hallitaan tietovälineillä, joista 
tietokoneavusteiset ovat 90-luvulla keskeisiä. Niillä on valtava 
potentiaali suunnittelun rationalisoinnissa ja laadun parantamisessa 
(mm. yhteistyön ja tiedonhallinnan tukemisen kautta).

... Mutta ... työpaikkasuunnittelu ei yrityksissä elä vielä 
tietokoneaikaa. Tämä vähätöinen työpaketti tuotti tarpeellisen 
katsauksen eri välineisiin ja mahdollisuuksiin ja mm. arvioi kriittisesti 
viitetietokantoja.

Katsokaa sen tuloksia  työraportista  : suuntaviivoja 2000-luvun 
"tietohallittuun" työpaikkasuunnitteluun.
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Nuoren suunnittelija – valmiudet 
ergonomiseen suunnitteluun 

Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia valmiuksia eri opinahjot 
antavat ergonomiseen suunnitteluun. Samoin selvitettiin, millainen 
tilanne on yrityksissä työskentelevillä nuorilla suunnittelijoilla. Tiedot 
on kerätty oppilaitosten opettajia ja opiskelijoita sekä työelämässä 
vaikuttavia suunnittelijoita haastattelemalla.
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Teknillisten oppilaitosten opettajat

Teknillisten oppilaitosten opiskelijat

Korkeakoulujen opetus

Yritysten suunnittelijat 



Nuoren suunnittelijan valmiudet – 
yritysten suunnittelijat

Yritysten nuoria, alle viisi vuotta työssä olleita suunnittelijoita 
haastatel-tiin. Suunnittelijoiden mielestä teknillinen oppilaitos antaa 
hyvän pohjakoulutuksen tekniseen ajattelutapaan ja yleensä 
tekniseen suunnitteluun. Oppilaitos antaa myös valmiudet oma-
aloitteiseen tiedonhakuun. 

Suunnittelijat kaipasivat eniten konkreettista suunnittelutietoa, 
esimerkiksi mitoituksesta, työasennoista ja nostoista. Tämä tieto 
haettiin pääasiassa kyselemällä vanhemmilta suunnittelijoilta ja 
ergonomian asiantuntijoilta. Tämä voi olla kuitenkin epäluotettavaa 
ja aikaavievää. Hyvä ergonomian käsikirja voisi olla 
käyttökelpoisempi apuväline. Joidenkin suunnittelijoiden huonot 
kokemukset kirjallisen tiedon käytöstä perustuivat ilmeisesti siihen, 
että suomenkielisiä kattavia suunnittelijoille tehtyjä oppaita ei juuri 
ole saatavilla.
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Nuoren suunnittelijan valmiudet – 
korkeakoulujen opetus

Yliopistotasoisen insinöörikoulutuksen perusopinnot eivät anna 
valmiuksia ergonomisesti hyvään suunnitteluun. Opetus painottuu 
toisaalta turvallisuustoiminnan kehittämiseen ja toisaalta 
tärkeimpien työympäristön riskitekijöiden ymmärtämiseen. Tämä on 
varmasti 
järkevää ottaen huomioon opetustuntien vähäisyyden. 

Mielekästä olisikin sisällyttää syventävät kurssit ammattiaineiden 
yhteyteen. Esimerkiksi koneensuunnittelija voisi suorittaa 
syventävän kurssin työpaikan fysikaalisista vaaratekijöistä, 
tuotantotalouden opiskelija tutustuisi turvallisuusjohtamiseen ja 
rakennustekniikkaa opiskeleva tietäisi rakennusalan 
työturvallisuuden erikoisongelmat.
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Nuoren suunnittelijan valmiudet – 
tekn. oppilaitosten opiskelijat 1/2

Opiskelijoille suunnatussa kyselyssä kävi ilmi, että todellisen 
työturvallisuustiedon taso ei yllä kovin korkealle. Opiskelijat tietävät, 
että työpaikalla on olemassa työsuojeluorganisaatio, jota voi 
tarvittaessa hyödyntää työpaikkasuunnittelussa. Samoin tiedettiin, 
että työturvallisuuslaki asettaa joitakin velvoitteita myös 
suunnittelijalle. Myös työterveyshuollon rooli oli jossakin määrin 
selvillä. 

Käytännön suunnittelussa tarvittavaa tietoa ei opiskelijoilla 
kuitenkaan ollut. Tämä selviää mm. kysymyslomakkeen kohdasta, 
jossa pyydettiin mainitsemaan menetelmiä, joilla työpiste 
mitoitetaan ihmisen vaatimuksia vastaavaksi. Tämä puoltaa sitä 
näkemystä, että opetukseen tulisi saada konkreettisia 
suunnitteluohjeita ja suunnittelutyökaluja.
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Seuraava sivu



Nuoren suunnittelijan valmiudet – 
tekn. oppilaitosten opiskelijat 2/2

Opiskelijat suhtautuivat  työturvallisuus-  ja ergonomiaopetukseen 
positiivisemmin kuin mitä opettajien haastattelun perusteella olisi 
voinut olettaa. Asia koetaan tärkeäksi, mutta käytännön 
opetustilanteessa ilmeisesti asian esitystapa ja aineiston 
epätasainen laatu vievät osan mielenkiinnosta pois. 

Opiskelijat olivat myös sisäistäneet hyvän työpaikkasuunnittelun 
laajemmat vaikutukset; useimmille tehokas työpaikka tai 
menetelmä ei ollut ainoa suunnittelun päämäärä. 
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Edellinen sivu



Nuoren suunnittelijan valmiudet – 
tekn. oppilaitosten opettajat 1/2

Oppilaitosten opettajia haastattelemalla selvitettiin opetuksen 
nykyistä sisältöä. Haastatteluista käy ilmi, että työturvallisuus- ja 
ergonomiaope-tuksen taso on hyvin paljon kiinni opettajan omasta 
aktiivisuudesta ja mielenkiinnosta asiaan. Opetussuunnitelmat 
antavat vain löyhän kehyksen opetettaville asioille. 

Osa opettajista piti nykyistä työturvallisuuden opetusta määrällisesti 
riittävänä, koska nykyinenkään opetus ei opettajien mukaan 
kiinnosta oppilaita. Tämä saattaa johtua toisaalta siitä, että 
työturvallisuuden opetus on suunnattu ensisijaisesti ensimmäisen 
vuosikurssin opiskelijoille, joilla on hyvin vähän työkokemusta, ja 
toisaalta siitä, että opetuksessa pääasiassa käytetty kirja 
(Työsuojelun peruskurssi) ei sovellu suunnittelijoille.
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Nuoren suunnittelijan valmiudet – 
tekn. oppilaitosten opettajat 2/2

Erityisesti suunnittelijoille tehty ergonomian käsikirja olisi 
käyttökelpoinen sekä opetuksessa että käytännön työssä. 

Opettajat pitivät työturvallisuutta ja ergonomiaa tärkeänä asiana. 
Etenkin nuorten opettajien suhtautuminen oli myönteistä. Tämä 
kuvastaa myös se, että nuoremmat opettajat ovat osanneet 
yhdistää työturvallisuuden ja ergonomian osaksi tuotannon 
tehokkuutta ja työympäristön laatua.
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Edellinen sivu



Vaihtoehtojen vertailu
Menestysyritykset tekevät vaihtoehtoisia suunnitelmia ja valitsevat 
niistä parhaan jatkosuunnitteluun ja toteutukseen. Ideana on paitsi 
pitää vaihtoehtoja alkuun avoinna, löytää paras ratkaisu, myös 
löytää hyväksyttävin ratkaisu. Siis sellainen, johon sitoutuvat kaikki, 
joita se koskee. Vaihtoehtoja myös katsellaan monesta 
näkökulmasta, monikriteerisesti. Pyritään monipuolisesti parhaan 
vaihtoehdon löytämiseen. Tämä vaatii tehokkaita ja luotettavia 
vertailumenetelmiä, ne taas vaativat tietokoneohjelman. Pitkän 
tähtäimen suunnittelussa on edellytyksenä, että organisaatio tietää, 
mitä se  työjärjestelmiltään todella haluaa ? Voidaan puhua  
työjärjestelmästrategiasta .

Lukekaa  työraportti  ja hankkikaa  VERTAILE-ohjelma !
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Suunnitteluyhteistyön 
kehittäminen

Yhteistyö on avain organisaation osaamisen muuttamiseksi hyviksi 
työpaikoiksi. Sitä on paljon tutkittu, mutta arkinen 
työpaikkasuunnittelu on tähän asti ollut tutkimatonta aluetta. Ja 
varsinkin se, miten sitä kehitetään.

Aihe sai siksi erityishuomiota, joka dokumentoitiin  työraportissa . 
Sen jälkeen tämä erityisaihe integroitiin laajempaan viitekehykseen 
eli koko suunnittelutoimintaan (jossa sen osa on erittäin suuri!). 
Katso 
työpakettia   Suunnittelukäytännön kehittäminen yrityksissä .
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Suunnittelukäytännön kehittäminen 
yrityksissä

Tässä oli kysymys aiemman kehitystyön ja saatujen tulosten 
"operationalisoimisesta" ja "instrumentalisoimisesta" eli tehoa ja 
välineitä siihen, miten opit saadaan käytännöksi. 

Samalla liitettiin suunnittelun kehittämistä tukemaan laatuajattelua 
ja kehittyvän,  oppivan  organisaation käsitettä.

Välinekehityksessä oli keskeistä  Työpaikkasuunnittelun 

työkalupakin  laadinta ja  työpaikkasuunnittelun 

kehittämisprosessin  tuotteistaminen. Nyt meillä on eväät auttaa 
mitä tahansa yritystä sen tuotantoteknisen suunnittelun sellaisessa 
kehittämisessä, joka tukee kaikkia yrityksen menestystekijöitä!
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Koulutusaineiston laatiminen 

Projektin "Nuori suunnittelija" työpaketissa todettiin, että 
teknillisessä opetuksessa ei selvitetä riittävästi 
työpaikkasuunnittelun merkitystä ja mahdollisuuksia. Syynä on osin 
motivaation puute ja osin vähäiset tuntimäärät. Tämän vuoksi 
projektin viimeinen työpaketti on kerännyt projektin aikana 
kerääntyneen tiedon "Työpaikkasuunnittelijan opettajan salkuksi", 
jolla suhteellisen nopeasti saadaan kuva työpaikkasuunnittelusta. 
Paketti on kalvokansio ja kalvoihin liittyvä tekstitukimateriaali.

?



Tutkijat

Projektissa olivat tutkimuslaitoksista mukana  VTT:n 
Valmistustekniikan yksikkö , Työterveyslaitoksen  
ergonomiayksikkö  ja Tampereen teknillisen korkeakoulun 
turvallisuustekniikan laitos. Projektin työ jakaantui suurinpiirtein 
tasan yksiköiden välille. Projekti oli demokraattinen, ilman 
alihankintasuhteita.

Tutkijoina toimivat:
• VTT:ltä  Matti Vuori ,  Kaarin Ruuhilehto 
• TTL:stä  Jouni Lehtelä ,  Martti Launis  ja  Eva Tuominen 
• TTKK:sta  Matti Kiiskinen ,  Arto Kuusisto  ja  Nina Isotalus 
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Tulokset 1/2

Projektin keskeinen tulos on näkemys niistä periaatteista, joita 
noudattamalla syntyy hyviä työpaikkoja yritysten omissa 
suunnitteluprojekteissa. Projektikäytäntöjen kehittäminen vaatii 
kuitenkin erityisen  kehittämisprosessin , johon loimme valmiudet 
ja välineet. 

Paljon kehitystä voi yrityksissä tehdä ilman erityistä 
kehittämishanketta ottamalla käyttöön suunnittelutyökaluja, joita on 
koko joukko "työpaikkasuunnittelun työkalupakissa ". 
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Tulokset 2/2
Tärkeä työkalu on myös  vaihtoehtojen vertailuohjelma . 
Keskeinen ongelma ergonomia-asioissa on saada ne suunnittelun 
kohteeksi ja hallittaviksi normaaleissa suunnittelutehtävissä.  
ErgoCop -tietojärjestelmä  auttaa tässä mielessä. Sen toinen arvo 
– ehkä suurempi – on mahdollistaa reaaliaikainen 
suunnittelutietojen hallinta ja suunnitelmista keskustelu. 

Kaikki projektin tulokset ja tuotteet auttavat tuomaan 
työpaikkasuunnittelua sille tasolle, jota laadukkaalta 
yritystoiminnalta vaaditaan 2000-luvulla.

Tuloksia on raportoitu  julkaisuissa  ja projektin  työraporteissa .
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Työpaikkasuunnittelun 
kehittämishanke yrityksessä 1/4

Tarkoituksena on vapauttaa organisaation osaaminen työpaikkojen 
kehittämis- ja tuotantojärjestelmän suunnittelutyössä: saada aikaan 
tehokas, joustava, tehokkaita välineitä käyttävä yhteistyö sekä 
kertaluonteiseen suunnitteluun että työympäristön jatkuvaan 
parantamiseen. Vain näin voidaan saada aikaan hyvä, 
ergonominen ja turvallinen työympäristö, tehokas suunnittelu ja 
"kerralla valmis", toimiva tuotanto.

?

Seuraava sivu

Lisätietoja

Kehittämishankkeen vaiheet



Työpaikkasuunnittelun 
kehittämishanke yrityksessä 2/4

Te tarvitsette tätä, jos seuraavat asiat koskevat teitä:
• jatkuvia ergonomiaongelmia
• hankaluuksia tuotteen tuotannon käynnistyksessä
• työsuojelu on kallista korjaavaa toimintaa
• työpaikkasuunnittelu tuntuu kaipaavan uudelleenorganisointia
• haluatte laajentaa toiminnan laatu -ajattelua tuotannon 

suunnitteluun
• haluatte siirtyä osallistuvampaan suunnitteluun
• olette muuttamassa tai muuttaneet tuotannon tai 

tuotteiden laatua

?
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Työpaikkasuunnittelun 
kehittämishanke yrityksessä 3/4

Tämä on tiivis kehittämishanke laatutietoisille ja kehittymishaluisille 
yrityksille. Kehittämismalli ja sen tukena työkalupakit kehittämistyön 
vetäjälle ja suunnittelutyöhön. Räätälöitävyys ja tietokonetuki 
kuvaavat pakettia. Kehittäminen perustuu yrityskulttuuriin sekä 
yrityksen ja ammattiryhmien todellisiin tarpeisiin. Laatua tuotannon 
ja työpaikkojen suunnitteluun!
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Työpaikkasuunnittelun 
kehittämishanke yrityksessä 4/4

Kehittämistyökirjan saa edullisesti ostaa yrityksen omatoimisen 
työn tueksi. Usein tarvitaan kehittämisprosessille vetäjä. Sellainen 
löytyy HSK-asiantuntijajoukosta. 

Kehittämisprosessi vaatii aina henkilöstön aikaa. 
Henkilöresursseina tarvitaan yleensä vähintään 15 
henkilötyöpäivästä alkaen + vetäjien työpanos.
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Työpaikkasuunnittelun 
kehittämishanke yrityksessä

Meiltä saa lisätietoja ja esitteen:

Martti Launis, Jouni Lehtelä, Työterveyslaitos, Ergonomian ja 
työfysiatrian jaos, 
Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 HELSINKI
puh: 90 - 47 471, fax: 90 - 414 634

Matti Vuori, VTT  Valmistustekniikka , PL 1701, 33101 TAMPERE, 
puh: 931 - 3163 111, fax: 931 - 3163 282
Internet: matti.vuori@vtt.fi
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Suunnittelukäytännön kehittämishanke ?

Nykyisen suunnittelukäytännön
analysointi ja yhteinen kuva siitä

Kehitysajatusten kokoaminen,
ammattiryhmä- ja avainhenkilö-
käsittely

Suunnittelumallin laadinta

Mallin kokeilu työpaikka-
suunnitteluhankkeessa

Toimintamallin vakiinnuttaminen
ja laajentaminen muille osastoille

Kehittämishanke perustuu 
yrityksen toiminnan 
selvittämiseen ja 
kehittämiseen sen 
ehdoilla. 

Siksi sen  hyödyt  ovat 
monipuoliset – eivät vain 
teknisen suunnittelun 
laatua parantavat!

?

?

?

?
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Nykykäytännön analysointi
Eri ammattiryhmien edustajia haastatellaan kymmenkunta 
(yrityksestä riippuen). Haastettelujen rakenne on " 
rakennuspalikoiden " mukainen.

Tulokset puretaan yhteistilaisuudessa palikoittain. Lisäksi piirretään 
kuvat työpaikkasuunnittelun toimintaverkostosta ja projektin kulusta.

Näistä keskustellaan. Tuloksena on yhteinen kuva suunnittelusta 
yrityksessä: miten se todella tapahtuu, mikä siinä on hyvää ja missä 
on kehityskohteita.

Keskustelun yhteydessä kootaan jo alustavia kehitysideoita, mutta 
niitä ei arvioida (ne ovat vain alustusta ideoinnille).
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Ideoiden kokoaminen

Nykytilan pohjalta käydään pienryhmäkeskusteluja aiheesta "miten 
suunnittelua voisi parantaa?" Keskusteluissa ei vielä olla kriittisiä 
ideoiden suhteen.

Henkilöstöllä on yleensä hyvät eväät kehitykseen. Jo 
käytännöllisemmin ryhmitelty yhteenveto viedään yhteiskäsittelyyn, 
jossa ideoista keskustellaan ja saatetaan kaikki jatkokäsittelyyn, 
yleensä pienemmissä ryhmissä.
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Yrityksen toimintamallin laadinta

Ideoiden pohjalta kootaan näkemys toimintamalliksi projekteissa. 
Malli kattaa projektien kulun kuvauksen, organisoinnin, 
tiedotuspelisäännöt, käytettävät suunnittelutyökalut jne...

Mutta malli on vasta prototyyppi. Sitä on  kokeiltava !
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Toimintamallin kokeilu

Toimintamallia kokeillaan sopivassa hankkeessa. Tutkijat ovat 
tässä vaiheessa passiivisempia apulaisia, sillä yrityksen on 
otettava ohjat käsiinsä.

Projektin päätyttyä mallia arvioidaan ja päivitetään sen pohjalta.

Mutta homma ei ole vieläkään valmis. Toiminta on  vakiinnutettava 
.
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Kehitetyn toiminnan laajentaminen 
ja vakiinnuttaminen

Kehitetty toimintatapa vakiinnutetaan ensinnäkin hyvillä 
kokemuksilla! Yhtä tärkeää on muodollinen vakiinnuttaminen: 
sitoutuminen toimintaan ja toimintatapojen ohjeistaminen esim. 
liittämällä ne osaksi laatujärjestelmää.

Suunnitteluun voidaan tehdä ohjeita, huoneentauluja. Uudet 
työkalut otetaan laajemmin käyttöön.

Toimintamalli voidaan nyt laajentaa yrityksen muille osastoille.
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Kehittämisprosessi pääpiirteissään 
1/2

Työpaikkasuunnittelun  rakennuspalikat , periaatteet ja keinot ovat 
virikkeitä ja lähtökohtia yrityksissä käynnistettäville keskusteluille ja 
kokeiluille. Keskusteluihin osallistuvat suunnittelun kannalta tärkeät
henkilöstöryhmät. Pääpiirteissaan kehittämishanke etenee 
seuraavasti:

• Keskustelujen ja haastattelujen avulla selvitetään kehittämisen 
  lähtökohdat ja nykyinen suunnittelukäytäntö
• Yhteisissä keskusteluissa pohditaan suunnittelukäytännön 
  kehittämismahdollisuuksia (mm. uusien toimintamallien ja 
  " työkalujen " käyttöönottoa)  ja sovitaan yrityksen
  toimintamallista työpaikkasuunnitteluasioissa 
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Lisätietoja



Kehittämisprosessi pääpiirteissään 
2/2

• Tarvittavassa laajuudessa järjestetään koulutusta 
  suunnittelutavoista, suunnitteluohjeista ja ergonomiasta
• Valittavassa suunnitteluprojektissa sovelletaan toimintamallia 
  sekä siihen liittyviä menetelmiä ja työkaluja
• Projektin päättyessä yhteisessä keskustelussa arvioidaan 
  uusien toimintatapojen hyödyllisyyttä ja pohditaan toimintamallin 
  kehittämistä ja laajempaa käyttöön ottamista.

Tutkijat ovat hankkeessa osittain konsultteja ja osittain 
opastamassa yrityksen sisäisiä konsultteja. He avustavat ja 
arvioivat keskeisiä kehittämis- ja suunnittelutapahtumia. 
Tarvittaessa tutkijat välittävät tietoa tai järjestävät koulutusta.
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Työpaikkasuunnittelun työkalupakki
1/3

Työpaikkasuunnittelu tarvitsee tehokkaat välineet ollakseen 
rationaalista. Tämä korostuu varsinkin yhteistyömäisessä 
suunnittelussa, jossa tehottomuuden vaara vaanii ellei prosessia 
hallita hyvin. Työkalut on kuitenkin oltava saatavilla työkalupakissa 
ja sovitettavissa kunkin yrityksen toimintaan ja tarpeisiin.

Erityisen tärkeää on työkalupakin omistaminen silloin, kun 
kehitetään työpaikkasuunnittelun käytäntöjä: valmiista "paletista" on 
valita ja sovittaa koetut välineet käyttöön.
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Työpaikkasuunnittelun työkalupakki
2/3

Pakissa on työkaluja tai työkalutietoja mm. seuraavista aiheista:
• "tiedontasaaminen" (mm. tietolähteitä,  suunnitteluun 
perehdyttäminen)
• suunnittelutyökaluja (mm. lähtötietojen keräys, suunnitelmien 
  esittäminen, palautelomakkeita)
• suunnitteluprojektin hallinnan työkaluja (mm. palaverikutsuja ja 
  pöytäkirjoja)
• jatkokehityksen työkaluja (mm. projektin arviointi, 
projektitoiminnan 
  "jatkuvan parantamisen" työkaluja)

?
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Esimerkkityökalu: 
Tietoja menetelmistä

Esimerkkityökalu suunnitelmien ja 
työpaikkojen arviointiin: Työpaikan 
tarkistuslista

Tältä näyttää 
työpaikkasuunnittelun 
Työkalupakin päävalikko

Esimerkkityökalu 
tavoitteellistamiseen: 
Millainen on hyvin 
valmistettava tuote? 



Työpaikkasuunnittelun työkalupakki
3/3

Työkalupakki tarjoaa

1) tietoja hyvistä suunnittelutyökaluista. Kokemuksia ja 
asiantuntijoiden suosituksia.
2) tiedonhallinnan työkalut – esim. lomakepohjat – yrityksen 
käyttöön tietokoneella helposti räätätälöitävässä muodossa, 
tavallisten suosittujen tekstinkäsittelyohjelmien formaatissa

Käyttö edellyttää PC-mikron, jossa Windows 3.1.

?

Edellinen sivu



Tavoitteellisuutta suunnitteluun!

?

Tässä työkalussa on 
pohjadokumentti 
yrityksen 
tavoitteenmääritykselle, 
joka koskee tuotteiden 
valmistettavuutta.

Yhteinen näkemys ja 
yhteiset tavoitteet ovat 
tärkeä askel kohti 
hyvää suunnittelua.

Tällainen on 
työkalupakissa 
Windows Write -
tekstinä valmiina 
yrityksen räätälöintiä 
varten. Todella helppoa!

Työkalu: Mitä on tuotteen hyvä valmistettavuus?

Miksi käytetään:

Tuotteen hyvä valmistettavuus on 
kokoonpanoteollisuudessa selvä menestystekijä yrityksille. 
Sillä on myös vaikutuksia kokoonpanotyön ergonomiaan. 
Tuotesuunnittelijoilla ja valmistuksen suunnittelijoilla 
(työpisteet, menetelmät, välineet ja työkalut) on siksi 
oltava hyvä (ja yhteinen) näkemys niistä tuotteen 
piirteistä, jotka tekevät siitä tehokkaan ja helpon valmistaa.

Tämän käsityksen muodostamiseksi on kerättävä 
palautetta valmistuksesta. Myös on syytä käydä yhteisiä 
keskusteluja tuotteen hyvistä piirteistä ja kirjata 
vaatimuksia kevyesti (otsikkotasolla).



Työkalupakissa on tietoja 
menetelmien soveltamisesta!

?

Esimerkki työkalusta, 
jossa on perustietoja  
helposta asiasta, joka 
on kuitenkin monille 
vieras. Tiedot ja 
osaaminen levitykseen! 

Tällainen on 
työkalupakissa 
Windows Write -
tekstinä valmiina 
yrityksen räätälöintiä 
varten. Todella helppoa!

Simulointimenetelmät

Miksi käytetään:

Jotta suunnitelman toimivuudesta - kaikkine poikkeustilanteineen - 
saisi kuvan, on sitä usein syytä "kokeilla" pahvipalasimuloinnilla, 
"leikeillä", pienoismalleilla. Mitä monimutkaisempi suunniteltava 
järjestelmä on, sitä tärkeämpää tämä on. Näin saadaan kuva varsinkin 
työjärjestelmän eri osien yhteispelistä. Simulointi on järjestelmän 
toiminnan ja työtaitojen oppimisen tärkeä apu.

Käyttö suunnittelussa:

Kun on selvillä, mitä suunniteltavassa kohteessa pitäisi tapahtua,
* tehdään siitä malli vaikka pahvilapuilla. Toisilla pahvilapuilla 
matkitaan materiaalivirtoja ja katsotaan, mitä tapahtuu.
* heijastetaan seinälle valokuva (dia) tai piirros työpisteestä ja 
"näytellään" sen edessä työntekoa



Työkalupakissa on käytännöllisiä 
työkaluja!

?

Esimerkki 
monikäyttöisestä 
tarkistuslistasta:
• työpaikan 
käyttöönottotarkastus
• suunnittelun 
tarkistuslista
• työpaikkaselvitykset
• jne...

Tällainen on 
työkalupakissa 
Windows Write -
tekstinä valmiina 
yrityksen räätälöintiä 
varten. Todella helppoa!

Työpaikan käyttöönoton / toiminnan 
tarkistuslista liitelehdillä

Yritys/logo
-----------------------------------------------------------------------------
Työpaikkojen  toimivuuden  tarkistuslista
-----------------------------------------------------------------------------
Työpaikkojen tarkistuslista
Täyttäjät päiväys

dokum. N:o
Kohde (tuote/osasto) korjausliite �

Linja ollut käytössä suunnitteluliite
Samanlaisia työpaikkoja     kpl työaikamuoto
Keitä kuultu

-----------------------------------------------------------------------------
Mikä meillä on hyvin tai huonosti. Miksi?



?Työpaikkasuunnittelun
työkalupakki

Siniset laatikot aukeavat klikkaamalla. 
Kuvan eri sivuille pääsee Sivu-valikosta
tai PageUp, PageDown ja Home 
-näppäimillä 

Tiedontasaamistyökalut: sivu 2

Tavoitteenasettelun työkalut: sivut 4

Suunnitteluprojektinhallinnan työkalut: sivu 3

Toiminnan arvioinnin työkalut: sivu 7

Suunnittelun työkalut: sivut 5

Palautteenhankinnan työkalut: sivut 6

Toteutuksen ja käyttöönoton työkalut: sivut 6

Tältä näyttää 
työpaikkasuunnittelun 
työkalupakin 
päävalikko. Se on 
"Hyperpakki", jossa 
liikutaan ja työkalut 
otetaan klikkailemalla 
käyttöön. Siksi se on 
helppo jokaisen käyttää.



Työpaikkasuunnittelun työkalupakki

Meiltä saa lisätietoja ja esitteen:

Jouni Lehtelä, Martti Launis, Työterveyslaitos, Ergonomiayksikkö, 
Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 HELSINKI
puh: 90 - 47 471, fax: 90 - 414 634

Matti Vuori VTT,  Valmistustekniikka , PL 1701, 33101 TAMPERE, 
puh: 931 - 3163 111, fax: 931 - 3163 282
Internet: matti.vuori@vtt.fi

?



Vaihtoehtojen vertailuohjelma 
VERTAILE 1/2

Kaikessa suunnittelussa on tärkää laatia vaihtoehtoisia 
suunnitelmia. Näin "ratkaisuavaruus" pysyy laajana eikä sitouduta 
liian pian tiettyyn ratkaisuus. Menestyvät yritykset toimivat näin.

Vaihtoehtojen vertailu vaatii kuitenkin systematiikkaa ja työkaluja 
paitsi parhaan ratkaisun löytämiseksi, myös sen perustelemiseksi 
organisaatiolle. Vertailu myös tukee organisaation keskustelua 
suunnittelun tuloksen  (työjärjestelmän, työpisteen jne)  
menestystekijöistä. Hyvät menetelmät tarvitsevat 
tietokoneavusteisuutta laskennassa ja  tulosten esittelyssä . Juuri 
siksi tämä tietokoneohjelma on laadittu.

?

Seuraava sivu

Lisätietoja



Vaihtoehtojen vertailuohjelma 
VERTAILE 2/2

Ohjelman ideana on mahdollistaa erilaisten vertailumenetelmien 
tietokoneavusteinen käyttö:
• parittaisten vertailujen menetelmä (Saaty:n versio)
• hierarkkinen pisteytysmenetelmä
• esim. turvallistamistoimenpiteiden karkea vertailumentelmä
• monipuoliset raportit

Ohjelman käyttö edellyttää asian tärkeyden ymmärtämistä! 
Fyysisistä valmiuksista riittää PC-mikro (Windowsia ei tarvita). 
Ohjelman käyttöönotto on nopea prosessi. Tämä on yksinkertainen 
tehotyökalu.

?

Edellinen sivu



Vaihtoehtojen vertailuohjelma 
VERTAILE

Meiltä saa lisätietoja ja esitteen:

Matti Vuori, VTT  Valmistustekniikka , PL 1701, 33101 TAMPERE, 
puh: 931 - 3163 111, fax: 931 - 3163 282
Internet: matti.vuori@vtt.fi

?



Vaihtoehtojen vertailuohjelma 
VERTAILE

?

Vieressä on esimerkki 
VERTAILE-ohjelman 
eräästä raportista (siepattu 
ohjelman näytöltä). Vertailu 
on usein karkeaa ja 
laadullista luonteeltaan. 
Pylväsdiagrammit ovat 
silloin hyvä visualisoija.



Julkaisut

?

• Isotalus, N. 1993. Nuoren työpaikkasuunnittelijan valmiudet. 
Tampereen teknillinen korkeakoulu, turvallisuustekniikan laitos.
• Launis, M., Vuori, M., Lehtelä, J., Ruuhilehto, K. & Tuominen, E. 
1992. Developing of the Collaboration in the Designing of 
Workplaces. In: Proceedings of Nordiska Ergonomisällskapets 
Årskonferens 23. - 25. 9. 1992. Lillehammer, Norway.
• Lehtelä, J. & Kiiskinen, M. 1993. Information system for 
workplace designers. A case study. In: Proceedings of Nordiska 
Ergonomisällskapets Årskonferens 15. - 17. 9. 1993. Naantali.
• Launis, M., Vuori, M. & Lehtelä, J. 1993. Good Design Practice 
for Industrial Workplaces - How Can It be Acquired in Enterprises? 

Projektissa on tähän mennessä tehty seuraavia julkisia raportteja, 
lehtiartikkeleja, esitteitä ja konferenssiesitelmiä.



Työraportit

?

• Työraportti 1: Martti Launis & Jouni Lehtelä (TTL): Työpaikkojen 
ergonomisen suunnittelun nykytila — suunnitteluprosessien analysointia. 59 s. + 
liitteet.
• Työraportti 2: Matti Vuori (VTT), Arto Kuusisto (TTKK) & Sakari Herranen 
(VTT): Tietovälineet kokoonpanoteollisuuden työpaikkojen hyvän 
suunnittelukäytännön tukena. 49 s. + liitteet.
• Työraportti 3: Nina Isotalus & Arto Kuusisto (TTKK): Nuori 
työpaikkasuunnittelija. 36 s. + liitt. Huom! Saatavana TTKK:n 
turvallisuustekniikan julkaisusarjassa nimellä: Nuori työpaikkasuunnittelija — 
valmiudet ergonomiseen työpaikkasuunnitteluun. Raportti 65. 75 mk.
• Työraportti 4: Matti Vuori (VTT): Työpaikkojen arviointikriteereistä ja 

Projektin tutkimustuloksia on julkaistu myös ns. työraporteissa. Ne 
ovat myytäviä monisteita, joista saa kysyä kopioita niiden kirjoittajilta.



Yrityskokeilut
Projektin keskeinen työ tehtiin yrityskokeiluissa. Seuraavassa on 
kuvaukset yhteistyöyrityksistä ja niissä tehdyistä tutkimuksista.

?

GWS Systems, Jyväskylä

Salcomp, Salo

Saab-Valmet, Uusikaupunki

Raha-automaattiyhdistys, Espoo



Raha-automaattiyhdistys, Espoo

Raha-automaattiyhdistyksen automaattien tuotanto Espoossa on 
esimerkki tavanomaisesta keskikokoisesta teollisuusyksiköstä. 
Epätavalliseksi yrityksen tekee harvinainen tuoteidea: 
 peliautomaatit , joita RAY käyttää varojen keräämisessä 
avustustoimintaansa.

Raha-automaattiyhdistyksessä toteutettiin  suunnittelukäytännön 

kehittämishanke  

Lämpimät kiitokset yhteyshenkilölle, tuotantopäällikkö Kaj 
Östermanille ja kaikille mukana olleille.

?



Raha-automaattiyhdistys kehitti 

työpaikkasuunnittelua automaattien valmistuksessa

?

Taustaa ja tavoitteita

Työpaikkasuunnittelu on yhteistyötä

Lähtökohtana yrityksen tilanne

Kehittämishankkeen vaiheet

Kehittämishankkeen hyödyt

Miten tästä eteenpäin?



Taustaa ja tavoitteita 1/2

RAY:ssä panostetaan oman työväen terveyteen ja viihtyvyyteen. 
Henkilöstö on kokenutta – eli monet eivät ole enää aivan nuoria. 
Tämä asettaa työpaikoille ergonomisia haasteita: niiden on 
sovittava kaikenlaisille ihmisille ja mahdollistettava työkyvyn 
säilyminen. 

Samaan aikaan tuotteet muuttuvat, teknologia kehittyy ja 
tuotantotavat 
kehittyvät. On tullut uudenlaisia laatuvaatimuksia työnteolle. 
Tuotannon nopea käynnistys on pelikonemarkkinoillakin tullut 
kilpailun kiristyessä yhä tärkeämmäksi: ensimmäisenä markkinoille 
pääsevällä on etulyöntiasema.

?

Seuraava sivu



Taustaa ja tavoitteita 2/2

Työpaikkasuunnittelu on se mikä yhdistää tuotantotekniikan ja 
ergonomian. Tehtaalta otettiin aluksi yhteyttä Työterveyslaitokseen 
ergonomiakoulutuksen aikaan saamiseksi, mutta tarjolla oli 
tilanteeseen vielä paremmin sopivaa: yrityksen 
työpaikkasuunnittelun kehittämishanke. Pysyvintä vaikutusta 
työpaikkojen ergonomiseen laatuun katsottiin saatavan, kun 
yrityksen koko osaaminen otetaan mukaan työpaikkojen 
suunnitteluun ja kehittämiseen. 

?

Edellinen sivu



Työpaikkasuunnittelu 
on yhteistyötä

Työpaikkasuunnittelun voisi ajatella tapahtuvan siten, että 
suunnittelijalle annetaan tehtäväksi suunnitella työpiste – ja hän 
tekee sen. Näin voi lopulta käytännössä ollakin. Mukana on 
kuitenkin melkoinen joukko ihmisiä päällikkötasosta työntekijöihin ja 
työterveyshenkilöstöön. He osallistuvat suunnitteluun monin tavoin, 
tavoitteiden määrittelystä käytön seurantaan asti. 
Työpaikkasuunnittelu ei enää nykypäivänä ole vain 
suunnittelijoiden asia. 

Siksipä työpaikkasuunnittelun kehittämistyöhönkin koottiin suuri 
joukko ihmisiä, joilla on tekemistä työpaikkojen kanssa:
• tuotannon johtoa • tuotannon suunnittelija 
• työpaikka / layoutsuunn. • työvälinesuunnittelija
• työnjohtajia • työntekijöitä
• tuotesuunnittelijoita • tuotesuunnittelun johtoa

?



Kehittämisen lähtökohtana  
yrityksen tilanne 1/2

Kehittämishankkeen yksi kantava ajatus on, että "kannettu vesi ei 
kaivossa pysy". Tämä tarkoittaa sitä, että kehittämisen lähtökohta 
on yrityksen kulttuuri ja nykyinen toiminta. Asioita ei voi tuoda 
yritykseen ulkopuolelta, vaan yritys on herätettävä kehittämään itse 
itseään omista lähtökohdistaan. Näin saadaan paras ja kestävin 
hyöty. 

Kehittämisen on myös tuettava yrityksen muita pyrkimyksiä: 
asiakaskeskeistä, joustavaa ja laatua tuottavaa toimintaa.

?

Seuraava sivu



Kehittämisen lähtökohtana  
yrityksen tilanne 2/2

Vaikka toimintamalli synnytettiinkin RAY:n sisällä, jotain tuli 
tutkimuslaitoksiltakin kehittämishankkeen mukana: ensinnäkin 
näkemys ja kokemus siitä, miten tällainen kehittämisprosessi 
viedään läpi. Ihmisten toiminnan kehittäminen ja muuttaminen on 
usein varsin herkkä prosessi, koska se voi nostaa esille pinnan alla 
kyteviä ongelmia. Ulkopuolisen on ehkä helpompi vetää prosessia, 
jossa on mukana monia henkilöstöryhmiä.

Toinen hankkeen mukana tuotu asia oli tutkimusten luoma käsitys, 
mitkä ovat hyvän työpaikkasuunnittelun periaatteet. Nämä oli 
jäsennetty kuusikohtaiseksi  "työpaikkasuunnittelun 

rakennuspalikoiden"  – tai menestystekijöiden – listaksi. Tätä 
listaa käytettiin RAY:n omien kehittämisideoiden luomisen pohjana 
ja tukena.

?

Edellinen sivu



Kehittämishankkeen vaiheet

Kehittämishanke koostuu useasta vaiheesta. RAY:ssä on
• selvitetty, miten työpaikkasuunnittelu nykyisin tapahtuu
• ideoitu, mitä kehittämiskohteita siinä on
• kehitetty ideoita eteenpäin pienryhmissä ja 
• laadittu kirjallinen "tuotantoteknisen suunnittelun toimintamalli".

Hiskin "painoon mennessä" on meneillään toimintamallin kokeilu 
suunnitteluprojekteissa. Kehittämishanke päättyy arviointiin, jossa 
katsotaan, mikä oli hyvää ja hyödyllistä, mitä pitäisi vielä parantaa 
ja päätetään toimintamallin soveltamisessa jatkossa.

?



Mitä hyötyä on ollut 
kehittämishankkeesta? 1/2

Millaista kehittymistä hanke toi mukanaan? Painopiste oli 
suunnitteluprosessin ja suunnitteluyhteistyön kehittämisessä, mikä 
merkitsee ihmisten toimintatapojen ja käsitysten muuttamista. Vie 
aina aikansa, ennen kuin tämä tuottaa konkreettisia tuloksia 
parempina työpaikkoina. Hankkeen hyöty onkin välttämättömän 
"kivijalan" 
muuraamisessa, jolle kehitys voi hiljalleen rakentua. Seuraavassa 
on kuvattu hankkeen tähänastisia saavutuksia, jotka ovat 
syntyneet yhteisten keskustelujen tuloksena. Toimintamallin kokeilu 
käytännössä tuo vielä lisää tietoa ja kokemuksia.

?

Seuraava sivu



Mitä hyötyä on ollut 
kehittämishankkeesta? 2/2

Hankkeen myötä henkilöstö pääsi verrattain laajasti osallistumaan 
kehittämisprosessiin. Nämä kokemukset ovat sinänsä hyödyllisiä, 
sillä näin opitaan yhdessä kehittämistä. Tämä on tärkeä taito kun 
yritysten organisaatioita kehitetään nykyaikaisiksi, dynaamisiksi ja 
luoviksi. 

"Tämä on juuri sitä, mitä me tarvitsemme." 
(tuotantopäällikkö Kaj Österman, RAY)

?

Edellinen sivu

Luettelo hyödyistä



?

Yhteinen käsitys työpaikkojen muotoutumisesta

• Yrityksessä kehittyi yhteinen näkemys siitä, millaisten vaiheiden kautta 
työpaikat muotoutuvat ja missä vaiheessa ja millä tavoin niihin voi parhaiten 
(tuloksellisimmin ja edullisimmin) vaikuttaa. Ilman tätä yhteistä näkemystä ei 
toimintaa ja yhteistyötä voi kehittää.
• Tuotantotekninen suunnittelu ja työpaikkasuunnittelu tulivat käsitteinä 
laajempaan käyttöön yrityksessä. Aiemmin tämä suunnittelualue oli 
tuoteprojektin kylkiäinen ja epämääräisesti projektoitu. Tämän vuoksi ei tieto 
kulkenut ja vastuut olivat epämääräisiä. Nyt laaditussa toimintamallissa 
tuotantotekninen suunnittelu hahmottuu omana toimintana, jota voidaan ohjata 
ja kehittää.

Työpaikkasuunnittelun pelisäännöt ja projektimalli

• Joustavan toiminnan ehto on, että kaikki tietävät, millä pelisäännöillä 

Kehittämishankkeen 
hyötyjä RAY:lle



Miten tästä eteenpäin? 1/2

Yhteisissä keskusteluissa syntyneet ajatukset eivät automaattisesti 
siirry käytännön suunnitteluun. Tarvitaan kaikilta halua kehittyä ja 
muuttaa vanhoja toimintatapoja, tarvitaan työtä ja 
mukautumiskykyä. Esimiehiltä tarvitaan uusien toimintatapojen 
ymmärrystä ja paimentamista. 

Joustavuus perustuu ihmisten aloitteellisuuteen ja vastuunottoon, 
jota ei voi perinteisin johtamiskeinoin täysin ohjata. Uusi 
toimintamalli antaa puitteet toimivalle suunnittelulle: 
kokonaiskäsityksen, mitä milloinkin tehdään ja miksi, ja työvälineitä 
eri suunnittelutilanteiden, palaverien ja katselmusten läpiviemiseksi.

?

Seuraava sivu



Miten tästä eteenpäin? 2/2

Muutoksen merkkejä on näkyvissä. Ennen voitiin olla asioista eri 
mieltä, mutta niistä ei keskusteltu. Edelleen voidaan olla eri mieltä 
(ja niin pitääkin), mutta nyt asioita selvitetään, keskustelulle on 
syntynyt kanavia ja tilanteita. 

Yhteistyö tuotesuunnittelijoiden, tuotantoteknisen suunnittelun ja 
valmistuksen välillä on edistynyt jo kehittämishankkeen kuluessa. 
Nämä ovat pieniä, mutta tärkeitä askelia. Tästä yhteistyöstä 
syntyvät RAY:n laadukkaat työpaikat, kuten myös laadukkaat ja 
hyvin valmistettavat tuotteetkin. 

?

Edellinen sivu
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Pajatso on Raha-
automaattiyhdistyksen 
tunnetuin tuote.



Saab-Valmetin autotehdas

 Saab-Valmetin tehdas  on tuttu kaikille suomalaisille laadukkaista
  tuotteistaan . Tehdas on vähemmän tunnettu suurelle yleisölle 
siitä, että se on vuosikausia aktiivisesti  kehittänyt 

tuotantotoimintaansa . Nykyinen ns. lean production tai – 
Saabilaisittain – kevytlinja on yleistyvä tuotantotapa. Siksi me 
halusimme tarkastella sen vaikutuksia työpaikkasuunnitteluun.  
Tulokset  olivat kiinnostavia.

Tämän lisäksi tehdas osallistui vaihtoehtojen vertailua, nuoren 
suunnittelijan valmiuksia ja tietovälineiden käyttöä koskeviin 
työpaketeihin. Mahdollisuuden näihin tutkimuksiin järjesti 
yhteyshenkilömme Raimo Reunanen. Kiitokset yhteistyöstä!

?



?

Saab-Valmetin 
kuuluisin tuote on 
tietysti Saab-
henkilöautot. 
Kuvassa 
avomallinen 9000-
sarjan edustaja.



Saab-Valmetin 
työpaikkasuunnittelun analysointia

?

Saab-Valmet oli tutkimuksessa mukana 
erikoisasemassa välittämässä 
merkittäviä kokemuksiaan 
työpaikkasuunnittelusta. Varsinaista 
työpaikkasuunnittelun 
kehittämistoimintaa tai kokeiluja ei tehty.

Työpaikkasuunnittelun muotoja

Miten tiimiajattelu on toteutettu?

Tiimiajattelu ja HSK-ajatukset

Jatkokehitystä?

Miten tutkittiin?



Miten Saab-Valmetia tutkittiin?

Yrityksestä koottiin tietoa yhden päivän tilaisuudessa, jossa oli 
henkilöitä tuotanto organisaatiosta (valmistus-  ja tuotantoteknisen 
suunnittelun päälliköitä), työsuojeluvaltuutettu, suojelupäällikkö ja 
ergonomiaryhmän 
vetäjä. Yrityksen edustajat olivat myös tutustuneet 
"Suunnitteluyhteistyön kehittäminen" -työpaketin esittelevään 
aineistoon (ko. työraportin Osa 1, liite 3).

Tutkijoilla oli lisäksi aiempaa tietoa Saab Valmetista. Sitä oli saatu 
projektin muissa työpaketeissa, HSK-ohjelmaa edeltäneessä 
esitutkimuksessa ja muissa projekteissa.

?



Työpaikkasuunnittelussa on 
erotettavissa kolme eri tasoa:

1) Uudet tuotteet, mallimuutokset
2) Tuotantotekniikan kehitys, uusi teknologia, uudet toimintamallit.
3) Jatkuva parantaminen linjassa

Tuotantoteknologian kehittäminen on yrityksessä perinteisillä 
projektin organisointitavoilla järjestettyä. Tässä tutkimuksessa meitä 
kiinnostaa tarkastella, mitä mahdollisuuksia yrityksessä toteutettu 
tiimiajattelu antaa 
(1) yksittäisten työpisteiden uudelleen suunnitteluun ja (2) 
työympäristön jatkuvaan parantamiseen eli työpaikkasuunnitteluun, 
jossa muutetaan työpisteitä siten, että suunnittelu ei perustu 
suureen projektiorganisaatioon ja muutokset koskevat lähinnä 
tietyn tiimin työaluetta.

?



?

Tiimiajattelu on toteutettu erityisellä järjestelmällä nimeltä Team 
Concept ( Ollila 1988 ). Siinä "haetaan työhön uusia ulottuvuuksia 
ns. palvelevista elementeistä eli tukitoiminnoista": laatu, 
materiaalivirtaus, kunnossapito ja hallinto. Työntekijäryhmät jopa 
laativat itse omat koulutussuunnitelmansa. Ryhmät tukevat 
työtään jo nyt tietokoneella, tulevaisuudessa pyritään yhä 
enemmän keskijohdon käyttämää operationaalista tietoa 
antamaan suoraan ryhmien käytettäväksi.
 
Tiimien toiminnassa laatutavoitteisiin pyritään jakamalla kohteet 
neljään ryhmään:
• menetelmät (esim. työnkuvaukset ja työohjeet kunnossa) 
• koneet (esim. laitteet toiminnaltaan uudenveroisia, työtilat 
järjestyksessä) 

Miten tiimiajattelu on toteutettu 
Saab-Valmetilla?



Tiimiajattelu versus 
HSK-ajatukset 1/2

Korostamme heti, että tarkastelu perustuu varsin suppeaan yrityksen 

analyysiin. Tarkoituksena on pohdiskella tiimiajattelun mahdollisuuksia, eikä 

tehdä syvällistä yritysdiagnoosia. Pyrimme käsittelemään asioita koko 

teollisuutta auttavalla, HSK-ajattelua syventävällä tavalla.

Seuraavassa tarkastellaan  alustavien HSK-rakennuspalikoiden  toteutumista ja 
toteutumismahdollisuuksia: 

(1) Suunnittelun toiminnalliset ja inhimilliset tavoitteet asetetaan 

yhteistyössä 
(2) Luodaan yhteyksiä toiminnallisten ja inhimillisten ongelmien 

ratkaisemiseksi 
(3) Kehitetään ihmisten tehtäviä ja yhteistyötaitoja suunnitteluongelmien 

ratkaisemiseksi 

?

Seuraava sivu



Tiimiajattelu versus 
HSK-ajatukset 2/2

(4) Käytetään niiden asiantuntemusta, jotka tuntevat asian 
(5) Pyritään suunnitelmien havainnollistamiseen jo 

aikaisissa suunnitteluvaiheissa  
(6) Tehdään kokeiluja ja simulaatioita tulevan ratkaisun 

testaamiseksi ennen sen lopullista toteutusta

(7) Suunnittelijat seuraavat käytäntöä / palaute välitetään 

suunnittelijoille 
(8) Kehitetään suunnitteluun liittyvää tiedonvälitystä 
(9) Laaditaan yritykselle oma HSK toimintalinja 
(10) Laaditaan yritykselle HSK suunnitteluohjeisto 

?
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Suunnittelun toiminnalliset ja inhimilliset 

tavoitteet asetetaan yhteistyössä
• Tiimit osallistuvat vaatimusmäärittelyyn: "työntekijät antavat 
vaatimusmäärittelyn, jossa ilmenee, mitä asioita suunnittelijan on 
otettava huomioon, kun hän kehittää uutta objektia" (Ollila 1988). 
Koska myös keskijohto on tiimin osa, on työntekijöiden 
tavoitteenasettelulla suuri merkitys käytännössäkin.

• Tavoitteita asetetaan isossakin ryhmässä. Tällöin ergonomiakin 
on mukana. Ryhmä kutistuu toisinaan "toimihenkilö"-painotteiseksi. 
Toisaalta tässäkään yrityksessä ei johdolla ja työntekijöillä ole aina 
samat arvostukset.

• Vaatimuserittelyssä on joskus vaikeuksia, esitetään toiveena vain 
mitäänsanomaton "hyvä työpaikka". 

?



Luodaan yhteyksiä toiminnallisten ja 

inhimillisten ongelmien ratkaisemiseksi

• Joustava yhteistyö tuotannossa on koko tiimiajattelun tehtävä. 
Tuotannon tiimit tarvitsevat kuitenkin sujuvaa yhteistyötä myös 
suunnittelijoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa, joka 
TC:ssä on myös järjestetty.

?



Kehitetään ihmisten tehtäviä ja 

yhteistyötaitoja suunnitteluongelmien 

• Jatkuva parantaminen ja itsenäiset tiimit vaativat työtehtävien ja  
tapojen kehittämistä. Yrityksessä tiimit suunnittelevat itse 
koulutuksensa. Uusi teknologia on mahdollistanut ja pakottanut 
henkilöstön koulutuksen. Koulutuksen määrä onkin varsin suuri. 
Tiukka tuotantotavoite on samalla johtanut vaikeuksiin saada 
ihmisiä koulutukseen.

• Yrityksessä ollaan ottamassa käyttöön luovia ryhmätyötapoja 
ongelmanratkaisuun. Näitä on kuitenkin vielä käytetty lähinnä 
jatkuvaan parantamiseen: laatu- ja tuottavuusongelmien 
poistamiseen. Niiden soveltamiselle työpaikkasuunnittelun eri 
vaiheissa (esim. uuden työpisteen ideointi) ei pitäisi olla esteitä, 
koska niistä halutaan tehdä koko talon ja jokaisen työryhmän 
säännöllisesti, jokapäiväisessä työssä käytettävä työkalupakki.

?



Käytetään niiden asiantuntemusta, jotka 

tuntevat asian
• Työpisteiden suunnittelussa on usein tarpeen harjoittaa 
osallistuvaa suunnittelua (työntekijä osallistuu oman työpaikkansa 
suunnitteluun). Koko jatkuva parantaminen ja ongelmanratkaisu 
tiimin toimesta on osallistuvaa suunnittelua parhaimmillaan. Koska 
osastopäällikkötaso on tiimissä mukana, kulkee osallistumisen 
myötä tekevän portaan asiantuntemus myös eteenpäin.

• Tiimit tilaavat itse apuvälineensä –  tarpeet ja spesifikaatio 
määritellään täysin työntekijöiden ehdoilla.

• Koska Lean Productionin periaate on, että tuotesuunnitteluun 
kytketään heti alussa valmistuksen ja tuotannon suunnittelu, 
saadaan tuotannon osaaminen nopeasti projektiin mukaan.

?



Pyritään suunnitelmien havainnollistamiseen 

jo aikaisissa suunnitteluvaiheissa

• Yrityksessä on käytetty tuotantoprosessien kuvaamisessa 
abstrakteja malleja. Kolmiulotteiseen CAD suunnitteluun siirtyminen 
on tehnyt työpaikkojen visualisoinnin jo nyt mahdolliseksi.

• Korihitsauksessa on alettu käyttää reaaliaikaiseen 3-D -
visualisointiin IGRIP-ohjelmistoa, joka mahdollistaa "läpikävelynkin" 
(toimii Silicon Graphicsin työasemissa). Ohjelma on tarkoitettu 
joustavien tuotantojärjestelmien, lähinnä robottien mallintamiseen, 
toiminnan analysointiin ja ohjelmointiin. Sen ominaisuuksiin kuuluu 
ihmismalli (jonka toiminta voidaan myös ohjelmoida).

• Töiden ja työpaikkojen videointi on havaittu hyväksi työn 
objektiiviseksi hahmottamistavaksi.

?



Kokeilut ja simulaatiot tulevan ratkaisun 

testaamiseksi ennen sen lopullista toteutusta

• Yrityksen kolmiulotteinen CAD-suunnittelu mahdollistaa 
simuloinnin jo tietokoneen päätteellä. Yrityksessä testataan 
tuotemuutosten tekeminen pilottityöpisteissä.

• Tuotannon ja tuotesuunnittelun mahdollisia ristiriitoja vähentää 
Lean Productionin periaate, että tuotesuunnitteluun kytketään heti 
alussa valmistuksen ja tuotannon suunnittelu.

?



Suunnittelijat seuraavat käytäntöä / 

palaute välitetään suunnittelijoille

• Suunnittelupalautteen kannalta tilanne yrityksessä lienee 
suhteellisen sama kuin muualla: vain epäonnistumisesta tulee 
välitöntä palautetta. Suunnittelijat ovat olleet mukana 
työpaikkaselvityksiä tehtäessä.

?



 Kehitetään suunnitteluun liittyvää 

tiedonvälitystä

• Yrityksen periaate on, että esimies huolehtii alaisten 
tiedonsaannista. Kiinteässä tiimissä tieto kulkee hyvin. Tiimin 
monitaitoisuuden kehittyessä ulkopuolisten "asiantuntijoiden" 
käytön tarve vähenee ja tähän liittyvät tiedonkulkuongelmat 
vähenevät.

• Tehtaalla on ollut tärkeä tietotuskanava lehdet Autotehtaan asiaa 
ja Lähivalo, joissa on artikkeleita hyvinkin teknisistä asioista. 
(Autotehtaan asiaa on ollut tärkeä tietolähde tämänkin raportin 
laatimisessa.)

?



Laaditaan yritykselle oma HSK 

toimintalinja

• Yrityksellä on toimintalinja selkeästi määritelty. 
Työpaikkasuunnittelun toimintalinjaa, joka ottaisi ergonomiset 
kysymykset tavoitteina huomioon  sen sijaan ei ole.

?



Laaditaan yritykselle 

työpaikkasuunnittelun 

• Yrityksellä on monia suunnitteluprojekteihin liittyviä ohjeita. Koko 
yritystä koskevaa täsmällistä projektiohjetta ei kuitenkaan haluta, 
koska projektit poikkeavat huomattavasti toisistaan. Erityisiä 
työpaikkasuunnittelun toimintaohjeita ei ole.

?



HSK-mahdollisuuksia Saab-
Valmetilla 1/2

Yrityksessä on luotu valmiudet suunnitella hyviä työpaikkoja 
seuraavilla toimintatavoilla:
• tuotannon organisointi tiimeillä
• joustava tuotantotekniikka
• luova ongelmanratkaisu yhdistyneenä systemaattisuuteen 

ja tehokkuuteen
• tietokoneavusteinen suunnittelu ja visualisointi

Jo näissä konkreettisissa asioissa on hyvä lähtökohta jatkotyölle. 
Lisäksi Lean Productionin lähtökohtana olevat käsitykset 
tuotantotoiminnasta tukevat HSK ajatuksia erinomaisesti ja antavat 
niiden yrityksessä tapahtuvalle kehitykselle edellytyksiä.

?
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HSK-mahdollisuuksia Saab-
Valmetilla 2/2

Tutkijanäkökulmasta ja  vain lyhyen tutkimuksen perusteella  voisi 
seuraavia kehityskohteita olla
• Suunnittelukohteiden valinta rationalisointikohteiden ulkopuolelta.
• Psyykkisten, sosiaalisten ongelmien ongelmanratkaisu. Yleensä näiden 
kysymysten integrointi suunnitteluprosessiin. Eli luova ja tietoinen "Lean-
keskittyminen" tehokkaan Lean tuotannon mahdollisiin lieveilmiöihin.
• Systemaattisen turvallisuusanalyysin soveltaminen.
• Tiimien tekemät systemaattiset työpaikkaselvitykset.
• Ihmismallien käytön ja simuloinnin lisääminen.
• Yhteisen tavoitteenmäärittelyn lisääminen. Näkemyksen muodostaminen 
"hyvästä työstä" yrityksessä ja sitä koskevien suunnitteluperiaatteiden sopiminen 
ja ohjeistaminen.

?
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Saab-Valmetista 1/3

Tehdas valmistaa henkilöautoja. Tuotteina ovat tähän mennessä 
olleet Saab, Talbot ja Opel. Tehdas on huippulaatua tuottava, 
suhteellisen pieni tehdas. Kuten tehdas ilmoittaa esitteessään: 
"Emme valmista tavallisia autoja ja emme ole tavallinen 
autotehdas". Tämä edellyttää myös huippuluokan tehokkuutta 
toiminnalta. Tehokkuusvaatimuksia aiheuttavat myös 
kuljetuskustannukset Keski Euroopan markkinoille –  autoja on 
yksinkertaisesti tehtävä halvemmalla kuin vastaavaa mallia 
tehtäisiin Saksassa.

?
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Saab-Valmetista 2/3
Tehdas korostaa laatutekijöitä myös henkilöstönsä kannalta. 
Jälleen lainaus esitteestä: "Meidän periaatteemme mukaan ihminen 
on tyytyväisimmillään, kun saa itse vaikuttaa ympäristöönsä ja 
työolosuhteisiinsa, työtahtiinsa ja sen mukana ansioihinsa. Tosin 
se edellyttää, että otetaan vastuu kokonaisuudesta. Tietoinen 
henkilöstön tarpeet huomioon ottava henkilöstöpolitiikka on ollut 
välttämätöntä työntekijöiden houkuttelemiseksi yritykseen, sillä 
työntekijät ovat paremmin koulutettuja nykyisin kuin ennen.

Yrityksen toimintaperiaatteet näkyvät Laatuinstituutin esityksestä  
mestariyritysten toimintatavoista .

?
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Saab-Valmetista 3/3

Yrityksessä ei tässä projektissa käynnistetty muiden casejen 
tapaista kehittämishanketta, koska yrityksessä on meneillään oman 
toiminnan muutosprosessi, jota ei voitu häiritä. Saab Valmetin 
analysointi koettiin kuitenkin tarpeelliseksi, koska se on esimerkki 
huipputeknologisesta yrityksestä rajusti kilpailevalla toimialalla. 
Kyseessä on lisäksi yritys, jossa on tehty  monenlaisia kokeiluja  
vuosien varrella.

?
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Autoteollisuuden kova kilpailu (sekä kustannusten, laadun että toimitusaikojen 
osalla) sekä uusi teknologia merkitsevät sitä, että tuotanto organisaatio on 
organisoitava tehokkaaksi. Saab Valmetilla onkin siksi toteutettu tuotanto 
organisaatiossa monenlaisia uudelleenjärjestelyjä (aikajärjestyksessä):
• 1975 ryhmätyötoteutus hitsaamossa (line out)
• 1976 linjojen "katkaisuja" kokoonpanossa mahdollistaen isot 6-12 hengen 
taskut. Ongelmia: liian suuri muutos kerralla
• 1976 maalaamossa prosessien välissä ryhmätyötä
• 1977 - 1978 YT laki jopa hidasti luonnollista kehitystä lisäämällä byrokratiaa
• 1979 hitsaamossa ryhmätyötä Talbot toteutuksissa
• 1984 JOTiin siirtymistä; tällöin vapaudet todettiin liiankin suuriksi, siirtyminen 
hitsaamossa toteutettiin liian nopeasti
• 1985 tuottava kunnossapito (TPM)  toteutus ei onnistunut liian nopeasta 
aikataulusta johtuen ja suunnitelmaa muutettiin vuosia kestäväksi hitaaksi 

Tuotannon organisointikokeiluja 
Saab-Valmetilla



Lean production – kevytlinja

"Lean tuotannossa kokoonpano perustuu ryhmätyöhön. Ryhmälle 
annetaan tehtäväksi joukko kokoonpanotehtäviä ja tietty osa 
kokoonpanolinjasta, ja kehotetaan tekemään työ parhaalla 
mahdollisella tavalla Ryhmän johtaja koordinoi tehtäviä ja osallistuu 
myös työhön. Ryhmä vastaa itse työpaikkansa siisteydestä, 
työkalujen huollosta ja pienistä korjauksista sekä laaduntarkkailusta 
Säännöllisin väliajoin ryhmä kokoontuu miettimään keinoja 
parantaa omaa prosessiaan" 

( Kanerva 1992  referoi  Womackia 1990 )

?



"Miten mestariluokan yritys toimii" 
(Laatuinstituutti) 1/2

1. Toimintatapa on joustava
• suuri tuotekirjo
• lyhyt tuotteen elinkaari
• pienet volyymit
• asiakastoivomukset otetaan huomioon

2. Sovelletaan tiimityöskentelyä, jossa tiimin jäsenet toimivat aidosti 
ja aktiivisesti.
3. Noudatetaan häiriöttömän toiminnan periaatetta (ei "varmuuden
    vuoksi" järjestelyjä)
4. Tiimit käyttävät aktiivisesti ongelmanratkaisutekniikoita (ORK, 
    CEDAC, kalanruoto, 7 tools ym.).

?
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"Miten mestariluokan yritys toimii" 
(Laatuinstituutti) 2/2

5. Pyritään jatkuvasti O-virhetason saavuttamiseen soveltamalla
    fool proof (Poka Yoke) tekniikkaa.
6. Kehitys  ja parannustyö on jatkuvaa (Kaizen).
7. Lähin esimies toimii tiedon lähteenä (ei tiedotteet, ilmoitustaulut tai
    muut "kaukaiset" kanavat).
8. Päätöksenteko tapahtuu tiimeissä. Linjaorganisaatio avustaa
    päätöksenteossa.
9. Toimittaja  ja asiakasyhteydet ovat kiinteät (sisäiset ketjut).
10. Yhteistyö osatoimittajien kanssa on pitkälle integroitu ja 
nopeasyklistä.

?

Edellinen sivu



GWS Systems Oy

GWS:n teollisuuskalusteryhmän Jyväskylän tehdas oli projektissa alussa asti 
mukana. Tehdas on tunnettu  kokoonpanotyöpistekalusteistaan  ja valmistaa 
myös joustavia tuotantojärjestelmiä. Viennin osuus on suuri. Tehtaalla on 
henkilöstöä parisataa henkeä. Työpaikkasuunnittelu on paljolti 
tehdassuunnittelijan varassa.

Tehtaalla tehtiin haastatteluja projektin eri työpaketeissa. Tärkein osallistuminen 
oli työpaikkasuunnitteluyhteistyön kehittämishanke. Se vastasi lähes täysin 
" työpaikkasuunnittelun kehittämishanketta ". Hanke raportoitiin projektin 
työraportissa "Suunnitteluyhteistyön kehittäminen" ja  GWS tiedottaa-lehden 

artikkelissa. Tehdas oli mukana myös vaihtoehtojen vertailua, nuoria 
suunnittelijoita ja tietovälineiden käyttöä tutkivissa työpaketeissa.

Tehtaan yhteyshenkilöinä olivat laatupäällikkö Lippo Jokinen, tehdassuunnittelija 
Teuvo Vuorinen ja tuotekehityspäällikkö Heikki Hildén. Kiitokset yhteistyöstä.

?



?

Vasemmalla on 
GWS:n valmistama 
kokoonpanotyöpiste.

(kuva GWS:n 
esitteestä)



Artikkeli GWS tiedottaa-lehden 
numerossa 6/92

Jyväskylässä kehitettiin työpaikkojen 
suunnittelukäytäntöä

GWS teollisuusryhmän Jyväskylän tehtaalla parannettiin työpaikkojen 
suunnittelukäytäntöä yhteistyössä Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ja 
Työterveyslaitoksen kanssa.

?
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GWS Tiedottaa -artikkeli 
2/12

Jyväskylän tehdas mukana Hyvä Suunnittelukäytäntö  tutkimusohjelmassa

GWS:n tuotteilla on vahvat ergonomiaperinteet. Myöskään omien työpaikkojen 
suunnittelussa ei ergonomiaa ole unohdettu. Omaa toimintaa halutaan aktiivisesti 
kehittää. Siksi Jyväskylässä otettiin innokkaasti vastaan tarjous osallistua 
kansalliseen "Hyvä suunnittelukäytäntö työpaikkasuunnittelun kehittämiseen"  
tutkimusohjelmaan, jonka rahoittaa pääosin Työsuojelurahasto. Hankkeelle 
saatiin hyvä kokeilukohde, sillä sen aikana yhdistettiin Jyväskylän tehtaan työkalu-
  ja tarvikevarastot.

?
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GWS Tiedottaa -artikkeli 
3/12

Yhteistyö on onnistuneen suunnittelun edellytys

Jyväskylässä toteutettiin tutkimukseen kuuluva kehitysprojekti, jossa pyrittiin 
parantamaan työpaikkojen suunnittelukäytäntöä. Erityistä huomiota kiinnitettiin 
yhteistyöhön suunnittelun eri vaiheissa aina tavoitteiden asettelusta lähtien.

—  Sujuva ja joustava suunnittelutyö on tutkimusten mukaan onnistuneen 
työpaikkasuunnittelun edellytys. Erityisen tärkeää on lisätä yhteistyötä 
suunnittelun alkuvaiheissa ja sopia ihmistä ja työntekoa koskevat tavoitteet, kertoo 
Hyvä 
Suunnittelukäytäntö -ohjelman tutkijaryhmässä toiminut tutkija Matti Vuori VTT:n 
turvallisuustekniikan laboratoriosta.

?
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GWS Tiedottaa -artikkeli 
4/12

—  Tutkimusprojektissa tehty työ on tärkeää sekä uusien työpaikkojen 
suunnittelussa että kaikkien laatutoimintojen kannalta, korostaa Jyväskylän 
tehtaan laatupäällikkö Lippo Jokinen. Projekti toteutettiinkin hyvään aikaan, sillä 
tehtaalla ollaan aloittamassa  ISO 9001 :n mukaisen laatujärjestelmän 
käyttöönotto.

Koko henkilöstö ideoimassa kehitysmahdollisuuksia

Kehitysprojekti aloitettiin kartoittamalla nykyinen suunnittelukäytäntö. 
Jyväskylässä yhteistyö oli jo ennestään sujuvaa, ja työntekijät olivat päässeet 
suunnitteluhankkeisiin mukaan. Projektin tarkoituksena oli vahvistaa näitä 
myönteisiä piirteitä ja tuoda uusia hyviä toimintatapoja entisten rinnalle.
— Jotta kehitystyö olisi tuloksellista, on lähtökohtana aina oltava yrityskulttuuri, 
korostaa teollinen muotoilija Martti Launis Työterveyslaitokselta.

?
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GWS Tiedottaa -artikkeli 
5/12

Nykytilan kartoituksen jälkeen lähdettiin ideoimaan kehitysmahdollisuuksia. 
Ideoinnissa ja koko hankkeessa oli mukana suuri joukko tehtaan henkilöstöä: 
työntekijöitä, työterveyshoitaja, suunnittelijoita, työnjohtoa, laatu- ja 
tuotantopäälliköt ja monia muita. Työpaikkasuunnittelu ei enää nykypäivänä ole 
vain suunnittelijoiden asia.

?
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GWS Tiedottaa -artikkeli 
6/12

Kehitysajatukset olivat sekoitus uutta ja vanhaa. Samalla puitiin 
ikuisuuskysymyksiä, kuten ergonomiaryhmän uudelleenperustamista, se kuitenkin 
todettiin tarpeettomaksi. Tehtaalla pärjätään sujuvalla yhteistyöllä ilman turhia 
esikuntaorganisaatioita. Työsuojeluasioissa riittää työsuojelutoimikunta, ja 
tehtaan asiantuntijoita voidaan hyödyntää projekteissa tarpeen mukaan. 
Työterveyshuollon asiantuntemusta päätettiinkin käyttää jatkossa enemmän 
hyväksi. Työterveyshoitajan osallistuminen suunnitteluprojekteihin päätettiin jopa 
kirjata hänen tehtäväkuvaukseensa.

Tärkeänä osana kehityskeskusteluissa oli työstää yhteinen suunnittelunäkemys. 
Tehtaalle luotiin toiminnan kehittämisen tueksi kirjallinen työpaikkasuunnittelun 
toimintalinja.

?
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GWS Tiedottaa -artikkeli 
7/12

Ei pelkkää puhetta

Kehitysideoita kokeiltiin työkalu  ja tarvikevarastojen yhdistämishankkeessa. 
Hankkeen suunnittelutyö jaettiin pienryhmille. Ryhmien tehtävät olivat: 
• pois siirrettävät toiminnot 
• tuotannonohjaus 
• alustava sijoitus ja layout 
• varastointi ja materiaalin käsittely 
• lopullinen suunnittelu ja layout

Suunnittelutyöhön otettiin mukaan myös työntekijöitä ja työterveyshoitaja. Kaikki 
osallistujat olivat innostuneita ja tulos oli hyvä. 

?
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GWS Tiedottaa -artikkeli 
8/12

— Ryhmät antavat suunnittelijalle tietoa ja näkemyksiä sekä hyvää henkistä 
tukea, kertoi hankkeen pääsuunnittelija Teuvo Vuorinen.

Tehtaalla asetettiin suunnitteluprojektille ensimmäistä kertaa myös ihmistä ja työtä 
koskevia tavoitteita. Aiemmin oli koettu, että "ergonomia tapahtuu automaattisesti".

—  Tutkimukset ovat osoittaneet, että näin ei välttämättä ole. Tavoitteet on pakko 
määrittää myös siksi, että koko organisaatio pääsee edes keskustelemaan 
tavoitteista, korostaa Vuori. Suunnittelija Vuorinen on asiasta samaa mieltä: "Hyvä 
että asioista on mustaa valkoisella".

?
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GWS Tiedottaa -artikkeli 
9/12

Työpaikkojen suunnittelussa on tärkeää laatia muutamia vaihtoehtoisia 
suunnitelmia ja vertailla niitä työryhmissä monien kriteerien suhteen. Näin 
voidaan vapauttaa suunnitteluluovuus eikä takerruta yhteen ratkaisuun liian 
aikaisessa vaiheessa. Samoin systemaattinen vertailu pakottaa keskustelemaan 
ratkaisuista syvällisesti ja eri suunnilta. Vertailu saattaa kuitenkin aiheuttaa 
"pattitilanteita" ilman tehokkaita menetelmiä. Tehtaalla otettiin tutkimuksen aikana 
käyttöön VTT:llä tehty tietokoneohjelma  VERTAILE . Kokemukset olivat 
myönteisiä.

?
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GWS Tiedottaa -artikkeli 
10/12

Projektista hyvät eväät tulevalle kehitykselle

Kehitysprojektin tulokset olivat hyödyllisiä GWS:lle: 
• Kuva työpaikkasuunnittelun nykytilasta jäsentyi
• Kirjattiin iso joukko eteenpäin vietäviä kehitysajatuksia 
• Luotiin yhteinen sopimus työpaikkasuunnittelun toimintalinjasta 
• Työpaikkasuunnittelun käytännön tavoitteenasetteluun, 
suunnitteluryhmien toiminnan dokumentointiin ja vaihtoehtoisten 
suunnitelmien vertailuun saatiin hyviä 
kokemuksia 
• Osallistumista työpaikkojen suunnittelussa laajennettiin 
entisestään

?
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GWS Tiedottaa -artikkeli 
11/12

Tältä pohjalta tehtaan on hyvä lähteä kehittämään toimintaa edelleen. Tavoitteet 
onkin pidettävä korkealla. Koska tehtaan tuotteiden halutaan olevan maailman 
parhaita, myös yksikön toiminnan ja omien työpaikkojen on syytä olla 
maailman parhaita eikä "vain" hyviä!

?
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GWS Tiedottaa -artikkeli 
12/12

 Uusi tarvike-  ja työkaluvarasto  on onnistunut kokonaisuus

— HSK-projektin pilottina toteutettu kahden erillisen varaston yhdistäminen 
onnistui hyvin. Tuloksena oli yksi toimiva kokonaisuus, josta tarpeeton on 
poistettu ja vanhat "romut" hävitetty. Paperisotakin on yksinkertaistunut. Uudessa 
varastossa on käytetty teollisuusryhmän omia tuotteita. Uusin ja toimivin 
yksityiskohta on läpivirtaushylly varastossa, jossa käsitellään ja pussitetaan useita 
pienosia samanaikaisesti. Markkinointi  ja myyntihenkilöstö on tyytyväinen 
voidessaan nyt esitellä hyvin toimivaa Ja oikein kalustettua varastoa asiakkaille, 
jotka saavat kerralla hyvän kuvan teollisuusryhmän tuotteista oikeassa 
ympäristössä, toteaa lopuksi Lippo Jokinen.

?
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GWS:n uusi tarvike- ja 
työkaluvarasto

?

Uudistettu varasto ja 
tyytyväiset työntekijät Maire 
Ojanen ja Pentti Nojonen.
(GWS tiedottaa 6/92)



Salcomp Oy, Salo
Salossa toimivan Salcomp Oy:n monitoritehdas valmistaa 
mikrotietokoneiden  näyttöjä . Tehtaalta valmistuu vuodessa yli 
500 000 näyttöä, jotka suunnitellaan tilaajien vaatimuserittelyjen 
mukaan. Asiakkaina ovat kotimaiset ja ulkomaiset 
mikrotietokoneiden valmistajat. Yrityksen tuotannosta n. 80 % 
menee ulkomaille.

Salcomp Oy:ssä vietiin läpi seuraavat HSK-tutkimukset:
•  Ergonomiatiedon esittäminen työpaikkasuunnittelijalle 
•  Suunnittelukäytännön kehittämishanke 

Näiden lisäksi yritys oli mukana "nuoria suunnittelijoita" ja 
tietovälineiden käyttöä tutkineissa työpaketeissa. Lämpimät 
kiitokset yhteyshenkilöille työfysioterapeutti Kirsti Juhala, 
menetelmäsuunnittelun esimies Matti Hartonen ja kaikille mukana 

?



?

Yksi Salcompin 
Salon tehtaan 
tuotteista: 
17" monitori

(kuva esitteestä)



Ergonomiatiedon esittäminen 
työpaikkasuunnittelijalle

Tässä case-tutkimuksessa kehitettiin Salcomp Oy:n
 työpaikkasuunnittelutiimille  tietojärjestelmä  ergoCop  
työpaikkasuunnittelun avuksi.

Tavoitteena oli toteuttaa mahdollisimman pitkälle Salcomp Oy:n 
suunnitteluympäristön tarpeisiin räätälöity järjestelmä. Lähtökohtana
 tutkijoilla  oli ajatus, että suunnittelijat kyllä käyttävät 
ergonomiatietoutta hyväkseen, jos tiedon sisältävä järjestelmä on 
vastaa heidän tarpeitaan ja sen rakenne on suunnittelutoiminnan 
kannalta tarkoituksenmukainen.

Tutkimuksen kulusta ja sen tuloksista on tehty työraportti, jonka voit 
tilata kirjoittajilta halutessasi tarkempaa tietoa.

?



Salcomp Oy – 
suunnittelukäytännön kehittäminen 

Salcompin monitoritehtaalla syntyy parempia työpaikkoja

Salcompin monitoritehtaassa kehitettiin työpaikkojen suunnittelua 
tai tutummin termein tuotantoteknistä suunnittelua. Tämä ei tarkoita, 
että Salcompin suunnittelu olisi aiemmin ollut huonolla tolalla, mutta 
ilmassa on tuntunut pienoinen tytinä, että kaiken kiireen keskellä 
voitaisiin oikeammalla työtavalla saada vielä parempaa jälkeä. 
Tavallaan HSK tarjosi mahdollisuuden, jota oli mielen sopukoissa 
eri puolilla taloa jo kaivattu. 

Salcompissa tutkijoina ja kehittäjinä toimivat Martti Launis ja Jouni 
Lehtelä TTL:sta, Matti Kiiskinen TTKK:sta ja Matti Vuori VTT:sta. 

?
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Salcomp Oy – suunnittelu-
käytännön kehittäminen 2/9

Hyvä suunnittelukäytäntö on suunnittelutoiminnan kehittämistä. Se 
ei suoraan kohdistu työpaikkoihin eikä tuotesuunnitteluunkaan. 
Hanke lähti aikoinaan liikkeelle suunnittelutoiminnan selvittämisellä: 
miten ne linjat ja työpaikat tänne tehtaan lattialle oikein syntyvät, 
miten suunnittelupäätökset syntyvät ja keitä siinä mukana on. 
Ulkopuolisen tutkijan tekemä suunnittelun kuvaus näyttää kovasti 
erilaiselta kuin suunnittelijoiden mallit ja samalla tulee esille eri 
henkilöstöryhmien näkemys, missä suunnittelu voisi edetä 
paremminkin. 

Keskustelujen pohjalta päästiin sitten yhteisymmärrykseen siitä, 
mitkä seikat ovat tarpeen hyvässä suunnittelumallissa. 
Kehittämistyössä käytettiin jäsentelynä kuuden kohdan 
rakennuspalikkalistaa.

?
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Salcomp Oy – suunnittelu-
käytännön kehittäminen 3/9

Keskusteluissa oli mukana tuotantoteknisen osaston 
suunnittelijoita, tuotannon työnjohtoa ja työntekijöitä, 
tuotesuunnittelijoita ja työterveyshuollon edustajia. Nykyistä 
työpaikkasuunnittelua kuvaavat seuraavat haastattelupoiminnat:
• "yleensä törmätään aina siihen, että on myöhäistä"
• "työpaikan ergonomisen suunnittelun vastuu on epäselvä"
• "ihmiset puuttuvat semmoiseen asiaan, joka on helppo mieltää, 
tarvetta olisi vaikeampiin, mutta niihin puututaan vasta sitten, kun 
on valmis työpaikka ja myöhäistä vaikuttaa"
• "palaute ei ole aina erittelevää ja kohdistuvaa, vaan 
kokonaisvaltainen arvio: tämä on täysi susi"
• "suunnittelua varten ei voi olla tuttua ja turvallista kaavaa".

?
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Salcomp Oy – suunnittelu-
käytännön kehittäminen 4/9

Kahden seminaarikierroksen jälkeen päästiin - jos ei 
yksimielisyyteen, niin ainakin yhteiseen näkemykseen siitä, mitä 
asioita työpaikkasuunnittelussa ensimmäiseksi kannattaa kehittää 
ja mikä siten on sellainen työpaikkasuunnittelun malli, jota voidaan 
lähteä toteuttamaan. 

Varsinaisen kehittämishankkeen mallin muokkaantumiseen vaikutti 
myös se, että Salcompissa oli menossa toinenkin HSK-hanke: 
tutkijat halusivat kokeilla, voidaanko laatia niin "hyvä" suunnittelun 
ergonominen tukijärjestelmä, että sitä myös käytetään. Tästä syntyi 
Salcompin suunnittelutoimintaan sovitettu ergoCop. 

?
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Salcomp Oy – suunnittelu-
käytännön kehittäminen 5/9

Sovittua suunnittelumallia kokeiltiin uuden tuotelinjan 
suunnittelussa. Kyseinen tuote oli iso 17 tuuman monitori, jonka 
käsittely ei ilman apuvälineitä ja huolellista suunnittelua ole 
oikeastaan mahdollistakaan. Suunnittelu oli siis toisaalta vaikeaa 
mutta toisaalta helppoa: oli joka tapauksessa sovellettava uusia 
ratkaisuja.

Seuraavassa on kuvattu suunnittelumallin osasia ja niiden 
toimivuutta kokeiluprojektissa.

(Lainaukset ovat Salcompilla tehdyistä haastatteluista)

?
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 Suunnittelu-
 malli
 kuvana



Salcomp Oy – suunnittelu-
käytännön kehittäminen 6/9

"Laaja aloituspalaveri sopivassa vaiheessa on ehdottoman 

tärkeä, silloin koko talo saadaan tietämään, mistä on kyse."

Suunnittelu lähti liikkeelle aloituspalaverilla, jonne kerättiin laaja 
henkilöstöryhmäjoukko. Ongelmana oli palaverin pitoaika, mutta 
tavoitteena ei ole kertoa ehdottomia totuuksia, vaan valmentaa 
ihmisiä tulevaan hankkeeseen. Selvitetään vastuuihmiset, 
suunnitteluryhmät ja aikataulut. Palaveri kannatta pitää jatkossakin 
uusissa projekteissa.

"Kokemuksen keruutilaisuudet ovat olleet yhteistyön 

käynnistäjiä. Aina työntekijätasolta asti otetaan nyt jatkuvasti 

yhteyksiä paremmin, he oppivat tuntemaan, keneen ottaa 

yhteyttä."

?
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Salcomp Oy – suunnittelu-
käytännön kehittäminen 7/9

Työpaikkasuunnittelun alussa käytiin porukalla katsomassa 
suunniteltavaa vastaavalla linjalla, mitä hyvää (siirrettävää) ja 
huonoa (vältettävää) työpaikoista löytyi. Työvälineenä käytettiin 
tuotantoteknisen suunnittelun ja työterveyshuollon yhdessä 
tekemää työpaikan tarkastuslistaa, joka on jaoteltu 
suunnittelualueiden mukaisesti. Tulokset kirjattiin sitten ergoCopiin.

"Vasta kokeilun myötä selviää kaikille, miten työ tehdään."
Kokeilutoiminta työpaikkojen ominaisuuksien tarkistamiseksi on 
suunnittelun aikana välttämätöntä. Onhan näin ennenkin tehty, 
mutta nyt kokeilu oli järjestelmällisempää. Ongelmaksi muotoutui ja 
muotoutuu vastakin se, että suunnittelujänteen lyhetessä ei ole 
aluksi tuotetta, mitä kokeilla. 

?
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Salcomp Oy – suunnittelu-
käytännön kehittäminen 8/9

"Parannusta aikaisempaan on tullut, enää ei ole sellaisia 

asioita joista ei tiedä, kenen ne pitäisi hoitaa."
Käyttöönottovaihe sujui kokeiluprojektissa suhteellisen hyvin. Nyt 
oli saatavilla sekä vastuunkantajia että tarvittavien muutosten 
tekijöitä. Käyttöönoton jälkeen tehtiin työpaikkojen toiminnallinen 
tarkastus, jossa taas porukalla katsottiin, mitä korjattavaa vielä 
löytyi ja mitä opittavaa suunnittelulla oli seuraavaksi kerraksi.

"Lisäpanostusta ei tämän myötä tullut, päin vastoin 

oikeastaan. Jokainen tietää mitä tekee, eikä tee vääriä asioita."
Jokaviikkoiseen projektipalaveriin osallistui paljon entistä suurempi 
joukko ihmisiä. Osan ajasta siellä istuttiin turhan panttina, mutta se 
oli kuitenkin hyvä  foorumi saada tietoa.

?
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Salcomp Oy – suunnittelu-
käytännön kehittäminen 9/9

"Yllätys oli, että HSK ajoi aika kitkattomasti koko projektin läpi."
HSK-ajatukset lähtivät liikkeelle tutkimuslaitoksista. Aluksi oli 
Salcompissa epäilystä, saako tällä kehittämisellä käytäntöön 
kunnon työkaluja, mutta näin kävi. Tätä monitoritehtaalla 
noudatetaan tästä eteenpäin.

"Asioihin on voinut ottaa kantaa ja mielipiteet on hyvin otettu 

huomioon. Tämä on nyt enemmän koko talon yhteinen asia."
Kehittämishankkeella päästiin siihen, että eri henkilöstöryhmien 
osaamista voidaan nykyään käyttää entistä laajemmin hyväksi. 
Kaikkien kokemus ja aivot ovat käytössä.

?
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Salcomp Oy – hyvän työpaikka-
suunnitteluprojektin aineksia

?

 Tuote- ja työpaikka- 
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ergoCop -tietojärjestelmä

?

ergoCop kehitettiin Salcomp Oy:n 
työpaikkojen suunnittelusta vastaavan  
tiimin   apuvälineeksi.

ergoCop on jaettu viiteen osaan, jotka kukin 
palvelevat suunnittelijoiden ja ergonomia-
asiantuntijan työtä omalla tavallaan.

ergonomics, ergonomiatietojen 
yhdistäminen työpaikkasuunnitteluun

co-operation, erilaisten 
asiantuntijoiden yhteistyö

Ergonomiatiedot

Työpaikkakortit

Projektit

Tarvikkeet

Kuvasto



Salcomp Oy:n 
työpaikkasuunnittelutiimi

Salcomp Oy:ssä uusia tuotteita otetaan usein valmistukseen, joten 
uusia tuotantolinjoja ja työpisteitä joudutaan suunnittelemaan 
toistuvasti. 

Tuotantolinjojen sekä työpisteiden suunnittelusta vastaa tiimi, johon 
kuuluu layout-suunnittelija, menetelmäsuunnittelija, kuljetin- ja 
automaatiosuunnittelija sekä lääkintävoimistelija (joka on samalla 
tehtaan ergonomia-asiantuntija).

?



ergoCop – ergonomiatiedot
ergoCop:in ergonomiatiedot-osio on Salcomp Oy:n 
työpaikkasuunnit-telun ergonomiakäsikirja, johon talletetaan 
tehtaan työpaikoille asetetut ergonomiavaatimukset. Osio on 
tarkoitettu tiimin suunnittelijoiden avuksi työpisteiden ja 
tuotantolinjojen suunnittelun yhteydessä ergonomiaa koskevien 
ratkaisujen tekemiseen.

Tiedot on ryhmitelty kolmeen osioon:
1. yleistä ergonomiatietoa   työpaikan tarkastuslistan  kohdista 
2. kuvaukset Salcomp Oy:n 18:sta  työpaikkatyypistä  
3. työpaikkatyyppien erityiset ergonomiavaatimukset kunkin 
    tarkastuslistan kohdan kannalta

Tiedon lähteinä on käytetty alan kirjallisuutta sekä  työpaikka-

suunnittelutiimin  kokemuksia ja hyväksi havaitsemia ratkaisuja.

?



ergoCop – työpaikkakortit 1/3
Kustakin suunnitteluprojektien tuloksena syntyvästä työpaikasta 
luodaan "Työpaikkakortit"-kirjaan oma "kortti", johon talletetaan 
tietoa seuraavista suunnitteluun vaikuttaneista tekijöistä tai 
suunnittelun tuloksista:
• suunniteltavan työpaikan nimi, kuvaus, vastaava suunnittelija
• suunnitelman mukaan toteutettujen työpaikkojen sijainti
• linkit tiedostoihin, joissa ovat suunnittelun tuloksena synty-

neet kuvat ja piirustukset
• linkki tiedostoon, jossa on tarkat tiedot työpisteen rakenta-

miseen tarvittavista komponenteista
• suunnittelijoiden muistiinpanot työpaikan suunnitteluratkai-

suista ja näihin vaikuttaneista perusteista
• työterveyshuollon ja käyttäjien palaute käyttöönotetusta

työpaikasta

?

Seuraava sivu



ergoCop – työpaikkakortit 2/3

Uusien työpaikkojen suunnittelun alkaessa ja sen aikana 
suunnittelijoiden käytössä on työpaikkakortteihin tallettettu, 
suunnittelun kannalta oleellinen tieto jo toteutuista (mahdollisesti 
samankaltaisista) työpaikoista. Tätä tietoa voidaan soveltaa tai 
parhaassa tapauksessa suoraan hyödyntää suunnittelutyössä.

Työpaikkakortista on hyötyä poikkeavia suunnitteluratkaisuja 
dokumentoitaessa. Kun toteutettuja työpaikkoja myöhemmin 
tarkasteltaessa herää kysymys, miksi esimerkiksi työpisteen 
korkeus poikkeaa yrityksen normaalista käytännöstä, kortista löytyy 
perustelut 
tehdyille yksilöllisille ratkaisuille.

?
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ergoCop – työpaikkakortit 3/3
Kun työpaikkakorttia vastaava (tai vastaavat) työpaikka (-paikat)on 
rakennettu ja otettu käyttöön, lääkintävoimistelija suorittaa 
työpaikka-tarkastuksen, jossa on usein mukana muita tiimin jäseniä.

Työpaikkakortin palauteosaan kirjataan 
• tarkastuksen tulokset  tarkastuslistan  mukaisesti 
jäsenneltynä 
• tarkastuksen perusteella tehdyt korjausehdotukset sekä
• mitä pitää tulosten perusteella ottaa huomioon seuraavaa

vastaavan kaltaista työpaikkaa suunniteltaessa

Suunnittelija saa näin hyödynnettyä korttien palauteosion tietoja 
välttääkseen aikaisemmissa suunnitelmissa esiintyneet puutteet 
työpisteen ergonomiassa.

?
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ergoCop – projektit
Tietojärjestelmän "Projektit"-kirjan tarkoituksena on auttaa 
suunnitteluprojektien dokumentointia yksittäisiä työpisteitä 
laajemmissa kokonaisuuksissa. Jokaiselle suunnitteluprojektille 
voidaan luoda tähän kirjaan oma "kansio", johon voidaan tallettaa 
kolmenlaisia dokumentteja: layout-kuvia, aikatauluja ja 
kokouspöytäkirjoja.

Itse dokumentit luodaan käyttäjien valitsemilla ohjelmilla. "Projektit"-
kirjaan luodaan projektin kansioon jokaista dokumenttia varten sivu, 
jolla on dokumentin nimi, kuvaus ja linkki dokumentin sisältävään 
tiedostoon. Linkin avulla käyttäjä saa käynnistettyä ohjelman, jolla 
dokumentti on luotu, ja ladattua valitun dokumentin ko. ohjelmaan.

"Projektit"-kirja toimii siis eräänlaisena projektidokumenttien 
hakemistona.

?



ergoCop – tarvikkeet
Tähän kirjaan kootaan tiedot Salcomp Oy:ssä työpisteiden ja 
linjojen rakentamiseen käytetyistä kalusteista, jigeistä ja 
työpisteissä käytettävistä työkaluista. Jokaisesta yleisesti 
käytetystä tarvikkeesta voidaan tallettaa tarpeellisiksi katsotut 
tiedot, kuten tarvikkeen toimittaja, käyttötarkoitus, 
soveltuvuusalueet ja säätömahdollisuudet, sen 
ergonomiatarkastelu, jne. 

Itse dokumentit luodaan käyttäjien valitsemalla ohjelmalla. 
"Tarvikkeet"-kirjaan luodaan jokaista dokumenttia varten sivu, jolla 
on dokumentin nimi, kuvaus ja linkki dokumentin sisältävään 
tiedostoon. Linkin avulla käyttäjä saa käynnistettyä ohjelman, jolla 
dokumentti on luotu, ja ladattua valitun dokumentin ko. ohjelmaan.

"Tarvikkeet"-kirja toimii siis tarvikedokumenttien hakemistona.

?



ergoCop – kuvasto

ergoCop-kuvastoon on koottu piirroksia ja valokuvia toteutetuista 
työpisteistä sekä ergonomian kannalta esimerkillisistä ratkaisuista. 
Kuvaston rakenne on samanlainen kuin "Projektit"- ja "Tarvikkeet"-
kirjoissa: kirjan kahteen kansioon ("Ergonomia" ja "Työpaikat") on 
talletettu kuvien nimet ja kuvaukset ja varsinaisia kuvia 
tarkastellaan 
linkin avulla käynnistetyllä ohjelmalla.

Kuvaston kuvien avulla voidaan myös välittää tietoa uusista 
ergonomisista ratkaisuista ja tuotteista. Se on siis ikäänkuin 
uutispalsta.

?



Salcomp Oy:n työfysioterapeutti 
käyttää tehtaalla tehtävissä 
työpaikkatarkastuk-sissa lomaketta, 
joka on räätälöity yrityksen omaa 
käyttöä varten.

ErgoCop:in "Ergonomiatiedot"-kirjassa 
ja "Työpaikkakortit"-kirjan 
palauteosassa tiedot on ryhmitelty 
tämän tarkastus-listan aiheiden 
mukaan.

Vieressä on lueteltu listan 16 
tarkastelukohdetta. 

  1. Osaston / työalueen layout
  2. Tehtäväkokonaisuus
  3. Kuljettimet ja 
materiaalivirrat
  4. Työpisteen layout
  5. Kappaleenkäsittely
  6. Kalusteet ja säädöt
  7. Koneet ja laitteet
  8. Mittalaitteet
  9. Käsityökalut
10. Työpisteen materiaalit
11. Valaistus
12. Muut ympäristötekijät
13. Käytettävät aineet
14. Opastus ja ohjeet
15. Huollettavuus ja 
siivottavuus

?Työpaikkakäynnin tarkastuslista 
Salcomp Oy:ssä



Työ tehtaalla on pääasiassa 
kokoonpanotyötä. Kuvaputket, 
komponentit, piirilevyt, kotelot yms. 
hankitaan valmiina. Tuotteet, 
monitorit, ovat tekniseltä 
toteutukseltaan samankaltaisia, joten 
tuotteiden työvaiheet ovat 
samantapaiset.

Tehtaan kaikki kokoonpanotyöpisteet 
voidaan sijoittaa johonkin viereisessä 
listassa esitetyistä  työpaikkatyypeistä.

Koneladonta
Ladonnan esityöt
Käsiladonta
Konejuotos
Juotostarkastus
Komponenttitestaus
Toimintatestaus
Korjaus
Lastaus
Kokoonpanon esityöt
Loppukokoonpano
Loppusäätö
Säädöntarkastus
Viimeistely
Lopputarkastus
Pakkaus
Lavaus

?

Salcomp Oy:n työpaikkatyypit



Hyvä suunnittelu 1/2
Työpaikkasuunnittelu on toimintaa, jossa organisaatio suunnittelee 
itselleen tuotantojärjestelmän. Se on siksi sidoksissa yrityksen 
ominaispiirteisiin. Hyvässä suunnittelussa toteutetaan yleisiä, 
koeteltuja ja hyväksi koettuja periaatteita  "rakennuspalikoita"  
yrityksen omalla tavalla. 

Suunnitteluprojektit lähtevät liikkeelle yleensä kahdesta syystä, 
tuotannon kehitystarpeesta tai   tuotesuunnitteluvetoisesti , kun 
tuotemuutokset aiheuttavat työpaikkojen rakennus- tai 
muutostarvetta. 

Hyvän yhteisöllisen toiminnan taustalla on myös aina hyvä 
henkilökohtainen osaaminen,  ammattitaitoinen suunnittelija .
 

?

Seuraava sivu



Hyvä suunnittelu 2/2

Työpaikkasuunnittelu tapahtuu usein kertaluonteisissa 
projekteissa. 
Hyvää suunnittelua voidaan myös kuvata "ideaalisten" projektien 
avulla – mitä kaikkia "hyviä asioita" niissä voidaan harrastaa. 
Tällaisen kuvauksen arvo on lähinnä tsekkilistana: kuvausta 
katseleva voi miettiä, mitä esitetyistä asioista voisi kenties ottaa 
omassa talossa käyttöön?

?

Edellinen sivu



Hyvän suunnittelukäytännön 
rakennuspalikat 1/6

Hyvän suunnittelukäytännön periaate on, että kaikkea saatavilla olevaa tietoa 
käytetään tehokkaasti siellä, missä tiedosta on eniten hyötyä. Tämä edellyttää 
kulloinkin juuri oikeiden ihmisten yhteydenpitoa. Yhteistyön edistämiseksi 
tarvitaan hyvää tiedon kulkua seka havainnollisia suunnittelutapoja. Jotta hyvä 
suunnittelu jatkuisi, on oikeiksi havaitut periaatteet kirjattava toimintamalliksi. 
Seuraavassa on  rakennuspalikoita yrityksen oman toimintamallin luomiseksi:

1. Tavoitteenasettelu: Kehitys- ja muutoshankkeille asetetaan työympäristöä 

ja työntekoa koskevia tavoitteita. 

• hyödynnetään kaikkea mahdollista käyttöpalautetta 
• kootaan yhteen työnjohdon, työntekijöiden ja työtä kehittävien 
  ihmisten kokemukset 
• asetetaan käytännöllisiä tavoitteita: arvioidaan aiempia ja muualla 
  toteutettuja ratkaisuja

?
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Hyvän suunnittelukäytännön 
rakennuspalikat 2/6

2. Yhteistyö: Suunnittelun aikana toimitaan joustavassa yhteistyössä. Oikeat 

ihmiset, oikeaan aikaan, oikeissa asioissa, oikealla tavalla.  
• parannetaan suunnittelijoiden keskinäistä yhteistyötä työpaikkasuunnittelussa 
• käytetään työterveyshuollon ja työsuojelun asiantuntijoita 
• käytetään työn ja työpaikan asiantuntijoita: työnjohtoa ja työntekijöitä 
• vältetään byrokratiaa, toimitaan suoraan ja avoimesti 
• järjestetään koulutusta ja kehitystoimintaa, joka kohdistuu työpaikkojen 
  suunnitteluun 
• kehitetään suunnitteluun osallistumisen edellytyksiä: jaetaan vastuuta 
  ja varataan aikaa

?
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Hyvän suunnittelukäytännön 
rakennuspalikat 3/6

3. Menetelmät: Havainnollistetaan suunnitelmissa työntekoa ja toimintaa. 

Tehdään kokeiluja. Käytetään arviointimenetelmiä. 

• käydään keskusteluja jo varhaisten luonnosten perusteella
• kuvataan toimintaa ja työpaikkoja havainnollisilla kaavioilla ja malleilla
• laaditaan vaihtoehtoisia suunnitelmia yhdessä arvioitaviksi
• suoritetaan yksinkertaisia työtehtävän kokeiluja vanhoissa työpaikoissa 
  tai laaditaan kokeilutyöpaikka uuden työtavan testaamiseksi ja kehittämiseksi
• käytetään tilanteeseen soveltuvia arviointimenetelmiä: tarkastusohjeita, 
  työpaikkaselvitysmalleja ja turvallisuusanalyyseja

?
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Hyvän suunnittelukäytännön 
rakennuspalikat 4/6

4. Palaute: Toimintaa ja tuloksia seurataan. Palautetta kerätään 

järjestelmällisesti. Kokemuksia hyödynnetään tulevissa hankkeissa.

• suunnittelija tutustuu kohteeseen sen ollessa toiminnassa
• työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation selvitykset ja tarkastukset 
  tehdään myös suunnittelua varten
• kehitetään työpaikkaa koskevia seurantajärjestelmiä: osoitetaan 
  kehittämistarpeita ja kootaan kehittämisideoita

?
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Hyvän suunnittelukäytännön 
rakennuspalikat 5/6

5. Tiedotus: Tiedotetaan ajoissa ja oikeille tahoille.

• suunnitteluhankkeista tiedotetaan varhain asianosaisille
• suunnittelun organisoinnista tiedotetaan: kuka suunnittelee, 
  mitä suunnittelee, milloin suunnittelee
• suunnittelun vaiheista annetaan tilannetietoja

?
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Hyvän suunnittelukäytännön 
rakennuspalikat 6/6

6. Vakiinnuttaminen: Laaditaan suunnittelulle toimintalinja. Tuetaan 

suunnittelua toimintaohjein.

• laaditaan työpaikkasuunnittelun toimintalinjapaperi
• sovitut periaatteet liitetään muihin yrityksen toimintaohjeisiin: 
  henkilöstöohjelmaan, laatujärjestelmään, projektiohjeisiin ja 
  koulutusohjelmaan
• toimintatapoja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti
• laaditaan suunnittelun ja arvioinnin työkaluja
• kootaan ja laaditaan ohjeita yrityksen tyypillisiin suunnittelukohteisiin
• kootaan dokumentoituja esimerkkejä onnistuneista hankkeista

?
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Varoitus!

Hyvän suunnittelukäytännön periaate on, että kaikkea saatavilla olevaa tietoa 
käytetään tehokkaasti siellä, missä tiedosta on eniten hyötyä. Tämä edellyttää 
kulloinkin juuri oikeiden ihmisten yhteydenpitoa. Yhteistyön edistämiseksi 
tarvitaan hyvää tiedon kulkua seka havainnollisia suunnittelutapoja. Jotta hyvä 
suunnittelu jatkuisi, on oikeiksi havaitut periaatteet kirjattava toimintamalliksi. 
Seuraavassa on  rakennuspalikoita yrityksen oman toimintamallin luomiseksi:

1. Tavoitteenasettelu: Tuotesuunnittelulle asetetaan 

valmistettavuustavoitteita

• hyödynnetään kaikkea mahdollista tuotanto-organisaation palautetta
• muotoiluun tuodaan valmistettavuustavoitteita
• kootaan yhteen työnjohdon ja työntekijöiden kokemukset 
• asetetaan käytännöllisiä tavoitteita: arvioidaan aiempia ja muualla toteutettuja 
ratkaisuja

Hyvän tuotesuunnittelun 
rakennuspalikoita (analogiaa)



Tuotesuunnittelusta lähtevä 
työpaikkasuunnittelu

Suuri osa työpaikan muutoksia lähtee siitä, että aletaan valmistaa 
uutta tuotetta tai vanhaa tuotetta muutetaan (työpaikan ideahan on 
valmistaa tuotteita). Keskeinen haaste on tällöin varmistaa  
tuotteen hyvä valmistettavuus : se on menestystekijä sekä 
yritykselle että työntekijöiden terveydelle.

Jotta valmistus onnistuisi, on tuotanto-organisaatiossa tiedettävä
•  Mitä valmistetaan 
•  Missä valmistetaan 
•  Milloin valmistetaan 
•  Miten valmistetaan 

?
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 Työpaikkasuunnittelu-
 mallin  esimerkki



Tuotesuunnittelusta lähtevä 
työpaikkasuunnittelu 2/2

Siksi on tuotesuunnittelulle esitettävä samat kysymykset:
•  Mitä suunnitellaan 
•  Missä suunnitellaan / kuka suunnittelee 
•  Milloin suunnitellaan 
•  Miten suunnitellaan 

Tuotesuunnittelu on siis tärkeä osa työpaikkasuunnittelua. 
Työpaikkasuunnittelulle on mietitty " rakennuspalikat ". Lienee 
tarpeen muokata samoista palikoista  hyvän tuotesuunnittelun 

rakennuspalikat ! Näitä palikoita yritys- ja tilannekohtaisesti 
soveltaen syntyy tuotteen valmistettavuuden huomioon ottava 
tuotesuunnittelu. Tämä yhdistyneenä tuotantotekniseen 
suunnitteluun (ja vähän muuhunkin) synnyttää hyvän työpaikan.

?
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Hyvä yksilöllinen, ammattimainen 
suunnittelu 1/13

HSK:n tarkastelussa ja kehityksessä on ollut paljolti kyse "yhteisöllisestä" 
suunnittelusta. Eli suunnittelusta, jossa organisaatio omin voimin suunnittelee 
omaan käyttöönsä tuotantojärjestelmiä ja työpaikkoja. Painopiste on ollut 
organisaation tietämyksen vapauttamisessa suunnittelun käyttöön.

Toinen mahdollinen näkökulma on suunnittelusta ja sen kohteesta lähtevä. Eli 
(ammattimaisesti toimivan) suunnittelijan ja suunnittelun kohteen vuorovaikutus. 
Tässä tekstissä puretaan tätä kysymystä lyhyesti. Kyse on lähinnä näkemyksien 
tiiviistä ja vielä luonnoksenomaisesta purkamisesta. Emme toisaalta haluakaan 
pureksia asiaa aivan loppuun: pureksikaa te lukijat näitä näkemyksiä. Niitä saa (ja 
pitää) kritisoida ja olla eri mieltäkin. Jos erimielisyys on perusteltua, se on 
toivottavaakin!

?
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Hyvä yksilöllinen, ammattimainen 
suunnittelu 2/13

1 Suunnittelun tavoite

Tavoitteiden laajuus ja syvyys

• Tavoitteena on kokonaisvaltaisesti paras (ei vain hyvä) työ ja työpaikka. Vain 
parhaaseen pyrkimällä syntyy kyllin hyvää.
• "Visiot ja strategiat ovat aina vain hypoteeseja siitä, mitä tulevaisuudessa on 
mahdollista saavuttaa. Niiden on oltava tietyssä mielessä myös saavuttamattomia, 
yleisiä perusrungoltaan. Sellaisina ne voivat säilyä monien detaljien ja 
yksityiskohtien muutosten yli osoittamassa suuntaa." (  Kettunen, P.  1989 )

?
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Hyvä yksilöllinen, ammattimainen 
suunnittelu 3/13

• Suunnittelun todellisena kohteena on kokonaisuus: toiminnallinen, yrityksen 
tavoitteita toteuttava ratkaisu. Kokonaisuuden osia voidaan tarkastella joissakin 
suunnitteluvaiheissa erikseen, mutta osien vuorovaikutussuhteet on aina otettava 
huomioon.

• On tiedettävä, mitä ollaan suunnittelemassa ja mitä siltä halutaan. Muuten sitä ei 
voida saavuttaa. Tämä merkitsee tietoista näkemystä työjärjestelmästrategiasta ja 
hyvästä työstä.

?
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Hyvä yksilöllinen, ammattimainen 
suunnittelu 4/13

Ratkaisun hyvyydestä

• Hyvyys arvioidaan erilaisia asioita painottaen. Ei ole vain yhtä kriteeriä. Eikä 
vain yhtä asiakasta: organisaation, yksilön ja tarpeen vaatiessa yhteiskunnankin 
tarpeet on otettava huomioon.
• Hyvyys on aina "yhteisöllinen" käsite: hyvyyden kriteerit ja niiden painotukset on 
yhdessä sovittava. Se vaatii yhteistä näkemystä organisaation menestystekijöistä 
ja yksittäisten ihmisten tarpeista. Ratkaisut on siksi myös yhdessä arvioitava.
• Hyvyys on myös "yksilöllinen käsite": siihen vaikuttaa ratkaisun "objektiivisten" 
piirteiden lisäksi subjektiiviset piirteet ja suunnitteluprosessi: ratkaisu, johon on 
itse vaikuttanut ja johon on siten sitoutunut, näyttää objektiivisiltakin piirteiltään 
paremmalta kuin ratkaisu, jonka joku muu on tehnyt.

?
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Hyvä yksilöllinen, ammattimainen 
suunnittelu 5/13

2 Suunnitteluun asennoituminen

Suunnittelun tehtävä

• Suunnittelun tehtävänä on tuottaa suunnitelmia, joissa asetetut vaatimukset ja 
toiveet toteutuvat mahdollisimman hyvin. Hyvän suunnittelun ehtona on siksi se, 
että kaikki mitä odotetaan näkyy tehtävänannossa (yhteinen näkemys 
lähtökohdista).

Suunnittelu on kompromisseja

• Suunnittelu on aina kompromissien tekemistä. Siksi on tiedettävä arvoasetelmat 
ja oltava tavoitteenmääritykset, joiden mukaan kompromisseja suunnataan.

?
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Hyvä yksilöllinen, ammattimainen 
suunnittelu 6/13

Suunnittelu on syvällistä

• On nähtävä suunnitteluratkaisujen välittöminen ja välillisten vaikutusten taakse. 
Tarkastelun on oltava kokonaisvaltaista. Jäävuorten pinnan alle jäävä osa on 
tehtävä näkyväksi.
• Lähtökohtana on aina kohteen ymmärtäminen ja suunnittelun tehtävä on tätä 
ymmärtämistä syventää ja laajentaa.
• Kaikki suunnittelu sisältää analyysiä, synteesiä ja arviointia. Asioita on 
purettava, jotta niitä voidaan käsitellä. Osista on koottava kokonaisuus, koska 
kokonaisuus on suunnittelun tavoite. Ratkaisuja on arvioitava, jotta tiedetään, 
toteutuvatko vaatimukset. Hyvä suunnittelu kattaa nämä asiat kaikkien 
suunnitteluvaatimusluokkien osalta.

?
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Hyvä yksilöllinen, ammattimainen 
suunnittelu 7/13

Suunnittelun kohteesta

• Suunnittelussa tekniikka ja ihminen kohtaavat toiminnassa.

• Jokaisella suunnitteluratkaisun teknisellä parametrilla on oma toiminnallinen 
vaikutuksensa. Se voi näkyä suoraan esim. tehokkuutena, kapasiteettina tai 
välillisesti ja vaikeasti löydettävänä esim. informaatioergonomisena seikkana. 
Jokainen ratkaisu on siksi suhteutettava yksilön työtehtäviin, niiden vaatimuksiin 
kaikissa mahdollisissa käyttötilanteissa, kaikilla mahdollisilla käyttäjillä.

?
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Hyvä yksilöllinen, ammattimainen 
suunnittelu 8/13

Suunnittelu on realistista ja idealistista!

• Suunnittelussa ideaalitoiminta ja reaalimaailman mahdollisuudet kohtaavat 
tilanteessa, jota perinteet ja tottumukset ohjaavat. Siksi on oltava tietoisen 
idealistinen.

• Suunnittelussa tarvitaan sekä uutta luovaa energiaa, että hyviä aiempia 
kokemuksia vakiinnuttavaa energiaa. Näiden on löydettävä toisiaan täydentävä 
harmonia.

?
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Hyvä yksilöllinen, ammattimainen 
suunnittelu 9/13

3 Suunnittelutoiminta

Asiantuntemuksesta ja yhteistyöstä

• Jokainen suunnitteluun osallistuja osallistuu siihen vajain tiedoin. Suunnittelun 
tulos on monimutkaisen kommunikaation summa, jossa näkyviä tietoja ja 
ajatuksia ei voida koskaan täysin formalisoida. Suuri osa niistä käsitelläänkin 
verbalisoimatta.
• Suunnittelussa kohtaavat asioiden luonteiden asiantuntemus. Eri 
asiantuntemustarpeet on tunnistettava ja saatava käyttöön.
• Työpaikkasuunnittelussa suunnitteluprosessi on osa ratkaisua. Se on 
suunniteltavan työprosessin osa, käynnistysvaihetta. Siksikin siihen on 
kiinnitettävä suurta huomiota prosessina, eikä tarkasteltava vain sen näkyviä 
tuloksia.
• Suunnittelutoiminnan tehtävänä on auttaa henkilöstöä muuttamaan 
motivaationsa ja arvonsa teoiksi.

?
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Hyvä yksilöllinen, ammattimainen 
suunnittelu 10/13

Peukalosääntöjen käytöstä

• Suunnittelu on tilanne, jossa "jokainen malliratkaisu on väärä, kunnes oikeaksi 
osoitetaan".
• Toimintaa voidaan ohjata yleisin suunnittelusäännöin. Hyvät suunnittelun 
peukalosäännöt juontavat juurensa ihmisen ja tekniikan  yleisistä 
lainalaisuuksista .

Huonot peukalosäännöt syntyvät tottumuksesta. Ne voivat tuottaa oikeita 
ratkaisuja aiemman kaltaisissa tilanteissa, mutta kuka takaa niiden toimivuuden 
muuttuvissa tilanteissa?  Esim .

?
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Hyvä yksilöllinen, ammattimainen 
suunnittelu 11/13

Selvitä itsellesi, mihin organisaatiosi käyttämät peukalosäännöt perustuvat, kuka 
ne on laatinut ja mihin tarkoitukseen?

• Peukalosäännöt ja suunnitteluohjeet vain tukevat suunnittelussa käytettävää 
syvällistä ymmärtämistä ja ammattitaitoa. Ne myös antavat ratkaisuavaruudelle 
reunoja. Ratkaisuja peukalosäännöt eivät kuitenkaan tuota.

?
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Hyvä yksilöllinen, ammattimainen 
suunnittelu 12/13

4 Muutama käytännöllinen ohje

• Muista oikea ihmisen ja koneen työjako

• Ole teknologiarealisti. Tekniikka toimii niin kuin toimii, eikä niin kuin sen pitäisi.

• Ole ihmisrealisti. Ihmiset toimivat niin kuin toimivat, eivätkä niin kuin sinä 
suunnittelet.

• Ole toimintarealisti. Toiminta on vain harvoin ideaalista. Häiriöitä ja 
ongelmatilanteita on aina enemmän kuin on alustavasti kuviteltu. Suunnittelun 
tehtävä on paljastaa ne.

?

Edellinen sivu Seuraava sivu



Hyvä yksilöllinen, ammattimainen 
suunnittelu 13/13

• Toistotyö on ihmiselle myrkkyä. Jos vaihtoehtoina on nostotyö tai toistotyö, 
valitse nostotyö.

• Nostotyö ja staattinen taakkojen kannattaminen on ihmiselle myrkkyä. 
Suunnittele työ, jossa näitä ei tarvita tai ota apuvälineet käyttöön.

• Pohdi organisaatiossa "hyvän työn", "hyvän tuotannon" ja "tuotteen hyvän 
valmistettavuuden" käsitteitä ja laatikaa niistä omalle talolle (varsinkin sinulle 
suunnittelijalle) tavoitteet ja ohjenuorat.

• Poista aiemmat vastaavien töiden ongelmat.
• Suunnittele ongelman poistamisen ja toiminnan tavoitteiden saavuttamisen 
ratkaisua, älä teknistä ratkaisua!

?
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Hyvän suunnittelijan piirteitä
(vai mitä luulette?)

?

Hyvän 

suunnittelijan 

piirteitä

Yhteisöllisen suunnittelun 
toimintatavat 

Kohteen tunteminen

Menetelmäosaaminen

Käyttäjän huomioon 
ottaminen

Suunnittelun 
kokonaisvaltaisuus: 
toiminta ja tekniikka

Teknologian hallitseminen

Maailman epätäydellisyyden 
hyväksyminen ja huomioon 

ottaminen



Hyvä työpaikka
Hyvä työpaikka syntyy  hyvän tuotannon  tunnusmerkkien yhdistyessä  hyvän työn 
 tunnusmerkkeihin. Eli työpaikka on hyvä sekä yksilölle että organisaatiolle, joka 
työpaikkaa hyödyntää ja johon työntekijä kuuluu.

Edellytyksenä hyvälle työlle ja sujuvalle tuotannolle on  hyvin valmistettavat 
tuotteet. Kokoonpanoteollisuudessa se tarkoittaa hyvää kokoonpantavuutta. Hyvä 
työpaikka onkin kokonaisvaltaisesti hyvä: työntekijät, tuotantotekniikka, työ- ja 
tuotantomenetelmät ja materiaalit. (Laatuyritykset puhuvat usein  4 M :stä.)

Kone- ja laitehankinnoissa ja suunnittelutoimeksiannoissa on tärkeää muuntaa 
hyvyysominaisuudet  spesifikaatioiksi  suunnittelualueittain. Yhtä tärkeää kuin 
sopia tavoiteltavista ominaisuuksista ja kriteereistä, on sopia niistä 
toimintamalleista toimittajan ja asiakkaan välillä, joilla ominaisuuksien syntyminen 
varmistetaan.

?



4 M

"Neljä ämmää" viittaa tuotantojärjestelmän osatekijöihin:
• Men – työntekijät, ihmiset
• Machines – tekninen järjestelmä, koneet
• Methods – työmenetelmät, toimintatavat
• Materials – materiaalit, raaka-aineet, työn kohde

Muitakin tapoja on jäsentää työjärjestelmiä, esim.  ns. kehittävän 
työntutkimuksen kolmiomalli, jota HSK:ssakin on käytetty. 
Jäsennysten tärkein idea on muistuttaa siitä, että kehitettäessä on 
muistettava kaikkien osatekijöiden kehittäminen. Olipa kyse sitten 
tuotannon tai työpaikkasuunnittelun laadusta. 

?



Mitä on hyvä työ? 1/5

Suunnittelija tarvitsee suunnittelun alussa kiteytetyn käsityksen 
siitä, mihin työtehtävien ja työpaikan suunnittelussa tulisi pyrkiä 
työntekijän hyvinvoinnin edistämiseksi. "Hyvä työ" on usein 
ristiriidassa todellisten mahdollisuuksien kanssa, mutta se antaa 
käsitteet ja arviointikriteerit yhteiselle keskustelulle ja töiden 
vähittäiselle kehittämiselle. 

Hyvän työn käsitettä täsmentää ja konkretisoi sen vastakohdan 
määrittäminen: "Huono työn", joka aiheuttaa tyytymättömyyttä ja 
sairauksia ja josta on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä pois.  

Samoin koko organisaatio tarvitsee keskustelun siitä, millaisiin 
töihin yrityksessä olisi pyrittävä.
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Mitä on hyvä työ? 2/5
"Hyvän työn" piirteitä:

• Työ ei vaaranna ihmisen ruumiillista tai henkistä terveyttä.
• Työ kuormittaa sopivasti: se ei haittaa terveyttä tai hyvinvointia
   pitkänkään ajan kuluessa.
• Työ on monipuolista ja haastavaa: siinä voi käyttää erilaisia
   kykyjä ja kehittää itseään.
• Työ on itsenäistä ja siinä voi vaikuttaa: on mahdollista
   päättää tavoitteista, tekemistavasta ja ajankäytöstä.
• Työssä voi kokea aikaansaamisen ja onnistumisen tunteen, kun
  näkee työnsä tuloksen tai saa siitä palautteen.
• Työssä voi pitää yhteyttä toisiin työntekijöihin ja saada heiltä tukea.
(Työpaikkojen ergonominen tarkastusohje, Työterveyslaitos, Helsinki 1992)
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Mitä on hyvä työ? 3/5
Millaista on huono työ:

• Yksinkertainen motorinen liikkeen toisto yhdistyy kykyjen 
alikäyttöön.
• Näkö- ja kuuloympäristö ei anna virikkeitä.
• Yli- ja alikuormittavat suoritusvaatimukset yhdistyvät: aikaan 
  nähden on liian paljon vaatimuksiltaan liian vähäisiä ja 
  samanlaisina toistuvia suorituksia.
• Vaikutusmahdollisuudet puuttuvat, vastuunotto, itsenäisyys, 
  tietojen käyttö ja osallistuminen on vähäistä.
• Työstä puuttuvat mahdollisuus yhteistyöhön ja tuen saamiseen 
muilta.
• Työssä on epäselvyys omasta roolista ja työtehtävästä.
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Mitä on hyvä työ? 4/5

Hyvän työn määrittely perustuu etenkin pohjoismaissa 
yleistyneeseen ajatteluun ja sellaiseen käsitykseen, että ihminen 
on aktiivinen ja itseohjautuva ja haluaa myös työssään tyydyttää 
itsensä toteuttamisen, sosiaalisen kanssakäymisen ja arvostuksen 
tarpeitaan. Ihminen ottaa myös mielellään vastuuta ja on 
kiinnostunut työstään, jos työ vain antaa siihen edellytykset.
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Mitä on hyvä työ? 5/5
Vaihtoehtoja olemassa olevien töiden hyvyyden arviointiin:

• Laajemmat työpaikkaselvitysmallit
• Yksityiskohtaisemmat ergonomiset tarkastus- ja arviointilistat.

Viitteitä, kirjallisuutta, lisätietoja:

Henry Honkanen (toim.): Organisaation ja työyhteisöjen 
kehittäminen.
suuntauksia ja menetelmiä. Työterveyslaitos, katsauksia 106, 
Helsinki 1989.

Liikkeenjohtoa ja laatutoimintaa käsittelevä viimeaikainen 
kirjallisuus.

?

Edellinen sivu



Mitä on hyvä tuotanto? 1/8

Suunnittelija tarvitsee tietoja siitä, mihin tuotantolaitteiston, työpisteiden ja töiden 
suunnittelussa tulisi pyrkiä, jotta tuotanto olisi monipuolisesti hyvää: sujuvaa ja 
samalla ergonomista ja kehittävää ja laadukasta. "Hyvän tuotannon" 
tunnusmerkkien pohdiskelu antaa käsitteet ja arviointikriteerit kaikkien 
ammattiryhmien yhteiselle keskustelulle tuotannon ja sen kautta töiden 
kehittämisestä. Tätä keskustelua voidaan kutsua osaksi "työjärjestelmästrategian" 
laadintaa. 

Kts. yksilön kannalta " hyvä työ ".

Seuraavilla sivuilla on muutamia kysymyksiä hyvän tuotannon piirteiden 
tapauskohtaiseen pohdiskeluun.
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Mitä on hyvä tuotanto? 2/8

Tekninen soveltuvuus, toimivuus

• Suunnittelun tuloksena oleva ratkaisu täyttää yleensä sille asetetun teknisen 
tehtävän, mutta onko ratkaisu sopusoinnussa muun tekniikan kanssa?

Laaduntuottokyky

• Jokainen työvaihe vaikuttaa tuotteen laatuun. Jotta tuote olisi "kerralla 
valmis", edellytetään, että työpisteestä seuraavaan lähtee vaatimukset täyttävä 
osakokoonpano tai tuote. Miten laatu varmistetaan ja tarkistetaan? Kuka laadusta 
vastaa?
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Mitä on hyvä tuotanto? 3/8

Virheiden korjaus

• Automaattinen virheiden etsintä, työvaiheet heti korjattavissa eli tuotetta ei 
siirretä seuraavaan työvaiheeseen ennen kuin virheet on korjattu.

Joustavuus, muunnettavuus

• Tuotteiden elinkaarten jatkuvasti lyhentyessä siirryttäessä erikoistuneeseen 
piensarjatuotantoon on työpaikka voitava hyvin nopeasti muuttaa tuotemuutosta 
vastaavaksi. Hyvä työpaikka ja työ voidaan sopeuttaa tuotannon muutoksiin 
helposti.
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Mitä on hyvä tuotanto? 4/8
Ohjattavuus, ohjautuminen

• Tuotantovaatimukset saavutetaan mahdollisimman pienellä ohjauksella. 
Poikkeamat tulevat heti näkyviin.

Häiriöt

Käytettävyys, käyttövarmuus, toimintavarmuus

• Käyttövarmuus on työjärjestelmän (tai laitteen, koneen) kyky suorittaa siltä 
vaaditut tehtävät määräoloissa ilman vika-aikaa tai tuotantokatkoksia. 
Käyttövarmuus koostuu toimintavarmuudesta, huollettavuudesta, käytön 
helppoudesta, muutostöiden ja asetusten nopeudesta, koneiden ja työntekijöiden 
korvattavuudesta, jne ... Onko kaikki sen osatekijät otettu huomioon?
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Mitä on hyvä tuotanto? 5/8
Terveellisyys ja turvallisuus

• Tuki- ja liikuntaelinvaivat ja -sairaudet sekä tapaturmat ovat yrityksen 
huolenaihe monessakin suhteessa: kustannukset (poissaolot, vakuutusmaksut ...), 
tuotannon luotettavuus (poissaolon aiheuttama keskeytys), viihtyvyys ...

Työviihtyvyys

• Viihtyvyys on usein keskeinen tekijä poissaolojen, työntekijöiden 
vaihtuvuuden ja (hyvinä aikoina) jopa saamisen kannalta.

Työn vaatimusten sopivuus työntekijöille

• Yritysten oman työvoiman on kyettävä työhön. Jos tarvitaan uusia 
työntekijöitä, on osaamista löydyttävä paikkakunnalta. Jos kyse on suorittavasta 
työstä, on usein vaatimuksena, että "kenen tahansa" on kyettävä työhön. Miten 
varmistetaan sopivuus kaikille?
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Mitä on hyvä tuotanto? 6/8
Työntekijöiden kehittyvyys ym.

• Yrityksen kannalta on keskeistä, että työntekijät oppivat ja kehittyvät 
työssään. Vain siten on selviytyminen tulevaisuuden yritysmaailmassa 
mahdollista (asiakaslähtöisyyden, piensarjatuotannon ym. vaatimusten vuoksi). 
Nykyaikaisten yritysten hallitsevaksi työntekijätyypiksi on tulossa monitaitoinen 
ammattityöntekijä. Monitaitoisuuden edellytyksiä on jatkuva oppiminen työssä.

Yrityskuva

• Työpaikkasuunnittelu palvelee myös yrityskuvan luomista. Uusi teknologia, 
työn organisointi. Millaista yrityskuvaa luovat: joustavuus, laaduntuottokyky, 
taloudellisuus, terveellisyys, turvallisuus? Mikä merkitys sillä kuvalla on, minkä 
hallissa käyvät asiakkaat saavat?
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Mitä on hyvä tuotanto? 7/8
Viranomaisten vaatimusten täyttyminen

Toimeksiantajan (tuotantojärjestelmän tilaajan) vaatimusten täyttyminen

• Työpaikan on toteutettava suunnittelun tilaajan asettamat vaatimukset. 
Viranomaisvaatimusten täyttymisen merkitys korostuu jouduttaessa ottamaan 
huomioon esim. Euroopan Yhteisön toimintaohjeita (direktiivejä) ja toisaalta 
kotimaisen lainsäädännön ja viranomaismääräysten jatkuvasti lisääntyessä.

Investointikustannukset (pääomakustannukset)

Käyttökustannukset (ml. palkat, kunnossapito)

• Ratkaisun taloudellisuus on joskus ainoa ilmaistu päätöskriteeri. 
Käyttöasteen, oppimisvaiheen pituuden mm. seikkojen lisäksi myös tapaturma- ja 
muut poissaolokustannukset ovat joskus tärkeä taloudellinen tekijä. Kustannusten 
alhaisuus merkitsee korkeampaa tuottavuutta.
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Mitä on hyvä tuotanto? 8/8

Ekologisuus

• Ekologisuus ei kokoonpanoteollisuuden työpaikkojen suunnittelussa ole 
yhtä tärkeää kuin eräillä muilla aloilla, mutta silti yhä enemmän tärkeä seikka 
huomioon otettavaksi.

Viitteitä, kirjallisuutta, lisätietoja:

• Laatuajattelua ja organisaatioiden kehittämistä käsittelevä kirjallisuus.
• Manuaalisen kokoonpanon tehostaminen. MET, Tekninen tiedotus 7/87.
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Millainen on hyvin valmistettava 
(kokoonpantava) tuote? 1/10

Tuotteen hyvä valmistettavuus on kokoonpanoteollisuudessa selvä 
menestystekijä yrityksille. Sillä on myös vaikutuksia kokoonpanotyön 
ergonomiaan. Tuotesuunnittelijoilla ja valmistuksen suunnittelijoilla (työpisteet, 
menetelmät, välineet ja työkalut) on siksi oltava hyvä (ja yhteinen) näkemys niistä 
tuotteen piirteistä, jotka tekevät siitä tehokkaan ja helpon valmistaa.

Millainen on hyvin valmistettava tuote?

Asennusjärjestys, kokoonpanojärjestys, valmistusjärjestys

• Asennusjärjestys on hyvissä tuotteissa looginen. Esim. työasentojen 
muutokset on otettu huomioon. Asennusjärjestys on myös riippumaton (eli ei siten, 
että osa B voidaan asentaa vasta kun osa A on asennettu).
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Millainen on hyvin valmistettava 
(kokoonpantava) tuote? 2/10

Asennusosien lukumäärä

• Mitä vähemmän osia on ja mitä vähemmillä liitoksilla ne yhdistetään, sen 
parempi. Pikkuosia on helppo vähentää.

Asennusetäisyys / asennusasento

• Ei kurkottelua ja kumartelua. Mahdollisuus istumiseen ja käsien tukemiseen.

Asennussuunta

• Kaikkien kiinnityselementtien asennus samasta suunnasta (esim. kaikki 
ruuvit päältä- tai edestäpäin). Ettei tarvitse käyttää hankalia työasentoja, vaihdella 
työkalua tai pyörittää tuotetta jigissä. Näkeekö asentaja kohteeseen? Vältä 
asennusta alhaalta ylöspäin. Varaa tilaa asennuskohteeseen. Mahtuvatko työkalut 
asennuskohteeseen?

?

Edellinen sivu Seuraava sivu



Millainen on hyvin valmistettava 
(kokoonpantava) tuote? 3/10

Asennustoleranssit ja kohdistaminen

• Väljät toleranssit – osia ei tarvitse pakottaa yhteen – ovat kokoonpanossa 
mukavia. Hyvä suunnittelija erottaa kohdistus- ja kiinnityselementit toisistaan: 
joskus vain kohdistuselementtien pitää sopia tarkasti yhteen. Hyvä asennettava 
osa paikantaa itse itsensä. Jos asennusta voidaan säätää, se säädetään joskus 
väärin. Liitososissa kohdistamista auttavat yksityiskohdat.

Automatisointimahdollisuus

• Voiko työvaiheen tehdä tai sitä auttaa koneella tai työkalulla?

Ennakkoluulottomuus

• Onko käytetty perinteisiä tapoja (esim. ruuveja) paikoissa, joissa pikaliitos, 
liimaus tms. voisi olla yksinkertaisempi?
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Millainen on hyvin valmistettava 
(kokoonpantava) tuote? 4/10

Esikokoonpantavuus

• Mitä aiemmassa vaiheessa voidaan kokoonpanoa tehdä, sitä parempi (siis 
muualla kuin loppukokoonpanotyöpisteessä). Voidaanko johdot ym. yhdistää 
esikooonpanoihin (tarvitaanko niitä?)

Kiinnityksen korjattavuus

• Jos kiinnitys ei onnistu, voiko sen perua ja yrittää uudestaan? (Vrt. ruuvit, 
hitsaus, liimaus, juottaminen...)

Kiinnityksen luotettavuus

• Onko kiinnitystapa sellainen, että sen hyvyys voidaan tarpeen vaatiessa 
varmistaa tai tarkistaa?
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Millainen on hyvin valmistettava 
(kokoonpantava) tuote? 5/10

Kuljetettavuus

• Voiko kokoonpanon tehdä kuljetusalustalla, ilman nostoja jne...

Materiaalit

• Käytetäänkö valmistuksessa terveydelle vaarallisia aineita (esim. 
allergeeniset metallit, myrkylliset nesteet ja kaasut)?

Melu

• Joudutaanko meluavia käsityökaluja käyttämään koteloissa? Siellä niiden 
melutaso kasvaa selvästi.
Modulaarisuus

• Jos eri tuotteita voidaan valmistaa yhdistämällä erilaisia standardoituja ja 
esikokoonpantuja moduuleja tarpeen mukaan, on niin niiden valmistus helppoa.
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Millainen on hyvin valmistettava 
(kokoonpantava) tuote? 6/10

Osat

• Helppo tarttua, ei vahingoittavia piirteitä (esim. leikkaavat, terävät reunat). 
Osat eivät takerru toisiinsa laatikossa. Osan kiinnitys ei tarvitse erillisiä 
kiinnitysosia. Osien kokoonpanotapa on itsestäänselvä. Osat ohjautuvat oikeaan 
asennusasentoon tai -kohtaan. Osat kestävät asennuksen (ovat riittävän lujia).

Palaute asennuksen onnistumisesta

• Oikeassa kohdassa oleminen on itsestäänselvää tai siitä tulee tunto- tai 
äänipalaute asentajalle (osa kohtaa vastinpinnan, pysäyttimen; "loksahtaa" 
paikoilleen).
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Millainen on hyvin valmistettava 
(kokoonpantava) tuote? 7/10

Pakkaus

• Miksi tuote pakataan siten kuin se pakataan? Millaista suojausta se todella 
tarvitsee? Onko pakkaus halpaa? Entä kun se joudutaan purkamaan?

Standardointi

• Ruuvien ym. standardointi: kannat, kierrekoot, pituudet. Samalla 
standardisoituvat työkalutkin.

?

Edellinen sivu Seuraava sivu



Millainen on hyvin valmistettava 
(kokoonpantava) tuote? 8/10

Suunnittelun palaute

• Monet edellä esitetyistä seikoista voidaan varmistaa vasta esisarjan / 
protosarjan kokoonpanossa. Onko tuotteessa varauduttu muutoksiin?

Testattavuus / konfiguroitavuus

• Pääseekö sähkö- ja elektroniikaosiin käsiksi testauslaitteilla? Jos havaitaan 
vikaa, miten osa voidaan vaihtaa? Tarvitaanko testausta? Olisiko sen voinut tehdä 
aikaisemmin (moduulille, komponentille)?

Tuotteen muoto

• Onko tuotteessa nosto / kääntö / vääntökohtia? Onko se pinottava?
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Millainen on hyvin valmistettava 
(kokoonpantava) tuote? 9/10

Millainen on huonosti valmistettava tuote?

(Huonot ominaisuudet syntyvät, kun hyviä ei ole; tässä vain tarkennusta.)

Asennusvirheiden mahdollisuus

• Samantyyppisten komponenttien käyttö siten, että niiden sekaantuminen on 
mahdollista. Osien asennusmahdollisuus väärässä asennossa.

Kokoonpano on räätälöintiä

• Tarvitaan vasarointia, viilausta, taivuttelua, voiman käyttöä.

Kokoonpanon suunnittelemattomuus

• Asennus voidaan tehdä monella tavalla, myös epätarkoituksenmukaisesti. 
Parasta tapaa ei edes suositella, vaikkei se pakollinen olisikaan.
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Millainen on hyvin valmistettava 
(kokoonpantava) tuote? 10/10

Osia tai kiinnittimiä täytyy kannatella, pitää paikallaan asennettaessa

• Osat eivät pysy asennuskohteessa kiinnityksen aikana. Raskaille osille ei 
ole nostoapuvälineitä, nostokohtia. Kiinnittimet voivat tippua osan tai tuotteen 
sisälle.

Palaute

• Suunnittelussa ei ole käytetty oman talon kokemuksia hyödyksi.

Viitteitä, kirjallisuutta, lisätietoja:

• Tuotteen suunnittelu kokoonpanoa silmälläpitäen. MET, Tekninen tiedotus 
9/1983.
• Manuaalisen kokoonpanon tehostaminen. MET, Tekninen tiedotus 7/87.
• Helander, M. & Nagamachi, M. (toim.). 1992. Design for manufacturability. A 
systems approach to concurrent engineering and ergonomics. Taylor & Francis.
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Ergonomiset spesifikaatiot 
kone- ja laitehankinnoissa 

Spesifikaatiolla tarkoitetaan vaaditun toiminnan määrittelyä. Kun 
tuotantoon tilataan tai pyydetään tarjous suurehkosta koneesta, 
sen tekniset ominaisuudet määritellään, jotta toisaalta saadaan 
kelvollinen laite ja toisaalta voidaan tehdä samalta pohjalta 
vertailuja. Kun laite on tilattu, se toimitetaan määrittelyn mukaisena 
ja vastaanotto-tarkastuksessa se vielä todetaan. Spesifikaation yli 
meneviä määrittelyjä on vaikea myöhemmin vaatia. 

Aivan samalla tavalla kuin tekniset spesifikaatiot, pitää laatia 
ergonomiset, turvallisuus-  ja työsuojelulliset  vaatimukset.  

?



Yritysstrategia

Suunnittelu muodostuu useita eri vaiheista, joissa edellinen 
muodostaa aina seuraavalle lähtötilanteen. Jotta ergonomiset ja 
työsuojelulliset tiedot voidaan myöhemmässä suunnittelussa 
toteuttaa, niitä on käsiteltävä jo alusta pitäen. Ne voivat muodostaa 
yrityksen toiminnan kannalta myös merkittävän hengissä 
pysymiseen johtavan  lisäarvon. 

Jotta pitkän tähtäimen strategiseen suunnitteluun eli vastauksen 
laatimiseen kysymykseen "Miten me tulemme menestymään?" 
voidaan liittää ergonomiset tekijät ja miten ne muotoillaan kunkin 
suunnitteluprojektin lähtökohdiksi, on laadittu tietokoneohjelma  
Strat! . Se toimii myös erillisenä ilman Hiskiä.
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Näkemyksiä HSK:sta
Hyvä suunnittelukäytäntö on yksilöllinen yritysten kannalta. Se on 
sitä myös viitekehyksellisesti, eli sitä voidaan perustellusti katsella 
organisaatiopsykologisesta näkökulmasta, työsuojelun 
näkökulmasta, suunnittelutieteen näkökulmasta jne... Samoin se 
kietoutuu sitä pohtivien ihmisten näkökulmiin. Siksi me sallimmekin 
tässä projektin tutkijoiden luoda henkilökohtaisen tiivistelmän 
Hyvän SuunnitteluKäytännön syvimmästä olemuksesta.

?
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Näkemyksiä... Matti Vuori (VTT): 1/3

Koko tämän kirjan ideana on kertoa hyvästä 
suunnittelukäytännöstä. Kun projektiryhmässä on vielä suhteellisen 
suuri yksimielisyys, niin mitä omaperäistä siitä enää sanoisi? 

Ainakin sen, että HSK on ihan normaalia ja tervettä: jos ihmiset 
kunnioittavat työntekijöitä, tuotteitaan ja haluavat tuloksekasta 
tuotantoa, on HSK selkeä pitkän tähtäimen lopputulos. HSK:ssa on 
olennaista tietoisuus suunnittelusta – ja myös 
suunnittelumyönteisyys. Aikamme haasteita. Mutta kysymys ei ole 
vain "systemaattisuuden ja objektiivisuuden" lisäämisestä, vaan 
organisaation dynamiikan tajuamisesta. 
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Näkemyksiä... Matti Vuori (VTT): 2/3

Kysymys on hyvästä suunnittelukäytännöstä – ei vain hyvästä 
suunnitteluteorista. Käytännöllisyys asettaa ajattelullemme 
tavanomaista korkeampia vaatimuksia (se todella on näin päin!). 
Mutta kyse ei ole yksinkertaisesta, nykykäytäntöjä sokeasti 
hyväksyvästä käytännöllisyydestä, vaan kehittyvästä ja 
kehittävästä käytännöllisyydestä!

Pehmeitä arvojako? Se ei estä tekemästä analogiaa HSK:n ja 
polttomoottorin välillä. Kts.  tämä sana .
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Näkemyksiä... Matti Vuori (VTT): 3/3

Toinen juttu on se kehitystyö, jolla HSK:ta ylläpidetään. Sen 
suhteen minulla ei ole estoja "analogoida"  puutarhanhoidon  
kanssa. Tämä korostaa kehittämisen "orgaanista" ja pitkän 
tähtäimen luonnetta: toiminta ei kehity heti huippuunsa, vaan 
vähitellen. Miksi nämä analogiat? Ainakin niillä voi selittää asioita 
polttomoottoreiden osaajille, mutta olennaista on luovuus, 
arkiluovuus. Ihmisten ideoiden ja kokemusten hyödyntäminen 
siten, että päästään parempiin ratkaisuihin. Analogioiden käyttö on 
yleistä muodollisissakin luovuustekniikoissa. Sallittakoon se siksi 
HSK:n hyperkirjassakin!

Viimeisenä puheenvuorona esittelen  kuvan , josta aikoinaan piti 
tulla osa projektin esitemateriaalia, mutta joka on nyt jäänyt 
pöytälaatikkoon.
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Polttomoottorien rakenteessa ja suunnittelussa näkyy seuraavia 
periaatteita:

1. Osallistuminen. Kaikki osat ottavat osaa voiman tuottamiseen 
tai sen välittämiseen. Heikoin lenkki ratkaisee voimantuottokyvyn. 
Tehoa tai vääntömomenttia nostettaessa on jokaisen osan 
vahvuutta lisättävä.

Eli koko suunnittelujärjestelmän kehitys, eikä esim. vain 
CADin käyttöönotto.

2. Yhteinen tavoite. Paras teho saadaan vain, kun kaikilla osilla 
on yhteinen tavoite. Pako- ja imupuoli on viritettävä samalle 
kierrosluvulle ja samalla virtauskapasiteetille, jos huipputehoa 
halutaan.

"HSK ja polttomoottorin 
suunnittelun taito" (analogia)

Kuva



?

OK

"HSK ja 
polttomoottori"?!?
Polttomoottorilla ja 
työpaikkojen 
suunnittelukäytännöill
ä on yllättäviä 
samankaltaisuuksia 
(ainakin suhteellisen 
abstraktilla tasolla)

Tiedotus 
(sähköposti)

Resurssit

Sivutuotteet

Koordinointi

Yhteistyö

Jatkuvuus

Ajattelu-
prosessi

Ajoitus

Halutut tulokset
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Hyvät työkalut
Seuranta,
kehitystyö

Hyvä yritysmaaperä,
huolellinen istutus,
hyvä yhteistyö

Resurssit

H S K

"Mikään ei ole niin 
tärkeää kuin HSK:n 
hoito, eikä sekään 
ole kovin tärkeää"

(ikivanha kiinalainen 
sananlasku)
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Hyvä 
suunnittelukäytäntö 
on sopusuhtainen 
kokonaisuus!



Näkemyksiä... Martti Launis (TTL):

?

Hyvä suunnittelukäytäntö tarkoittaa lopulta varsin 

yksinkertaisia asioita:

1. Tieto ja kokemus käyttöön – silmät ja korvat auki

2. Ihmiset yhteistyöhön – pois nurkista näpertelemästä

3. Tuotanto suunnitteluun ja suunnittelu tuotantoon

4. Tavoitteellista suoraa toimintaa – ei odoteta aina käskyjä

5. Työpaikka aina mielessä: jos suunnittelen näin, niin

     millainen tulee työstä



Näkemyksiä... Jouni Lehtelä (TTL):
Hyvä suunnittelukäytäntö on suunnittelutapa, johon kaikki yrityksen 
henkilöt ja muutkin viiteryhmät voivat olla kutakuinkin tyytyväisiä. 
Se ei ole kai kenenkään kannalta parasta, mutta  kaikki tietävät, 
miksi parhaaseen ei tälläkään kertaa päästy. Tästä saadaankin 
HSK:lle yksi ominaisuus: se on avointa ja tiedottavaa.

Hyvä suunnittelukäytäntö noudattaa myös sovittuja pelisääntöjä, 
joten suunnittelussa ei tapahdu mitään yllättäviä ratkaisuja, asioita 
ei sovita toisin kuin on ollut tapana. Elikkä HSK:lla on olemassa 
kirjatut pelisäännöt.
Äskeiselle vastapuolena on se, että toiminnassa on jouston makua, 
ei pakosti isoja kokouksia, jos niitä ei tarvita.

HSK on myös nopeaa. Tämän takia asioiden pitää olla 
puolivalmiita. Kaikkien pitää ajoissa ajatella ja tietoja pitää kerätä.

?



Näkemyksiä... Matti Kiiskinen 
(TTKK):

 Hyvän suunnittelukäytännön rakennuspalikat  kertovat 
"lyhyesti", mikä mielestäni on keskeistä hyvässä 
suunnittelukäytännössä. Erityisesti näen tärkeänä  palautteen  
antamisen/saamisen ja
 yhteistyön .

Työpaikkasuunnittelun tulee olla selvillä työjärjestelmästä, jossa 
tuotetta (työpaikkoja) käytetään. Yhteistyö on välttämätöntä, ettei 
suunnittelua tehdä norsunluutornissa. 

Entä vastaako tuloksena syntynyt tuote käyttäjien = asiakkaiden 
tarpeita ja tehtäviä? Mitä seuraavassa versiossa tulee ottaa 
huomioon? Siispä tarvitaan palautetta työntekijöiltä, 
työterveyshuollolta ja tuotannolta.

?



Tietolähteitä

Hyvän suunnittelukäytännön keskeisiä kirjallisuusviitteitä on koottu 
Viibase-tietokantaohjelmalla hallittavaan viitetietokantaan. 
Tietokannassa ovat kaikkien HSK-projektien käyttämät viitteet. 
Niistä on suuri osa englanninkielisiä. Kehittämismielisten ihmisten, 
varsinkin niiden, jotka ovat suunnittelemassa suunnittelukäytännön 
kehittämisprojektia yrityksessään, kannattaa katsoa, mitä 
tietokannasta löytyy. Käytännöllisempää, suomalaista kirjallisuutta 
voi etsiä kotimaisista viitetietokannoista, esim. Työterveyslaitoksen 
LEO-tietokannasta.

?

Käynnistä HSK-Viibase



Suunnittelu: inhimillistä toimintaa, 
jolla on omat sääntönsä

Suunnittelua voidaan katsella eri näkökulmista, tässä niistä 
muutamia:

•  Millaista on suunnittelu? 

• Millaista on suunnittelun kehittäminen ja kehittyminen 
    kansainvälisen tutkimuksen  mukaan?

•  Työturvallisuuslain merkitys suunnittelun kannalta? 

?



Suunnittelun kehittäminen
–  kirjallisuuskatsaus 

?

suunnittelumene-
 telmien kehitys

 suunnittelun systemointi

 systemoinnin arvostelua

 todellinen suunnittelu 

suunnittelun
laajeneminen

 suunnittelu
 toimintajärjestelmänä

työpaikka-
suunnittelusta

suunnittelu-
kokeiluja

 mallit

 menetelmät

 suunnittelun 
 rakenne

 toimintatavat 
 yrityksessä

 toimintatavat 
 hankkeissa

 osallistuva 
 suunnittelu 

 suunnittelu-
 käyttäytyminen

 toiminnan 
 analysointi

 työpaikat yritys-
 strategiassa

lähteet



Katsauksen tausta

Hyvä suunnittelukäytäntö -hankkeen alussa (1991) tehtiin 
kirjallisuusselvitys, jonka tarkoituksena oli luoda käsitys 
suunnittelutyön luonteesta ja kerätä kokemuksia 
suunnittelumenetelmien kehittämisestä ja ergonomian kytkemisestä 
suunnitteluun.

Hankkeen eräs tavoite oli luoda toimintamalli ja 
menetelmävälineistö työpaikkasuunnitteluun, ja siksi pidettiin 
tarpeellisena selvittää 
yleisiä kokemuksia niiden kehittelystä ja käytöstä. Alan kirjallisuus 
on laajaa ja hajanaista, ja mukaan valittiin aineistoa vain yleisestä 
suunnittelumenetelmäkirjallisuudesta ja ergonomiakirjallisuudesta. 

Tässä on tiivistelmä katsauksessa esiin tulleista käsityksistä.

?



Suunnittelumenetelmien
kehityksestä

Suunnittelua on haluttu tehostaa ja systemoida jo kauan, mutta 
tulokset eivät ole olleet odotusten mukaisia. Vaikka menetelmiä on 
saatavilla, suunnittelijat näyttävät toimivan omalla tavallaan 
suunnittelun kohteen ja suunnittelutilanteen mukaan. 

Suunnittelua kehitettäessä ei suunnittelun luonnetta ole 
ilmeisestikään aina otettu huomioon. Ristiriita suunnittelua varten 
kehitettyjen suunnittelumenetelmien ja käytännössä havaittujen 
suunnittelutapojen välillä nouseekin selvästi esille 
menetelmäkirjallisuudessa (Cross, 1977, 1984, Ahola 1980).

?



Suunnittelun systemointi
1/2

 Suunnittelumenetelmiä kehitettiin  voimakkaasti etenkin 1960- ja 
1970-luvuilla, kun vaativien järjestelmien (avaruus-, liikenne- ym.) 
suunnittelussa käytettyjä enetelmiä pyrittiin soveltamaan laajemmin 
jokapäiväiseen suunnittelutyöhön. Suunnittelu oli mutkistumassa, ja 
kaikki  tärkeät seikat  haluttiin ottaa kerralla huomioon. 

Suunnittelumenetelmä nähtiin aluksi ensisijaisesti   loogisena 
tapahtuma- tai päätöksentekoprosessina , jossa ratkaisut 
perustuvat aina edellisiin vaiheisiin (Cross, 1977). Erilaisilla lohko- 
ja verkkokaavioilla kuvattiin yhtä hyvin projektin etenemistä kuin 
päätöksentekoa ongelman ratkaisuvaiheissa. Pian yleistyi kuitenkin 
käsitys, että suunnittelu ei ole suoraviivainen vaan niin sanottu  
iteratiivinen prosessi , jossa suunnitelman kehittelyvaiheita toistaen 
vähitellen lähestytään lopullista ratkaisua. 

?

Seuraava sivu



Suunnittelun systemointi
2/2

Systemaattisessa suunnittelussa pyrittiin siihen, että suunnittelu 
lähtee tavoitteiden ja kriteerien asettamisesta, tiedon hankinnasta ja 
ongelman erittelystä ja vasta tämän jälkeen ryhdytään 
ratkaisuyrityksiin ja tuloksen arviointiin (analyysi-synteesi-arviointi -
prosessi). Erilaisia menettelytapoja ja tekniikkoja kehitettiin eri 
vaiheiden hallintaan, esimerkiksi vaatimuslistoja, toimintakaavioita, 
kirjallisuusselvityksiä, haastatteluja, toimintojen 
vuorovaikutusmatriiseja ja  verkkoja jne. (Ahola 1980,  Jones 1963 )

?
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Suunnittelumenetelmiä 
kehitettiin

Suunnittelumetodologian intensiivisen kehittämisen katsotaan 
alkaneen 1960-luvulla, jolloin teknisen suunnittelun, arkkitehtuurin 
ja teollisen muotoilun suunnittelualoilla järjestettiin suunnittelu- 
menetelmäkonferensseja Englannissa ja Yhdysvalloissa (Cross 
1984). Tavoitteena oli luoda yleinen systemaattisen suunnittelun 
menetelmä, jonka avulla varmistettaisiin kaikkien välttämättömien 
tekijöiden huomioon ottaminen monimutkaistuvassa suunnittelussa. 
Katsottiin, että enää ei ollut varaa teknologian vähittäiseen 
kehittämiseen vanhalla tavalla yrityksen ja erehdyksen kautta. 
Eräänä ajatuksena oli siirtää ase- avaruus- ja liikenneteknologian 
suunnittelutapa muille suunnittelun alueille. Toiminnan juuret olivat 
toisesta maailmansodasta lähtien kehittyneessä operational 
research -käytännössä. 
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Tärkeät seikat

Suunnittelun systematisoinnin taustalla oli mm. seuraavia 
kehitystrendejä ja kehittämisvaatimuksia (Ahola 1980, tiivistettynä):
• tuotteiden monimutkaistuminen
• niiden yhteiskunnallisten kytkentöjen monimutkaistuminen
• niiden ympäristövaikutusten monimutkaistuminen
• asiantuntijatarpeen ja yhteistyötarpeen lisääntyminen
• monimutkaisempi ja kalliimpi valmistusteknologia
• monimutkaisempi tuotanto-organisaatio 
• suunnitteluongelman ja sen vaikutustekijöiden hallinta
• suunnittelun ajoituksen ja resurssien hallinta
• suunnittelun nopeuttaminen ja tehostaminen
• uusien suunnitteluongelmien hallinta.

?



Looginen prosessi
1/2

Kritiikkinä suunnittelumetodologian näkemiseen ensisijaisesti 
prosessina esitettiin, että suunnittelu ei käytännössä etene 
loogisesti suoraviivaisena prosessina. Lisäksi prosessin kuvaukset 
eivät useinkaan auta suunnittelijaa toimimaan kuvatuissa 
vaiheissa. Esitetyt mallit poikkesivat toisistaan olennaisesti, eikä 
yhtenäistä "systemaattisen suunnittelun metodologiaa" tältä 
perustalta kyetty luomaan. Suunnittelumallien ainoa yhteinen tekijä 
oli käsitys, että systemaattinen suunnittelu on kolmivaiheinen 
prosessi, jonka vaiheet ovat analyysi, synteesi ja arviointi (Page 
1963, sit. Cross 1977).

?
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Looginen prosessi
2/2

Varhaiset suunnittelukäytännön tutkimukset (Levin 1966 ja 
Luckman 1967, sit. Cross 1977) osoittivat myös, että riippuen 
ratkaistavien ongelma-alueiden suhteista toisiinsa 
suunnitteluprosesseista voi muodostua hyvinkin erilaisia. 
Esimerkiksi hierarkisessa tai lineaarisessa prosessissa ongelmat 
ratkaistaan edellisiin ratkaisuihin perustuen, kun taas syklisessä 
prosessissa kaikki ratkaisut riippuvat toistensa ratkaisuista. 
Jälkimmäisestä esimerkkinä on samanarvoisten toimintojen 
sijoittaminen tilaan, esimerkiksi layoutsuunnittelussa. Luckman 
totesi kuitenkin, että suunnittelijat itse pyrkivät käsittelemään 
perusvaatimuksiltaan syklistä prosessia lineaarisena prosessina. 

?
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Iteratiivinen prosessi

Iteratiivista suunnitteluprosessia on kuvattu mallilla (Markus 1969, 
sit. Wilson 1990), josta ilmenevät suunnittelun kaksi ulottuvuutta, 
edistyvä ja toistava. Mallia on usein esitetty yleisenä 
yksinkertaistettuna suunnitteluprosessin mallina. 
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Jones 1963
1/2

Esimerkki aikakauden menetelmästä, joka ennakoi myöhempää 
menetelmäajattelua, on Jones'in (1963) "Systemaattisen 
suunnittelun metodilla". Jones pyrki yhdistämään intuitiivisen ja 
kokemusperäisen lähestymistavan matemaattiseen ja loogiseen 
käsittelyyn. 

Menetetelmä jättää luomisvapauden suunnittelijalle, mutta tarjoaa 
keinoja kaikkien suunnitteluvaatimusten ja saatavilla olevan tiedon 
huomioon ottamiseksi, samoin kuin keinoja suunnittelutekijöiden 
vuorovaikutusten analysoimiseksi. Suunnittelijan ajatusten 
liikkuessa vapaasti tarpeen mukaan analysoinnista 
ratkaisuyrityksiin, menetelmä ohjaa koko prosessin edistymistä 
kolmivaiheisen analyysi-synteesi-arviointi -prosessin mukaisesti.

?
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Jones 1963
2/2

?

  1. Analyysi
1.1 Suunnittelutekijöiden satunnaisen listan laatiminen
1.2 Suunnittelutekijöiden luokittelu
1.3 Informaatiolähteiden selvittäminen

1.4 Suunnittelutekijöiden vuorovaikutusten selvittäminen.
1.5 Toiminnallisten vaatimusten määrittäminen 
1.6 Yksimielisyyden hankkiminen vaatimuksille

  2. Synteesi
2.1 Luova ajattelu
2.2 Vaatimusten erillisratkaisujen luominen
2.3 Ratkaisujen raja-arvojen määrittäminen

2.4 Erillisratkaisujen yhdistäminen
2.5 Ratkaisujen vertailu

  3. Arviointi
3.1 Suunnitelman arviointi
3.2 Käytettävyyden, valmistettavuuden ja 

                   markkinoitavuuden arviointi Edellinen sivu



Systemoinnin arvostelua
1/2

Systemaattisen suunnittelun mallit koettiin kuitenkin käytännön 
suunnittelutyössä liian monimutkaisiksi ja kaavamaisiksi. Niiden 
katsottiin myös perustuvan liian yksinkertaistettuun näkemykseen 
suunnittelusta (Cross 1984). Tämä koskee erityisesti ihmisten 
toimintaan liittyvää suunnittelua, missä jo pelkkä 
suunnitteluongelman tunnistaminen ja hahmottaminen saattoi 
osoittautua ongelmaksi. 

Ongelmien ratkaisemiseksi ei ole selkeitä tavoitteita, ratkaisujen 
arviointiin ei ole selkeitä perusteita, ongelmaa ei voida ratkaista 
täydellisesti, periaattellisia ratkaisutapoja on useita ja ongelma 
kietoutuu muihin ongelmiin. ( Rittel ja Webber 1973 ,  Simon 1973 ).
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Systemoinnin arvostelua
2/2

Systemaattisten suunnittelumenetelmien on katsottu sopivan 
järjestettyyn suunnittelutilanteeseen ja rajattuihin kohteisiin, joissa 
tavoitteet ja arviontiperusteet ovat selkeät. Tavallisessa 
suunnittelussa tilanne ei yleensä ole tällainen.

 Menetelmien kehittämisen haasteena on sittemmin ollut yhdistää 
luovuus, joustavuus ja järjestelmällisyys. Mielenkiinto suunnittelun 
mallien ja menetelmien kehittelyyn väheni 70-luvulla samalla kun 
tietokoneavusteisen suunnittelun tutkimus lisääntyi (Ahola 1980, 
Cross 1984).

?
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Rittel ja Webber 1973

Rittel ja Webber (1973) päättelivät, että perinteiset tieteen ja 
teknologian rationaaliset lähestymis- ja menettelytavat ovat 
puutteellisia kun ratkaistaan ihmisten toimintaan liittyviä 
suunnitteluongelmia. Ongelmat ovat usein "pahantapaisia" 
(wicked), niiltä puuttuvat selkeät tavoitteet, niiden ratkaisujen 
arviointiin ei ole selkeitä kriteerejä, ongelmaa ei voida ratkaista 
täydellisesti, periaattellisia ratkaisutapoja on useita ja ongelma 
kietoutuu muihin ongelmiin. 

Ollakseen ratkaistavissa perinteisin ongelmanratkaisumenetelmin, 
olisi ongelman oltava kuvatuissa suhteissa "kesyjä". Eräänä 
ratkaisuna pahantapaisten suunnitteluongelmien käsittelemiseksi 
Rittel ja Webber esittävät osallistuvaa, keskustelevaa 
suunnitteluprosessia. 
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Simon 1973

Simon (1973) erottelee suunnnitteluongelmat "hyvin 
strukturoituihin" ja "huonosti strukturoituihin". Hän toteaa 
ongelmaksi, että useimmiten pohjimmiltaan huonosti strukturoidut 
ongelmat halutaan tulkita hyvin strukturoiduiksi, ja ne esitetään 
suunnittelijoille sellaisina ja suunnittelijat käsittelevät ne myös 
sellaisina. Tämän seurauksena esimerkiksi osaongelmien 
keskinäiset suhteet jäävät pohtimatta ja jotkut osaratkaisut 
osoittautuvat jatkossa epätarkoituksenmukaisiksi.
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Miten suunnittelija todelli- 
suudessa suunnittelee? 1/2

Suunnittelun tutkimisen perusongelma on ollut vaikeus ylimalkaan 
tutkia, mitä suunnittelijan päässä liikkuu. Suunnittelijan ajattelua ei 
voi aina sanallisesti kuvata eikä muutenkaan käsitteellistää. 
Suunnittelija toimii suuressa määrin niin tiedostettujen kuin 
tiedostamattomienkin ajattelumallien, mielikuvien ja mielleyhtymien 
varassa. 

Suunnittelua on voitu tutkia haastattelujen, suunnittelutehtävien, 
suunnittelutapahtuman videoinnin ja niin sanotun protokolla-
analyysin (ääneen ajatellun analysointi) avulla.

?
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Miten suunnittelija todelli- 
suudessa suunnittelee? 2/2

Suunnittelun tutkijat ovat olleet pääosin sillä kannalla, että itse 
suunnittelutapahtumaa on mahdotonta systemoida suunnittelun 
keskeisten ominaispiirteiden vuoksi (Cross 1984). Käytännön 
suunnittelu ei vastaa systemaattisen suunnittelun ihannetta, jossa 
lähdetään ongelman erittelystä. Tutkimusten mukaan suunnittelu 
on ongelman summittaista lähestymistä ja vaistonvaraisesti 
luotujen ratkaisumallien testaamista ( Levin 1966 , Darke1979 ,  
Akin 1979 ). Suunnittelija ei aloita listaamalla vaatimuksia, vaan luo 
alustavan yleiskäsityksen ongelman ratkaisutavoista ja vasta 
ratkaisuyritysten avulla tutkii ongelmaa ja siihen liittyviä 
suunnitteluvaatimuksia. Tätä on luonnehdittu mallilla yleiskäsitys-
arvailu-analyysi.

Vain ymmärtämällä tätä luonnollista suunnittelutapaa on 
mahdollista kehittää suunnittelumenetelmiä ja -käytäntöjä.

?
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Levin 1966

Levin (1966, sit. Cross 1977) tutki kaupunkisuunnittelua, ja totesi, 
että vasta itse suunnitteluyritysten avulla suunnittelija tutkii annettua 
yleistä ongelmaa ja valottaa vähitellen osaongelmia. 
Päätöksenteossa on vaikea havaita mitään hierarkiaa, prosessi on 
pikemminkin puumainen, eri haarojen johtaessa vähitellen 
yhteiseen runkoon. 

Levin samaisti suunnitteluprosessin oppimisprosessiin sillä 
erotuksella, että käytettävissä ei ole mitään määritettyä tietosisältöä, 
joka auttaisi ratkaisun löytämisessä. Levin kuvailee 
suunnittelutilannetta matemaattiseksi arvoitukseksi, jossa tietoa 
näyttää aina olevan riittämättömästi ratkaisun tekemiseen, mutta 
jossa ratkaiseva lisätieto on kuitenkin se, että ongelma on 
ratkaistavissa. 
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Darke 1976

Darke (1979, 1984) haastatteli talosuunnittelijoita eräänä 
tarkoituksena selvittää, missä määrin tulevia käyttäjiä koskevat 
mielikuvat tai odotukset ovat mukana suunnittelussa. Hän totesi 
analyysi-synteesi-evaluointi -kaavan sopivan huonosti 
suunnitteluun. Suunnittelija kehittää alkuvaiheessa yleiskäsityksen 
tai päämäärän, jonka avulla ratkaisua synnytetään. Tämä 
yleiskäsitys, "ensisijainen kehittäjä" (primary generator) on itse 
asiassa joukko käsityksiä, joka muodostaa suunnittelun 
lähtökohdan ja väylän itse ongelmaan; suunnittelija ei siis aloita 
listaamalla kaikkia vaatimuksia. Kun suunnitteluongelmaa ei vielä 
täysin tunneta, rajaa suunnittelija tällä tavoin mahdollisten 
ratkaisujen valikoiman kognitiivisesti hallittavaksi joukoksi. 
Suunnittelija testaa ratkaisuvaihtoehtoja, "arvailuja", vaatimuksiin 
verraten ja analysoi tällä tavoin ongelmaa. Darke päätyy 
kuvaamaan suunnitteluprosessia mallilla yleiskäsitys-arvailu-
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Akin 1979
1/2

Akin käytti protokolla-analyysiä asuntosuunnittelun kokeessa 
tavoitteena tutkia intuitiivisen suunnittelun luonnetta. Akin toteaa, 
että suunnittelija ei voi täysin ymmärtää suunniteltavaa ongelmaa 
muutoin kuin tarkastelemalla sitä mahdollisen ratkaisun avulla. Hän 
tunnistaa kahdeksan tapaa käsitellä suunnitteluongelmaa, 
"kognitiivista skeemaa", joilla kullakin on lähtötilanne, käsittelyvaihe 
ja lopputulos:
• vaikutelmien hankkiminen
• vaikutelmien yhdistäminen ja yleistäminen
• lisätiedon hankkiminen
• päätelmien teko
• ratkaisujen kuvaaminen
• tavoitteiden täsmentäminen
• yksityiskohtien täsmentäminen 
• kokonaisuuden muodostaminen.

?
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Akin 1979
2/2

Suunnittelussa erottuu Akinin mukaan kaksi strategista 
päävaihetta: 
•  esiluonnostelu: suunnitteluasetelman ja yhteyksien rakentaminen,
   käsitysten hankkiminen ja yhteyttäminen
• luonnostelu: ratkaisun etsiminen ja vähittäinen lähestyminen.

Monet rationaaliset menetelmät ovat Akinin mukaan ristiriidassa 
käytännön suunnitteluperiaatteiden kanssa. Mm. suunnittelun 
tieteellistämisessä on lähdetty kaikkien vaikutustekijöiden 
optimoinnista, mikä on mahdotonta monimutkaisessa käytännön 
suunnittelutilanteessa, jossa muuttujajoukko kasvaa suureksi. 
Inhimillinen suunnittelija valitsee ratkaisuja, jotka täyttävät juuri 
sopivan joukon kriteerejä niiden vähimmäisvaatimukset täyttävästi.
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Menetelmäkehityksen 
"sukupolvet"  1/2

Arvostelun tarkoituksena ei ollut palauttaa suunnittelua 
lähtökohtaansa, suunnitteluun pelkän arkikokemuksen ja sisäisen 
näkemyksen varassa yrityksen ja erehdyksen periaatteella (Cross 
1984). Systemoivaa vaihetta on kutsuttu suunnittelumenetelmien 
ensimmäiseksi sukupolveksi (Rittel 1972, sit. Broadbent 1979). Sille 
on ominaista muun muassa pyrkimys määrällisiin analyyseihin, 
asiantuntija- lähtöisyys, behavioristinen käyttäjäkäsitys ja ihmisen ja 
ympäristön vuorovaikutusmallien käyttö suunnittelun perustana 
(Broadbent 1979). 

Käyttäjien ja muiden ryhmien mukaantulon suunnitteluun on 
katsottu johtavan suunnittelumenetelmien toiseen sukupolveen, 
jossa menetelmät perustuvat ajatukseen, että asiantuntijuus on 
jakaantunut ja kaikkien osallistuvien tieto on periaatteessa 
samanarvoista. 
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Menetelmäkehityksen 
"sukupolvet"  2/2

Suunnittelu on päätöksentekoa kussakin kysymyksessä eri 
kannanottojen puolesta tai niitä vastaan. Suunnittelija ei ole enää 
asiantuntija, joka kertoo, mitä ihmisten pitäisi haluta vaan 
pikemminkin "kätilö tai opettaja", joka opettaa muita 
suunnittelemaan itselleen (Rittel, emt.). 

Osallistuvan suunnittelun eräänä heikkoutena on nähty 
asiantuntijuuden merkityksen vähenemisen. Kolmannen 
menetelmäsukupolven on nähty hahmottuvan sellaiseksi, jossa 
suunnittelija asiantuntijana esittää mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, 
"arvauksia", joista käyttäjät voivat valita (Broadbent, emt.).
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Suunnittelun laajeneminen ja 
yhteisöllistyminen

Näkökulma on vähitellen laajentunut suunnitteluongelman 
ratkaisemisesta ja suunnitteluprosessin hallinnasta – siis 
suunnittelumetodologiasta ahtaassa mielessä – muihinkin 
tekijöihin. Sekä suunnittelutoiminta että suunnittelukohde nähdään 
aiempaa laajempina.

Suunnittelukohteiden monimutkaistuessa suunnitteluprosessi 
laajenee sekä alku- että loppupäästään. Tavoitteiden ja ongelmien 
asettelu, esiselvitykset ja tutkimukset samoin kuin suunnitelman 
käyttöönotto, seuranta ja käytön suunnittelu saavat lisää merkitystä. 
Valmiiden osakokonaisuuksien käytön myötä voi yksityiskohtaisen 
suunnittelun osuus vähentyä (Cross 1977).

?



Suunnittelun kehittäminen 
toimintajärjestelmänä 1/3

Nopeasti kehittyvä, laajeneva ja muuttuva toiminta edellyttää 
uudenlaisia analysointimalleja. Perinteiset kuvaustavat, esimerkiksi 
prosessikaaviot, ovat tarpeellisia ja hyödyllisiä, kun on 
havainnollistettava vallitsevaa käytäntöä. Ne eivät kuitenkaan tuo 
esiin toiminnan kehittymisen kannalta olennaisia vaikutusyhteyksiä, 
eivätkä näin ohjaa kehittämään toimintaa (Virkkunen 1990).
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Suunnittelun kehittäminen 
toimintajärjestelmänä  2/3

Kehittämistyöhön tarkoitettu yleinen inhimillisen  
toimintajärjestelmän malli  sopii myös työpaikkasuunnittelun 
tarkasteluun. Toimintateoriasta johdettu malli kuvaa toiminnan 
keskeiset osatekijät ja niiden keskinäiset vaikutusyhteydet. 
(Engeström 1987, Virkkunen 1990). 

Minkä tahansa osatekijän kehittäminen tai kehittyminen mallissa 
edellyttää muiden osatekijöiden sopeuttamista tähän kehitykseen. 
Toiminnan kehittäminen on muun muassa kohdetta entistä 
paremmin vastaavien välineiden kehittämistä samoin kuin työnjaon 
ja sääntöjen mukauttamista kohteen ja välineistön muuttuneisiin 
vaatimuksiin. Se on myös kohteen tulkitsemista ja ymmärtämistä 
uudella tavalla ja laajemmin, kun lisääntynyt tieto ja parantuneet 
välineet antavat siihen mahdollisuuden (Virkkunen 1990). 
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Suunnittelun kehittäminen 
toimintajärjestelmänä 3/3

Tätä toimintajärjestelmän mallia on käytetty viime vuosina monissa 
kehittämishankkeissa , joissa työtoimintaa ja ammattikäytäntöjä on 
suunnattu uusien vaatimusten mukaan. Myös suunnittelun 
analysoiminen inhimillisenä toimintajärjestelmänä on tarpeellista, 
kun työpaikkasuunnitteluun osallistuvien ammattiryhmien määrä 
lisääntyy ja itse suunnittelukohde halutaan nähdä laajempana 
toiminta-kokonaisuutena, työjärjestelmänä.
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Inhimillisen toiminta-
järjestelmän malli

Inhimillisen toimintajärjestelmän malli (Engeström 1987, Virkkunen 
1990) kuvailtuna työpaikkasuunnittelun näkökulmasta.
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Työtoiminnan 
kehittämishankkeet 1/2

Kuvattu analyysimalli on perustana "kehittävä työntutkimus" 
tutkimusohjelmassa, jota on sovellettu useissa hankkeissa mm. 
vakuutusalalla, kirjapainoalalla, paperiteollisuudessa, 
konepajateollisuudessa, siivousalalla, terveydenhuoltoalalla, 
sosiaalialalla, työvoivahallinnossa, opettajakoulutuksessa ja 
asiantuntijatyössä.

Kehittämistyötä on kuvattu prosessina, jossa yhden muutosjakson 
muodostavat seuraavat vaiheet (Kasvio 1990, tiivistetty):
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Työtoiminnan 
kehittämishankkeet  2/2

(1) Tutustuminen alan ongelmiin ja toimintajärjestelmiin sekä 
       kohteen rajaaminen
(2) Työtoimintojen analyysi sekä toiminnan kehitysristiriitojen
       ja mahdollisen seuraavan kehitysvaiheen (niin sanotun 
       lähikehityksen vyöhykkeen) määrittäminen
(3) Koulutuksen ja muiden toimien avulla työtoiminnan uuden 
       kohteen muodostaminen ja perusteleminen ja sen 
       edellyttämien uusien mallien ja työvälineiden kehittäminen
(4) Uusien mallien ja työvälineiden soveltaminen työn 
        aloitteelliseen kehittämiseen ydintehtäviin liittyvän kokeilun
        avulla (strategiset tehtävät)
(5) Muutoksen vakiinnuttaminen ja tulosten arviointi.
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Ergonomisen suunnittelu-
prosessin mallit

Ihmistä koskevan tiedon kytkeminen suunnitteluun on yleensä 
perustunut käsitykseen suunnittelun systemaattisuudesta (Wilson 
1990). Tältä pohjalta on kehitetty lukuisia  malleja , jotka kuvaavat 
suunnitteluprosessia ja ergonomisten tavoitteiden, 
suunnittelumenetelmien ja arviointien liittymistä prosessin eri 
vaiheisiin. 
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Suunnitteluprosessi 
Wilsonin mukaan

"Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi"
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Työpaikkasuunnittelun
 menetelmät

Ergonomisista suunnittelumenetelmistä on katsottu olevan puutetta, 
vastakohtana analyysimenetelmien suurelle määrälle (North 1980). 
Todellisten työtilanteiden tutkiminen ja kehittäminen edellyttävät 
kuitenkin monenlaisten menetelmien – niin tutkivien ja erittelevien 
kuin ratkaisuun johtavienkin – käyttöä samanaikaisesti, jotta ne 
peittäisivät toistensa rajoitukset. Työn ja työpaikan uudelleen 
muotoilemiseksi on esitetty seuraavia menetelmiä (Wilson 1990):

?

• Kyselyt
• Ssennemittaukset
• Vapaamuotoiset keskustelut
• Ryhmäpäätöskeskustelut

• Toimintojen kirjaaminen
• Videointi ja valokuvaus

 
• Työpaikan mitoituksen mittaaminen
• Ympäristötekijöiden mittaaminen
• Tietokoneavusteinen työtilan 
   mallintaminen

• Simulointi ja testaukset.



Suunnittelutoiminnan 
rakenne  1/2

Työpaikkasuunnittelun kehittämiselle on nähty vakavana esteenä 
vaikeudet tiedon kulussa, vastuun jakamisessa ja palautteen 
välittämisessä. Nämä ongelmat perustuvat suunnittelutoiminnan 
rakenteellisiin tekijöihin, joita ovat suunnittelukohteen 
monimutkaisuus, suunnittelun osittuneisuus sekä suunnittelun 
ajallinen ja paikallinen etäisyys toteutuksesta ja käytöstä.
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Suunnittelutoiminnan 
rakenne  2/2

Työpaikka toiminnallisena kokonaisuutena ei ole yleensä minkään 
suunnittelijaryhmän suunnittelukohde vaan seurausta useiden 
erityisalueiden suunnittelusta. Kukin suunnittelijaryhmä toimii 
omana linjanaan ja optimoi ratkaisunsa omista lähtökohdistaan, 
eikä esimerkiksi vastuu kokonaiskustannuksista ulotu yksityisille 
suunnittelijoille. 

Työpaikka ja työtehtävä kokonaisuutena ja vaikutuksineen näkyy 
vasta valmiissa työpaikassa. Suunnittelun ja tuotannon etäisyyden 
ja heikon yhteydenpidon vuoksi suunnittelijat eivät saa palautetta 
suunnitelmien toimivuudesta. Työpaikalla tehtäviä muutoksia ei 
myöskään yleensä merkitä suunnitelmiin, joiden varassa 
myöhempiä suunnitelmia tehdään. ( Shackel 1980 ,  Evans ja 
Chaffin 1986 ,  Eklund 1988 ) 

?

Edellinen sivu



Shackel 1980
1/2

Shackel (1980) luettelee työhön, tekniikkaan, talouteen ja 
menetelmiin liittyviä tekijöitä, joilla hänen kokemuksensa mukaan 
on vaikutusta merkitystä ergonomian soveltamiseen käytännössä 
(tiivistäen):

1. Suunnittelukohde ja -tilanne: 
•  ihmistyön määrä, taitovaatimukset
•  fysikaalinen ympäristö, terveys ja turvallisuus
•  organisaation koko (kyky ratkaista ergonomiaongelmia)
•  lainsäädännön ja standardoinnin asettamat vaatimukset 
   ergonomian soveltamiselle.
2. Tuotantoteknologian monimutkaisuus ja hienous: suuremmat 
vaatimukset ihmisen toiminnalle ja säätöjärjestelmille, ongelmia ja 
kiirettä suunnittelussa, inhimillisiä tekijöitä vaikea käsitellä riittävästi.
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Shackel 1980
2/2

3. Suunnittelijan etääntyminen käyttäjästä sekä ajallisesti että 
paikallisesti: heikko palaute suunnitteluun, ergonomian 
asiantuntijan vaikea toimia ongelmia ennalta ehkäisevässä roolissa
4. Vastuualueiden ja kustannusseurannan eriytyminen: 
suunnittelija, valmistaja/markkinoija, ostaja ja käyttäjä ovat erillään, 
kukaan näistä ei oman kustannusajattelunsa puitteissa kykene 
arvioimaan ihmisen huomiotta jättämisestä aiheutuvia kustannuksia.
5. Taloudellinen kokonaisajattelu: ergonomian hyödyn arvioiminen 
käy mahdolliseksi, kun kaikki kulut (käyttö-, koulutus-, huolto-, 
työvoima- ym. kulut) otetaan huomioon.
6. Käyttäjien osallistuminen koko soveltamisprosessiin: muutos 
ergonomian soveltamismenetelmissä.
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Evans ja Chaffin
1/4

Evans ja Chaffin (1986) tutkivat viidessä eri toimialan yrityksessä 
(kappaletavara- ja kokoonpanoteollisuudessa, 
koneensuunnittelussa ja prosessiteollisuudessa) suunnittelun 
organisoitumisen yhteyttä ihmisen huomioon ottamiseen 
manuaalisen työpaikan suunnittelussa. 

Perustavaa laatua oleva kahtiajako ilmeni esisuunnittelun ja 
detaljisuunnittelun välillä. Esisuunnittelussa osastotason ja 
esikuntatason insinöörit määrittelivät toiminnalliset vaatimukset 
työpaikalle, kun taas työpaikkatason insinöörit vastasivat 
yksityiskohtaisesta suunnittelusta. Ergonominen (ja turvallisuus-) 
näkökulma oli jälkimmäisellä ryhmällä selvästi esillä, mutta heillä oli 
vain vähän liikumavaraa työpaikkasuunnitelmien muuttamiseksi. 
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Evans ja Chaffin
2/4

Työpaikkasuunnittelu koostui prosessisuunnittelusta, layout-
suunnittelusta, työkalu- ja menetelmäsuunnittelusta, joista kukin oli 
oma vastuualueensa. Tämän seurauksena työpaikka muodostui 
näiden osa-alueiden suunnittelun sivutuotteena. 

Suunnittelijaryhmät oli organisoitu omina linjoinaan ja kullakin oli 
oma johtonsa ja muodollinen kommunikaatioketjunsa. 
Epämuodollinen, lateraalinen kommunikointi ryhmien välillä ja 
niiden ulkopuolelle vaihteli, ja oli vaikeinta "kypsän tuotannon" 
teollisuudessa. Perinteisen funktionaalisen organisaation puitteissa 
oli ergonomisten seikkojen huomioon ottaminen erityisen vaikeaa, 
koska kaikki ergonomiaa koskeva ja siihen liittyvä tieto (työntekijät, 
työtila, tehtävä, tuote, jikit, koneet, apuvälineet, layout jne.) oli 
hajallaan organisaatiossa. 
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Evans ja Chaffin
3/4

Työpaikkasuunnittelu vaikutti lähtevän "alhaalta ylös", perustuen 
oleviin komponentteihin. Käyttäjien palautetta komponenttien 
käytön tehokkuudesta ei huomioitu. Itse asiassa kaikki työpaikkaan 
liittyvä, sen muoto, työtehtävä ja näiden vaikutus työntekijään oli 
nähtävissä vasta valmiissa työpaikassa. Työpaikkatason insinöörin 
tehtävänä oli näin ollen korjailla aiemman suunnittelun virheitä. 

Kukaan 40 insinööristä ei ollut vastuualueeltaan 
työpaikkasuunnittelija, vaikka jokaisella oli merkittävä panos 
työpaikkojen lopulliseen muotoutumiseen. 
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Evans ja Chaffin
4/4

Suunnittelijat luottivat suuresti aiempiin suunnitelmiin. Tämä johti 
huonoon lopputulokseen, sillä paikallistason uudelleensuunnittelua 
ei oltu dokumentoitu eikä arkistoitu ylemmän tason suunnitelmien 
yhteyteen. Suunnittelun heikkoutta lisäsi rajoittunut tai olematon 
vuorovaikutus ylemmän tason ja työpaikkatason insinöörien ja 
käyttäjien välillä. 

Suunnittelu ositettu luonne rajoitti palautteen saamista, kun viive 
esisuunnittelun ja käyttöönoton välillä oli kuukausia tai jopa vuosia. 
Nämä aika- ja etäisyystekijät rajoittivat vakavasti 
työpaikkasuunnittelun pitkäjänteistä kehittämistä. 
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Eklund 1988
1/3

Eklund (1988) tutki ergonomian soveltamisen esteitä 
haastattelemalla ruotsalaisissa yrityksissä 45 henkilöä, joiden 
tehtäviin ergonomia kytkeytyi. Mukana oli myös 10 tuotanto- tai 
yritysjohtajaa.

Yritysjohtajat pitivät ergonomiaa kalliina lisäominaisuutena tai 
ylellisyytenä. Riskien minimointipyrkimys johtaa haluttomuuteen 
investoida sellaiseen, jota ei ole pitkään testattu tuotannossa. 
Yleensä kustannus/hyöty-ajattelu on määräävää, ja ergonomian 
soveltamisen avulla saavutettava hyöty on erittäin vaikeasti 
laskettavissa. 
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Eklund 1988
2/3

Keskijohdon (mm. tuotantoinsinöörit) kohdalla ongelmana on että 
henkilöstön suorituskyvyn hyödyntäminen ei kuulu heidän 
vastuualueeseensa. He vastaavat lähinnä laitteistojen toiminnan 
optimoinnista. Erityisosastot (tuotesuunnittelu, 
menetelmäsuunnittelu, hankinta, kunnossapito, laatu jne.) 
optimoivat ratkaisujansa samoin kukin oman vastuualueensa 
puitteissa. 

Ulkopuolisen asiantuntijan (ml. ergonomian asiantuntija) kokemus- 
ja tietoalue on rajoittunut, ja heidän ehdotustensa vaikutukset voivat 
olla kielteisiä muilla alueilla. Näiden asiantuntijoiden heikot 
edellytykset ennustaa eri tuotanto- ja tehtävämuotojen 
kokonaisvaikutuksia vähentää heidän uskottavuuttaan. 
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Eklund 1988
3/3

Myös työntekijäpuolella vastustetaan joskus ergonomisia 
parannuksia. Syitä ovat osallistumisen puute, työn vähentämisen 
pelko, etuoikeuksien vähentämisen pelko, sosiaalisen statuksen 
muutosriski ja epävarmuus uudesta tilanteesta. 

Eklund kritisoi ergonomien yrityksissä käyttämien menetelmien 
ongelmaratkaisuluonnetta. Ongelmien kartoittaminen ja niiden 
esiintymisen ehkäisy-yritykset johtavat defensiivisiin 
toimintastrategioihin. Suunnitteluorientoitunutta lähestymistapaa 
kuvaavista esimerkeistä on Eklundin mukaan puute.
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Toimintatavat
yrityksessä 1/2

Yrityksen kehittämisen edellytyksenä pidetään yleisesti kaikkien 
henkilöstöryhmien sitoutumista tavoitteisiin. Erityisen merkittävää 
on ylimmän johdon sitoutuminen ja aktiivinen tuki. Kehittämiselle 
tulisi olla yleiset periaatteet ja toimintalinjat, mieluiten kirjallisena.  
Muutosten toteuttamisessa on tärkeää ottaa huomioon vallitseva 
yrityskulttuuri, tuotannon tekninen kehitystaso ja työssä 
vakiintuneet toimintatavat. 
Muutoksia suunniteltaessa on yritystoiminta nähtävä järjestelmä-
kokonaisuutena, jonka eri osien (ympäristö, tekniikka, organisaatio) 
ratkaisujen on oltava yhteensopivia. On myös pidetty hyödyllisenä 
tehdä muutoksia rajatulla toiminta-alueella, esimerkiksi yhdellä 
osastolla tai ryhmässä, muutosten vaikutusten testaamiseksi ja 
esikuvan luomiseksi muille alueille. ( Sell 1980 , Eklund 1990, 
Eklund ja Daniellou 1991 ,  Andersson ja muut 1991 )
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Toimintatavat
yrityksessä 2/2

Ergonomian kytkemistä yrityksen toimintastrategiaan on pidetty 
kilpailutekijänä. Kuitenkin muutoksia perusteltaessa 
kokonaisvaltaisen hyödyn osoittaminen on tärkeää, kun taas 
irralliset perustelut (esimerkiksi terveysperustelut ja ergonomisuus 
sinänsä) painavat vähemmän. Muun muassa ergonomisiin 
selvityksiin, neuvontaan tai käyttäjien osallistumiseen uhrattujen 
sijoitusten hyöty olisi osoitettava etukäteen, mikä kuitenkaan ei 
yleensä ole mahdollista. 

Ergonomian asiantuntijoiden kapeaa, ongelmiin paneutuvaa 
tarkastelutapaa on arvosteltu siksi, että se johtaa puolustautuviin 
toimintastrategioihin eikä suunnittelun tarjoamien mahdollisuuksien 
käyttöön. ( Eklund 1988  ,  Eklund 1990 ).
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Sell 1980
1/2

Sell (1980) on esittänyt kokemuksen perusteella pääosin 
organisatorisia tekijöitä, jotka edistävät tai estävät työtä tai 
työpaikkaa koskevien muutosten onnistumisen. Hän korostaa 
systeemiajattelun välttämättömyyttä todellisten tilanteiden 
käsittelyssä; muutos jossakin tekijässä edellyttää muutosta muissa 
asiaan liittyvissä tekijöissä. 

Kullakin hetkellä kussakin organisaatiossa ovat ratkaistavat 
ongelmat erilaisia ja eri tavoin priorisoitavia. Ongelmiin ei yleensä 
ole pelkästään hyvää tuottavia vastauksia, edistys jossain 
aiheuttaa usein ongelmia muualla. Yksittäisiä tehtäviä ei voida aina 
kehittää irrallaan muista tehtävistä. 
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Sell 1980
2/2

Keskeisinä vaatimuksina muutoshankkeiden onnistumiselle 
nousevat Sellin katsauksessa:
• Ylimmän johdon aktiivinen tuki ja sitoutuneisuus
• Keskijohdon tuki 
• Ammattiliittojen ja sen edustajien tuki
• Työntekijöiden, joita muutokset koskevat, kytkeminen
        päätöksentekoprosessiin
• Hankkeen hyödyllisyyttä tukevan objektiivisen tiedon 
esittäminen
• Hankkeen tilaajan odotusten realistisuuden varmistaminen
• Työntekijöiden odotusten realistisuuden varmistaminen 
• Organisaation traditioiden huomioon ottaminen
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Toimintatavat suunnittelu-
hankkeessa 

Tutkimusten mukaan ihmisen hyvinvointiin ja työn tekemiseen 
liittyviä seikkoja pohditaan pääosin vasta yksityiskohtia  
suunniteltaessa, jolloin vaikutusmahdollisuudet ovat vähäisiä ja 
suunnitelman muutokset yleensä vaikeita ja kalliita. Tutkijoiden 
käsitysten mukaan inhimillisten tekijöiden tulee olla mukana 
suunnitteluhankkeen alusta pitäen, jolloin vielä on liikkumavaraa. 
Inhimillisten tekijöiden konkreettinen käsittely on tällöin kuitenkin 
vaikeaa, kun teknisiä valintoja ei kenties vielä ole tehty. Siksi on 
tärkeää saavuttaa alussa yksimielisyys työntekoa koskevan 
suunnittelun päälinjoista ja kytkeä niiden käsittely koko 
suunnitteluprosessiin. 
Ergonomian strategisessa huomioon ottamisessa johdon vaikutus 
on ratkaiseva. Käyttäjien osallistuminen puolestaan vaikuttaa 
suuresti suunnitelmien laatuun ja käyttäjien hyväksyntään. ( Eklund 
1990, Daniellou ja Eklund 1991, Eklund ja Daniellou 1991 )

?



Eklund & Daniellou
1990, 1991  1/2

Haastattelujen ja ergonomiakonsultaatioiden nojalla ovat Eklund ja 
Daniellou (Eklund 1990, Daniellou ja Eklund 1991, Eklund ja 
Daniellou 1991) pohtineet tehdassuunnitteluprojektien organisointia 
ergonomian huomioon ottamisen kannalta. 

Eklund korostaa inhimillisen näkökulman huomioon ottavan 
projektisuunnittelun yritysstrategista merkitystä taloudellisessa 
kilpailutilanteessa. Alkuvaiheessa on tärkeää saavuttaa 
yksimielisyys inhimillisten suunnittelutekijöiden päälinjoista. 
Jatkossa valintojen on oltava sisäisesti yhdenmukaisia, esimerkiksi 
organisaatioratkaisujen, tuotantoteknisten valintojen, 
rakennustekniikan ja layoutin on tuettava toisiansa. Tässä mielessä 
alihankintana "avaimet käteen"-periaatteella toteutetut 
osajärjestelmät ovat Eklundin mukaan yleensä ongelmallisia.
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Eklund & Daniellou
1990, 1991  2/2

Ergonomian huomioonottaminen  tehdassuunnitteluprojekteissa:

(1) Ergonomian (ja ergonomin) täytyy olla mukana hankkeen 
      alusta lähtien
(2) Ergonomia on integroitava suunnitteluprosessiin ja sitä on
      käsiteltävä kokonaisvaltaisesti systeemiajattelun näkökulmasta
(3) Käyttäjän osallistumisella parannetaan usein suunnittelun laatua
      sekä luodaan käyttäjälle "omistajuuden" tunne ratkaisuja 
kohtaan.
(4) Johdolla on ratkaiseva vaikutus hankkeen suuntaamisessa ja
      ergonomian strategisessa huomioon ottamisessa
(5) Hankkeen alussa tehtävillä perusratkaisuilla on suurin vaikutus
(6) Työolojen parantamisen edellyttämät kustannukset ovat 
      pienimmillään hankkeen alussa ja kasvavat nopeasti hankkeen
      edetessä.
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Suunnittelukäyttäytyminen

Yhteistyötä edellyttävässä suunnittelussa merkitsee paljon 
suunnittelijoiden tapa toimia eli suunnittelukäyttäytyminen ( Lenior 
ja Mossink 1988, Mossink 1990 ). Kiireessä ja tiukkojen 
talousarvioiden alaisina suunnittelijat luopuvat kaikkien näkökohtien 
järjestelmällisestä käsittelystä ja sovituista menettelytavoista. 
Alkuvaiheen jälkeen he ovat haluttomia ottamaan vastaan tietoa, 
ellei se tue omia käsityksiä ratkaisutavoista. Tavoitteita ei ilmaista 
selkeästi ja keskinäinen yhteydenpito on heikkoa. Suunnittelijat 
tarrautuvat omiin suunnitelmiinsa, ja asiaankuulumattomat 
perustelut voivat hallita päätöksentekoa. Tähän vaikeaan 
ongelmaan ei edes suunnittelun johtamisen keinoin ole helppo 
puuttua. Suunnittelukäyttäytymistä on pidetty koko 
suunnittelujärjestelmän toimivuuden tai toimimattomuuden 
ilmauksena.
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Lenior & Mossink
1988, 1990  1/3

Ristiriita, joka vallitsee systemaattisten suunnittelumenetelmien ja 
todellisten suunnittelutapojen välillä, vallitsee Leniorin ja Mossinkin 
mukaan myös ergonomisten suunnittelumallien ja käytännön välillä 
(Lenior ja Mossink 1988, Mossink 1990). He perustavat 
käsityksensä laajaan ergonomiakonsultointiin teollisuudessa. 

Heidän havaintojensa mukaan aikapaine ja tiukat budjetit saavat 
aikaan, että suunnittelijat alkavat työskennellä vain päätehtävän 
mukaan sivuuttaen toimintatapaohjelman osia. Ensimmäisinä 
jäävät pois systemaattinen työtapa, systemaattinen kaikkien 
näkökohtien käsittely, suunnittelijoiden keskinäinen yhteistyö sekä 
tulevien käyttäjien osallistuminen suunnitteluun.
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Lenior & Mossink
1988, 1990  2/3

Yksilöinä suunnittelijat ovat yleensä haluttomia käyttämään tietoa. 
Sitä kerätään vain alkuvaiheessa, mutta halukkuus uuden tiedon 
omaksumiseen vähenee nopeasti. Suunnittelijat ovat taipuvaisia 
tulkitsemaan tietoa omien käsitystensä mukaisesti. Uutta tietoa 
käytetään, jos se tukee omia käsityksiä ratkaisutavoista.

Suunnitteluryhmässä kommunikoinnin puute on suuri. Suunnittelijat 
eivät ole halukkaita ilmaisemaan tavoitteitaan selkeästi. 
Suunnitteluongelma nähdään ja tulkitaan subjektiivisesti, ja siksi 
ryhmän jäsenet toimivat eri tavoin, oman taustansa mukaisesti. 
Lisäksi suunnittelijat tarrautuvat omiin ratkaisuihinsa. 
Epärationaaliset perustelut voivat hallita päätöksentekoa. 
Ryhmässä vaikuttavat henkilökohtaiset ambitiot ja muut 
pyrkimykset, samoin kuin oman taustaryhmän suosiminen. 
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Lenior & Mossink
1988, 1990  3/3

Suunnittelun ongelmat ovat kirjoittajien mielestä niin syvällä 
suunnittelijoiden toimintatavoissa, ettei niitä pelkällä suunnittelun 
johtamisen parantamisella voida helposti korjata. Suunnittelijan 
käyttäytyminen yhteistyöhön perustuvassa suunnittelukäytännössä 
on ratkaisevan tärkeä, ja se on myös ilmaus koko 
suunnittelujärjestelmän toimivuudesta. 

Lenior ja Mossink ovat sitä mieltä, että systemaattisia suunnittelun 
menettelytapoja tarvitaan monimutkaisten järjestelmien 
suunnittelussa, mutta toisenlaisia ja suunnittelun rakenteeseen 
ulottuvia. Nykyisten menettelytapojen ongelmana on että ne on 
tehty "teknisen" järjestelmän suunnitteluprosessiksi, järjestelmän, 
jossa ei tulevilla käyttäjillä ole sijaa. 

?

Edellinen sivu



Osallistuva suunnittelu

Viime vuosina on kokeiltu uusia työpaikkojen suunnittelutapoja, 
joissa hyödynnetään suunnittelun, asiantuntijoiden ja 
käyttöorganisaation yhteistyötä. Käyttäjien suunnitteluun 
osallistumisen periaatteita, etuja ja haittoja sekä suunnittelun 
organisoinnin kysymyksiä ja menetelmiä on esitetty viime aikoina 
ilmestyneissä julkaisuissa (Imada 1991, Noro 1991, Wilson 1991a, 
Wilson 1991b). Suomeksi osallistumisesta on julkaistu kirja 
(Leppänen ja muut 1991), minkä vuoksi aihe on jätetty tässä 
näiden viittausten varaan. 
Yhteistyössä ja suunnitteluun osallistumisessa käytetyt 
suunnittelumenetelmät eivät sinänsä ole uusia vaan perustuvat 
tunnettuihin mallintamiskeinoihin ja analyysimenetelmiin. Uutta on 
kuitenkin käyttää menetelmiä suunnittelijoiden ja muiden 
ammattiryhmien keskustelua synnyttävänä ja suuntaavana 
välineenä. Uutta on myös osallistumisen kytkeminen laajasti koko 
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Toiminnan analysointiin 
perustuva suunnittelu  1/2

Ranskassa kehitetty suunnittelutapa (Daniellou ja muut 1990,  
Garrigou 1991 ) perustuu käsitykseen, että suunnittelu ei ota 
riittävästi huomioon työhön vaikuttavia tuotannon yksityiskohtia, 
kuten työvälineiden ja materiaalin vaihtelua sekä satunnaisia 
työvaiheita, kuten valmistelua ja huoltoa. Niiden huomioon 
ottamiseksi on ratkaisevaa, että käyttäjät ovat mukana 
suunnittelussa ja että tarkastellaan yhdessä kaikille yhteistä 
kohdetta, työtoimintaa, ei tekniikkaa.
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Toiminnan analysointiin 
perustuva suunnittelu  2/2

Työtoimintaa pyritään analysoimaan jo etukäteen vertailutilanteissa: 
vanhoissa työpaikoissa, jotka sisältävät suunniteltavan työpaikan 
piirteitä tai jonkin muun alan työpaikoissa, joissa jo sovelletaan 
suunniteltavan työpaikan tekniikkaa. Analyyseistä pelkistetään 
siirrettävät piirteet toimintatilanteiden kuvauksiksi, jotka ovat 
perustana suunnitteluvaatimusten määrittämiselle. Näin käyttäjien 
kokemus siirretään suunnitelmaan ja samalla jo arvioidaan tulevaa 
työpaikkaa. 

Suunnitelmia testataan ryhmissä, joissa toimintaa selvitetään 
kysymyksin ja keskusteluin, simuloimalla prosessia piirustuksin ja 
mallein, kokeilemalla mallityöpaikoissa jne. Lopulta ehdotetaan 
suunnitelmaan korjauksia sekä ennustetaan tulevaa toimintaa.
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Garrigou 1991
1/2

Suppeassa versiossa (Garrigou 1991) vastaava toiminta-analyysi 
tehdään suunnittelukokouksissa toiminnan verbalisoinnin avulla. 
Suunnittelijat kuvaavat, millaista toiminta työpaikalla tulee olemaan 
(koneiden sijoittelu, tuotanto- ja käsittelymäärät, menetelmät jne.). 
Tätä tarkennetaan ergonomiakonsultin esittämillä toimintaa 
analysoivilla kysymyksillä (tapahtumien järjestys, samanaikaisuus, 
informaation saanti, yhteistyö, työasennot, voimankäyttö, 
altistuminen haittatekijöille jne.). 

Näin tekninen käsitteistö kääntyy yleiskielelle, mikä mahdollistaa 
käyttäjien osallistumisen. Samalla suunnittelijat suuntaavat 
huomionsa toiminnan vaatimuksiin. Kokouksissa työstetään lopulta 
yhdessä muutokset suunnitelmiin. 
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Garrigou 1991
2/2

Menetelmä edellyttää käyttäjän ja suunnittelijan tiedonvaihtoa, 
jonka ongelmia Carrigou erittelee.
Käyttäjien vaikeuksia ovat:
• Tietotausta ja kokemus heterogeenistä
• Vahvat ennakkokäsitykset tyypillisiä
• Käyttäytyminen voi olla defensiivistä
• Heikko kyky verbalisoida oman työn sisältöä
• Tieto on sidoksissa käyttäjän nykyisiin toimintatilanteisiin.
Sunnittelijoiden vaikeuksia ovat:
• He aliarvioivat muuttuvien tuotannon tekijöiden 
       (raaka-aineet, työkalut ym.) merkittävyyttä
• Suunnittelijoiden ja tuotannosta vastaavien välillä on laaja kuilu
• Suunnittelijat eivät tunne ihmisten ominaisuuksia, 
        ennenkaikkea informaation käsittelyä.
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Työpaikkojen suunnittelu
osana yritysstrategiaa  1/3

Ruotsissa on luotu yritysten  kehittämistapa  (Anderson ja muut 
1991a, 1991b), jonka tavoitteena on käyttää yrityksen inhimillisiä 
voimavaroja strategisella tavalla ja kehittää niitä yrityksen muiden 
resurssien kanssa. Tämä edellyttää työn sisältöjen ja 
tuotantojärjestelmän suhteen tutkimista.  "Tuotannon konsepti"  -
tarkastelumallin avulla selvitetään, miten työtilannetta kehittämällä 
ja työtehtäviä ja ongelmanratkaisuun osallistumista laajentamalla 
voidaan vaikuttaa yrityksen menestymiseen. 

Tarkastelu kohdistuu työvoimakustannusten ja muiden 
kustannusten jakaantumiseen, markkinatilanteeseen, teknisiin 
ongelmiin, poissaoloihin, kilpailuun työvoimasta jne.
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Työpaikkojen suunnittelu
osana yritysstrategiaa  2/3

 "Sisäisessä tutkimuksessa"  selvitetään asioiden nykytila ja 
tehdään muutosehdotuksia. Tämä tarkoittaa tutkimuksia, 
ongelmien kartoituksia, häiriöanalyyseja, asennemittauksia, uusia 
suunnittelutapoja, materiaalihallinnan keinojen selvityksiä jne. 

Näitä toimintapoja on perusteltu seuraavasti:
(1) Sovelletaan yrityksessä jo olevaa tietoa, joka on hajallaan 
(2) Kytketään ihmiset muutosprosessin kovaan työhön
(3) Rikastetaan työntekijöiden tehtäviä ongelmanratkaisulla
(4) Vähennetään tiedottamistarvetta ja motivoidaan työntekijät
       ehdotustensa toteuttamiseen
(4) Luodaan hedelmällinen oppimistilanne
(5) Saadaan ihmiset paljastamaan kykyjään, parannetaan 
        esimies-alais-suhteita.
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Työpaikkojen suunnittelu
osana yritysstrategiaa  3/3

Uudet toimintatavat eivät vain vähennä poissaolo- ja 
tapaturmakustannuksia vaan myös parantavat tuottavuutta: 
lisäävät tuotantomääriä sekä parantavat laatua, tuotteen kehitystä 
ja tuotantoresurssien käyttöä. 

Menestykselliset muutokset jollain alueella ovat, paitsi esimerkkejä, 
myös askelia uuden organisaation muodostamiseksi.
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Kehittämistapa

Yrityksen tilanteen tutkimiseksi, arvioimiseksi ja ratkaisujen 
löytämiseksi perustetaan projektiorganisaatio, jolle toiminnan 
varmistamiseksi pyritään luomaan korkea status yrityksen sisällä. 
Keskeinen asema on "päätös- ja koordinointiryhmällä" (Decision 
and Coordination Group, DC-group). Ryhmässä on kaikilta 
organisaatiotasoilta edustajat, joilla on riittävä arvovalta ja tieto 
ohjata alaryhmiä, käynnistää tutkimuksia ja toimenpiteitä ja tehdä 
päätöksiä kaikissa projektin asioissa. Ryhmään kuuluvat yrityksen 
ylin johto, ammattiosastojen puheenjohtajat, projektiryhmien 
koordinaattorit ja konsultit. Tämä ryhmä asettaa tavoitteet ja seuraa 
niiden toteutumista, mutta delegoi varsinaisen tutkimustyön 
työryhmille. 
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"Tuotannon konsepti"
1/2

Tuotannon konsepti käsittää viisi keskeistä tarkastelukulmaa 
yrityksen toimintaan: 
(1) Kattava näkökulma yritykseen osana kokonaisvaltaista ja 
monimutkaista järjestelmää yhteiskunnassa. Kaikkia realiteetteja on 
tarkasteltava sisäisinä ja ulkoisina tekijöinä, jotka vaikuttavat 
yrityksen valintoihin.
(2) Tuotantoprosessin ennustettavuus, joka riippuu mm. 
markkinoiden vakaudesta, tuotteen kehittämistahdista, teknologian 
tuttuudesta, alihankintojen vakaudesta, työntekijöiden 
vaihtuvuudesta ja poissaoloista. Huono ennustettavuus näissä 
suhteissa vaatii ongelmanratkaisujen viemistä niin lähelle tuotantoa 
kuin suinkin ja 
tuotantotehtävien laajentamista.
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"Tuotannon konsepti"
2/2

(3) Arvoa lisäävä prosessi tuotantoprosessin kriittisimpänä 
vaiheena, joka on näkyvä vain työtilanteessa olevalle työntekijälle. 
Tämän vaiheen suunnittelussa voidaan painottaa asiantuntijuutta 
tai käyttäjäkeskeisyyttä. Edellinen voi merkitä mittavia investointeja 
ja pitkäjänteisyyttä, jälkimmäinen taas stimuloi 
ongelmanratkaisutoimintaa siellä, missä ongelmia esiintyy 
(esimerkkinä tuotantotoimintojen käyttäminen "asiakkaina").
(4) Tuotantokustannusten jakaantumisen tarkastelu mm. suorien 
työvoimakulujen ja muiden kulujen kesken. Tämä avaa 
mahdollisuuden tunnistaa työn järjestelyjen ongelmat ja löytää 
ratkaisut niihin. Huonosti tuottavan työn tehostaminen ei ole 
useinkaan mielekästä. 
(5) Sosiaalisen kilpailutekijän merkityksen arvioiminen. Merkitys 
kasvaa tilanteessa, jossa yrityksen on kilpailtava työvoimasta.
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"Sisäinen tutkimus"

Sisäinen tutkimus on prosessi, joka tähtää: 
(a) nykytilan ymmärtämiseen ja 
(b) muutosehdotusten tekemiseen. 
"Sisäisen tutkimuksen" tulokset ovat olleet parempia silloin, kun sitä 
ovat tehneet ammattitaitoiset työntekijät ja vastaavasti huonompia 
kun tekijöiden työt ovat olleet monotonisia työtehtäviä. 

Kirjoittajien mukaan tulokset ovat olleet yleensä hyviä; 
työntekijöiden kvalifikaatiot ovat lisääntyneet, tehtävät laajentuneet, 
esimies/alainen-suhteet parantuneet, ongelmien ratkaisemisen taso 
kohonnut ja työntekijöiden kokemuksen ja tiedon käyttö parantunut. 
Lisäksi tuotteen läpimenoaika on pienentynyt ja laatukustannukset, 
poissaolot ja vaihtuvuus ovat vähentyneet.
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Millaista on suunnittelu?

Pohditaanpa tätä kysymystä eräiden keskeisten teemojen kautta:

•  Nykyaikainen suunnittelu – haastetta haasteen perään 

•  Nykyaikainen suunnittelija on monipuolinen osaaja 
•  Suunnittelu on oppimista 

?



Nykyaikainen suunnittelija on 
monipuolinen osaaja 1/4

Perinteinen suunnittelijakuva on kuva ns. systemaattisesta 
tekniikkasuunnittelijasta, joka on 
• älykäs ja älyllinen 
• looginen ja systemaattinen
• osaa itselleen ositetun tekniikan alan erinomaisesti, 
  muita tietoja ei juurikaan edellytetä
• on  teknologiaoptimisti 
Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että tällainen suunnittelija ei 
selviydy nykyajan työelämässä. Vaatimukset ovat suuremmat ja 
monipuolisemmat. Suunnittelijan kuva onkin "kolmikanta", joka 
muodostuu systemaattisen suunnittelijan kuvan lisäksi 
"sosiaalisesta suunnittelijasta" ja "poikkitoiminnallisesta 
suunnittelijasta". Ilman suunnittelijan kuvan muuttamista ei 
suunnittelukäytännön kehittäminen ole mahdollista.
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Nykyaikainen suunnittelija on moniolemuksinen. Yksi suunnittelijakuva ei riitä.

Kuvassa eri suunnittelijakuviin liitettäviä ominaisuuksia, joita suunnittelu-
käytäntö jen on tuettava.

Oppivaisuus

Kustannustietoisuus



Nykyaikainen suunnittelija on 
monipuolinen osaaja 3/4

Poikkitoiminnallinen suunnittelu kuvaa sitä, että työjärjestelmä 
on monimutkainen suunnittelun kohde, jota ei voida erottaa 
"materiaalivirroiksi", "työn sisällöiksi" jne., vaan ne kaikki kulkevat 
käsi kädessä. Tällöin tarvitaan:
• teknologiarealismia (ellei sitä jo ole)
• työelämän kokonaisuuden monipuolista ymmärtämistä (tämä on 
  suuri tiedollinenkin haaste suunnittelijoille)
• uteliaisuutta ja tiedonhalua (suunnittelijan on oltava aktiivinen 
  uusien asioiden – aivan uusilla alueilla – oppija. 
  Peruskoulutuksen antamat valmiudet eivät riitä)
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Nykyaikainen suunnittelija on 
monipuolinen osaaja 4/4

"Sosiaalinen suunnittelija" kuvaa sitä, että suunnittelu on 
toimintaa työyhteisössä. Sosiaaliselle suunnittelijalle on ominaista:
•  yhteistyökyky ja -halukkuus  
•  kommunikointi- ja tiedotuskyky  
•  avoimmuus 
•  järjestelykyky 
• jotta muiden työyhteisön jäsenten kanssa voisi toimia, 
  edellytetään  työelämän ymmärtämistä ja "inhimillistä kokemusta" 
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Nykyaikainen suunnittelu – 
haastetta haasteen perään 1/2

Entisajan hitaiden muutosten teollisuudessa oli aikaa oppia hitaasti 
kantapään kautta. Nykyisessä jatkuvien muutosten teollisuudessa 
ei tähän ole mahdollisuutta. Nykyisin edellytetään syvällisesti 
ymmärrettyä, tietoista suunnittelua ja jatkuvaa oppimista. 

Muutosten lisäksi kuva tuotannosta on muuttunut: nykyisin 
nähdään todellinen toiminta suunnittelun kohteena, mikä 
edellyttää suunnittelijalta (yksilöltä, suunnitteluryhmältä) kykyä 
käyttää jopa sosiologian taitoja työssään. Kasvavat työntekijöiden, 
talouden ja asiakkaiden vaatimukset asettavat toisaalta 
suunnitelmille kasvavia laatuvaatimuksia. Tilanne on niin 
monimutkainen, että koulukirjavastauksilla ei enää selviä, vaan 
tarvitaan syvällistä suunnittelua.
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Nykyaikainen suunnittelu – 
haastetta haasteen perään 2/2

On selkeä tarve muuttaa suunnittelukäytäntöjä syvällisempään 
suuntaan. Tullaanko tässä sitten uudenlaiseen 
asiantuntijasuunnitteluun? 
Ei, sillä " opettava suunnittelu " keskittyy periaatteiden 
prosessointiin ja käytännön sovelluksen on jäätävä osaavan 
suunnitteluryhmän tehtäväksi.

"Merkillistä kyllä juuri nykyaikaisen työelämän muuttuvuus ja
ongelmakeskeisyys suorastaan pakottavat etsimään 

suhteellisen
pysyviä perusteita, joihin muisti, menettelytapojen valinnat, 
ongelmien ratkaisut ja luova kehittely voisivat pohjautua."

( Engeström 1988 )
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Suunnittelu on oppimista 1/7

Oppiminen määritellään yleensä muutosprosessiksi, joka muuttaa 
yksilön  tiedonkäsittelyjärjestelmää siten, että tehtävien suoritus 
(enemmän tai vähemmän) pysyvästi helpottuu tai paranee. 
Oppiminen on jatkuva prosessi, jossa uusi tieto muovaa vanhoja 
käsityksiä. 

Eli paitsi että suunnittelija osaa suunnitella paremmin, niin myös 
hänen käsityksensä työpaikasta muuttuvat. Kyse voi olla aivan 
uudesta näkökulmasta työpaikkaan. Järjestelmä, joka on koettu 
lähinnä teknisenä, voidaan nähdä tekniikan ja ihmisten 
monimutkaisten vuorovaikutusten summana.
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Suunnittelu on oppimista 2/7

Suunnittelu on todella vaativaa työtä – se, että se saattaa vaikuttaa 
helpolta kertoo vain suunnittelijoiden ammattitaidosta. Se on myös 
työtä, jota on kehitettävä. Monistakin syistä on 
suunnetlutoiminnasta hyvä saada jatkuva oppimisprosessi 
suunnittelijoille ja varsinkin muille suunnitteluun osallistujille. Miten 
siihen päästään on jo vaikeampi kysymys. Yhtä patenttiratkaisua ei 
ole, voimme vain tarkastella, mitä 
organisaatioiden kehittämisen, opetuksen ja suunnittelun 
asiantuntijoilla on asiasta sanottavaa – ja heijastaa näitä ajatuksia 
suunnittelun kehittämisessä.

?
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Suunnittelu ja oppiminen 3/7
Suunnitteluun osallistuvien oppimisen tulee tukea kahdenlaisia 
tavoitteita:
• Kyky uusiin innovaatioihin, uudenlaisiin ratkaisuihin 

työjärjestelmässä
• Tunnettujen ratkaisujen toteuttaminen laadukkaasti, niiden 
jatkuva

kehittäminen
Jos suunnittelussa opitaan uusia asioita, on keskeistä saavuttaa 
tilanne, jossa niitä ei hylätä myöhemminkään. Siinä tulee 
oppimisympäristön vaikutus paljolti näkyviin: mm. saadaanko hyviä 
ratkaisuja vahvistavaa palautetta. Toisaalta tärkeä osa oppimista 
on uusien ajatusten 
hylkäminen, jos ne eivät toimi. Jos suunnitteluratkaisu ei ole 
toimiva, se on jatkossa hylättävä, vaikka kerran hyväksyttäisiinkin.

?
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Suunnittelu ja oppiminen 4/7

Oppimiskohteita ja -tarpeita suunnittelijalle

Suunnittelun kohde – työjärjestelmä – on tärkeä oppimisen kohde. 
Kaikki sen osat, niiden ominaisuudet ja keskinäiset 
vuorovaikutukset on tunnettava. 

Varsinkin kokonaisuuden vuorovaikutusten oppiminen on tärkeää 
nykyaikaisessa suunnittelussa: pelkkä koneiden ja välineiden (mikä 
usein saattaa olla suunnittelijan perusosaamista) ei riitä.

?
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Suunnittelu ja oppiminen 5/7

Seuraavassa on joitakin kohtia, joihin peruskoulutus usein jättää 
aukkoja. 

•  työntekijä 
•  työympäristö 
•  työjärjestelmän todellinen toiminta 

Näitä voi hyvällä "yhteisöllisellä suunnittelulla" oppia, sillä tätä tietoa 
löytyy muilta ammattiryhmiltä. Keskustelua, vuorovaikutusta!

?
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Suunnittelu ja oppiminen 6/7

Muiden ammattiryhmien oppiminen on vieläkin tärkeämpää kuin 
suunnittelijoilla, koska he ovat "vieraalla maaperällä".

Tässä esimerkiksi muutama tärkeä suunnitteluun osallistuva 
henkilöryhmiä:
•  työterveyshuolto ja työsuojelu 

•  työntekijät 

Oppimisen kannalta on oleellista hyvin toimiva suunnitteluyhteistyö, 
jossa ammattiryhmät  oppivat toisiltaan .

?
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Suunnittelu ja oppiminen 7/7
Oppimisessa asian ymmärtäminen tuottaa tiettyjä sääntöjä, joiden 
noudattaminen muuttuu ajan kuluessa automaattiseksi: ei tarvita 
tietoista panosta. Näin kehittyy huippuluokan ammattitaito: vaikeita 
suunnittelutehtäviä tehdään helposti ja tehokkaasti. Toisaalta 
oppiminen aiheuttaa sen, että ratkaisuja valitaan heikolla 
tietoisuudella, vanhoja ratkaisuja hyödyntäen. Voidaan jopa sanoa 
suunnittelijoiden "laitostuvan", jos suunnittelutehtävät pysyvät 
samanlaisina, ja oppimisprosessi keskeytyy. 

Nykyaikainen teollisuus edellyttää jatkuvasti uusia ratkaisuja, 
innovaatioita. Uudet ratkaisut taas edellyttävä jatkuvaa oppimista. 
Oppiminen puolestaan ehkäisee kiinnittymistä vanhoihin 
ratkaisuihin. Jatkuva oppimimisprosessi on siksi välttämätön.

?

Edellinen sivu



?

Eri ammattiryhmät 
auttavat toisiaan 
oppimaan asioita, kun 
suunnitteluyhteistyö 
pelaa!

Suunnittelija

Työntekijä Työterveys/työsuojelu

Tuotanto/työnjohto

jäsentää taloutta/
tuotantoa

jäsentää 
ihmisen huom. ott.

motivoi tekniikkaa

jäsentää & motivoi 
ihmisen huom. ott.

jäsentää & motivoi 
ihmisen huom. ott.

motivoi 
ihmisen 
huom. ott.

jäsentää taloutta/
tuotantoa

jäsentää käytännön
työtä



Työntekijät 1/2:
Tuotantojärjestelmän teoreettinen ymmärtäminen ja abstrakti 
hahmottaminen on tärkeää. Suunnittelun tärkeä oppimistuote on 
suunniteltavan uuden työjärjestelmän hallinta kokonaisuutena, sen 
liittyminen muihin järjestelmiin sekä omat siihen liittyvät tehtävät ja 
toiminnot. Suunnittelussa mukana ollessa oppii ymmärtämään 
ratkaisujen syitä ja seuraukset. Näin työjärjestelmä ei ole ylhäältä 
annettu ja kompromissiratkaisuille ymmärretään olevan perusteet.

Työsuojelukysymysten osalta tapahtuu toivottavasti myös 
oppimista, kun ratkaisujen inhimillisiä vaikutuksia käsitellään ja 
perustellaan syvällisesti ryhmässä. Tämä vaatii kuitenkin 
periaatteista, eikä normien toteutumisesta lähtevää käsittelytapaa.

?
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Työntekijät 2/2:

Näiden perusteiden ymmärryspohjaa voidaan myöhemmin 
hyödyntää jatkuvassa parantamisessa. 

Muiden henkilöryhmien asenteet, käsitykset, kieli on 
työntekijöillekin tärkeä oppimiskohde, johon moniammattillinen 
yhteistoiminta suo mitä parhaimmat edellytykset. 

Suunnittelutoiminnan ja projektitoiminnan ymmärtäminen on ehto 
niissä mukana olemiselle. Sekin on oppimiskysymys.

?
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Työterveyshuolto ja työsuojelu: 

Tärkeä oppimiskohde on tuotantojärjestelmän toiminta, koska 
työterveyshuolto ei aina osaa hahmottaa kokonaisuutta. Millaisia 
realistisia reunaehtoja tuotantotapa (-filosofia) ja talous asettavat 
ratkaisuille. Käytettävien koneiden ja laitteiden asettamat 
reunaehdot  
ja mahdollisuudet. 

Muiden henkilöryhmien asenteet, käsitykset, kieli. Varsinkin 
taloudellinen ja tekninen kielenkäyttö on tärkeä oppimiskohde, jotta 
voidaan puhua samoista asioista. Suunnittelutoiminnan ja 
projektitoiminnan ymmärtäminen on ehto niissä mukana olemiselle. 
Sekin on oppimiskysymys.

?



Työturvallisuuslaki
ja suunnittelu

Työturvallisuuslaki muutoksineen (223/90) antaa joukon yleisiä 
ohjeita myös suunnitteluun. Näiden toteuttaminen on huomattavasti 
helpompaa, kun suunnittelussa käyttää apuna työpaikan eri 
ammattiryhmiä. Pääasiallisimmat vaatimukset ovat kohdissa:

9a§, 1. mom Työympäristön suunnittelu
9a§, 2. mom  Työtilan suunnittelu
9a§, 3. mom Tuotantomenetelmän suunnittelu
9b§, Työn, työvälineiden, koneiden ja laitteiden suunnittelu
34§, 2. mom Työntekijän perehdyttäminen
40§, 1. ja  2. mom Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
 40b§ (Konsultti)suunnittelijan vastuu 

(Tarkemmin: Työturvallisuuslaki, ohjeita ja neuvoja työturvallisuuslain 
soveltamisesta. 34. uudistettu painos.  Työterveyslaitos , Helsinki 1991)

?



Suunnittelijan vastuu
Työturvallisuuslain mukaan on yrityksen ulkopuolisen suunnittelijan 
myös vastattava suunnitelmansa työturvallisuustasosta. Hänen on 
tiedettävä ne säännöt ja määräykset, jotka koskevat 
suunnittelukohdetta. Hyvä tapa on selvittää tilaajan tai paremminkin 
käyttäjien kanssa laitteen käyttötarkoitus ja yrityksen työsuojelu- tai 
työterveyshenkilöstön kanssa tai työsuojeluviranomaisilta 
laitteeseen liittyvät määräykset. 

Sellaiseen käyttöön vastuu ei ulotu, että laitetta käytetään eri 
tarkoitukseen kuin on sovittu.

Työsuojeluviranomaiset ovat nykyään suuntaamassa toimintaansa 
ns. ennakkovalvontaan, joten sieltä on apua saatavissa. Kysy 
työsuojelupiiristäsi!

?



Hyvä suunnittelukäytäntö 
tarvitsee tehokkaat työkalut. 

Hiskissä on esitelty  muutamia  
työpaikkasuunnittelun 
työkaluja, joita olemme 
projektissa kehittäneet. 
Yleisempiä työkalujen ja 
menetelmien esittelyjä on 
 Työpaikkasuunnittelun 

työkalupakissa .

?

Suunnittelutyökalut



Suunnittelun käytäntö on 
käytäntöä yrityksissä. Yritys on 
se paikka, jossa on 
tapahduttava suurin 
kehittäminen.

Tässä me perustelemme 
kehittämisen ja kuvailemme 
projektissa kehitetyn 
kehittämisprosessin mallin.

?

 Hyvään työympäristöön hyvällä 
suunnittelulla! 

 Kehittämistarpeen taustaa: 
työpaikkasuunnittelu on heikkoa... 

 Kehittämishankkeiden tavoitteet 

 Hyvä työpaikkasuunnittelu-
käytäntö on hyvää bisnestä! 

 Kehittämiseen on kaikkien 
suhtauduttava vakavasti! 

 Kehittämishankkeen kulku 

Suunnittelukäytännön 
kehittämisprosessi yrityksessä



Hyvään työympäristöön hyvällä 
suunnittelulla! 1/3

Avain parempaan, terveellisempään ja tuottavampaan 
työympäristöön on siellä, missä työpaikat syntyvät: suunnittelussa. 
Koska suunnittelun virheiden korjaaminen jälkikäteen on tehotonta 
ja kallista, on nyt ryhdytty kehittämään itse suunnittelutoimintaa

?
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Hyvään työympäristöön hyvällä 
suunnittelulla! 2/3

Työpaikkojen suunnittelun kehittämistä edellyttävät monet aikamme 
haasteet:

• Monimutkaistuva tekniikka seka joustavuuden ja laadun 
  vaatimukset tuotannossa edellyttävät koko työorganisaation 
  osaamisen hyödyntämistä suunnittelussa.
• Työntekijöiden koulutus- ja vaatimustason kohoaminen luo 
  paineita suunnitteluun osallistumisen kehittämiselle: 
  työntekijä on oman työnsä paras tuntija.
• Työvoiman ikärakenteen muuttuminen pakottaa sopeuttamaan 
  työpaikat työntekijöiden yksilöllisten ominaisuuksien mukaan.

(jatkuu...)

?
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Hyvään työympäristöön hyvällä 
suunnittelulla! 3/3

• Yrityksen kilpailu markkinoilla ja kilpailu työvoimasta kiristyvät 
  lähitulevaisuudessa.
• Tietotekniikan laaja käyttöönotto antaa uusia mahdollisuuksia 
  kehittää suunnittelua.
• Kansainvälinen yhdentyminen tuo tullessaan suunnitteluun 
  osallistumista koskevia määräyksiä.

Suunnittelun kehittäminen on ihmisten toiminnan kehittämistä, ja 
aina pitkä prosessi. Siksi näihin haasteisiin on nyt korkea aika 
tarttua.

?

Edellinen sivu



Nykysuunnittelun puutteet ja 
kehitystarpeet 1/3

Työpaikkojen suunnittelussa on todettu monenlaisia puutteita, jotka 
liittyvät laajasti suunnittelukäytäntöön: suunnittelun 
tavoiteasetteluun, suunnittelun organisointiin, suunnittelutapoihin ja 
suunnittelun tiedonhallintaan. Suomalaisilla työpaikoilla tehdyt 
haastattelut ja kirjallisuuskatsaus ovat tuoneet ilmi mm. seuraavia 
tyypillisiä
suunnittelun piirteitä:

• Suunnittelun päätavoite on teknisten järjestelmien toimivuus, 
  työteon suunnittelu jää toissijaiseksi
• Työpaikat syntyvät sivutuotteena monista erillisistä 
   suunnitteluvaiheista,  joissa suunnittelijoiden keskinäinen 
   yhteistyö on puutteellista

?
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Nykysuunnittelun puutteet ja 
kehitystarpeet 2/3

• Suunnitteluorganisaatiossa ei useimmiten kukaan vastaa 
   työpaikoista toiminnallisina kokonaisuuksina
• Merkittävimmät työhön vaikuttavat päätökset tehdään suunnittelun
   alkuvaiheissa, joissa käyttäjien asiantuntemus ei yleensä ole 
mukana 
• Suunnittelussa on usein kiire, ja työpaikkojen suunnittelu jää
   ylimalkaiseksi
• Työpaikkojen toimivuudesta suunnittelija ei saa palautetta, paitsi
   epäonnistumistapauksissa
• Suunnittelijoilta ja heidän tietolähteistään yleensä puuttuu 
   ergonominen ja työsuojelullinen tietous
• Suunnittelijoiden yhteydet ergonomian tuntijoihin yrityksen sisällä
   ovat hyvin satunnaisia.

?
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Nykysuunnittelun puutteet ja 
kehitystarpeet 3/3

Tiivistäen voidaan sanoa, että tuotantoteknisen suunnittelun 
päähuomio on tekniikassa toiminnallisten ja inhimillisten 
vaatimusten jäädessä taka-alalle. Häiriöttömän tuotannon 
aikaansaaminen edellyttää nykyisten
käsitysten mukaan sitä, että ihmiset, tehtävät, työprosessi, 
työympäristö ja työorganisaatio otetaan huomioon suunnittelun 
alusta lähtien.

Suunnittelukäytännön kehittämiseen tarvittava tieto ja kokemus on 
yleensä jo yrityksessä. Hajallaan oleva kokemus on vain 
yhdistettävä. Suunnittelun tavoitteet on myös nähtävä laajempina, 
ja saatavilla olevat
tiedot ja työvälineet on otettava käyttöön.

?
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Kehittämishankkeen tavoitteet

"Hyvän suunnittelukäytännön" kehittämishankkeiden tavoitteina on

• Vahvistaa ihmisen, työnteon ja työympäristön 
  huomioon ottamista suunnittelussa
• Kytkeä käyttökokemukset suunnitteluun jo aikaisissa 
  suunnitteluvaiheissa 
• synnyttää luonteva ja avoin tiedonkulku- ja toimintaverkosto 
  työpaikkasuunnitteluun
• Luoda suunnittelun toimintamalli yrityksen omien 
   toimintatapojen pohjalta
• Tukea suunnittelua tehokkailla työ- ja tietovälineillä.

?



Mitä hyvällä suunnittelukäytännöllä 
voidaan saavuttaa?

Hyvässä suunnittelussa otetaan yrityksen koko osaaminen 
käyttöön. Näin yritystä kehitetään kokonaisvaltaisesti: työoloja, 
työtä, tuotantoa ja organisaatiota. 

Nykyaikaisessa monimutkaisessa tuotannossa hyvän tuloksen 
tekeminen on mahdollista vain hyvissä työpaikoissa. Hyvällä 
suunnittelukäytännöllä on mahdollista saada aikaan paljon  
monipuolista hyötyä . Mekanismit, joiden kautta tämä tapahtuu, 
on esitetty ns.  HSK-yhtälössä .

?



?
Suunnittelu saadaan tehokkaaksi ja mukautuvaksi 
Organisaation koko osaaminen saadaan käyttöön 
Henkilöstön taidot monipuolistuvat 
Työyhteisö saadaan toimivaksi, luovaksi ja kehittyväksi  
Ongelmien ratkaisukyky työyhteisössä paranee 

Järjestelmien käyttöönotto helpottuu 
Yrityksen joustavuus lisääntyy 
Tuotannon laatu paranee 
Tuotantohäiriöiden hallinta paranee 
Kokonaiskustannukset saadaan esiin

Työolot paranevat 
Työn terveellisyys ja mielekkyys lisääntyy 
Poissaolot ja vaihtuvuus vähenevät 
Työperäiset sairaudet ja tapaturmat vähenevät 
Työntekijöiden toimintakyky säilyy 

Yrityksen työpaikkojen houkuttelevuus lisääntyy 
Yrityskuva paranee 
Yrityksen kilpailukyky paranee

Tuotanto

Suunnittelun kehittyminen

Terveellinen ja turvallinen työ

Pärjääminen markkinoilla

Työpaikka-

suunnittelun 

kehittämisen 

hyödyt ovat 

moninaiset.

Miten nämä sitten 
syntyvät? Kts. ns.
" HSK-yhtälö "



"HSK-yhtälö" eli hyvän 
suunnittelun mekanismit 

?

  TEKNINEN

SUUNNITTELU

  TOIMINNAN

SUUNNITTELU

YHTEISTYÖ
OSALLISTUMINEN
TIEDON KIERRÄTYS

TOIMINNAN TAVOITTEET
SUUNNITTELUMENETELMÄT
SUUNNITTELUOHJEISTO

KERRALLA VALMIS

LAADUKAS JA
JOUSTAVA TUOTANTO

TERVEELLINEN TYÖPAIKKA

 OPPIVA ORGANISAATIO / 
                     MOTIVOITUNUT TYÖNTEKIJÄ

MENESTYVÄ YRITYS / JATKUVA KEHITYS

TOIMINNAN LAATU -AJATTELU / JOUSTAVA TOIMINTAVERKKO

 TAVOITTEIDEN JA OSAAMISEN "TIETOJÄRJESTELMÄ"



HSK-yhtälö

Suunnittelun tuloksena saadaan "kerralla valmis" työpaikka, koska 
työtoiminta on suunnittelussa otettu vahvasti huomioon. Tämä on 
mahdollista, kun suunnittelun tavoitteisiin liitetään toiminnallisia 
tavoitteita, ne saadaan kerättyä vain yhteistyöllä.

Suunnittelumenetelmät ovat niin havainollisia ja kokeilevia, että 
tiedon kierrätys suunnittelun aikana on vaivatonta.

Kaavasta tulee positiivinen peilikuva harakasta tervatulla sillalla:
Kun työorganisaatio joutuu osallistumaan suunnitteluun, se oppii 
omasta ja suunnittelutoiminnasta lisää, jolloin se voi entistä 
tehokkaammin olla mukana suunnittelussa.

?



Kehittämisen edellytykset 
yrityksessä 1/2

Jotta suunnittelukäytännön kehittäminen onnistuisi yrityksessä, 
siihen on pyrittävä aktiivisesti ja sille on oltava suotuisat 
lähtökohdat. Yrityksen henkilöstön on sitouduttava siihen. 
Kehittämisen on rakennuttava olemassa olevan toiminnan 
perustalle ja muutokset on mitoitettava yrityksen tilanteen mukaan. 
Seuraavassa on lueteltu suotuisia lähtökohtia suunnittelun 
kehittämiselle:

• Ylin johto on sitoutunut kehittämistyöhön ja tukee sitä aktiivisesti.
• Yrityksen kehittäminen on pitkäjänteistä.
• Kaikkea yrityksessä olevaa tietoa ja kokemusta halutaan 
  avoimesti käyttää koko suunnitteluprosessin ajan.
(jatkuu...)
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Kehittämisen edellytykset 
yrityksessä 2/2

• Kaikki organisaatiotasot, ammattiryhmät ja etujärjestöt kokevat 
  kehittämistyön myönteisenä ja sitoutuvat siihen.
• Suunnitteluun osallistuvat ymmärtävät suunnittelun tavoitteet ja 
  reunaehdot sekä taloudelliset, tekniset ja ajankäyttöön liittyvät 
  vaatimukset.
• Suunnittelijat ymmärtävät, että kaikilla tuotantoteknisillä valinnoilla
  on toiminnallisia ja inhimillisiä seuraamuksia.
• Tuotantomäärien ja tuotteiden vaihtelu tai tuotantoteknologian
   monimutkaisuus edellyttävät koko organisaation osaamista.

?
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Eri ammattiryhmien rooli 
työpaikkasuunnittelussa

?

Tuotesuunnittelija

Tuotantotekn. suunnittelija

Työterveyshuolto

Työsuojeluväki
Tuotantojohto

Työntekijät

Yritysjohto

Suunnittelukonsultti

Laatupäällikkö

Työnjohto



?

22,07 
+0,003
-0,002

Tuotesuunnittelijan rooli 
työpaikkasuunnittelussa 

Nykyinen työnkuva

Uusia haasteita

Panos HSK:ssa



?Tuotantoteknisen suunnittelijan
rooli työpaikkasuunnittelussa

Nykyinen työnkuva

Uusia haasteita

Panos HSK:ssa



--- tekstin / kuvan hoitaa MK, samoin 
napeista aukeavat sivut

?Työterveyshuollon rooli 
työpaikkasuunnittelussa

Nykyinen työnkuva

Uusia haasteita

Panos HSK:ssa

Nykyinen työnkuva

Uusia haasteita

Panos HSK:ssa



?Työsuojeluväen rooli 
työpaikkasuunnittelussa 

Nykyinen työnkuva

Uusia haasteita

Panos HSK:ssa



?Tuotantojohdon rooli 
työpaikkasuunnittelussa

Nykyinen työnkuva

Uusia haasteita

Panos HSK:ssa
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J o h to

Y ritys

U u d e t tu u le t

O ik e a  k u rs s i

Yritysjohdon rooli 
työpaikkasuunnittelussa

Nykyinen työnkuva

Uusia haasteita

Panos HSK:ssa



?Työnjohdon rooli 
työpaikkasuunnittelussa 

Nykyinen työnkuva

Uusia haasteita

Panos HSK:ssa



?Suunnittelukonsultin rooli 
työpaikkasuunnittelussa 

Nykyinen työnkuva

Uusia haasteita

Panos HSK:ssa
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Laatu on ISO 

asia ja

Hyvin

Suuri

Kysymys

Yhteistyöprosessien

laadun kehitys

Laatupäällikön rooli 
työpaikkasuunnittelussa

Nykyinen työnkuva

Uusia haasteita

Panos HSK:ssa



Tuotesuunnittelijan nykyinen 
työnkuva 

Tuotesuunnittelu pitää yrityksen hengissä. Tuotesuunnittelijan 
tehtävänä on kehittää uusia, innovatiivisiä, asiakkaiden tarpeeseen 
sopivia tuotteita. Siksi usein koetaan, että "asiakas on kuningas".

Tuotesuunnittelija on kiinnostunut ja seuraa tuotantoa nähdäkseen, 
että ulos tullut tuote vastaa vaatimuksia.

Tuotesuunnittelija tuntee tuotannon tekniset mahdollisuudet, mitä 
materiaaleja ja valmistustapoja on käytettävissä.

?



Tuotesuunnittelijan uudet haasteet 
työpaikkasuunnittelussa

Tuotesuunnittelija ymmärtää, että tuote määrää paljolti työpaikan 
ominaisuuksia. Hän joutuu miettimään myös, miten tuotteen saa 
sellaiseksi, että se on helppo, tehokas ja terveellinen valmistaa. 
Tätä varten tuotesuunnittelija joutuu selvittämään, mikä on 
terveellistä ja millaisia kokemuksia aiempien ratkaisujen 
valmistettavuudesta on.

Tarvitaan siis kokemuksen keruuta ja muiden osaamisalueiden 
hyödyntämistä, joten suunnitteluun tulee mukaan enemmän 
yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä.
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Tuotesuunnittelun panos HSK:ssa

Tuotesuunnittelija:
• Kerää tuotannosta ja tuotantotekniikan suunnittelusta tietoa, mitä 
tavoitteita ne asettavat tuotesuunnittelulle
• Hakee palautetta tuotteen valmistettavuudesta ja sen 
kehittämisestä
• Yrittää kiireestään huolimatta toteuttaa aina välillä esille nousevan 
idean kokeilemalla itse tuotteen valmistusta
• On mukana tuotantotekniikan suunnittelussa

?



Tuotantotekniikan suunnittelijan 
nykyinen työnkuva

Tuotantoteknistä suunnittelijaa ei yrityksistä taida juuri löytää tällä 
nimellä. Sen sijaan on menetelmäsuunnittelijoita, 
tehdassuunnittelijoita, layoutsuunnittelijoita, 
mekaniikkasuunnittelijoita, automaatiosuunnittelijoita ...  Joukon 
kirjavuus kuvaa työnkuvankin kirjavuutta: pitää osata kaikenlaista. 
Isommissa yrityksissä toimii siksi suunnittelutiimi.

Tuotantoteknisen suunnittelijan tehtävänä on suunnitella, miten 
tuotteet valmistetaan eli pääkohde on tekniikka. Työtä kuvaa 
parhaiten monipuolinen  kiireisyys. 
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Tuotantoteknisen suunnittelun 
uudet haasteet

Yhteistyömäinen toiminta on kovasti erilaista kuin puhdas tekninen 
suunnittelu. Suunnittelussa on erilaisia näkemyksiä ja osa niistä on 
vieläpä työläästi tongittava esiin. Suunnittelussa tarvitaan aiempaa 
enemmän ryhmän vetämisen taitoja.

Mukana suunnitteluryhmissä on myös tietäviä ihmisiä, suunnittelija 
ei enää voi olla ylin asiantuntija vaan tasavertainen kyselijä. 
Tuotantotekniikka kehittyy huimalla vauhdilla, aika ei tahdo riittää 
perässä pysymiseen.

Ja kiitosta paremmasta työstä ei kuitenkaan saa: valitusten määrä 
on vakio. 

?



Tuotantotekniikan suunnittelun 
panos HSK:ssa

Tuotantoteknisen suunnittelijan panos hyvän suunnittelutavan 
käyttämisessä on ratkaiseva, tätä suunnittelutyötähän koko 
kokoonpanoteollisuuden projektissa on yritetty ja onnistuttukin 
kehittämään. 

HSK-maista panosta tarvitaan suunnittelun kaikissa vaiheissa:
• Suunnittelun lähtötiedot kerätään monihenkisesti
• Suunnittelusta kerrotaan ajoissa, jotta muut voivat valmistautua 
  oman panoksensa antamiseen
• Suunnitelmia käsitellään yhdessä sellaisella tavalla, 
  että muutkin ne ymmärtävät
• Suunnittelusta ja toteutuksesta haetaan palautetta niin, 
  että seuraavalla kerralla pystytään parempaan.
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Työterveyshuollon nykyinen 
työnkuva

Perinteisesti työterveyshuolto ei ole juurikaan ottanut osaa 
työpaikkasuunnitteluun. Työterveyshuolto voi tarkastaa valmiita 
suunnitelmia. Se vastaa valmistuneille työpaikoille tehtävästä 
työpaikkaselvityksestä ja informoi työnjohtoa ja (parhaassa 
tapauksessa) suunnittelijoitakin työpaikoilla olevista ergonomisista 
ongelmista. 

Työterveyshuollon toiminta on tässä mielessä ollut lähinnä 
korjaavaa: suunnittelijat ovat saaneet palautteen vasta 
suunnitelman mukaisen työpaikan valmistuttua. Tällöin ongelmien 
poistaminen vaatii usein kalliita ratkaisuja ja saattaa olla jopa 
mahdotonta. 

?



Uusia haasteita työterveyshuollolle

Työterveyshuollon tulisi miettiä, miten se voisi tuoda ergonomia-
asiantuntemustaan suunnittelijoiden avuksi jo 
suunnitteluvaiheessa. Tällöin ergonomian kannalta huonot ratkaisut 
huomataan ja korjataan ajoissa eikä työpaikkoja tarvitse viilailla tai 
rakentaa moneen kertaan.

Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että työterveyshuollon on 
• Tutustuttava suunnittelijoiden ajatustapaan ja työhön
• "Markkinoitava" oma osaamisensa suunnittelijoille ja 

pystyttävä osoittamaan, että yhteistyöstä on hyötyä
• Oltava selvillä siitä, mitä yrityksessä on tekeillä, eli onko 

käynnissä suunnitteluprojekteja, joissa olisi hyötyä 
työterveyshuollon konsultoinnista

?



Työterveyshuollon panos HSK:ssa

Työterveyshuolto voi panostaa työpaikkojen suunnittelussa mm. 
seuraaviin asioihin:

• Suunnittelun alussa terveydellisten tavoitteiden tarkentaminen
esimerkiksi "vanhojen" vastaavanlaisten työpaikkojen avulla

• Suunnittelijoiden konsultoiminen ergonomiakysymyksissä 
(tiedon lähteistä informoiminen, valmiin tiedon tarjoaminen)

• Osallistuminen (ainakin osaan) suunnittelupalavereista 
ergonomia-asiantuntijan  roolissa

• Palautteen antaminen suunnitelmista
• Käyttöön otettujen uusien työpaikkojen arvioiminen ja 

palautteen  välittäminen  erityisesti suunnittelijoiden tietoon.

?



Työsuojelun nykyinen työnkuva

Työntekijöiden ja toimihenkilöiden valitsemat työsuojeluvaltuutetut 
ja työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö ovat paljon vartijoina: 
he
• Pitävät jatkuvaa yhteyttä työpaikkaan ja tarkkailevat 

työolosuhteiden kehittymistä
• Pitävät yhteyttä viranomaisiin ja työnantajaan
• Seuraavat, mitä uutta tapahtuu työsuojelun ja -turvallisuuden 

rintamalla
• Toimivat yhteistyössä työterveyshuollon kanssa 

(työpaikkaselvitykset muun muassa)
• Neuvotelevat työnantajan kanssa laitehankinnoista, 

rationalisoinneista ja muista muutoksista, jotka 
vaikuttavat työhön

?



Työsuojelun uudet haasteet

Työsuojelulla on (aiheetta vai aiheesta?) sellainen maine, että se 
keskittyy ongelmien etsimiseen. Työympäristön 
kehittämismahdollisuuksien löytäminen sekä tuotannon että 
ihmisen kannalta onkin työsuojelulle kenties vielä haastavampi 
tehtävä.

Työpaikkojen suunnitteluun osallistuminen on ennaltaehkäisevää 
toimintaa, kun taas vikojen etsiminen on korjaavaa toimintaa. Miksi 
hommia ei tehtäisi kerralla kuntoon?

?



Työsuojeluväen panos HSK:ssa
 
Työsuojelun panos työpaikkasuunnittelussa on 

• Turvallisuustarkastelun tuominen suunnitelmiin
• Lainsäädännöstä, asetuksista ja standardeista kertominen
• Tulevista suunnitteluhankkeista kertominen (muille) 
työntekijöille
• Työntekijöiden rohkaiseminen esittämään kommentteja ja

mielipiteitä suunnittelun tueksi, joskus työsuojeluvaltuutettu 
voi joutua toimimaan postipoikana suunnittelun ja 
työntekijöiden välillä.
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Tuotantojohdon nykyinen työnkuva

Tuotantojohto koostuu päällikkötason toimihenkilöistä. Kovan 
luokan ammattimiehistä, jotka ovat joutuneet paljolti hallinnollisiin 
tehtäviin.

Heidän nykyinen roolinsa työpaikkasuunnittelussa koostuu:
• Projektin tavoitteiden asettelusta
• Projektin henkilöresurssoinnista
• Projektin seurannasta – usein lähinnä taloudellisesta

Keskijohto on paitsi "hallinnollinen" johtoporras, myös joukko 
tehokkaita toiminnan moottoreita, koordinaatoreita ja tiedonvälittäjiä.
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Tuotantojohdon uudet haasteet

Eräässä yrityksessä toimihenkilöt huomasivat, että he eivät 
(käsitteellisesti) "tee" mitään, vaan vain "vastaavat". 

Uudet monitaitoiset, matalat organisaatiot vaativat tältäkin ryhmältä 
uudenlaista osallistumista. Heillä onkin siihen varmasti kykyjä. Jos 
"suorittava porras" alkaa miettiä tuotannon suunnittelua, on 
toimihenkilöiden luonteva rooli miettiä sen suunnittelun edellytysten 
kehittämistä sekä työntekijöiden olennaisen menestystekijän, 
osaamisen ja innovatiivisuuden, kehittämistä.
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Tuotantojohdon potentiaalinen 
panos HSK:ssa

"Henkinen työ":

• Suunnitteluyhteistyötä tukevan hengen luominen osastolle

• Aktivoida alaisiaan hyvään suunnitteluun

• Tukea työpaikan kehittämistä

Resurssien jako:

• Myöntää resursseja kehittämistoimintaan ja suunnitteluprojekteihin 

  osallistumiseen

• Tukea kehitykseen tarvittavien taitojen hankkimista henkilöstölle 

  hankkimalla heille koulutusta

Osuus suunnitteluprosessissa:

• Toimia henkisenä johtajana ongelmatilanteissa, mutta jakaa suunnitteluvastuu 

  todellisille asiantuntijoille ja niille, joita suunnittelun tulos eniten koskee
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Työntekijöiden nykyinen työnkuva

Työntekijät ovat osallistuneet tulevien työpisteiden ja 
työympäristönsä suunnitteluun ehkä usein, mutta vähän. Valmiista 
työpisteistä he ovat antaneet palautetta työnjohdolle, 
työpaikkaselvitysten yhteydessä ja työpaikkasuunnittelijan sitä 
heiltä kysyessä.

Suunnitteluprojekteissa työntekijöitä yleensä edustaa 
luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu, joilla ei välttämättä ole 
suunnittelussa tarvittavaa yksityiskohtaista  tietoa työpaikasta. 
Kuitenkin työntekijällä on omasta työpisteestään 
kokemusperäisintä ja pitkäaikaisinta tietoa. Tämä on saatava 
runsaana työpaikkasuunnittelussa hyödynnetyksi.
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Uusia haasteita työntekijöille

Suunnittelussa ollaan menossa yhä osallistuvampaan suuntaan: eri 
henkilöstöryhmät ja erityisesti linja kyketään mukaan suunnitteluun. 
Työntekijän on tilaisuuden tullen mentävä rohkeasti mukaan 
suunnitteluryhmään.  Varsinkin opastajien, tuuraajien ja muiden 
kokeneiden työntekijöiden panosta tarvitaan. 

Työntekijän on ymmärrettävä suunnittelun luonne. Esitetyt ratkaisut  
eivät aina ole toteutettavissa ja suunnittelun aikajänne voi olla 
pitkäkin. Suunnittelu on myös aina taiteilua monien vaatimusten 
välillä. 

Suunnitteluun osallistumalla työntekijä voi vaikuttaa omaan 
työympäristöönsä ja monipuolistaa ja rikastaa työnkuvaansa. 
Osallistuminen tuo kuitenkin myös vastuuta: eihän "omia" tekeleitä 
ole hauska arvostella.

?



 Työntekijöiden panos HSK:ssa

Kerro esimiehellesi, suunnittelijalle tai työsuojeluvaltuutetulle, mitä 
hyvää ja huonoa työssäsi ja työpisteessäsi on. Pyri yksilöityihin 
arviointeihin. Lausumasta "Tämä on täysi susi" ei ole juuri hyötyä.

Esitä mielipiteitäsi ja kysy "tyhmiä kysymyksiä", sillä ne voivat 
aukaista suunnittelussa uusia näkemyksiä.

Yritä esittää tavoitteesi suunnittelulle mahdollisimman aikaisin, 
silloin kun kaikki ei vielä ole lyöty lukkoon.

Kysy tulevista hankkeista vaikkapa työsuojeluvaltuutetulta.

Tutustu muihin vastaavissa työpaikassa käytettyihin ratkaisuihin ja 
työtapoihin.

?



Työntekijöiden panos HSK:ssa 1/2

Suunnitteluprojektista ja sen tuloksista olisi hyvä pitää muutama 
palaveri, joissa myös työntekijät ovat mukana (ainakin edustajansa 
välityksellä). 

Tällaisia palavereja voisi olla esimerkiksi
• Suunnitteluprojektin alussa informaatiotilaisuus, jossa ovat 

mukana kaikki työntekijät, joita tulevat muutokset koskevat
• Projektin ollessa siinä vaiheessa, että voidaan esittää 

suunnitelmasta konkreettinen  kokonaisuus 
• Valmiin suunnitelman  esittely  ennen toteutuksen aloittamista 
• Toteutetun suunnitelman käyttöönoton jälkeen palautepalaveri

Mutta parasta on tietysti oikeiden työntekijöiden  aito osallistuminen  
koko suunnitteluprosessiin!

?

Seuraava sivu



Työntekijöiden panos HSK:ssa 2/2

Työntekijöiden osallistumisella saavutetaan mm. seuraavia etuja:

• Työntekijöiden asiantuntemuksen ja kokemuksen 
hyödyntäminen
• Työntekijöiden sopeutuminen ja sitoutuminen muutoksiin, kun 
he

ovat mukana vaikuttamassa
• Yritysdemokratian kirjain ja henki toteutuvat
• Työjärjestelmä tulee hyvin opituksi suunnittelun aikana
• Saadaan hyviä tuloksia!

?

Edellinen sivu



Yritysjohdon nykyinen työnkuva

Yrityksen johdon tehtävänä on viimekädessä vastata sen 
tavoitteiden saavuttamisesta. Tämä merkitsee tuottannon 
menestystekijöiden tavoitteiden asettamista, resurssien antamista 
niiden toteuttamiselle ja tavoitteiden saavuttamisen seurantaa.

?



Yritysjohdon uudet haasteet

Näkemys tuotannon menestystekijöistä on muuttunut. Siksi 
ylimmän johdonkin on muutettava toimintansa kohteita ja tultava 
aktiivisemmaksi. Siihen onkin selvästi sekä halua ja usein myös 
kapasiteettia (osoituksena tästä esim. mielenkiinto yritysjohdon 
turvallisuuskoulutukseen).
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Yritysjohdon panos HSK:ssa

• Selkeä tavoitteenasettelu
• Monipuolisen strategisen, pitkän tähtäimen ajattelun tuominen 
  työjärjestelmän suunnitteluun ja sellaisen ajattelun vaatiminen 
  myös alaisilta
• Todellinen henkinen ja resurssituki kehitystoiminnalle 
   ja osallistuvalle suunnittelulle
• Toiminnan paikallisten kehittämisprosessien ja yrityskulttuurin 
   kehityksen tuki; mm. resurssit HSK-kehittämishankkeelle
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Työnjohdon nykyinen työnkuva

Työnjohto vastaa siitä, että tuotanto sujuu työpaikoilla. Siksi 
työnjohdon tehtäviin on kuulunut myös huolehtia työpaikkojen 
toimivuudesta ja siitä, että työntekijät säilyvät riittävän terveinä 
työssään. 

Työnjohdon tehtävät vaihtelevat suuresti, se voi olla jopa 
työpaikkojen suunnittelija. 

Joissakin tapauksissa työnjohto hankkii kalusteita ja työkaluja  ja 
rakentaa työpisteitä valmiista komponenteista.
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Uusia haasteita työnjohdolle

Tuotantotekniikan monimutkaistuessa on työnjohdon koulutettava 
itseään voidakseen vaikuttaa työpaikan toimivuuteen ja sen 
suunnitteluun.

Nykyisten tuotantoajatusten mukaan työnjohtaja on hyvien 
pelaajiensa valmentaja. Työ ei ole enää käskemistä ja valvomista, 
vaan kannustamista, järjestelemistä, motivoimista ja paimentamista.
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Työnjohdon panos HSK:ssa

Työnjohtaja:

• Osallistuu suunnitteluprojektiin aktiivisesti alusta lähtien

• Välittää tuotannon kokemukset työpaikoista suunnitteluun

• Sisällyttää tuotannon vaatimukset yritysten omiin 
suunnittelunormeihin

• Rohkaisee työntekijöitä ottamaan osaa suunnitteluun ja 
  varaa heille siihen aikaa 
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Suunnittelukonsultin nykyinen 
työnkuva

Konsulteista on väännetty ehkä kyllästymiseen asti  vitsejä, kuten 
se, että konsultin vastuu päättyy silloin kun auton perävalot 
häipyvät horisonttiin. Ainakin suunnittelupuolella totuus on 
toisenlainen. Usein konsultti on niin "tuttu", että hän tuntee talon 
tavat. 

Konsultointi perustuu sopimukseen, joten siinä oikeastaan 
määräytyy konsultin työnkuva.
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Uusia haasteita 
suunnittelukonsultille

Uusia haasteita on konsultille sälytetty jo lakiteitse: 
työturvallisuuslain konsultin vastuupykälän tiimoilta.

Työturvallisuuslain mukaan on yrityksen ulkopuolisen suunnittelijan 
myös vastattava suunnitelmansa työturvallisuustasosta. Hänen on 
tiedettävä ne säännöt ja määräykset, jotka koskevat 
suunnittelukohdetta.
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Suunnittelukonsultin panos 
HSK:ssa

Hyvä suunnittelukäytäntö on muun muassa yhteistoimintaa. Tämä 
soveltuu konsultillekin hyvin, koska näin voidaan vastuuta "jakaa".

Hyvä tapa on selvittää tilaajan tai paremminkin käyttäjien kanssa 
laitteen käyttötapa ja yrityksen työsuojelu- tai työterveyshenkilöstön 
kanssa tai työsuojeluviranomaisilta laitteeseen liittyvät määräykset. 
Suunnitelmien hyväksyttämisellä sopivin välein voidaan vaivasta 
huolimatta myös säästää aikaa. 

Hyvä suunnittelija hakee suunnittelun lähtöarvoja ja palautetta 
tuotannosta, hyvä konsultti, joka haluaa jatkaa yhteistyötä, tehnee 
saman. 
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Laatupäällikön nykyinen työnkuva

Laatupäällikkö on nykyisin usein eräänlainen "jämäkkyyspäällikkö", 
joka huolehtii, että laitteet, työtavat ja dokumentit todella ovat 
kunnossa ja sellaisia kuin on sovittu. Hän on myös teknisten 
virheettömyystekijöiden asiantuntija.

Mutta kun aletaan puhua "toiminnan laadusta", 
"asiakastyytyväisyydestä", "ihmisistä" (!), syntyy kysymyksiä ....
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Uusia haasteita laatupäälliköille

Jos ja kun laatujärjestelmä-sana tarkoittaa yrityksen toimintatapaa 
(kuten usein nykyisin ajatellaan) ja laatukäsitys on 
prosessikeskeinen, ei laatupäällikkökään voi olla 
"tarkastuspäällikkö", vaan "kehityspäällikkö"!
(Joustavuus, pienet sarjat, innovaation tarve tekee kehittymisestä ja 
muuttumisesta yrityksen ehkä tärkeimmän prosessin.)

Siis: tuotantoprosessien kehittäjä

Siis: suunnittelun kehittäjä ja organisaation kehittäjä

Ehdottomasti siis: työpaikkasuunnittelun kehittäjä

?



Laatupäällikön panos HSK:ssa

• Yrityksen laatuperiaatteiden tuominen mukaan 
työpaikkasuunnitteluun
• Laatuajattelun tuominen työpaikkasuunnitteluun
• Yrityksen eri suunnittelualueiden oppien systematisointi ja 
virallistaminen
• Työpaikkasuunnittelun (tuotantoteknisen suunnittelun) käytäntöjen
  auditoija ja arvioija. 
• Suunnittelun arviointi- ja analysointitoiminnan käynnistäjä
• Mahdollinen "sisäinen konsultti", "moottori"  HSK-

kehittämishankkeessa 
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Mallisivuja

Seuraavilla sivuilla on kirjamme mallisivut. Niiden 
taustat on nimetty uudestaan (s ...), ettei tule 
hankaluuksia kirjoja yhdistettäessä.
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Mallisivu s Koko rullaava

(Alareunassa tilaa napeille)
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Ingressi ...
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