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Alkusanat

Tämä kansio esittelee ja antaa välineet kehittämisprosessiin, jolla työpaikkasuunnittelu
kohotetaan erityisesti kokoonpanoteollisuuden yrityksessä vastaamaan aikamme
vaatimuksia.

Työpaikkasuunnittelu on koko organisaation yhteispeliä ja ihmisten toimintaa. Sitä on
kehitettävä huolella. Siksi myös kehittämisprosessi on kokonaisvaltainen ja työtä vaativa.
Hyvin tehdyllä kehitämistyöllä voidaan kuitenkin parantaa yrityksen menestymisen
edellytyksiä merkittävästi.

Prosessin kaikki vaiheet ovat tärkeitä ja niitä voi ohittaa vain hyvästä syystä. Prosessi ei
kuitenkaan ole niin laaja, kuin kansion paksuudesta voisi päätellä: kansiota laadittaessa on
varauduttu monenlaisiin tilanteisiin, jotka eivät kaikki toistu yksittäisessä
kehittämiskohteessa. Kansion työkaluja on muutenkin sovellettava ajatuksella, valikoiden ja
muokaten.

Kansion mukana oleva levyke tarjoaa kehittämistyön vetäjälle lähes kaikki kehittämisen
"paperivälineet": osan valmiina käyttöön, osan räätälöitäväksi, osan dokumenttipohjaksi
kehittämisprosessin vaiheiden dokumentointiin.

Kehittämistyön taustaa ja perusteita on esitetty laajemmin Ergonomiatiedotteessa 4/1993,
"Työpaikan hyvään suunnittelukäytäntöön".

Kehittämisprosessi ja sen välineet on kehitetty Työsuojelurahaston osaksi rahoittamassa
tutkimuksessa yhteistyössä Salcomp Oy:n (Salo), GWS Systems Oy:n (tutkimuksen aikana
G.W.Sohlberg Oy:n Teollisuuskalusteryhmä, Jyväskylä) ja Raha-automaattiyhdistyksen
(Espoo) kanssa. Kiitokset näille yrityksille koko kokoonpanoteollisuutta hyödyttävästä
yhteistyömahdollisuudesta.

Toivottavasti sinä, lukija, saat kansiosta ideoita yrityksesi kehittämistyöhön.

Tekijät

Matti Vuori, Valtion Teknillinen tutkimuskeskus, Valmistustekniikka, PL 1701, 33101
Tampere, puh 931-3163 279, fax 931-3163 282

Jouni Lehtelä ja Martti Launis, Työterveyslaitos, Ergonomian tutkimus- ja kehittämis-yksikkö,
Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh 90-47471, fax 90-414 634
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Osa I: Kehittämisprosessi
1 Johdanto - mistä tässä on kyse?

Työpaikkasuunnittelu on yksi yrityksen menestystekijä

Työpaikkasuunnittelu on ihmisten toiminnan mukaan ottava näkökulma tuotantotekniseen
suunnitteluun. Sellaisena se käsittelee kahta yrityksen menestystekijää:

- Hyvää tuotantoteknistä suunnittelua, jonka avulla saadaan nopeasti aikaan tehokas
ja laadukas tuotantojärjestelmä. Näin saadaan tuotteet nopeasti markkinoilla ja
tuotannon toimivuudesta on varmuus.

- Hyvää työolojen suunnittelua. Viihtyvyys, terveellisyys ja turvallisuus ovat keskeisiä
aikamme vaatimuksia. Ne saadaan edullisimmin ja tehokkaimmin aikaan
tuotantojärjestelmän ja tuotantotekniikan suunnitteluvaiheessa.

Työpaikkasuunnittelulla on liitynnät myös tuotesuunnitteluun. Valmistuksen ja
tuotesuunnittelun yhteistyö koetaan kokoonpanoteollisuudessa tärkeimmäksi keinoksi siihen,
että uudet tuotteet saadaan nopeasti tuotantoon ja sellaisiksi, että ne ovat nopeat ja hyvät
valmistaa.

Työpaikkasuunnittelun kehittämisen prosessi

Työpaikkasuunnittelun kehittäminen tapahtuu konsultin ja yrityksen henkilöstön yhteistönä
yksinkertaisesti:

* Selvitetään yrityksen tarpeet: tuotantoteknisen suunnittelun ja työolojen ongelmat

* Selvitetään nykyinen suunnittelukäytäntö:  tuotantoteknisen suunnittelun tila

* Pohditaan parannusmahdollisuuksia

* Muodostetaan hallittu, nykyiset suunnittelutoiminnan puutteet korjaava ja
kehittymisen mahdollistava suunnittelutapa

* Kokeillaan sitä

* Vakiinnutetaan parannettu toiminta

Organisaatioiden kehittämisteoriassa tämä tapa nojautuu toimintatutkimuksen periaatteisiin.
Lisätietoja prosessista on luvussa 2.
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Mitä hyötyä tästä on?

Kehittämishankkeen avulla parannetaan työpaikkasuunnittelua ja luodaan edellä mainitut
menestystekijät. Välillisiä vaikutuksia syntyy johtuen prosessin luonteesta: se tukee
työyhteisön yhteistä toimintaa, yhteisen kielen luomista, toiminnan jäsentämistä . . . Eli niitä
asioita, jotka koetaan työyhteisöissä aivan keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi 1990-luvulla.
Lisätietoja hankkeen esitteessä, esittelykalvosarjassa ja Ergonomiatiedotteessa 4/1993.

Kenelle tämä kansio on tarkoitettu?

Kohteet

Kansio on suunniteltu ennen kaikkea kokoonpanoteollisuuteen. Sen esittämä
kehittämisprosessi sopii myös muuhun, ainakin valmistavaan teollisuuteen, mutta prosessin
tausta-aineistot ja periaatepohja on laadittu kokoonpanoteollisuuteen.

Yritykselle tämä kansio on tarpeellinen, jos seuraavat asiat ovat yrityksessä tuttuja piirteitä:

- jatkuvia ergonomiaongelmia
- hankaluuksia tuotannon käynnistyksessä
- työsuojelu on kallista korjaavaa toimintaa
- työpaikkasuunnittelu tuntuu kaipaavan uudelleenorganisointia
- toiminnan laatu -ajattelua halutaan laajentaa tuotannon suunnitteluun
- halutaan siirtyä osallistuvampaan suunnitteluun
- ollaan muuttamassa tai muutettu tuotannon tai tuotteiden laatua

Huomatkaa, että tämä kansio ei ole tarkoitettu työympäristöohjelmien laatijoille.
Kehittämisen kohteena tässä on tuotantojärjestelmän ja työpaikkojen kertaluonteinen
projekteissa tapahtuva suunnittelu. Ei ns. jatkuva parantaminen, jota varten on useita
muualla dokumentoituja toimintatapoja.

Paitsi kehitysprosessiin ryhtyville, tämä kansio on kiinnostavaa luettavaa myös
suunnittelusta ja organisaatioiden kehittämisestä kiinnostuneille.

Kansion käyttäjät

Kansion lukijakunta koostuu ihmisistä, jotka ovat jo perehtyneet asiaan esimerkiksi esitteen
avulla, ja alkaneet miettiä, olisiko kehityshanke hyödyllinen omalle yritykselle. Ja miten sen
voisi käynnistää.

Toinen lukijaryhmä on henkilöt yrityksissä, joissa jo aletaan toteuttaa kehityshanketta.
Kansiosta saa kuvan, mitä hankkeen eri vaiheissa tehdään. Jos hanketta vetää ulkopuolinen
konsultti, on ainakin talon yhteyshenkilön / sisäisen konsultin välttämätöntä perehtyä
kansioon.

Kolmas käyttäjäkunta on kehityshankkeita vetävät konsultit, muun muassa kansion laatijat.
Kansioon on koottu ohjeet ja työkalut prosessin vetämiseksi ja muiden ihmisten
opastamiseksi prosessiin. Kansio tarjoaa myös mahdollisuuden prosessin arviointiin ja
kehittämiseen edelleen paremmaksi, tai sovittamiseen muille aloille.
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2 Yleiskuvaus työpaikkasuunnittelun
kehittämishankkeesta yritykselle

2.1 Hankkeen runko

Yksinkertaisesti:

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

Hieman selittäen:

1) Haastattelujen avulla selvitetään nykyinen suunnittelukäytäntö. Miten suunnittelu
eri henkilöstöryhmien mielestä etenee ja keitä siihen osallistuu. Näistä kuvauksista
löydetään yhteiskeskusteluissa joukko katkoskohtia ja epäselviä toimintatapoja.

2) Yhteisissä keskusteluissa pohditaan suunnittelukäytännön
kehittämismahdollisuuksia. Eri henkilöstöryhmien kanssa käydyissä
keskusteluissa pohditaan eri ammattiryhmien roolia suunnittelussa. Keskustelujen
perusteella hahmotetaan alustava yrityksen työpaikkasuunnittelun toimintamalli.

3) Toimintamallia testataan yrityksen suunnitteluhankkeessa.

Näissä kehittämis- ja tutkimusvaiheissa selvitetään, mitkä ovat hyödyllisiä ja
toteuttamiskelpoisia keinoja suunnittelukäytännön parantamiseksi. Toiseksi
selvitetään, mitä ongelmia eri keinojen soveltamiseen voi liittyä ja mitä muuta
kehittämistä yrityksissä ne edellyttävät.
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4) Tulosten arvioinnin perusteella pohditaan toimintamallin kehittämistä ja laajempaa
käyttöön ottamista yrityksessä ja vakiinnuttamista muun muassa
toimintaohjelmien ja ohjeiden tuella.

5) Toiminnan jatkuvuutta ja tuloksia seurataan ja niitä arvioidaan määräajoin.

Prosessin keskeinen työkalu on hyvän suunnittelukäytännön "rakennuspalikkaluettelo",  joka
on kehitetty tutkijoiden pitkän kokemuksen tuloksena. Rakennuspalikoita keskustelutetaan ja
käytetään käsittelyn jäsennyksenä eri vaiheissa. Kehittämishankkeessa yritetään saada
nämä suunnittelun menestystekijät näkymään yrityksen tuotantoteknisessä ja muussa
työolojen suunnittelutoiminnassa yritykselle parhaiten sopivalla tavalla.

Lisätietoja kehittämishankkeesta saat seuraavan luvun esittelymateriaaleista.

2.2 Hankkeen toteuttajat

Hankkeessa ovat mukana seuraavat tekijät:

- konsultti, prosessin osaava vetäjä (usein yrityksen ulkopuolinen)

- yrityksen "sisäinen konsultti", moottori, yhteyshenkilö

- lähes koko organisaatio, eli kaikki, joilla on tekemistä työpaikan ja sen suunnittelun
kanssa.

Kyseessä on siis suhteellisen normaali konsultin vetämä kehitysprosessi. Sopiva konsultti
löytyy mm. tämän kansion laatijaorganisaatioista. Jos yritys päättää vetää koko prosessin
itse, tulee esiin kysymys, kuka yrityksessä on sopiva vetäjä hankkeelle. Yrityksissä ei
useinkaan ole yhtä henkilöä, joka hallitsisi koko HSK-kentän ja samalla voisi ohjata
toiminnan kehittämisprosessia. Ongelma onkin valita sopiva "moottori" - prosessin
organisoija, joka osaa löytää sopivat seminaarin osallistujat ja vetäjät, ja sopivat ihmiset
muihin tarpeellisiin toimiin.

Tarkastellaanpa "sisäisen konsultin" vaatimuksia:

1 Valtaa: pystyy valitsemaan ihmisiä tehtäviin; muutkin kokevat, että hänen pyyntönsä
on yrityksen käsky.

2 Organisointikykyä: kokoukset ja seminaarit on järjestettävä kiireisille
avainhenkilöille sopivaan aikaan sopivassa paikassa.

3 Tehokkuutta: kehitysprosessi ja sen edellyttämät esimerkiksi dokumenttien
laadinnat on tehtävä ripeästi.

4 Näkemystä, perustietoja: on osattava nähdä asioiden merkitys, vaikka ne omasta
ammatillisesta näkökulmasta olisivatkin vieraita. Eli kehitysprosessin
monipuolisuuden ymmärtäminen.

5 Näkemystä, herkkyyttä: on osattava ymmärtää kehitysprosessissa esille nousevien
asioiden merkitys ja niiden oikea käsittelytapa. Jos esimerkiksi yrityksessä kipeä
saneeraus- tai tiedotusasia nousee kovasti esille, miten se hoidetaan? Eli
kehitysprosessin herkkyyden oivaltaminen.
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6 Tietoa yrityksen kokonaisuudesta: toimintojen ja ihmisten tunteminen.

7. Kehittämishalua: Kykyä nähdä puutteita ja löytää ratkaisuja, halua vaikuttaa, halua
työskennellä ihmisten kanssa, pitkäjänteisyyttä.

8 Aikaresursseja: Henkilön on voitava vapauttaa aikaansa kehitystyöhön (vaikka koko
organisaatio onkin kehitysprosessin työn tekijä). Jos kehitysprojektin tapahtumiin
kuluukin tältä "konsultilta" esimerkiksi vain 10 htpv (tämä ei ole tarkka arvio, mutta
kertonee suuruusluokan), kuluu aineiston analysointiin, yhteenveto- ja muiden
dokumenttien tekoon vielä 20 htpv. Tämäkin on itse asiassa henkilölle, jonka työtahti
ei ole sidottu tuotantojärjestelmän tahtiin, suhteellisen pieni työpanos yrityksen
kehittämiseen.

Valitkaa toteuttaja huolella!

2.3 Hankkeen työtavat ja välineet

Toimintatapoja ovat

- keskustelut, kokoukset

- strukturoidut teemahaastattelut

- seminaarit

- todellisten suunnittelutilanteiden havainnointi

Seminaareissa on tarpeen olla kaksi henkilöä. Näiden työnjako on usein seuraava:

1) Keskustelun vetäjä, teemojen esittelijä, sopimuksen etsijä

2) "Julkinen dokumentoija", fläppitauluille näkemyksiä jäsentävä ja kirjaava. Varmistaa
asioiden käsittelyn täydellisyyden (esimerkiksi että päätös tulee todella tehdyksi).
Huolehtii myös paperimuistiinpanoista.

Henkilön on osattava toimia nopeasti, herkästi ja turhia kyselemättä (paitsi tarpeen
vaatiessa).

Haastattelut ja seminaarit yleensä nauhoitetaan (ääninauhalle). Vaikka nauhoja harvoin
tarvitaankin, niin varma on aina varmaa ja vaiva tästä on pieni.

Kamera on seminaareissa hyvä olla, jos niissä käytetään seinätaulutekniikkaa: puhtaaksi
piirtämisen voi tehdä omassa työhuoneessa ja kuvat ovat mukava lisä dokumenteissa ja
artikkeleissa.

Kannettava PC-mikro, Windowsilla varustettuna on tarpeen tietokonetyökalujen esittelyissä
ja muokkaamisessa ryhmässä.
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3 Välineet ovat räätälöitäviä

3.1 Tiedostot saat disketillä räätälöitäväksi

Kaikki tämän kirjan esittelemät kehittämistyön apuvälineet ovat kirjan liitteenä olevalla
disketillä. Näin niitä voi räätälöidä tarpeen mukaan. Jokaisen välineen oikeassa ylänurkassa
lukee vastaavan tiedoston nimi. Tiedostot on laadittu yleisillä Microsoft Windows 3.1:ssä
toimivilla ohjelmilla. Tiedoston nimiliitteestä näkee, millä ohjelmalla se on laadittu:

*.doc : Microsoft Word for Windows -tekstinkäsittelyohjelma, versio 2.0

*.drw : Designer-piirto-ohjelma, versio 3.1

3.2 Tiedostojen kopiointi kovalevylle

Levykkeellä ei ole erityistä hallintaohjelmaa. Etsi sieltä tiedostot sovellusohjelmilla tarpeen
mukaan.  Tiedostot ovat ns. pakattuja, jotta ne mahtuvat levykkeelle. Niitä ei siksi voi
käyttää suoraan. Tiedostot saat "purettua" kovalevyllesi käyttämällä MS-DOSin EXPAND-
ohjelmaa.

Toimi seuraavasti:

1) Tee kovalevylle hakemisto tiedostoja varten, esim "tpskeh":
c:\> md tpskeh

2) Laita levyke levykeasemaan ja tee siitä oletushakemisto:
c:\> a:
a:\>

3) "Pura" halutut tiedosto expand-ohjelmalla. Esimerkiksi puretaan kehpakk2.doc:
a:\> expand kehpakk2.doc c:\tpskeh

4) Nyt tiedoston pitäisi olla kovalevyllä käyttövalmiina. Toista tämä kaikille tiedostoille, 
joita tarvitset.

EXPAND-ohjelman tarkemmat käyttöohjeet ovat MS-DOSin käyttöoppaasta.

3.3 Tiedostojen käyttöoikeudet

Räätälöityjä välineitä saa ilman muuta sopimusta käyttää vain kansion hankkineen yrityksen
omassa kehittämistyössä. Niissä välineissä, joissa on copyright-merkintä tai merkintä
tekijöistä, ei niitä saa poistaa. Jos teillä on välineiden käyttöideoita oman yrityksenne
ulkopuolella, ottakaa yhteyttä tekijöihin, niin keskustellaan käytön ehdoista.



11

HSK Hyvä suunnittelukäytäntö �Työpaikkasuunnittelun kehittäjän kansio kokoonpanoteollisuuteen

3.4 Kansion "sisartuote": Työpaikkasuunnittelun työkalupakki
kokoonpanoteollisuuteen

3.4.1 Työkalupakin sisältö

Työpaikkasuunnittelu tarvitsee aina tehokkaat työkalut. Laskutikku ja piirustuslauta eivät riitä
nykyaikaisessa tehokkaassa projektityössä.

Työkalut voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

- projektin aloituspalaverin pöytäkirjamalli

- työpaikan tarkastuslomake

- yritysten poissaolokustannusten merkittävyyden taulukkolaskentapohja

- tietokortti turvallisuusanalyysin menetelmistä

- luettelo hyväksi koetusta kirjallisuudesta ja

- tietoja työpaikkasuunnittelussa käytettävistä apuohjelmista.

"Työkalupakki" sisältää näitä. Siinä ei ole ohjearvoja ja standardeja. Sen sijaan pakista
löytyy tietoja, joiden avulla yritys voi tehdä omat periaatesopimuksensa ja ohjeensa, ja tietoja
miten löytää tarpeellista lisätietoa. Lakien ja standardien avulla ei muuttuvassa maailmassa
vielä menesty. On opittava käyttämään oman organisaation osaamista. Kehittämisen
lähtöajatus on, että tärkein tieto ja kokemus on olemassa yrityksen organisaatiossa, on vain
saatava toimintatapoja ja työkaluja, joilla se otetaan käyttöön.

Suurin osa pakin työkaluista on pääosin kehitetty HSK-tutkimusohjelmassa. Niitä ei
kuitenkaan pidä hyväksyä sellaisenaan, vaan räätälöidä yrityksen käyttöön. Voi olla, että
sinun yrityksesi löytää pakista vain jonkun hyödyllisen. Silloinkin pakki on tehnyt tehtävänsä.
Vaikka muista työkaluista ei välittömään käyttöön olisikaan, on niissä toivottavasti "purtavaa"
ja keskustelun aihetta.

Pakin "omistaja" yrityksessä voi olla kuka tahansa työpaikkasuunnitteluun vakavasti ja
kehittämismielisesti suhtautuva. Pakin voi myös asentaa mikroverkkoon kaikkien
käytettäväksi tai siitä voi ottaa kopioita.

Pakin tietotekninen rakenne

Työkalut ovat tietokonetiedostoina. Tämän ansiosta yritys voi tehdä niistä omat versionsa.
Suurin osa on Microsoft Windows Write -teksturin tiedostoina. Tämä teksturi on jokaisessa
PC-mikrossa, jossa on Windows. Muutama työkalu on toteutettu yleisillä
taulukkolaskentaohjelmilla.

Pakkia hallitaan ohjelmalla, jossa työkalupakin laatikot (yksi aihekokonaisuus) on omalla
näytöllään.

Writessä (tai muissa pakin käyttämissä Windows-ohjelmissa) voit muokata tekstejä, tulostaa
niitä kirjoittimelle ja tallentaa joko alkuperäisen päälle tai toisella nimellä.
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3.4.2 "Työkalupakki" kehittämisprosessin osana

Kehittämisprosessi tuottaa ajatuksia uusiksi toimintatavoiksi. Jotta nämä tavat saadaan
käynnistettyä tehokkaasti, niiden välineellistäminen tarvitsee jonkin lähtökohdan.

Esimerkki:

Tilanne:

Yrityksessä päätetään ruveta tarkastamaan yhteistyössä kokeilutyöpisteitä.

Ongelma:

Nyt tarvitaan jonkinlainen näppärä menetelmä, joka katselee asioita laajemmin kuin
pelkästään vaikka erogonomisesta tai teknisestä näkökulmasta.

Ratkaisu:

Yrityksen käytössä on Työpaikkasuunnittelun työkalupakki, jossa on valmis tarkastuslomake.
Kootaan ryhmä, joka räätälöi siitä talon tarpeiden ja toiveiden mukaisen. Konsultti auttaa
tarvittaessa räätälöinnissä.

Työkalupakilla on monta käyttöä prosessissa: 1) Mahdollisuuksien esittely: "tällaista tämä
voisi olla", 2) Kehittämisehdotusten konkretisointi: "voisi vaikka käyttää tällaista lomaketta" 3)
Välineiden laadinta uusia työtapoja tukemaan.

Pakissa on lisäksi paljon tietoa, jota halukkaat voivat itseopiskella kehittämisprosessin
sivussa.
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Osa II: Välineet prosessin eri vaiheissa

1 Esittelymateriaali
Esittelymateriaalia käytetään kaikissa prosessin vaiheissa tarpeen mukaan. Sen avulla sekä
esitellään hanketta että esitellään näkemyksiä hyvästä työpaikkasuunnittelusta.

Esittelymateriaali sopii myös yrityksen käytettäväksi yrityksen kehittämis- ja
suunnittelutoiminnan esittelyssä ja koulutuksessa.

1.1 Esite: "Työpaikkojen suunnittelukäytännön kehittäminen -
kehittämispaketti kokoonpanoteollisuuden yrityksille"

Esite (liitteenä) jaetaan kaikille kehittämisprosessiin osallistuville. Siitä voidaan tehdä
yrityskohtainen versio.

Esite on tiedostossa: hskesit2.doc

1.2 Esittelykalvosarja

Kalvosarjaa (liitteenä) käytetään soveltaen kaikissa esittelytilanteissa. Se sisältää

- kehittämistoiminnan perustelut,

- tavoitteet,

- hyödyt,

- tietoja kehittämisprosessin lähtökohdista

- tietoa nykyaikaisesta hyvästä suunnittelusta

Kalvot ovat tiedostossa hskesitk.doc

1.3 "Hyvän suunnittelukäytännön rakennuspalikoita"

Rakennuspalikat ovat keskeinen työkalu useimmissa prosessin vaiheissa. Tässä ne on
kerätty yhdelle arkille hankkeen eri tilaisuuksissa jaettavaksi (muistinvirkistystä) ja kalvolla
näytettäväksi. Palikat löytyvät myös esittelykalvosarjassa.

Teksti on tiedostossa palikat.doc
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palikat.doc

Hyvän suunnittelukäytännön rakennuspalikoita

Hyvän suunnittelukäytännön periaate on, että kaikkea saatavilla olevaa tietoa käytetään tehok-kaasti siellä,
missä tiedosta on eniten hyötyä. Tämä edellyttää kulloinkin juuri oikeiden ihmisten yhteydenpitoa. Yhteistyön
edistämiseksi tarvitaan hyvää tiedon kulkua sekä 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

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

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

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

5. Tiedotus: Tiedotetaan ajoissa ja oikeille tahoille.
- suunnitteluhankkeista tiedotetaan varhain

asianosaisille
- suunnittelun organisoinnista tiedotetaan: kuka on

vetäjä, kuka suunnittelee, mitä ja milloin
suunnitellaan

- suunnittelun vaiheista annetaan tilannetietoja

6. Vakiinnuttaminen: Laaditaan suunnittelulle
toimintalinja. Tuetaan suunnittelua toimintaohjein.
- laaditaan työpaikkasuunnittelun toimintalinjapaperi
- sovitut periaatteet liitetään muihin yrityksen

toimintaohjeisiin: laatujärjestelmään,
projektiohjeisiin ja koulutusohjelmaan

- toimintatapoja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti
- laaditaan suunnittelun ja arvioinnin työkaluja
- kootaan ja laaditaan ohjeita yrityksen tyypillisiin

suunnittelukohteisiin
- raportoidaan onnistuneista hankkeista
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1.4 Oheismateriaali

Jos yrityksessä halutaan perehtyä kehittämisprosessin ajatusmaailmaan tarkemmin, voidaan
halukkaille antaa esimerkiksi seuraavaa materiaalia:

* Ergonomiatiedote 4/1993, Työpaikan hyvään suunnittelukäytäntöön

Kokoonpanoteollisuuden kehittämishankkeiden taustan ja periaatteiden kuvaus.

* Ergonomiatiedote 1-2/1994, Hyvä suunnittelu - yhteistyötä ja osaamista

Hyvä suunnittelukäytäntö - tutkimusohjelman loppuyhteenveto. Tiedotteen mukana
seuraa levykkeet hyperkirja Hiskiin.

* Hyperkirja Hiski:

Hyperkirja Hiski on uudenlainen tietotekninen toteutus HSK-ohjelman tuloksista.
Sisältää taustaa, ajatuksia tuloksia ja kertomuksia sanoin ja kuvin, käyttäjän itse
haluamassa järjestyksessä.

* HSK - kokoonpanoteollisuuden suunnittelun kehittämisprojektin työraportit:

Esitteen (liitteenä) takasivulla on luettelo näistä. Työraportit ovat projektin käyttöön
laadittuja ei-julkaistuja monisteita, joista voidaan ottaa kopioita tarvittaessa. Niiden
keskeisin sisältö on hyödynnetty muissa ohjelman julkaisuissa ja tuotteissa.
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2 Keskustelut kehittämistyön
aloittamisesta
2.1 Vaiheen merkitys, tapahtumat ja työkalut

Tässä vaiheessa on seuraavia tavoitteita:

* selvittää yrityksen kehitystarpeet

* saavuttaa eri henkilöstöryhmien tuki aloitettavalle kehittämishankkeelle

* luoda yhteinen käsitys kehittämisen syistä ja kohteista

* luoda yhteinen käsitys, mitä tarkoitetaan työpaikkasuunnittelulla (se on usein heikosti
jäsennettyä yrityksissä)

Nämä saavutetaan erilaisissa palavereissa, joissa keskustellaan hankkeesta, sen
edellytyksistä yrityksessä ja sen toteutustavasta.

Palaverit täytyy suunnitella tapauskohtaisesti. Kuitenkin muistaen, että kaikkien
työpaikkasuunnittelun kannalta olennaisten henkilöstöryhmien ja työpaikkasuunnittelun
avainhenkilöiden kanssa on keskusteltava perusteellisesti ja saatava selkeä kannanotto
tuesta hankkeelle.

Seuraavassa on työkaluja tähän vaiheeseen. Niissä on tarkoituksella päällekäisyyttä. Käytä
niitä, jotka tuntuvat sopivan tilanteeseen.

2.2 Yrityksen analysointia ja arviointia: Yrityksen taustatietojen
hankinnan tarkistuslista

Näiden avulla kerätään tietoja, joiden perusteella suunnitellaan haastattelut ja
yhteiskeskustelut. On löydettävä ihmiset, jotka tietävät näistä asioista. Tarkistuslista
palavereissa käytettäväksi: onko kaikki tarpeellinen lähtötieto kerätty, jotta hanke voidaan
aloittaa turvallisesti?

Lomake on tiedostossa esiselv.doc
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Yrityksen taustatietojen hankinnan
tarkistuslistaesiselv.doc

Tietoja, joiden perusteella suunnitellaan haastattelut ja yhteiskeskustelut.

Tieto Tilaisuus, tiedot Yhteyshenkilö,
vastuuhenkilö

Viitteet

Strategia ja tuotantotapa

Mitkä ovat yrityksen perusarvot (usko,
visiot) liittyen tuotteisiin, tuotantoon,
työsuojeluun

Millainen on yrityksen organisaatio. Miten
tuotannon henkilöstö on organisoitu.
Paljonko työnjohdolla on työntekijöitä?

Miten suunnittelu etenee, kuka
suunnittelee (erikoissuunnittelijat, oto,
ulkopuoliset)? Missä suunnittelijat
siiaitsevat?

Mikä on yrityksen tuotantotapa, (JOT,
Lean, imuohjaus, eräkoko). Paljonko on
työn osuus tuotteesta? Mikä on
palkkaustapa. Pyöriikö laatupiirit, toimiiko
aloitetoiminta?
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Toiminnan kehittäminen

Onko tuotannon muutos-, kehitys- tai
laajennushankkeita (projekteja) vireillä?

Millaisia käsitteitä erilaisista hankkeista
käytetään? Millä tavoilla "suunnittelu"-
sanaa käytetään?

Mitä toiminnan kehityshankkeita
yrityksessä on viime aikoina ollut, on nyt
käynnissä, on suunnitteilla? (esim.
laatujärjestelmä, "Kerralla valmis",
koulutusohjelmat, suunnittelun
hajauttaminen)

Mihin näillä hankkeilla on pyritty, miksi
niihin on lähdetty, mihin on päästy?
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Laatuajattelu

Mistä laatu muodostuu, mitkä ovat teillä
laadun tukipylväät (miten te teette
laadun)?

Mitä toimintatapoja ja työkaluja käytetään
laatuun pyrittäessä (miten se yrityksessä
saadaan aikaan)? Miten laatua
yrityksessä mitataan? (tiedot asiakkaiden
tarpeista, tiedot asiakkaiden kokemasta
laadusta, tuotteen laatu, toiminnan laatu,
henkilöstön koulutus, työilmasto,
palkitseminen ja tunnustus,
laadunparannusryhmät, laatujohtaminen,
julkisuus, laatutyön työkalut)

Miten suunnittelulla vaikutetaan tuotannon
laatuun ja joustavuuteen?

Mitkä ovat nykyiset laatukustannukset
(Palautuvia tuotteita, reklamaatioita
tuotteista, tuotannossa korjattavia
tuotteita, hylkyjä, hävikki, laadunvarmistus
itse)

Mikä on kustannuksissa ihmisten
osaamisen osuus ja työpaikkojen laadun
osuus?

Paljonko on tuotantohäiriöitä, mikä niissä
on työntekijöiden osaamattomuuden
osuus?

Miten varmistetaan työpaikkasuunnittelun
laatu?

Mihin asioihin pitää kiinnittää huomioita,
kun tarkistetaan työpaikkasuunnitelmia,
jotta työpaikka olisi laadukas?

Miten tuotesuunnittelussa otetaan
huomioon tuotteen valmistaminen?

Onko mielessä erityisiä suunnittelun hyviä
ja huonoja esimerkkejä yrityksen sisällä?
Mitä hyvää/huonoa niissä oli? Miksi meni
niinkuin meni?
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Seuranta

Onko tehty työilmapiiritutkimuksia, miten
niitä on hyödynnetty?

Onko jatkuvaa tapaturma- ja
poissaolokustannuslaskentaa? Mitä
kustannuksia mukana, kuka ylläpitää,
miten käytetään?

Henkilöstön kehittäminen

Mitä tavoitteita johto asettaa
kehityshankkeille?
- yleensä
- henkilöstön

Millainen kuva on eri henkilöstöryhmien
valmiuksista ja asenteista
suunnittelukäytännön kehittämiseen?
Onko ollut pettymyksiä tai suuria voittoja?
Onko erityisesti jokin henkilöstöryhmä
jäänyt syrjään, miksi?

Paljonko työaikaa käytetään koulutukseen
ja projekteihin osallistumiseen?

Onko "henkilöstö on yrityksen tärkein
voimavara"? Miten ajatus toteutuu ja
näkyy töitten muotoilussa? Miten sitä on
vaalittu toiminnassa?

Miten suhtaudutaan Hyvän työn
käsitteisiin?
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Mitä kehitystarpeita on
työpaikkasuunnittelussa nähtävissä?

Millaisia koulutusohjelmia on meneillään
ja suunnitteilla, joihin on kytketty tai
voitaisiin kytkeä työpaikkasuunnittelu?
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2.3 Kaavio suunnittelukäytännön kehittämisohjelman vaiheista
ja resurssiarviot

Hankkeen vaatimat resurssit ovat yritykselle tärkeitä. Tässä kaaviossa näkyvät
resurssitarpeet prosessin eri vaiheissa. Resurssitarpeet ovat vain arvio. Arviota on siksi
syytä tarkentaa, kun tulee lisätietoja prosessiin osallistuvista henkilöistä ja ammattiryhmistä.

Huomatkaa, että mukana ei ole sisäisen konsultin resursseja. Samoin kehittämisprosessin
käynnistämän kehitystyön (työvälineiden laatiminen, toimenpiteiden suunnittelu) resursseja
ei ole kuvaan merkitty, koska ne ovat täysin tapauskohtaiset.

Kaavio on tiedostossa restarv.doc
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 Kehittämishankkeen vaatimat resurssit restarv.doc

Esipalaveri 1
* keskustelu 3 henkeä  x 2 h

|
Yrityksen sisäinen konsultti (monta!) h

|
Esipalaveri 2
* pienseminaari 4 henkeä  x 2 h

|
Kehitysprosessin käynnistys
* yhteisseminaari 10-20 henkeä  x 2 h

|
Suunnittelun nykytilan analysointi
* haastattelut 8-12 henkeä x 2 h
* yhteisseminaari 8-12 henkeä  x 3 h

|
Kehitysmahdollisuuksien käsittely
* ryhmäkeskustelut   8 henkeä x 2 h
* yhteisseminaari 10 henkeä x 3 h

|
Suunnittelun
toimintamallin kehitys
* valmisteluryhmä 4 henkeä
x 4 h
* seminaari 8 henkeä x 1,5 h

Muut tarvittavat
kehitysprosessit
* suunnitteluohjeet
* suunnittelumenetelmät
* palautemenetelmät(esim.
työpaikkaselvitys)

Tarvittava täydentävä
koulutus
* ergonomia
* ongelmanratkaisu
* tms

|
Toimintamallin ja menetelmien käyttö työpaikkojen
kehittämisessä
* kokeilu projektissa
* oman vetäjän aktiivinen panos

|
Toimintamallin arviointi ja jatkokehitys
* projektiryhmän haastattelu 6-8 henkeä  x 2 h
* yhteisseminaari 8-12 henkeä  x 2 h

Yhteensä: n. 1,5 henkilötyökuukautta + sisäisen konsultin panos ja yksittäisten
kehittämistoimenpiteiden resurssitarve (nämä selviävät vasta prosessin kuluessa)
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2.4 Alustava esittelypalaveri johdolle: teemaluettelo

Luettelo keskusteluteemoista palaverissa, jossa hanketta esitellään yrityksen tai yksikön
johdolle. Palaverissa on tavoitteena saada johdolle oikea kuva esitettävästä hankkeesta ja
myönteisyys jatkoselvittelylle. Selkeää suostumusta hankkeeseen ei aina voi toivoa
ensimmäisissä keskusteluissa, koska yrityksissä halutaan ensin keskustella niiden kanssa,
joita asia käytännössä koskee.

Kehityshankkeen tavoite:

Kehittää yrityksen tuotantotoiminnan (työpaikkojen) suunnittelua.

Vaikutusalueet:

Ongelmien ratkaisu oikeassa suunnitteluvaiheessa

Luonteva yhteistyö ja tiedonkulku

Käyttäjien tietojen käyttö ja joustavuuden lisääntyminen

Sopivien menetelmien (tietotekniikka) käyttö tarvittaessa (esimerkkejä
Työpaikkasuunnittelun työkalupakista)

Selvitettäviä teemoja:

Arvioidaan henkilöryhmien valmiuksia ja asenteita suunnittelukäytännön
kehittämiseen, jotta löydetään ne henkilöiden tai henkilöstöryhmien toimintaan
liittyvät ongelma-alueet, jotka voisivat estää suunnittelukäytännön kehittämistä

Arvioidaan yrityksen tuotantotapaa, taloutta, suunnittelukäytäntöä ja kulttuuria,
koska suunnittelukäytännön kehittämisen tarpeellisuus tai mahdollisuus riippuu
myös yrityksen rakenteesta ja toiminnasta

Selvitetään yrityksen näkemys henkilöstön kehittymisestä: miten käsitetään ja
noudatetaan yleisesti hyväksyttyä periaatetta "henkilöstö on yrityksen tärkein
voimavara".

Palaverin välineet:

- esite

- esittelykalvot

- Työpaikkasuunnittelun työkalupakki

- edelliset välineet: analysointilista ja resurssitarvearvio
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2.5 Työpaikkasuunnittelun kehittämisen suhteet muuhun
yrityksen kehittämistoimintaan

Palaverissa selvitellään tuotannon kehittämistarpeita ja -toimintaa keskijohdon
näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää kehittämishankkeen paikka muiden
kehittämistoimien joukossa: laatu, tuottavuus, koulutus, organisaatiomuutokset...

Tämä yrityksen kehittämisen ammattilaisten kanssa pidettävä palaveri ei aina ole
välttämätön eikä mahdollinenkaan.

Seuraavassa on palaverin teemoja, myös kalvona käytettäväksi. Käytä myös edellä olevaa
"Yrityksen taustatietojen hankinnan tarkistuslistaa"

Tiedosto: suliko.doc
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suliko.doc

Työpaikkasuunnittelun kehittämisen suhteet muuhun
yrityksen kehittämistoimintaan

Mukana (esim.): tehdas/menetelmäsuunnittelun päällikkö

tuotantopäällikkö

laatupäällikkö

koulutuspäällikkö

tuotesuunnittelupäällikkö

työsuojelupäällikkö

Tätä haluamme kuulla:
* Mitä kehityshankkeita yrityksessä on parhaillaan menossa, tulossa

ja juuri päättynyt (esim. laatujärjestelmä, koulutusohjelmat). Kuka
näistä vastaa?

* Miten suunnittelulla ja sen kehittämisellä voidaan vaikuttaa
tuotannon laatuun ja joustavuuteen?

* Onko jatkuvan parantamisen filosofia käytössä (laatupiirit tms.)?

* Kuvaa tuotannonsuunnitteluprojekti, joka meni kannaltasi hyvin.
Miksi?

* Kuvaa tuotannonsuunnitteluprojekti, joka meni kannaltasi huonosti.
Miksi?
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2.6 Sisäisen konsultin valinta

Seuraavassa on suuntaviivat talon oman konsultin valintaan. Yhteenvedonomainen
muistilista ja kalvo perusteluista.

Tiedosto: konsva.doc
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konsva.doc

Yrityksen oma vastuuhenkilö työpaikkasuunnittelun
kehittämishankkeeseen: ns. sisäinen konsultti
Kehityshankkeen läpiviennille on erittäin edullista, jos yrityksessä on
"HSK-aatteen" kannattajan ja puolestapuhujan. Henkilön, joka toimii
aktiivisesti työjärjestelmän kehittämiseen tähtäävästi.

Edellytykset:

- Kokee työpaikkasuunnittelussa olevan kehityksen varaa

- Kokee työoloissa olevan kehittämisen varaa

- Haluaa olla kehitystyössä mukana

- On sellaisessa asemassa organisaatiossa, että häntä kuunnellaan.
Organisaatiosta riippuen esim. seuraavia: laatupäällikkö,
työterveyslääkintävoimitelija, tehdassuunnittelupäällikkö, jopa
työsuojelupäällikkö tai toimitusjohtaja!

Tehtävät hankkeessa:

• Yhteyshenkilö yrityksen ja ulkopuolisten konsulttien välillä

• Hankkii tietoja ja materiaalia prosessin alkuvaiheessa (perustelumateriali ja sen tulkinta).
Antaa ulkopuolisille konsulteille tietoja, selvittää asioita.

• Organisoi tilaisuudet, auttaa yhteydenotoissa. Jakaa materiaalit

• Pohjustaa avainhenkilöitä hankkeeseen (tietokeskus yrityksessä)

• Toimii konsultin tukena esittelypalavereissa.

• Motivoi muita positiivisella asenteellaan

• Kertoo talon ongelmistakin

• Huolehtii, että hankkeessa toimitaan yrityksen tarpeiden mukaisesti

• Huolehtii osallistujille annettavien tehtävien toteutuksesta ("piiskuri"). Jos tarvitaan
ulkopuolista apua, hankkii sitä

Kuka olisi sopiva henkilö?
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2.7 Hyväksymis / käynnistyspalaveri yksikön johdon kanssa

Palaveri sopii tilanteeseen, jossa on jo sovittu hankkeen käynnistämisestä. Palaverissa

* esitellään (ehkä monille jo toista kertaa) hanketta, sen taustoja ja tavoitteita

* keskustellaan kehittämistarpeista ja yrityksen toiminnasta

* selvitetään avainhenkilöt hankkeen kannalta

* määritellään raamit hankkeelle: johdon seuranta, yhteys- ja vastuuhenkilöt

Etukäteisinformaatio:

- HSK:n perusteet (Esite "Työpaikkojen suunnittelukäytännön kehittämishanke
yrityksessä)

- Aiempien palaverien muistiot

Mukana palaverissa:

- Yksikön johtaja, tuotannonjohto, henkilöstöjohto ja suunnittelujohto

Palaverin sisältö:

Hankkeen esittely:

- Esitellään hanke (Esittelykalvot)

Keskustelu yrityksen työjärjestelmästrategiasta:

- Ne "Yrityksen taustatietojen hankinnan tarkistuslistan" kohdat, joista ei ole tullut
selvyyttä

- Aiemmissa palavereissa esiintulleet asiat kertauksena (miten tukevat tätä hanketta)

* Mitkä ovat yrityksen perusarvot (usko, visiot)

* Mitä toiminnan kehitys- tai muutoshankkeita on käynnissä, tulossa tai suunnitteilla?
(esimerkiksi laatujohtaminen)

* Vireillä olevat tuotannon muutos-, kehitys- tai laajennushankkeet (projektit)? Mihin
päästään kokeilemaan?
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* Millainen kuva on eri henkilöstöryhmien valmiuksista ja asenteista
suunnittelukäytännön kehittämiseen? Onko ollut pettymyksiä tai suuria voittoja?
Onko erityisesti jokin henkilöstöryhmä jäänyt syrjään, miksi?

* Onko "henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara"? Miten ajatus toteutuu ja näkyy
töitten muotoilussa? Miten sitä on vaalittu toiminnassa?

* Mitä ymmärretään yrityksessä "Hyvällä työllä" ja "Hyvällä tuotannolla"?

Hankkeen tavoitteet johdon kannalta:

- Mitä kehitystarpeita on työpaikkasuunnittelussa nähtävissä

- Mitä tavoitteita johto asettaa kehityshankkeelle?

Lopputulos: paperi, jossa todetaan:

- Kehitystyön tavoitteet

- Jatkotapa

- Määritellään, miten johto seuraa hanketta

- Määritellään sisäinen konsultti hankkeelle

- Miten tiedotetaan kehityshankkeesta (missä tiedotusvälineessä, milloin, kuka vastaa)

- Mistä suunnitteluhankkeesta saadaan kokeiluprojekti

Välineet:

- esite

- esittelykalvot

- "Yrityksen taustatietojen hankinnan tarkistuslista"
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2.8 Käynnistyspalaveri "kaikkien" kanssa

Tilaisuudessa kerrotaan hankkeesta kaikille, joita se koskee. Mukaan pyydetään:

- tuontantojohto

- tuote- ja työpaikkasuunnittelun johto

- suunnittelijoita (layout, menetelmä, tuote)

- työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu

- työterveyshuolto

- työntekijöitä (ne, jotka tulevat olemaan mukana prosessissa)

- tuotannon tukiryhmiä, kuten tehdaspalvelu

Vielä kerran kerrataan, mistä on kyse:

- hankkeen taustat, syyt, hyödyt

- syyt ja tavoitteet yrityksen kannalta

Kerrotaan, miten hankkeessa toimitaan:

- vaiheet

- eri henkilöiden roolit (erityisesti sisäisen konsultin ja ulkoisten konsulttien roolit)

Kerrotaan, miten hanke aloitetaan? Mikä on ensimmäinen vaihe. Eli:

"ensi viikolla aloitetaan haastattelut. Moni teistä on niissä mukana. Sisäinen konsultti
XX lähettää tarkempia tietoja muutaman päivän päästä. Tapaamisiin."

2.9 Prosessin käynnistämisen edellytysten tarkistus

Kyseessä on kehittämisprosessi, jossa kehittämistiimiä ohjataan hienovaraisesti kehityksen
tiellä. Tällainen prosessi on herkkä. Siksi on tärkeää, että kehittämisryhmä (ulkoiset ja
sisäiset konsultit) miettivät tässä vaiheessa ja matkan varrella, ovatko kehittämistyön
edellytykset voimassa?

Keskustelun pohjaksi olemme laatineet kalvon, jossa esitellään työpaikkasuunnittelun
kehittämistiimin tuloksellisuuden edellytyksiä. Se on tiedostossa ryketu.drw.
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Suunnittelukäytännön kehittämistiimin
tuloksellisuus =

Yhteiset ja ymmärretyt tavoitteet
                   X
Osallistujat kokevat asian tärkeäksi
                   X
Organisaatio kokee asian tärkeäksi: varataan
riittävästi aikaa
                   X
Yhteisen työstämisen määrä ja osallistumisen
kattavuus
                   X
Sopivat työtavat, joilla ryhmä työskentelee
tasa-arvoisesti, avoimesti ja tehokkasti
                   X
Taitava ryhmän vetäjä, ohjaaja
                   X
Osallistujien luottamus kehittämisprosessiin, vaikka
ongelmia välillä tulisikin
                   X
Riittävä tietopohja ja yhteinen kieli liikkeelle lähdettäessä,
jotta osataan puhua asioista ja pystytään oppimaan lisää
                   X
Huomion suuntaaminen yhteisiin asioihin

_________________________

Kertomerkki (X) merkitsee sitä, että kaikki nämä ovat
välttämättömiä!

Miettikää: onko kaikki nämä kunnossa meillä?

ryketu.drw
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3 Nykytilan analysointi

3.1 Haastattelut

Haastattelujen organisoinnin suunnittelulomake

Haastattelujen organisointia helpottava lomake on tiedostossa haastorg.doc.

Haastattelulomake:

Strukturoitu teemahaastettelulomake. Jäsennetty "rakennuspalikoittain". Lomakkeen
laajuuden vuoksi se on liitteenä.

Haastattelujen tavoitteena selvittää:

- nykytilan "ulkoiset puitteet"

- "rakennuspalikoiden" toteutuminen

- ristiriidat ja jo koetut kehitysmahdollisuudet

Haastattelussa on kaksi osaa:

1) Suunnitteluprosessin, organisoinnin ja "objektiivisten" taustatietojen selvittäminen

2) Suunnittelutoiminnan selvittäminen. Tämä on jäsennetty "rakennuspalikoittain"

Haastattelulomake on tiedostossa: kekahaas.doc

Haastateltavan osallistuminen suunnitteluun: kohteet ja tavat

- Täytetään osana em. haastatteluja, tästä on maininta haastattelulomakkeessa.

- Tarkoituksena on tiedonkeruun ohella palauttaa haastateltavien mieleen, että suunnittelun
lopputulokseen vaikutetaan monella tavalla, ja että työpaikan kokonaisuus on seurausta
monissa vaiheissa tehdyistä suunnitteluratkaisuista. On hyödyllistä täyttää lomake
keskustellen, sillä tässä vaiheessa hahmottuu jo suuressa määrin suunnittelutoiminnan
kokonaisuus.

- Kohteet ja osallistumistavat matriisina: haastattelujen jälkeen voidaan samaan matriisiin
tehdä yhteenveto a) kaikista, b) ammattiryhmittäin c) tarpeen mukaan!

Matriisi on tiedostossa suunmat3.drw
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HSK-haastettelujen organisointi haastorg.doc

Yritys: ______________________________________

Yhteyshenkilö haastettelujen sopimisessa / järjestämisessä: _______________________

Haastattelu / keskustelukierros:

� Suunnittelutoiminnan nykytila ja henkilökohtaiset kokemukset
� Suunnittelun kehitysideoista keskustelu
� Suunnittelun arviointikeskustelut
� Muu, mikä___________________________________________________

Haastettelupäivä: ______________

Henkilö tai henkilöt Tehtävä(t) yrityksessä Kellonaika ja
paikka

Haastattelija
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Osuus suunnittelussa

Haastateltava:
_________________

Yritys ____________________ Pvm:_____________ Haastattelija____

Suunnittelun kohde

"Suunnittelu" voi tarkoittaa myös valintaa ja hankintaa

13 Muu? Mikä?

12 Huolto, kunnossapito ja 
    siivous

11 Työnopastus ja koulutus

10 Työmenetelmät (valmistuksen)

9  Kalusteet

8 Käsityökalut, apuvälineet ja jigit

7 Työpisteen koneiden, kalusteiden, 
   välineiden sijoittelu (layout) 

6 Koneet ja laitteet

5 Kuljetukset, varastointi, 
   tuotannon ohjaus

3 Yleinen layout (hallin layout)

2 Tuotantoprosessi

1 Tuotekehitys, tuotesuunnittelu

4 Rakennussuunnittelu (LVIS, 
   rakenteet, valaistus)

Nykytilan haastattelulomakkeen liite.
Kopio jokaiselle.

Vastaukset:
"tyhjä" = ei koskaan
1 joskus
2 yleensä
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3.2 Nykytilan arviointi

3.2.1 Nykykäytännön (projektikäytännön) esittäminen graafisesti:
projektien vaiheet, tapahtumat

Kuva laaditaan nykytilan analyysin pohjalta ja purkuseminaarissa esitettäväksi. Kuvan ei
tarvitse olla lopullinen, koska sitä voi ja pitääkin täydentää seuraavassa yhteistilaisuudessa,
jossa käsityksistä keskustellaan.

* Piirrä projektien etenemistä ja ammattiryhmien mukaantuloa kuvaava kaavio -
mahdollisesti eri kuva tuotesuunnitteluprojektille ja tuotannonkehitysprojektille

* Ajallisesti etenevä

* Merkitse erityisesti
- lähtökohta, aloite

- esisuunnittelu
- suunnittelupäätös
- laajat tiedotukset

- valmistuksen mukaantulo tuotekehitykseen (valmistettavuus,
kokoonpantavuus)
- työntekijöiden, työsuojelun ja tth:n mukaantulo
- menetelmätkin, jos niissä erityistä
- toimintaperiaatteet eri vaiheissa
- kokeilut, protot
- toteutuksen aloitus
- korjailu
- seuranta

Seuraavalla sivulla on kaksi esimerkkiä malliksi. Niiden jälkeen on tyhjä sivu kuvaa varten.
Kopioi siitä kalvo.

Kuva on tiedostossa projkuva.drw (sisältää muissakin tilanteissa käyttökelpoisia symboleja.)
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Työpaikkasuunnitteluprojekti 
- kuva haastattelujen pohjalta
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Yritys / yksikkö:
Projektityyppi:

Vastaako tämä teidän käsityksiänne? 
Onko tässä jotain yllättävää?

Työpaikkasuunnitteluprojekti 
- kuva haastattelujen pohjalta
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Työpaikkasuunnitteluprojekti 
- kuva haastattelujen pohjalta

Liiallinen määrä tekstiä kuvassa tekee siitä huonosti ymmärettävän.
Kuvasymboleita (kuvakkeita, ikoneja) voi usein käyttää tekstin sijaan.
Ohessa esimerkkejä. Kuvia valitessasi muista, kenelle kuva on laadittu.

Aloite, idea

(Projektin) käynnistys

Pohdinta Suunnittelu

Kysely, tiedustelu

Kokous, ryhmätyö

Tiimityö
Kokoonpanotyö, tuotanto

Testaus!

Työpisteen, työpaikan
rakentaminen

Tarkistus Huom!!!

Arviointi, katselmus
Lausunto, 
hyväksyminen

Vaihtoehtojen
vertailu

Hyväksyminen,
tarkistus



40

HSK Hyvä suunnittelukäytäntö �Työpaikkasuunnittelun kehittäjän kansio kokoonpanoteollisuuteen

3.2.2 Suunnittelukäytännön haastattelujen mukaisen yhteistyöverkoston
esittäminen graafisesti

Kuva laaditaan nykytilan analysoinnin pohjalta ja purkuseminaarissa esitettäväksi.

* Piirrä työpaikkasuunnittelussa esiintyviä vuorovaikutuksia kuvaava kaavio

* Siihen eri ammattiryhmät (suorakaiteisiin) ja keskeiset yksilöt (soikioihin)

* Vahva viiva, jos vuorovaikutus on vahvaa tai tiivistä

* Ohut viiva tai katkoviiva, jos vuorovaikutus on heikkoa tai ei koske suunnittelua

* Viivan päähän nuoli osoittamaan vaikutuksen suuntaa. Jos esimerkiksi tuotesuunnittelu
määrää yksin tuotteen valmistustavan, piirretään yksisuuntainen nuoli tuotesuunnittelijasta
valmistukseen

* Suunnitteluprojektin tärkeimmän asiakkaan - "omistajan" - voi merkitä esimerkiksi
"kuninkaan kruunulla".

Kuvan ei tarvitse olla "oikein": se on vain apuväline toimintaverkostosta ja ihmisten
vuorovaikutussuhteista suunnittelussa keskustelemiseen! Sehän perustuukin haastatteluissa
saatuun - ehkä ristiriitaiseenkin - käsitykseen. Siksi se on hyväkin piirtää luonnosmaisesti
käsin. Tämän sivun jäljessä on tyhjä sivu kuvaa varten. Kopioi siitä kalvo. Katso esimerkistä
mallia:

asiakas

johto markkinointi

tuotekehitys tuotantotekniikka

kouluttaja
tehdas-
palvelu

säätäjä
laitosmies

valmistus-
johto

työn-
johto

opastaja

työntekijä
ttlv

työterveys-
huolto

työsuojelu

Tiedostossa verkosto.drw on kalvopohja esittelyä varten.
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verkosto.drw

Yritys / yksikkö:
Kuvattava toiminta:

Vastaako tämä teidän käsityksiänne? Onko tässä jotain
yllättävää?

Työpaikkasuunnittelun verkosto 
- kuva haastattelujen pohjalta
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3.2.3 Nykytilan analyysien purkaminen

Analyysien (haastattelut) yhteenveto esitellään yhteisseminaarissa. Yhteenveto jaetaan
tietenkin mukana olleille hyvissä ajoin.

Huomaa, että kyseessä on laadullinen eikä määrällinen selvitys. Käsitysten merkitys
nykytilaa selittävänä ja tulevaisuutta ennakoivana on tärkeää, ei niinkään niiden tarkat
määräsuhteet. Käsitysten ei tarvitse olla "lopullisia" tai "oikeita", eihän kaikkia tärkeitä ihmisiä
saadakaan haastatteluihin, eikä ristiriitaisista käsityksistä noin vain luoda kokonaiskuvaa.
Tärkeintä on, että mukaan tuodaan erilaisten käsitysten kirjo, jonka pohjalta yhteinen
keskustelu voi viritä.

Lomakkeelle kootaan nykytilan haastatteluissa saatu kuva helpoimmin "rakennuspalikoiden"
jäsennyksen mukaisesti.

Seuraavassa ohjeita käsitysten kokoamiseksi ja muotoilemiseksi:

- Kirjaa käsitykset yleisestä yksityiskohtaisempaan

- Samaan asiaan liittyvät peräkkäin

- Käytä tarpeen mukaan väliotsikoita. Käsitykset, ristiriidat ja ideat kannattaa tällöin
koota aina ko. kohdan alle

- Jos monet kertovat samaa tärkeää asiaa, se kannattaa esimerkiksi lihavoida

- Merkitse käsityksen lähde itseäsi varten, siten, että yksittäisen henkilön käsityksiä ei
voida tunnistaa. Jos tekstinkäsittelyohjelma sallii, voit merkitä ne piilotekstillä, jonka
piilotat ennen kalvojen tekoa, mutta tulostat itsellesi version, jossa ne näkyvät.

- Esitä käsitykset neutraalisti siten, että sen kertoja ei ilmene

- Käytä lyhyitä, lakonisia lauseita; ehkä lainauksia haastatteluista

- "Ristiriidat?"-otsikon alle kirjataan selviä ristiriitoja. Näitä on kahta laatua:

1)..Näkemykset samasta asiasta ovat merkitykseltään erilaiset. Esimerkiksi yksi
kokee, että "toiminta on joustavaa" ja toinen että "toiminta on organisoimatonta".

2)..Toiminnassa on ristiriitoja: kaksi toimintatapaa eivät sovi yhteen tai eivät tue
toisiansa

Kysymysmerkki on syytä säilyttää kohdan otsikon perässä. Älä muuta sitä
käyttäytymiselläsi huutomerkiksi. Kysy ihmisiltä, laita heidät pohtimaan ja
keskustelemaan, onko todella ristiriita kyseessä.

- "Kehittämisajatukset"-kohtaan vain niitä, joista haastateltavat ovat esittäneet!

- "7. Muuta?" -kohtaan niitä asioita, jotka eivät "palikkajäsennykseen" oikein sovi. Eli
tapauskohtaisesti harkiten, esim:
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* Ergonomian huomioon ottaminen
. . .

- Loppuun kannattaa myös tehdä yhteenvetoja keskeisistä ongelmakohteista. Esim:
* Kiireen syitä:
. . .

- Sivuta teksti siten, että syntyy hyviä kalvoja: yksi pääotsikko yhdellä sivulla. Muuta
kirjainkokoa vastaamaan kalvojen esittämistilan vaatimuksia.

- Painota ristiriitaisuuksia ja kehitysmahdollisuuksia.

Pohja on tiedostossa ntrapu.doc
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ntrapu.doc

Työpaikkasuunnittelun nykytilan käsittely
[YRITYKSESSÄ]

[Päiväys]

Tilaisuuden tavoitteet:

* Saada kaikille yhteinen kuva siitä, millaista
työpaikkasuunnittelu on yrityksessä

* Keskustella suunnittelusta, sen ongelmista

* Ideoida joukko kehitysajatuksia (ne arvioidaan ja
jalostetaan vasta myöhemmin)

Tilaisuuden luonne:

* Asiaa paljon ja aikaa vähän. Siksi on pidettävä kovaa
kiirettä.

* Olkaa siksi aktiivisia. Puheenvuoroa ei tarvitse pyytää.

* Asioihin ehtii toki puuttua myöhemminkin.

* Ollaan kehitysmielisiä! Miten eteenpäin!

Tilaisuuden konkreettinen tulos:

* Luettelo kehitysajatuksista

Jatko tilaisuuden jälkeen:
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* Kehitysajatusten käsittely pienryhmissä (konsultit mukana)

* Yhteiskäsittely, jossa sovitaan ideoiden eteenpäin
viemisestä
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0. Suunnitteluprosessi, yleistä

1. Tavoitteenasettelu: Kehitys- ja muutoshankkeille asetetaan työympäristöä ja
työntekoa koskevia tavoitteita.

* Käsitykset:

* Ristiriitoja?:

* Vertailuja HSK-ajatuksiin:

* Kehitysajatukset:

2. Yhteistyö: Suunnittelun aikana toimitaan joustavassa yhteistyössä. Oikeat ihmiset,
oikeaan aikaan, oikeissa asioissa, oikealla tavalla.

* Käsitykset:

* Ristiriitoja?:

* Vertailuja HSK-ajatuksiin:

* Kehitysajatukset:

3. Menetelmät: Havainnollistetaan suunnitelmissa työntekoa ja toimintaa. Tehdään
kokeiluja. Käytetään arviointimenetelmiä.

* Käsitykset:

* Ristiriitoja?:

* Vertailuja HSK-ajatuksiin:

* Kehitysajatukset:

4. Palaute: Toimintaa ja tuloksia seurataan. Palautetta kerätään järjestelmällisesti.
Kokemuksia hyödynnetään tulevissa hankkeissa.

* Käsitykset:

* Ristiriitoja?:

* Vertailuja HSK-ajatuksiin:

* Kehitysajatukset:

5. Tiedotus: Tiedotetaan ajoissa ja oikeille tahoille.

* Käsitykset:

* Ristiriitoja?:

* Vertailuja HSK-ajatuksiin:

* Kehitysajatukset:

6. Vakiinnuttaminen: Laaditaan suunnittelulle toimintalinja. Tuetaan suunnittelua
toimintaohjein.
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* Käsitykset:

* Ristiriitoja?:

* Vertailuja HSK-ajatuksiin:

* Kehitysajatukset:

7. Muuta?
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3.2.4 Nykytilan arviointiseminaarin veto-ohje

Osanottajille jaetun yhteenvedon ensimmäinen sivu esittää tilaisuuden avauskalvon.
Seuraavassa on ohjeita tilaisuuden vetäjälle.

Tilaisuudessa käsitellään seuraavia asioita

- nykytitilan esittely ja käsityksistä keskustelu

- alustavien kehittämisideoiden käsittely ja uusien esiin houkuttelu.

Tilaisuus jäsentyy projekti- ja verkostokuvausten ja "rakennuspalikoiden" mukaisesti puretun
nykytilan kuvauksen ympärille.

Kunkin "rakennuspalikan", sen ongelmien ja ristiriitojen käsittelyn yhteydessä kerätään
ideoita sekä luontevasti että lopuksi kysyen. Ne on kirjattava reaaliajassa joko

a) fläppitauluille, josta kirjataan paperille myöhemmin, tai

b) tietokoneen ja siirtoheittimen avulla (vaatii kaksi piirtoheitintä: toinen kalvoja ja toinen
tietokoneen siirtoheitintä varten) - sekä kannettavan mikron. Tätä työtapaa ei tosin
ole vielä kokeiltu.

Tilaisuuden kulku:
- avaus, tavoitteet
- yhteisen suunnittelunäkemyksen muodostaminen projektin etenemiskaaviota ja

verkostokaaviota käsittelemällä
- nykytilan purku (yksityiskohtaiset käsitykset ja ongelmat) ja kehittämisajatukset
- lopetus: mitä seuraa tämän jälkeen (ideoiden paperikoosteen jakelu ja siitä joidenkin

päivien päästä haastattelut, joiden aiheena ideoiden käsittely)

Seuraavassa muutama vetäjän ohje:
- varaa aikaa n. 3 tuntia
- kokoa pöydät U:n tai V:n muotoon, ei luokka-asetelmaa
- muista asioista puhuminen, ei yksilöistä
- anna yleisön puhua, älä kerro itse vastauksia
- vinkkeinä suhteutus palikoiden esittelykalvojen ajatuksiin
- pidä kaikki fläpit kaikkien nähtävillä
- pidä kiirettä - aika loppuu aina! Lähtökohtana nopeuden seurantaan voi olla

keskimäärin 20 min per "rakennuspalikka" + 30 min. kaavioita + 30 min muuhun
- ota ajan mitoituksessa huomioon puolivälin kahvitauko, joka voi tarpeettomasti venyä
- realistinen tavoite voi olla noin 30 kehittämisideaa
- käytä fläpeille mustaa tussia, niin voit ottaa niistä valokopioita (pariin kertaan

pienentäen)
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4 Kehittämisideoiden suunnittelua

4.1 "Alustavien kehittämisideoiden kirjaus"

Nykytilan arviointiseminaarin antia on joukko alustavia ideoita. Ne kootaan yhteen ja jaetaan
pienryhmille (tai yksilöille) alustukseksi seuraavaan keskustelukierrokseen. Tässä on malli
niiden kirjaukseen ja etusivu saatteineen. Saatteessa on ideoiden pienryhmäkäsittelyyn
osallistujille ohjeet, miten ajatuksia pitäisi käsitellä.

HSK-rakennuspalikoiden avulla löydetyt kehitysideat pidetään tässäkin paperissa
rakennuspalikoiden otsikoiden alla (Otsikot 1 . . . 6). Lisäksi käytetään seuraavia otsikoita
(luokkia):

0: jotain, mikä on yleistä projekteille, esiin tulevan käsitteistön mukaan, esim:

"0. Suunnitteluprojektin läpivienti"

7: muut, rönsyilevät asiat ja tukitoiminnot. Otsikkona usein suoraan:

"7. Muuta"

Raporttipohja (ensimmäinen sivu saate seuraavaan tilaisuuteen) on tiedostossa kehidkri.doc
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kehidkri.doc

Kehittämisajatusten pienryhmäkäsittely [YRITYKSESSÄ]

Paikka:

Aika:

Työpaikkasuunnittelun nykytilan keskustelutilaisuudessa _____tuli esiin useita
kehittämisideoita. Pienryhmäkäsittelyssä _____näitä ideoita tullaan käsittelemään eri
ammatti- ja henkilöstöryhmien kannalta.

Ohessa on luettelo kehitämisideoista, joita kirjattiin muistiin tilaisuudessa. Toivomme,
että ennen keskustelua ehtisit käydä ne läpi ja miettiä osaltasi vastauksia seuraaviin
kysymyksiin:

- mitä se voisi tarkoittaa käytännössä? Kuka vastaa, keitä tarvitaan, kuinka
paljon työaikaa tarvitaan, miten tehdään ja missä muodossa?

- mitä hyötyä tai haittaa ideasta olisi? Organisaation toiminnan kannalta,
työn ja tuotannon sujuvuuden kannalta?

- mitä hyötyä sillä olisi sinun työssäsi? Ongelmien ratkaisussa, oman työn
kehittämisessä, työpaikan kehittämisessä?

- mitä idean toteuttaminen edellyttäisi sinulta ja koko organisaatiolta?
Uusia velvollisuuksia, aikaa, rahaa, koulutusta, vai jotain aivan muuta?
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- miten idea voitaisiin viedä käytäntöön? Toteutuisiko se helposti? Vai onko
toteutukselle vakavia esteitä?

Mieti erityisesti niitä ideoita, jotka koskettavat tehtäviäsi, tai joista sinulla on
sanottavaa. Tuo tilaisuuteen myös lisäideoita!

Katso myös "Hyvän suunnittelukäytännön rakennuspalikoita" -listaa ja mieti, onko
kaikki kehittämismahdollisuudet otettu vielä huomioon.
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KEHITYSAJATUKSIA
(Huom! Ranskalaiset viivat ovat tutkijoiden tekemiä täsmennyksiä)

0 Projektinhallinta:

1 Tavoitteenasettelu

2 Yhteistyö

3 Menetelmät

4 Palaute

5 Tiedotus

6 Toiminnan vakiinnuttaminen
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 (kalvo)

Työpaikkasuunnittelun alustavien kehitysajatusten
arviointi ja edelleen jalostaminen

Kehitysajatuksia läpikäytäessä mieti

- mitä se voisi tarkoittaa käytännössä? Kuka vastaa,
keitä tarvitaan, kuinka paljon työaikaa tarvitaan, miten
tehdään ja missä muodossa?

- mitä hyötyä tai haittaa ideasta olisi? Organisaation
toiminnan kannalta, työn ja tuotannon sujuvuuden
kannalta?

- mitä hyötyä sillä olisi sinun työssäsi? Ongelmien
ratkaisussa, oman työn kehittämisessä, työpaikan
kehittämisessä?

- mitä idean toteuttaminen edellyttäisi sinulta ja koko
organisaatiolta? Uusia velvollisuuksia, aikaa, rahaa,
koulutusta, vai jotain aivan muuta?

- miten idea voitaisiin viedä käytäntöön? Toteutuisiko se
helposti? Vai onko toteutukselle vakavia esteitä?
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Esitä parannusehdotuksia ideoihin!

Esitä uusia ideoita!

Esitä käytännöllisiä toteuttamiskeinoja ideoille.

Katso myös "Hyvän suunnittelukäytännön rakennuspalikoita" -
listaa ja mieti, onko kaikki kehittämismahdollisuudet otettu vielä
huomioon?
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4.2 Pienryhmäkeskustelut ideoista

Keskustelukierros käydään ideoiden ympärillä. Keskustelujen pohjana on alustavien
ideoiden kokoelma (edellisen vaiheen tulostus). Kyseisessä yhteenvedossa on kansilehtenä
saate, jossa kerrotaan ideoiden arviointiperusteet. Ideat käydään tältä pohjalta läpi, samalla
uusiakin luoden.

Asiaa on aina enemmän kuin mitä on realistisesti mahdollista varata keskusteluun. Siksi on
sovittava aluksi ryhmän kanssa, mitkä ovat sen töiden kannalta oleellisimmat kohdat ja
aloitettava niistä.

Ryhmää kohden voidaan yleensä varata 1,5 ... 2 h.

Tästä kootaan toinen yhteenveto (malli tiedostossa kehytke.doc). Se jaetaan kaikille. Sen
kantena on saatekirje, jossa kutsutaan seuraavaan seminaariin.

Prosessissa nousee usein "pääideoita", joihin muut tukeutuvat. Niitä kannattaa käyttää
raportin jäsennyksenä. Raporttiin voi myös piirtää karkean suunnitteluprojektia kuvaavan
kaavion, johon ideat sijoittuvat, jotta selviää niiden yhteys kokonaisuuteen. Kaavio täytyy
muistaa pitää karkeana ja luonnosmaisena, sillä suunnittelun toimintamallista ei
kokonaisuutena ole vielä keskusteltu. Kaaviossa voi olla esimerkiksi kohdat "Tavoitteet",
"Piirtäminen", "Kokeilu", "Käyttöönotto" ja "Seuranta" ylhäältä alas nuolilla erotettuna. Edes
laatikointia ei tarvita. Vaiheiden viereen voidaan sitten sijoittaa kehitysajatukset. Tällainen
kuvaus on hyvä laittaa raportin liitteeksi.

-----

Pienryhmissä voi mahdollisesti myös arvioittaa ajatuksia. Siihen ei yleensä ole aikaa, mutta
tätä voidaan erityisesti toivoa yrityksen taholta. Tällaista arviointia varten on tiedostoissa
keh*.drw erilaisia arviointilomakkeita. Valitse niistä sopiva (jota osaat käyttää ja joka sopii
arvioinnin tekevälle ryhmälle.) Vaiheen raporttimallin perään olemme kopioineet
arviointilomakkeen keharv.drw. Se on hyvin yksinkertainen. Monimutkaisemmissa malleissa
voidaan arvioinnissa käyttää skaalaa 1 ... 5 ideoiden eri näkökohtien arviointiin. Se auttaa
parempaa pohdintaa, mutta vie toisaalta enemmän aikaa.
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kehyhtke.doc

Kehitysajatusten yhteiskäsittely [YRITYKSESSÄ]
[pp.kk.vv]
Työpaikkasuunnittelun nykytilan keskustelutilaisuudessa (haastattelujen purku) [pvm] tuli
esiin useita kehittämisideoita. Pienryhmäkäsittelyissä [pvm] näitä ideoita käsiteltiin eri
ammatti- ja henkilöstöryhmien kannalta. Yhteiskäsittelyssä [pvm] kootaan ajatukset
yhteen, jäsennetään ne toiminnan kannalta ja arvioidaan niiden hyödyllisyys ja
toteutettavuus. Tilaisuuden tavoitteena on sopia jatkotoimista ja perustaa pienryhmiä
valmistelemaan asioita seuraavaa vaihetta varten.

Tässä paperissa on kehitysideat ryhmitelty konsulttien toimesta "pääideoiden" mukaan.
Pääideat ovat keskusteluissa esiin nousseita, toimintaan suuntaavia, ja sellaisia, jotka
käytännössä toteuttavat monia muita ideoita.

Toivomme, että voisit etukäteen lukea kriittisesti paperin, ja arvioida, vastaako ryhmittely
teidän painotuksianne, ja soveltuvatko ideat näin esittynä teidän toimintaanne. Onko joku
merkittävä idea mahdollisesti unohtunut?

Ideoita arvioidessanne voitte käyttää jo edellisessä tilaisuudessa käytettyä kysymyslistaa:

- mitä se voisi tarkoittaa käytännössä?

- mitä hyötyä tai haittaa ideasta olisi?

- mitä hyötyä sillä olisi sinun työssäsi?

- mitä idean toteuttaminen edellyttäisi sinulta ja koko organisaatiolta?

- miten idea voitaisiin viedä käytäntöön?

Vaikka nyt pyritäänkin jo arvioimaan ideoita ja pääsemään yhteiseen käsitykseen niistä, on
lista edelleen avoin. Tuo siis tilaisuuteen myös muita ideoita jotka poikivat näistä, tukevat
näitä tai ratkaisevat näiden esiintuomia uusia kysymyksiä.

Katso myös edelleen "Hyvän suunnittelukäytännön rakennuspalikoita" -listaa ja mieti, onko
kaikki kehittämismahdollisuudet otettu huomioon.
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KEHITYSAJATUSTEN JÄSENTELYÄ
(*** Seuraavassa vain malliksi esimerkkiotsikoita, joita on käytetty eräässä yrityksessä. Laadi
dokumentin jäsennys tapauskohtaisesti ***)

1 Suunnittelun tavoitteellistaminen
* Konkreettinen idea 1
* Konkreettinen idea 2
(Liitä näihin viittaukset aiempien paperien kohtiin, joista nämä on koottu, jotta ne voidaan
jäljittää)

2 Projektin laajentaminen ja kehittäminen

3 Työpaikkasuunnittelun aloituspalaveri

4 Kokeilulaboratorio

5 Tukihenkilön toimen perustaminen

6 Ergonomiaryhmän perustaminen

7 Tiedotuspelisääntöjen kehittäminen

8 Arviointi-ja tarkastuslistan räätälöinti

9 TyöpaikkaCADiin siirtyminen

10 Muuta
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Suunnittelukäytännön kehitysmahdollisuuksien arviointilomake
Yritys:
Osasto:
Suunnittelun kohde:

Pvm :
Työryhm ä:

Kehittäm ism ahdollisuus /
idea

Hyöty Toteutettavuus

keharv1b.drw  17.2.92  HSK/SUUN

Pieni Suuri Huono Hyvä

* Rasti ruutuun *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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4.3 Yhteisseminaari ideoista

Seminaarissa käsitellään pienryhmien läpikäymät ideat.

Yleensä syntyneet ideat ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden suhteen syntyy yksimielisyys
helposti. Jos näin ei ole, annetaan idean jatkojalostus sopivalle työryhmälle. Yleensä kaikki
ideat vaativat vielä yrityksen väen jalostustyötä. Joskus se on hyvin helppoa: esimerkiksi
räätälöidään työkalupakista sopiva lomake omaan käyttöön. Seminaarin tärkein tehtävä ei
olekaan suunnitella kaikkea loppuun, vaan saavuttaa yksimielisyys idean toteutukseen
ryhtymisestä ja antaa jatkotyön vastuu ja suuntaviivat jollekin henkilölle tai ryhmälle.

Seminaarin veto:

- Aloitus (seminaarin tavoitteet, tehtävät ja tulokset)

- Ideoiden läpikäynti järjestyksessä

* Kerrotaan idea, näkemykset puolesta ja vastaan. Viitataan aiempiin papereihin ja
rakennuspalikoihin

* Kirjataan samalla fläpille

* Keskustellaan toteutuksesta

* Kirjataan päätös fläpille

* Kaikille toteutettaville ideoille on löydettävä vastuuhenkilö tai -ryhmä tässä
tilaisuudessa! (Tämä on pakko, vaikka se joskus synnyttääkin "jankuttamista")

* Jos idea hylätään, kerrataan sen syyt ja mietitään, miten muuten ko. asian saisi
kuntoon?

* Koko kehitystyölle on saatava "valvoja" yrityksestä: henkilö, joka katsoo, että työt
tehdään ja auttaa, jos (ja kun!) tulee esille ongelmia.

- Todetaan seuraavat tapahtumat

- Tilaisuuden lopetus: nyt toteuttamaan ideoita, kehittämään niitä!

Ohessa on lomake, johon kerätään kaikki sovitut ideat ja niiden toteutustapa ja toteutuksen
tai sen suunnittelun vastuuhenkilöt. Lomake toimii päätösten dokumentointina ja samalla
toteutuksen seurannan tukena.

Pohja on tiedostossa ideyht.doc

Huom! Voi olla, että tässä tilaisuudessa syntyy luonnostaan työpaikkasuunnittelun
toimintamalli. Eli tätä varten varattu tilaisuus voidaan jättää pois. Tähän ei kuitenkaan
kannata väkisin pyrkiä, sillä kehitystyö on hyvä tehdä rauhallisesti, ja saatava säästökin on
vain yksi iltapäivä.
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ideyht.doc

Työpaikkasuunnittelun kehittämishanke YRITYKSESSÄ pp.kk.199_

Työpaikkasuunnittelun kehitysideoita koskevat
jatkotoimet YRITYKSESSÄ
Ideoita on koottu ja käsitelty monessa vaiheessa. pp.kk.vv pidetyssä seminaarissa pohdittiin
kehitysmahdollisuuksien käytännön toteutusta. Tässä on taulukkomuotoon koottu
yhteenveto päätöksistä jatkon suhteen. Paperi on tarkoitettu käytettäväksi myös
kehitystoimenpiteiden toteutuksen seurantaan.

Ideoita on aiemmin dokumentoitu papereissa:

- "Kehitysajatusten pienryhmäkäsittely YRITYKSESSÄ pp.kk.vv" - alustavien
kehitysajatusten pienryhmäkäsittelyn alustus

- "Kehitysajatusten yhteiskäsittely YRITYKSESSÄ pp.kk.vv" - kehitysajatusten
pienryhmäkäsittelyn tulokset, alustus yhteiskäsittelyyn

Sisällysluettelo:
1Ensimmäinen kokonaisuus, johon liittyy ideoita (ei "palikka", vaan käytännöllistä, esim. "Suunnittelun
tavoitteellistaminen")......................................................................................................................2

2 ... Jne ... .....................................................................................................................................2

N Koulutus ja muut asiat.................................................................................................................2
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1Ensimmäinen kokonaisuus, johon liittyy ideoita (ei "palikka", vaan käytännöllistä,
esim. "Suunnittelun tavoitteellistaminen")
Kehitysajatus Lisätietoja Vastuuhenkilö(t) Tilanne

2 ... Jne ...
Kehitysajatus Lisätietoja Vastuuhenkilö(t) Tilanne
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N Koulutus ja muut asiat
Kehitysajatus Lisätietoja Vastuuhenkilö(t) Tilanne
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5 Toimintamallin laatiminen

5.1 Miksi ja millaista toimintamallia tarvitaan?

5.1.1 Työpaikkasuunnittelun yleinen toimintamalli (keskustelua,
kalvosarja)

Edellisessä vaiheessa syntyneet ja sovitut kehitysajatukset ovat vielä erillisiä toimia, jotka on
nyt nivottava yhteen ja sovitettava yrityksen suunnittelutoiminnan kokonaisuuteen.
Kehitysideoiden kuvaukset konkreettisina toimina voivat sellaisenaankin olla riittäviä
kokeiluprojektin käynnistämiseksi, mutta nyt käynnistetty ajatteluvaihe on vietävä loppuun
asti pitkäjänteisen hyödyn saavuttamiseksi.

Koska hyvä suunnittelu perustuu mukana olevien ihmisten vastuunottoon ja joustavaan ja
avoimeen yhteistyöhön, on heidän kaikkien tunnettava

- suunnittelun yleiset tavoitteet

- suunnitteluprojektin vaiheet (suunnitteluprosessi)

- yhteistoiminnan vaatimukset eri tahojen ja eri vaiheiden välillä ja

- toimintatavat eri vaiheissa.

Tämä suunnittelun kokonaiskuva laaditaan toimintamalliksi, tiiviiseen ja helposti luettavaan
muotoon. Toimintamalli voi olla muodoltaan monenlainen, kaaviokuva, julistemainen
huoneentaulu tai luettelo periaatteista ja toimista. Se voi olla myös tiivis lukupaketti, joka
sisältää kaikkia näitä ja muita yleisesti tarpeellisiksi katsottuja ohjeita.

Toimintamallin laadinnassa on pidettävä mielessä ennenkaikkea sen tehtävä: suunnata,
ohjata ja opastaa suunnittelutoimintaa ja muistuttaa tulevinakin aikoinakin siitä, mikä kerran
todettiin tärkeäksi. Näkyvyys, havainnollisuus selkeys ja lyhyys on siis tärkeää - mappeihin
pölyttymään jäävät paperit eivät ketään opasta!

Kalvosarjassa esitellään toimintamallin perusteluja mallin luontipalaverin alkuun. Se sisältää
harjoitustehtävän (tyhjät kohdat), eli ideana saada ihmiset itse miettimään muutamia
puuttuvia syitä.

Kalvot ovat tiedostossa ylmalli.doc
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 ylmalli.doc

Työpaikkasuunnittelun yleinen
toimintamalli
* Mitä se sisältää?
Kuvauksen siitä, millaista yrityksen työpaikkasuunnittelu on
luonteeltaan. Esimerkiksi:

1 Yleiset toimintaperiaatteet ja -käytännöt

* erilaisissa suunnitteluhankkeissa

* hankkeiden eri vaiheissa

* työpaikkasuunnittelua tukevissa toiminnoissa

2 Eri ammattiryhmien rooli ja tehtävät

3 Suunnitteluperiaatteet

* millaista on hyvä työ ko. yrityksessä; millaisia ovat ne
inhimilliset tavoitteet ja periaatteet, joita pyritään töitä ja
työpaikkoja suunniteltaessa toteuttamaan

4 Millaisilla menetelmillä pyritään suunnittelun tavoitteet
toteuttamaan?

5 Edellisten dokumentointi

6

7
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Mitä hyötyä siitä on yritykselle?
- Laatutekijä: toiminnan linjauksen, toiminnan suunnittelun

apuväline ja dokumentointiväline; edellytys kehittymiselle

- Mahdollistaa jatkuvuuden (toiminta ei herkkää
henkilövaihdoksille)

- Muistuttaa hyvistä toimintatavoista

- Voidaan soveltaa yksittäisissä suunnitteluhankkeissa

- Ohjaa jokapäiväistä toimintaa

-

-

-
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* Kenelle siitä on hyötyä?
1 Suunnitteluhankkeisiin jollakin tavalla osallistuvat

* eli lähes kaikki!

2 Suunnitteluhankkeita vetävät

3 Suunnitteluhankkeita käynnistävät

4 Työpaikkojen suunnittelutoimintaa kehittävät

5 Muuta yrityksen toimintaa kehittävät

6 Laatujärjestelmistä vastaavat

7

8

9
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* Miten mallissa olevat asiat jäsennetään?
Mahdollisuuksia on monia. Mikä sopii mihinkin käyttöön ja
kenelle... Millainen teille sopii?

1 Mallin eri tavoitteiden mukainen jaottelu

2 Sisällön jaottelu työpaikkasuunnittelussa esiintyviin
toimintoihin

* yhteistyö yleensä

* tavoitteenasettelu

* esiselvitys

* suunnittelumenetelmät

- havainnollistus

- testaus

* katselmukset

* palaute

* tiedotus

3 Asioiden sijoittaminen suunnitteluhankkeen etenemistä
kuvaavaan kaavioon (tukitoiminnot ja muut asiat erikseen)

4

5
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* Missä muodossa se "julkaistaan" tai
dokumentoidaan?
Osia ja mahdollisuuksia on monia. Yhdessä ne muodostavat
toimintalinjan dokumentit.

1 Suunnittelutoiminnan linjapaperi

2 Periaatteita esittelevät ja niistä muistuttavat
huoneentaulut, julisteet ja esitteet

3 Inhimilliset tavoitteet työpaikkasuunnittelussa- lista

Johdannaistuotteita:

4 Työpaikkasuunnittelua tukeva toimintaohje (projektiohje,
tuotannon kehityshankkeen läpivientiohje)

5 Perehdyttämisaineisto uusille työntekijöille

6

7
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5.2.2 Kahdentyyppisiä toimintamalleja

Hyvässä toimintamallissa ovat mukana sekä yleiset työpaikkojen suunnittelutoiminnan
periaatteet että projektikäytäntö. Yrityksen suunnittelutoiminnan luonteesta ja työpaikoista
riippuen voivat nämä asiat painottua eri tavoin toimintamallissa, joka kenties on nimettäväkin
painotuksen mukaisesti.

Kun malli ohjaa ja opastaa kaikkea työpaikkoihin liittyvää suunnittelua, voidaan puhua
"työpaikkasuunnittelun toimintamallista". Tämä on luonteva nimi mallille, jos yrityksen
työpaikkoja suunnitellaan monenmuotoisesti: työpaikat ovat hyvin erilaisia ja niiden
suunnittelu tai kehittäminen tapahtuu erimuotoisina projekteina tai muina kehittämis- tai
korjaustoimina.

Kun mallissa korostuu toiminta suunnitteluprojekteissa, se voi saada nimekseen vaikkapa
"tuotantoteknisen suunnittelun toimintamallin (tai projektimallin)". Jos yrityksessä lähes
kaikki suunnittelu on projektimaista ja projektit ovat hyvin samantapaisia (esimerkiksi
toistuvasti uusien kokoonpanolinjojen rakentaminen tai vanhojen linjojen sovittaminen uusille
tuotetyypeille), tällainen nimi voi olla perusteltu. Vaikka painotus onkin nyt hyvin
konkreettisessa tekemisessä, on malli kuitenkin laadittava niin yleisellä tasolla, että siinä
näkyvät kaikki aina tärkeät työpaikkasuunnittelutoiminnan periaatteet.

Mallin määrittelyä ja nimittämistä pohdittaessa on pidettävä mielessä myös sen keskeisten
käyttäjien motivoituminen asiaan. Suunnittelijat eivät välttämättä miellä työpaikkaa oman
toimintamallinsa perustaksi mutta projektin kylläkin. Projektiperustainen malli taas laajentuu
helposti työpaikasta kaikkeen suunnitteluun, mukaan lukien tuotteet, materiaalihallinta,
kuljetukset jne., mikä monimutkaistaa kokonaisuutta mutta varmistaa mallin käyttöön
ottamisen.

Toimintamallin luontipalaverin alkuvaiheissa (ellei jo aiemmissa palavereissa) on syytä
keskustella siitä, miten painotettu malli sopii parhaiten yrityksen käyttöön.

5.2.3 Tilanne, jossa mallia luodaan

A. Mallin luominen yleisellä tasolla

On yleensä toivottavaa, että ensin luodaan yleinen toimintamalli, jossa ei näy yksittäisten
projektien ominaisuuksia. Perusteluja tälle ovat muun muassa seuraavat:

- Yrityksellä voi olla 2 ... 4 eri projektityyppiä. Niistä kaikista on hyvä saada keskeiset
osat mukaan malliin

- Malliin on saatava "yleiset asiat", joihin ei päästä riittävän painokkaasti pureutumaan,
kun jokin projekti pakottaa konkreettisuuteen

- Yksittäisessä projektissa ei koskaan ole edes sen edustaman projektityypin kaikkia
tärkeitä piirteitä

- Kyse on periaatteista puhumisesta, eikä vain "mallista"

B. Mallin luominen suoraan projektiin kytkeytyen
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Tähän tilanteeseen joudutaan, jos yrityksellä on kiire käynnistää suunnitteluprojekti.
Yrityksen väellä on mielessä alkava konkreettinen projekti, ja heidän on vaikea ajatella
asioita siitä irrotettuna. Näin joudutaan laatimaan tapauskohtainen "projektimalli", ilman
yleisen mallin luomista ensin. Tämä malli voi hyvinkin olla jatkossa sovellettavissa muihin
samantyyppisiin projekteihin ja toimia esikuvana muiden projektimallien luomiselle.

Tässäkin tilanteessa voi konsultti kysymyksin siirtää keskustelua hetkittäin yleisemmälle
tasolle (Päteekö tämä muissakin projekteissa?). Joissakin tapauksessa voi konsultti
itsenäisestikin luoda yleisen mallin aiempien keskustelujen ja tämän projektimallikeskustelun
pohjalta. Jos yleinen malli ei näin synny, tarvitaan sitä varten oma keskustelutilaisuutensa.

Mallin luomiselle suoraan projektille esitetään monenlaisia perusteita, joista on syytä
keskustella kriittisesti. Seuraavassa joukko perusteita ja mahdollisia vastaväitteitä

- "On kiire". Tämä on varmaan totta, mutta yleisen mallin luonnille tarvitaan vain yksi
iltapäivä, 3 h per henkilö.

- "On niin vaikea yleistää". Tämä on aina totta. Siksi hankkeella onkin osaava vetäjä,
joka auttaa tässä vaikeassa asiassa.

- "Kyseessä on niin tyypillinen projekti, ei muunlaisia oikeastaan olekaan". Onko
todella näin?

- "Kaikki projektit ovat erilaisia. Ei mitään ihan yleistä mallia voidakaan luoda". Tämä
on yleinen väite. On selvää, että projekteissa on eroja, mutta yhtäläisyyksiä on aina,
ja sitä enemmän, mitä yleisemmällä tasolla projekteja käsitellään. Jos ei mitään
yhteistä olisi, jokainen projekti olisi tilannekohtaista, valmistautumatonta
improvisointia. Ja näinhän ei ole.

5.2 Toimintamallin luontipalaverin veto-ohje

Seuraavassa käsitellään mallin luontiprosessia, jota voidaan soveltaa kummassakin
edellisessä kohdassa kuvatussa tilanteessa. Vain selvät eroavuudet on ilmaistu
kirjaintunnuksin A ja B. Tilaisuuden vetäjän on arvioitava, millä laajuudella asioita käsitellään
tässä vaiheessa, sillä nyt ovat kaikki asiat esillä ja niiden suhteen on tehtävä ratkaisuja.
Tilaisuuteen on valmistauduttava huolella, aikaa tulee olemaan liian vähän asioihin nähden.
Joitakin vaiheita voi olla syytä valmistella pienemmässä ryhmässä (esimerkiksi
jäsennysrungon laatiminen), tai varautua antamaan pienemmän ryhmän viimeisteltäväksi.

Lähtötilanne: kehittämisajatuksia on jalostettu (suunniteltu) ja kenties jo toteutettu. Nyt
yritetään integroida ne hyväksi suunnittelukäytännöksi.

Tilaisuuden tavoite:

- (A) Saada ymmärrys yleisen mallin hyödystä, käytöstä ja "syvimmästä olemuksesta",
kalvosarja

- Selvittää kehittämisajatusten tai niiden taustalla olevien asioiden tilanne
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- Luoda (A) yleinen työpaikkasuunnittelun / tuotantoteknisen suunnittelun toimintamalli
(B) projektille toimintamalli, jossa

1) integroidaan ideat normaaliin toimintaan

2) otetaan projektin kaikissa vaiheissa ja toiminnoissa huomioon HSK-elementit

Osallistujat:

- Yrityksen vastuuhenkilö (sisäinen konsultti)

- Konsultit (mielellään 2 kpl, toinen aktiivinen vetäjä, toinen kirjuri. Jos kirjuri saadaan
yrityksen väestä, riittää yksi konsultti)

- (A) Kaikki aiemminkin mukana olleet

- (B) Projektin avainhenkilöt ja työryhmien vetäjät

- Muita tarpeen mukaan

Tilaisuuden kulku:

1) Tilaisuuden avaus

- Talon vastuuhenkilö avaa

* mihin kokous liittyy? (HSK-hankkeen aiemmat vaiheet, projekti johon liittyy)

- Konsultti täsmentää tilaisuuden tavoitteet ja kulun

2) Käydään läpi kehittämisideoiden suunnittelun / toteutuksen tilanne
seurantataulukon avulla

- Konsultti vetää, taulukko kalvoina

- Jos jotain ideaa ei ole toteutettu, palautetaan mieleen, mitä tavoitteita / toimintoja sillä
pyrittiin toteuttamaan ja pohditaan vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa tavoitteet. Ellei
sitten yleisesti koeta, että ne eivät olekaan loppujen lopuksi kovin tärkeitä.

3) Toimintamallin merkitys, käyttö ja dokumentointi

- Keskustelua siitä, mikä on toimintamalli (kalvosarja tukena)

- Keskustelua siitä, millainen toimintamalli sopii parhaiten yrityksen suunnitteluun
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4) Toimintamallin luonti

(Tämä on ehdotus, samantapainen lopputulos voidaan saada toisenkinlaisella prosessilla)

Jäsennysrunkojen laadinta

- Lähdemateriaalin mukaan luonnostellaan seinätaulutekniikalla karkea runko, jossa
näkyy ainakin projektin vaiheiden alut ja projektin päättäminen ja muut tilanteet, jotka
yleensä aina kuuluvat projektiin tai joista on jo päätetty. Runkoon voidaan laitetaan
alustavasti kehitysideoissa esiintyneitä tapahtumia. Näitä voivat olla esimerkiksi
"Proton valmistettavuuden katselmus", "Työpaikan käyttöönottotarkastus",
"Työpaikkasuunnitelman katselmus", "Työmenetelmien kokeilu protolla".

- Lisätään tarpeellisia laatikoita: kehittämis- ja tukitoimintoja ja projektin yleisiä asioita,
kuten "Koulutus", "Työpaikkojen toimivuuden seuranta", "Tiedotus", "Suunnittelun
dokumentointi".

- Yhdistellään erilaisilla viivoilla vaiheita: mitkä seuraavat toisiaan, minkä vaiheiden
välillä on oltava tiedonvaihtoa.

- HSK-rakennuspalikoiden mukaan otsikoimalla tehdään fläpit, joihin kerätään
toimintatapoja, joilla palikat toteutuvat, mutta jotka eivät kuulu suoraan mihinkään
projektin vaiheeseen.

- Jos prosessin aikana on syntynyt muunlainen toimintaperiaatejäsennys yritykselle,
sitä voidaan ja on myös syytä käyttää.

Kehittämisideoiden sijoittaminen malliin (ne jotka eivät ole vielä luonnostaan sijoittuneet)

- Sijoitetaan sovitut uudet toimintatavat projektirunkoon

- Runkoa täydennetään keskustellen

Mallin läpikäynti

* Projektitapahtumat ("Mitä tässä vaiheessa loppujen lopuksi tapahtuu?", "Ketkä ovat
mukana ja millä tavoin?", "Mitä eri ryhmät tekevät tässä vaiheessa?", "Onko kaikille
yhteisiä tapahtumia?"

* Katselmukset: missä vaiheissa tehdään systemaattisia toiminnallisuuden,
ergonomian, turvallisuuden jne. tarkasteluja

* Tiedonkulku ("Miten hoidetaan tiedotusasiat?", "Keiden pitäisi tietää tästä?")

* Mistä ei olla sovittu? Mitä mallista puuttuu? Mitä siitä ei näy suoraan?

Työryhmien ja henkilöiden roolit

- Keskustellaan ryhmien tehtävistä: onko selvät tehtävät ja työnjako

- Mietitään ryhmien yhteistoiminnan pelisääntöjä
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- Mietitään henkilökohtaisia rooleja (asiantuntijoiden roolit; kaikkien mukana olevien
roolit), esimerkiksi "Mikä on laatupäällikön / projektipäällikön / tuotesuunnittelijan /
menetelmäsuunnittelijan / työnjohtajan / työntekijän / työfysioterapeutin / jne. tehtävä
kuvatussa suunnittelutoiminnassa?"

Suunnittelun päätavoitteet

- Voidaanko tällaisia liittää kuvalliseen malliin, onko tarpeen tehdä oma paperi?
(esimerkiksi: laatutavoitteet ja hyvän työn, tuotannon sekä valmistettavuuden listat
työkalupakista)

Toimintamallin dokumentointi

- Mitä papereita toimintamalliin kuuluu (kuvallinen malli, tavoitepaperi,
pelisääntöpaperi, uusien kehitystoimien lista, mitä muuta?)

- Saadaanko laatijat yrityksestä, vai jääkö se konsulttien tehtäväksi?

- Erään yrityksen toimintamalli on esimerkkinä liitteessä Kehityshankkeiden kuvauksia

5) Jatkosta sopiminen

- Dokumenttien jakelu

- (B) Yleisen mallin laatiminen, mikäli se ei syntynyt tämän tilaisuuden tuloksena

- Kokeiluprojektista sopiminen

Kts. luku "Suunnitteluprojektin käynnistäminen".

5.3 Arkkinippu mallin laadintaan seinätaulutekniikalla

Kuvallinen toimintamalli voidaan näppärästi laatia seinätaulutekniikalla:

- Käytössä on magneettitaulu ja reilusti magneetteja (sinitarra tai maalarinteippi käy
myös)

- Valmiina on A4-arkkeja, joilla on projektin vaiheita, tuloksia, osallistujia, välineitä
kuvaavia sanoja

- Arkeista luodaan seinälle alustava runko. Arkit yhdistetään tussilla piirretyillä
nuolipäisillä viivoilla
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- Mallia luotaessa keskustellen, seinälle kiinnitetään uusia arkkeja, vanhoja siirrellään
(magneettikiinnitystä käyttäessä voidaan siirtää useatakin samalla kertaa liu´uttaen),
ja yhteyksiä merkitään.

Tilaisuuden päätyttyä voidaan seinälle laadittu projektikuvaus piirtää paperille puhtaaksi,
mutta varminta on ottaa (polaroid-) kameralla kuva, että ei tule virheitä. Mustavalkoinen kuva
on värikuvaa parempi valokopioinnin ja muun kuvankäsittelyn helpottamiseksi.

Arkkeja on valmiina suuri kokoelma. Niitä piirtää nopeasti paikan päällä tussillakin, mutta
kirjoittimen tulostamat ovat siistimpiä.

Tekniikkaa voidaan käyttää myös kokeiluprojektin suunnittelussa.

Seuraavassa arkkikokoelma pienennettynä. Arkit ovat "suurin piirtein akkosjärjestyksessä".
Ohessa on myös esimerkki, miltä tällä tekniikalla tehty toimintamalli voi näyttää seinällä.
(Vastaava lopullinen malli löytyy liitteestä "Kehityshankkeiden kuvauksia".)

Tiedostot: makola1.drw, makola2.drw ja makola3.drw. (Tulostettaessa paperi vaakasuoraan,
"landscape")
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Ergonomia Elektroniikka,
kaapelit

Ergonomia-
ryhmä

Koulutus

LaatuLayout,
työpaikat

Kokeilulabo-
ratorio

Dokumentit0-sarja

Hyväksy-
minen

Kehittäminen

Iterointi

Korjaus

Johtoryhmä

Hyvä työ-
lista

Hyvä tuo-
tanto -lista

Loppuko-
koonpano-
paikka

Laaturyhmä

Layout /
työpaikka-
ryhmä

Kehittely

Layout-
suunnittelu

Laatujärjes-
telmän
suunnittelu

Kenttä-
testaus

Keskustelu
valmistuksen
kanssa

Tiedosto:
makol1.drw

Hyvä valmis-
tettavuus
-lista

Työpaikka / tuotantoteknisen suunnittelun toimintamallin
laadinnassa käytettäviä A4-lappuja (tulostus "poikittain")
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6 Toimintamallin kokeilu projektissa

6.1 Toimintamallin sovittaminen projektisuunnitelmaan.

Tämä on normaalia projektisuunnittelua. Erona se, että tämä tehdään

- julkisesti

- perustellen

- keskustellen

- sovitut kehitysasiat ja periaatteet muistaen

Suunnittelu tehdään siksi yhteistilaisuudessa, jossa konsultit mukana. Tilaisuuden veto
kuitenkin yrityksen omin voimin.

6.2 Kehittämistoimenpiteistä huolehtiminen projektissa

Koska kehittämistoimenpiteet ovat uusia tai aiemmasta käytännöstä poikkeavia, vaatii niiden
toteuttaminen ohjausta, opastusta tai muuta huolehtimista. Kehittämisprosessi itsessään on
varmistanut, että toimenpiteet ovat tarpeellisia ja toteuttamiskelpoisia, ja että henkilökunta
on motivoitunut niiden toteuttamiseen. Osa kehittämisajatuksista voi toteutua itsestäänkin
ihmisten toimintatapojen muutoksen myötä. Osa ajatuksista liittyy yhteisiin tapahtumiin ja
tekoihin, jotka ovat jonkun vastuulla yrityksessä. Nämä vastuuhenkilöt ovat avainasemassa
uudistusten aikaan saamisessa.

Projektin ohjaustoimenpiteet

Kehittämistoimien kytkeminen suunnitteluprojektiin vaatii seuraavia ohjaustoimenpiteitä:

1. Laaditun toimintamallin jakaminen ja selvittäminen hankkeessa mukana oleville.

2. Uusien projektitapahtumien (esimerkiksi kokouksien ja arviointi- ja
suunnittelutapahtumien) käynnistäminen ja ohjaaminen.

3. Projektin eri vaiheissa tarvittavien työkalujen (työkalupakissa) viilaamisesta
huolehtiminen.

4. Projektiin liittyvistä tukitoimista (esimerkiksi tiedonhankinnasta, koulutuksesta ja
kehittämisestä) huolehtiminen

5. Kehittämiskeskusteluissa avoimeksi jääneiden ajatusten jatkojalostamisesta
huolehtiminen.

Nämä ohjaustehtävät jäävät yleensä projektin vetäjälle ja yrityksen yhteyshenkilölle (ns.
sisäinen konsultti), mikäli tämä on nimetty.
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Ulkopuoliset konsultit yleensä vain seuraavat tilannetta, antavat pyydettäessä apuaan ja
myös tarjoavat apua, jos näyttää tulevan sellaisia tilanteita. Perusajatus on se, että yrityksen
henkilöstö toimii mahdollisimman itsenäisesti: keskenään asioita pohtien ja sovittaen. Jos
aiemmat suunnittelukäytännön kehittämisen vaiheet on toteutettu hyvin, siihen on riittävät
valmiudet.

Ohjauksen menetelmät

Ohjauksessa on käytettävä monenlaisia keinoja tilanteen mukaan, esimerkiksi

- esimiesten selkeä kannanotto alaisilleen siitä, että asiat todella tehdään.
Mahdollisesti suullisten ilmoitusten lisäksi "paimenkirjeellä"

- koordinointipalaverit projektin avainhenkilöiden kanssa

- keskustelut pienryhmien kanssa

- kahdenväliset keskustelut ohjaajan ja jonkin asian vastuuhenkilön kanssa

- projektin tapahtumien seuranta ja tiedottaminen aikaansaannoksista
*  tiedotus kehittämisajatusten toteutuksesta
*  tiedotus uusien työvälineiden valmistumisesta ja ensimmäisistä
käyttökokemuksista

Tiedostossa proohj2.doc on kalvonakin käytettävä muistilista, jossa on ohjeita prosessiin
osallistujille siitä, miten toimia epävarmuustilanteissa. Kalvo näytetään ja jaetaan
suunnitteluprojektin käynnistystilaisuudessa.
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PROOHJ2.DOC

Kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen
suunnitteluprojektissa
Nyt käytännön työhön!

Aiemmin sovittua toimintamallia ja varsinkin uusia kehitysajatuksia aletaan nyt
kokeilla suunnitteluprojektissa. Kokeilussa on oltava ennakkoluuloton, ja
muistettava, että työtapojen ja uusien menetelmien omaksuminen on aina
vaikeaa. Tukekaa toisianne. Keskustelkaa ja miettikää asioita yhdessä.
Luottakaa kykyihinne.

Mahdolliset ongelmat ja toiminta niissä

Epävarmuus uusien asioiden kanssa on normaalia. Uuden oppiminen on
tärkeää ja epävarmuutta on jossain määrin siedettävä. Eteen tulevissa
ongelmissa keskustelkaa eri ammattiryhmien kesken avoimesti ja kysykää
neuvoja ja apua eri tahoilta:

- Epävarmuus siitä, mitä on tehtävä:
* Miettikää, mistä ideassa on kysymys ja mikä on sen tausta. Lukekaa
aiempia kehittämiskeskustelujen papereita
* Keskustelkaa mukana olevien kesken
* Keskustelkaa yrityksen vastuuhenkilön ja esimiestenne kanssa
* Ottakaa yhteys konsulttiin (kuka tahansa voi soittaa)

- Ongelmia työkalujen räätälöinnissä
* Ottakaa yhteys konsulttiin, joka tuntee työkalujen tarkoituksen ja niiden
teknisen räätälöinnin
* Yrityksen mikrotuki osaa myös auttaa Työkalupakin ohjelman kanssa

- Ongelmia ideoiden, esim. työpaikan tarkastuksen toteutuksessa
* Keskustelkaa ongelmista, kysykää neuvoja yrityksessä asiaa tuntevalta
* Pyytäkää konsultti mukaan seuraamaan tilaisuuksia
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6.3 Suunnitteluprojektin käynnistäminen

Projekti saatetaan käynnistää jo toimintamallin laatimistilaisuudessa (vaihtoehto B),
projektisuunnitelman laadintatilaisuudessa tai erillisessä käynnistystilaisuudessa.
Seuraavassa on kehittämisprosessiin liittyviä asioita, jotka on käsiteltävä käynnistyksen
yhteydessä - tapahtuipa se missä tilaisuudessa hyvänsä.

Uudet työtavat

Jos projektissa perustetaan uutena asiana työpaikkasuunnittelun ryhmiä, kannattaa ryhmiä
kokoavan, niiden tehtäviä suunnittelevan ja niitä vetävän henkilön (mm. sisäinen konsultti)
tutustua ryhmätyön periaatteisiin, tyypillisiin ongelmiin ja suositeltaviin toimintatapoihin.
(Taustatietoa ja opastavaa tietoa työpaikkasuunnitteluprojektin ryhmistä on liitteenä.)
Ryhmiin mukaan tulevien kanssa on paikallaan keskustella ryhmätyön pelisäännöistä.

Samoin uusia työkaluja käyttöön otettaessa on tarpeen viettää hetki niitä tarkastellen. On
välttämätöntä keskustella, mihin työkalua käytetään ja mitä sillä halutaan saada aikaan. On
tavallista, että valmiiksi ajateltua asiaa ei yhtäkkiä osata kritisoida, jolloin työkalu
käytettäessä pian joko orjuuttaa tai hämmentää käyttäjänsä. Työkalut pitää ymmärtää täysin,
minkä jälkeen ne voidaan todeta joko sellaisenaan sopiviksi, sopiviksi muokattuna tai
tilanteeseen sopimattomiksi.

On mietittävä tarkkaan, onko projektilla riittävät valmiudet uusien toimintatapojen
toteutukseen! Onko mukaan tullut uusia ihmisiä, joita on perehdytettävä, onko aikaa varattu
riittävästi toimintatapojen "harjoitteluun"?
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7 Toimintamallin arviointi

7.1 Yksilö-, ammattiryhmä- tai pienryhmähaastattelut

Suunnitteluprojektin päätyttyä ulkoinen tai sisäinen konsultti haastattelee projektiin
osallistuneita. Miten projekti onnistui kyseisen henkilön ja ammattiryhmän kannalta? Tästä
saa pohja-aineistoa yhteiseen arviointitilaisuuteen. Haastattelun teemoja:

* Millaisia positiivisia kokemuksia

* Millaisia negatiivisia kokemuksia

* Kokemukset uusista toimintatavoista, menetelmistä, suunnitteluvälineistä. Mennään
suunnittelumalli tai kehittämisajatusten lista kohta kohdalta läpi:

- otettiinko uusi ajatus käyttöön?

- onnistuiko ajatuksen käyttöönotto?

- jos ei, miksi ei (epäselvyys, ei aikaa, ei osattu, ei saatu apua)? Voisiko asialle tehdä
jotain?

- tuliko esille korvaavia, parempia ajatuksia projektin aikana

* "Innovaatiot projektin aikana"

- Tuliko projektin aikana esille aivan uusia kehittämismahdollisuuksia.

Mitä? Mihin tarpeeseen? Kuka vastaisi toteuttamisesta?

* Kokemukset eri "rakennuspalikoiden" osalta. Toteutuiko niiden esittämä periaate?

7.2 Yhteisseminaari suunnitteluprojektin päätyttyä

Suunnitteluprojektin päätyttyä pidetään tilaisuus, jossa edellä saatujen käsitysten varassa
keskustellaan toimintamallin toimivuudesta projektissa. Tilaisuudessa päätetään, miten
mallia on korjattava ja missä muodossa sitä sovelletaan jatkossa.

Keskustelun jäsennys on toimintamallidokumentissa oleva kuvaus projektivaiheiden
toiminnasta. Tästä käytännön tasosta kannattanee keskustella ensin.

Kun se on käyty läpi, on keskusteltava toimintamallin periaatetasosta: työpaikkasuunnittelun
periaatteista, joita (toivottavasti) on malliin kirjattu. Ovatko ne kokemusten mukaan oikeita ja
tärkeitä, ja ollaanko niiden takana rehellisesti. Miten nämä periaatteet suhtautuvat yrityksen
virallisiin strategialausumiin?

Kokemusten perusteella muutetaan toimintamallia ja sen dokumentaatiota.
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8 Toiminnan vakiinnuttaminen ja
laajentaminen

8.1 Vakiinnuttaminen

Uusi toiminta on vakiinnutettava yksikössä. Tätä voidaan auttaa

- virallistamisella

- tiedotuksella ja julkisuudella

Virallistaminen tapahtuu esimerkiksi yhteisellä päätöksellä tai esimiehen painokkaalla
toteamuksella. Malli voidaan ottaa osaksi laatukäsikirjaa tai siihen voidaan viitata
laatukäsikirjassa. Jälkimmäinen on usein parempi vaihtoehto, jotta käsikirja ei paisu
tarpeettomasti. Malli voidaan kokonaan tai soveltuvin osin sovittaa myös esimerkiksi
projektiohjeisiin. Nämä ovat yrityksessä keskusteltavia ja päätettäviä asioita.

Julkisuuden lisäämiseen on seuraavia keinoja:

- artikkeli kehitysprosessista ja sen tuloksena olevasta toimintamallista sisäisessä tai
asiakaslehdessä

- julisteiden ja esitteiden laatiminen ("HSK:lla parempaan huomeneen")

- periaatejulisteet ("HSK:n kymmenen käskyä")

- ammattiryhmäkohtaisten huoneentaulujen laatiminen (esimerkiksi "Työnjohtajan
rooli")

8.2 Laajentaminen

Kehitystyö on saatettu tehdä jollain osastolla tai yksikössä. Nyt tulee eteen kysymys, miten
muiden osastojen toiminta saadaan kehitettyä vastaavasti?

Laajentaminen yrityksen sisällä voi tapahtua kolmella eri painoisella tavalla. Tavan valinta
riippuu mm. siitä miten paljon vallitsevat toimintatavat jo muistuttavat kehitettyä mallia:

1) "Painovoimaisesti" tiedottamisen avulla ja ottamalla uusiin projekteihin mukaan
kehittämistyössä mukana olleita (esimerkiksi projektipäällikkö ja sisäinen konsultti)

2) Ottamalla kehitetty toimintamalli sopimuksella käyttöön ja järjestämällä koulutusta,
tutustumiskäyntejä ja keskusteluja mallin sovittamiseksi uuteen tilanteeseen

3) Tekemällä muilla osastoilla vastaava kehitysprosessi kenties tiivistettynä. Tällä tavalla ei
ehkä synny samaa toimintamallia, mutta sellainen, joka sopii parhaiten ko. osastolle.
Kehittämisprosessi myös motivoi ja opettaa osallistujat uusiin toimiin.
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9 Seuranta ja arviointi

Toimintamalli vaatii säännöllistä arviointia ja kehittämistä. Osaksi tämä tapahtuu projektien
yhteydessä, mutta aika ajoin on tarpeen

- katsella mallia irti projekteista

- koota projektien kokemukset yhteen

- ja sopia mallin parannuksista

Tämä edellyttää erityistä yhteistilaisuutta. Ennen tilaisuutta on kokemukset koottava
projektipäälliköiltä, jotka taas kokoavat kokemukset projektiryhmiltään.

Arvioinnin väli riippuu yksikön projektien määrästä. Yksi vaihtoehto on tehdä arviointi aina
ennen jotain suurempaa suunnitteluprojektia.
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Palautetta kaivataan ...
Me kirjoittajat haluamme saada palautetta kädessäsi olevasta teoksesta ja sen käsittelemistä
ajatuksista. Varsinkin, jos olet kokeillut esiteltyä kehittämismallia kokonaisuudessaan tai vaikka vain
joiltakin osin, pyydämme sinua täyttämään seuraavan lomakkeen ja faksaamaan (tai postittamaan)
sen osoitteella:

HSK / ohjelmakoordinaattori Jouni Lehtelä
Työterveyslaitos, Ergonomian yksikkö
Topeliuksenkatu 41 a A
00250 HELSINKI
fax: (90) 414 634

Palaute Työpaikkasuunnittelun kehittäjän kansiosta

Nimi:___________________________________________________________________________

Asema ja tehtävä yrityksessä:________________________________________________________

Yritys:__________________________________________________________________________

Yrityksen toimiala:_________________________________________________________________

Osoite:_________________________________________________________________________

Puhelin- ja faxnumero:_____________________________________________________________

Sähköpostiosoite:_________________________________________________________________

Millä tavalla olen kansiota käyttänyt?
� lukenut ja ihmetellyt � oppinut, saanut uusia näkemyksiä ja vinkkejä
� kehittämisprosessin apuna � keskeisenä kehittämisprosessin tukena
� olen suunnittelemassa / käynnistämässä suunnittelun kehittämisprosessia

Mitä mieltä olen kansion esittämistä ajatuksista?
� tarpeetonta (miksi?) � yritystodellisuutta tulkittu väärin (miten?)
� vääriä painotuksia (millaisia?) � hyviä vinkkejä hyödynnettäväksi
� kyse on yrityksen tärkeimpien menestystekijöiden kehittämisestä

Ajatusten sovellettavuus mielestäni
� hyvin käytännöllistä � vaatii paneutumista ja pohtimista
� lähinnä teoreettisia ajatuksia, ei ainakaan meillä onnistuisi (miksi ei?)

Kansion esitystapa
- Vaikeusaste: � sopiva � liian yksinkertainen � liian vaikea
- Esitystapa. � selkeä � monimutkainen � ei saa mitään selkoa ...

Olen halukas keskustelemaan HSK-kokemuksista (rastita kaikki sopivat vaihtoehdot)
� puhelimitse � tutkija käy luonani � seminaari, jossa mukana useita yrityksiä

Olisiko tarvetta / mahdollisuuksia yhteiseen tutkimus- tai kehittämisyhteistyöhön asian tiimoilta?
� kyllä  � ei

Haluanko nimeni HSK-postituslistalle? � kyllä � en

Lisäkommentit, tarkennukset ja viestit:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Hyvään työympäristöön
hyvällä suunnittelulla

Avain parempaan, terveellisempään ja tuottavam-
paan työympäristöön on siellä, missä työpaikat
syntyvät: suunnittelussa. Koska suunnittelun vir-
heiden korjaaminen jälkikäteen on tehotonta ja
kallista, on ryhdytty kehittämään itse suunnittelu-
toimintaa.

Työpaikkojen suunnittelun kehittämistä edellyttävät
monet aikamme haasteet:

• Monimutkaistuva tekniikka sekä joustavuuden ja
laadun vaatimukset tuotannossa edellyttävät
koko työorganisaation osaamisen hyödyntämistä
suunnittelussa.

• Työntekijöiden koulutus ja vaatimustason ko-
hoaminen luo paineita suunnitteluun osallis-
tumisen kehittämiselle: työntekijä on oman
työnsä paras tuntija.

• Tietotekniikan laaja käyttöönotto antaa uusia
mahdollisuuksia kehittää suunnittelua.

• Työvoiman ikärakenteen muuttuminen pakottaa
sopeuttamaan työpaikat työntekijöiden yksi-
löllisten ominaisuuksien mukaan.

• Yrityksen kilpailu markkinoilla ja kilpailu osaa-
vasta työvoimasta kiristyvät.

• Kansainvälinen yhdentyminen tuo tullessaan
suunnitteluun osallistumista koskevia määrä-
yksiä.

Suunnittelun kehittäminen on ihmisten toiminnan
kehittämistä, ja aina pitkä prosessi. Siksi näihin
haasteisiin on nyt korkea aika tarttua. Yrityksissä
käynnistettävillä kehittämishankkeilla pyritään
luomaan suunnitteluun laatua, joka koituu pitkäjän-
teisesti ja kokonaisvaltaisesti koko yrityksen ja sen
henkilöstön parhaaksi.

Hyvä suunnittelukäytäntö (HSK)
työpaikkasuunnittelun kehittämiseen

Tässä paperissa esitellään työpaikkojen suunnitte-
lukäytännön kehittämismenetelmää, joka on kehi-
tetty Työsuojelurahaston kolmivuotisessa tutki-
musohjelmassa "Hyvä suunnittelukäytäntö (HSK)
työpaikkasuunnittelun kehittämiseen".
Tutkimusohjelmassa ovat olleet mukana Valtion
teknillinen tutkimuskeskus, Työterveyslaitos ja
Tampereen teknillinen korkeakoulu. Tutkimus-
ohjelmassa on ollut useita eri projekteja, joissa on
tutkittu ja kehitetty työpaikkojen suunnittelu-
prosessia, teknisten suunnittelijoiden valmiuksia,

suunnittelumenetelmiä, työterveyshuollon toimintaa,
tietojärjestelmiä sekä suunnitteluyhteistyötä.

Tutkimusohjelman projektissa "Suunnittelun er-
gonomisen laadun parantaminen kokoon-
panoteollisuudessa" on yhteistyössä yritysten
kanssa laadittu "hyvän suunnittelukäytännön
kehittämismalli" siihen liittyvine työkaluineen. Tällä
mallilla voidaan kehittää yritysten työpaikka-
suunnittelu - tuotantotekninen suunnittelu - vas-
taamaan aikamme vaatimuksia.
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Suunnittelukäytännön
kehittämisen tausta

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

• suunnittelun päätavoite on teknisten järjestel-
mien toimivuus ja työteon suunnittelu jää toissi-
jaiseksi

• työpaikat syntyvät sivutuotteena monista erilli-
sistä suunnitteluvaiheista, joissa suunnittelijoi-
den keskinäinen yhteistyö on puutteellista

• suunnitteluorganisaatiossa ei useimmiten ku-
kaan vastaa työpaikoista toiminnallisina koko-
naisuuksina

• 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 satunnaisia.

Tiivistäen voidaan sanoa, että tuotantoteknisen
suunnittelun päähuomio on tekniikassa, jolloin
toiminnalliset ja inhimilliset vaatimukset jäävät 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.   

Kehittämishankkeiden
tavoitteet

"Hyvän suunnittelukäytännön" kehittämishankkeiden
tavoitteina on

• vahvistaa ihmisen, työnteon ja työympäristön
huomioon ottamista suunnittelussa

• kytkeä käyttökokemukset suunnitteluun jo ai-
kaisissa suunnitteluvaiheissa

• synnyttää luonteva ja avoin tiedonkulku ja toi-
mintaverkosto työpaikkasuunnitteluun

• luoda suunnittelun toimintamalli yrityksen omien
toimintatapojen pohjalta

• tukea suunnittelua tehokkailla työ- ja tietoväli-
neillä.
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Mitä hyvällä suunnittelu-
käytännöllä voidaan saavuttaa?

Hyvässä suunnittelussa otetaan yrityksen koko
osaaminen käyttöön. Näin yritystä kehitetään ko-
konaisvaltaisesti: työoloja, työtä, tuotantoa ja or-
ganisaatiota. Nykyaikaisessa monimutkaisessa

tuotannossa hyvän tuloksen tekeminen on mah-
dollista vain hyvissä työpaikoissa. Hyvällä suunnit-
telukäytännöllä on mahdollista saada aikaan seu-
raavia tuloksia:   

pììååáííÉäì=ë~~Ç~~å=íÉÜçââ~~âëá=à~=ãìâ~ìíìî~âëá=
lêÖ~åáë~~íáçå=âçâç=çë~~ãáåÉå=ë~~Ç~~å=âŽóííĞĞå=
eÉåâáäĞëíĞå=í~áÇçí=ãçåáéìçäáëíìî~í=
qóĞóÜíÉáëĞ=ë~~Ç~~å=íçáãáî~âëáI=äìçî~âëá=à~=âÉÜáííóîŽâëá==
låÖÉäãáÉå=ê~íâ~áëìâóâó=íóĞóÜíÉáëĞëëŽ=é~ê~åÉÉ=

gŽêàÉëíÉäãáÉå=âŽóííĞĞåçííç=ÜÉäéçííìì=
vêáíóâëÉå=àçìëí~îììë=äáëŽŽåíóó=
qìçí~ååçå=ä~~íì=é~ê~åÉÉ=
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Kehittämisen edellytykset
yrityksessä

Jotta suunnittelukäytännön kehittäminen onnistuisi
yrityksessä, siihen on pyrittävä aktiivisesti ja sille on
oltava suotuisat lähtökohdat. Yrityksen henkilöstön
on sitouduttava siihen. Kehittämisen on ra-
kennuttava olemassa olevan toiminnan perustalle ja
muutokset on mitoitettava yrityksen tilanteen
mukaan. Seuraavassa on lueteltu suotuisia lähtö-
kohtia 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 suun-
nitteluprosessin ajan.

• Kaikki organisaatiotasot, ammattiryhmät ja
etujärjestöt kokevat kehittämistyön myönteisenä
ja sitoutuvat siihen.

• Suunnitteluun osallistuvat ymmärtävät suunnit-
telun tavoitteet ja reunaehdot sekä taloudelliset,
tekniset ja ajankäyttöön liittyvät vaatimukset.

• Suunnittelijat ymmärtävät, että kaikilla tuotan-
toteknisillä valinnoilla on toiminnallisia ja in-
himillisiä seuraamuksia.

Kehittymiselle on erityisen hyvät lähtökohdat yri-
tyksissä, joissa tuotantomäärien ja tuotteiden vaih-
telu tai monimutkainen tuotantoteknologia edellyt-
tävät koko organisaation osaamista.

Hyvät työkalut
Seuranta,
kehitystyö

Hyvä yritysmaaperä,
huolellinen istutus,
hyvä yhteistyö

Resurssit

MPV -92

HSK



6

Hyvän suunnittelukäytännön
rakennuspalikoita

Hyvän suunnittelukäytännön periaate on, että
kaikkea saatavilla olevaa tietoa käytetään tehok-
kaasti hyväksi. Tämä edellyttää kulloinkin juuri
oikeiden ihmisten yhteydenpitoa. Yhteistyön edis-
tämiseksi tarvitaan hyvää tiedon kulkua sekä ha-
vainnollisia suunnittelutapoja. Jotta hyvä suunnittelu
jatkuisi, on oikeiksi havaitut periaatteet kirjattava
toimintamalliksi. Seuraavassa on lueteltu hyvän
suunnittelun piirteitä, "rakennuspalikoita":

1.Tavoitteenasettelu: Kehitys- ja muutoshank-
keille asetetaan työympäristöä ja työntekoa
koskevia tavoitteita.

• hyödynnetään kaikkea mahdollista käyttöpa-
lautetta

• kootaan yhteen työnjohdon, työntekijöiden ja
työtä kehittävien ihmisten kokemukset

• asetetaan käytännöllisiä tavoitteita: arvioidaan
aiempia ja muualla toteutettuja ratkaisuja

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 edelly-
tyksiä: jaetaan vastuuta ja varataan aikaa

3.Menetelmät: Havainnollistetaan suunnitel-
missa työntekoa ja toimintaa. Tehdään ko-
keiluja. 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 kokei-
lutyöpaikka uuden työtavan testaamiseksi ja
kehittämiseksi

• käytetään tilanteeseen soveltuvia arviointi-
menetelmiä: tarkastusohjeita, työpaikkaselvi-
tysmalleja ja turvallisuusanalyyseja

4.Palaute: Toimintaa ja tuloksia seurataan.
Palautetta kerätään järjestelmällisesti.
Kokemuksia hyödynnetään tulevissa hank-
keissa.

• suunnittelija tutustuu kohteeseen sen ollessa
toiminnassa

• työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation
selvitykset ja tarkastukset tehdään myös
suunnittelua varten

• kehitetään työpaikkaa koskevia seurantajärjes-
telmiä: osoitetaan kehittämistarpeita ja kootaan
kehittämisideoita

5.Tiedotus: Tiedotetaan ajoissa ja oikeille
tahoille.

• suunnitteluhankkeista tiedotetaan varhain
asianosaisille

• suunnittelun organisoinnista tiedotetaan: kuka
on vetäjä, kuka suunnittelee, mitä ja milloin
suunnitellaan

• suunnittelun vaiheista annetaan tilannetietoja

6.Vakiinnuttaminen: Laaditaan suunnittelulle
toimintalinja. Tuetaan suunnittelua toiminta-
ohjein.

• laaditaan työpaikkasuunnittelun toimintalinja-
paperi

• sovitut periaatteet liitetään muihin yrityksen
toimintaohjeisiin: laatujärjestelmään, projekti-
ohjeisiin ja koulutusohjelmaan

• toimintatapoja arvioidaan ja kehitetään jatku-
vasti

• laaditaan suunnittelun ja arvioinnin työkaluja
• kootaan ja laaditaan ohjeita yrityksen tyypillisiin

suunnittelukohteisiin
• raportoidaan onnistuneista hankkeista
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Miten kehittämishankkeessa
toimitaan?

Työpaikkasuunnittelu voidaan tehokkaimmin kehit-
tää käynnistämällä erityinen kehittämishanke.
Hankkeeseen osallistuvat suunnittelun kannalta
tärkeät henkilöstöryhmät. Pääpiirteissään kehit-
tämishanke etenee seuraavasti:

• keskustelujen ja haastattelujen avulla selvitetään
kehittämisen lähtökohdat ja nykyinen
suunnittelukäytäntö

• yhteisissä keskusteluissa pohditaan suunnitte-
lukäytännön kehittämismahdollisuuksia ja sovi-
taan yrityksen toimintamallista työpaikkasuun-
nitteluasioissa

• tarvittavat suunnittelun työkalut muokataan
yritykselle sopiviksi

• 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.

Hanketta voivat vetää tutkimusohjelmassa mukana
olleet tutkijat yhdessä yrityksessä olevan sisäisen
konsultin kanssa. He avustavat ja arvioivat
keskeisiä kehittämis- ja suunnittelutapahtumia.
Tarvittaessa tutkijat välittävät tietoa tai järjestävät
koulutusta.   

Hyvän suunnittelun
työkalut

Kehittämistyöhön on laadittu "kehittäjän kansio",
joka sisältää kehittämisprosessin kuvauksen sekä
kehittämistyössä tarvittavat välineet. Näitä ovat
esimerkiksi:
• hankkeen esittelymateriaali
• ohjeet eri työvaiheiden läpivientiin
• esimerkit toimintamalleista
• haastatteluteemaluettelot.

Itse suunnittelua auttamaan on tehty "suunnittelun
työkalupakki", jossa on ohjeita, esimerkkejä ja
välineitä suunnittelun hallintaan ja tiedonsaantiin.
Näitä välineitä ovat esimerkiksi:
• suunnittelun tavoitelistat
• projektipöytäkirjalomakkeet
• tarkastuslistat ja tiedonkeruulomakkeet

• suunnittelu- ja arviointimenetelmäkuvaukset
• suunnitteluohjeet

Kansio ja kalupakki on julkaistu sekä paperimuo-
toisena että tietoteknisesti, joten kaikki työkalut ovat
muokattavissa yrityksen tarpeisiin parhaiten
soveltuvaksi. Vain tällä tavoin voidaan päästä yk-
sinkertaisiin ja samalla tehokkaisiin työtapoihin.

Työkalut on kehitetty yritysten kanssa yhteistyössä
niin, että ne olisivat mahdollisimman help-
pokäyttöisiä, sopisivat juuri tarkoitukseensa ja oli-
sivat käytettävissä luonnollisissa suunnittelutapah-
tumissa. Niiden tarkoituksena on tehostaa ja sys-
temoida suunnittelutyötä, ei lisätä tarpeettomasti
organisaatiorutiineja kuten kokouksia ja raportointia.
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Hyvä suunnittelukäytäntö
-tutkimusohjelman raportteja

Ergonomisen työpaikka-analyysin ja suunnittelun metodiikka. Loppuraportti Työsuojelurahaston hankkeesta No
89027 (tutkimusohjelman esitutkimus).

"Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa" -projektin työraportteja:
• Launis M. & Lehtelä J.: Työpaikkojen ergonomisen suunnittelun nykytila - suunnitteluprosessien

analysointia. Työraportti 1.
• Vuori M., Kuusisto A. & Herranen S.: Tietovälineet kokoonpanoteollisuuden työpaikkojen hyvän

suunnittelukäytännön tukena. Työraportti 2.
• Isotalus N.: Nuori työpaikkasuunnittelija. Työraportti 3.
• Vuori M.: Työpaikkojen arviointikriteereistä ja toteutusvaihtoehtojen vertailusta. Työraportti 4.
• Launis M., Vuori M. & Lehtelä J.: Yhteistyön kehittäminen työpaikkasuunnittelussa. Työraportti 5.
• Vuori M., Lehtelä J. & Launis M.: Työpaikkasuunnittelun kehittämisen suhteista "aikamme ilmiöihin".

Työraportti 6.
• Kiiskinen M. & Lehtelä J.: ergoCop - työpaikkasuunnittelun hallintajärjestelmä. Työraportti 7.
• Vuori, M. & Lehtelä J.: Voisiko kokoonpanoteollisuuden HSK olla työpaikkasuunnittelun laatujärjestelmä?

Työraportti 8.

"Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa" -projektin lopputuotteita:
• Vuori M., Lehtelä J. & Launis M.: Kokoonpanoteollisuuden työpaikkojen hyvä suunnittelukäytäntö. Hyvä

suunnittelukäytäntö tutkimusohjelman loppuraportissa, toim. Lehtelä J.
• Vuori M., Lehtelä J. & Launis M.:Työpaikkasuunnittelun kehittäjän kansio kokoonpanoteollisuuteen
• Lehtelä J., Vuori M. & Launis M.:Työpaikkasuunnittelun työkalupakki kokoonpanoteollisuuteen
• Lehtelä J., Kiiskinen M. & Kuusisto A.:Työpaikkasuunnittelun opettajan salkku
• Vuori M.: Ohjelmistopaketti VERTAILE: Ohjelmadisketti ja käyttöohje.

Jouni Lehtelä, Martti Launis, Työterveyslaitos,
Ergonomiayksikkö, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki
puh: 90-47471, fax: 90-414 634

Matti Vuori, Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Valmistustekniikka, PL 1701, 33101 Tampere
puh: 931-31 63 111, fax: 931-31 63 282
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Tutkimusohjelma "Hyvä
suunnittelukäytäntö (HSK)
työpaikkasuunnittelun kehittämiseen"

Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Työterveyslaitos
Tampereen teknillinen korkeakoulu
Työsuojelurahasto

Projekti: "Suunnittelun ergonomisen
laadun parantaminen
kokoonpanoteollisuudessa"

Hyvän suunnittelukäytännön toimintamalli:
•••• yrityksen tarpeisiin ja toimintaan räätälöitävä
•••• yrityksessä käynnistettävä
•••• työpaikkasuunnittelun toimintatapa
•••• työpaikkasuunnittelun kehittämisprosessi
•••• työpaikkasuunnittelun työkaluja
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Suunnittelukäytännön kehittäminen

1. Mitä on työpaikkasuunnittelu?

2. Suunnittelukäytännön kehittämisen tausta ja
tavoitteet

3. Mitä hyvällä suunnittelukäkytännöllä voidaan
saavuttaa?

4. Kehittämisen edellytykset yrityksissä

5. Hyvän suunnittelukäytännön tavoitteet ja
"rakennuspalikat"

6. Miten kehityshankkeessa toimitaan?
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Mitä me tarkoitamme työpaikkojen
suunnittelulla?

Kaikkea yrityksessä tapahtuvaa työtä, jonka
tuloksena syntyy fyysisiä työpaikkoja (työpisteitä
ympäristöineen) ja määräytyy, miten työ tehdään.
Tätä on esimerkiksi:
•••• tuotantotekniikan suunnittelu
•••• tuotannon suunnittelu
•••• kone- ja laitehankinnat
•••• LVIS-suunnittelu
•••• menetelmäsuunnittelu
•••• työpisteiden "räätälöinti"
•••• tuotteiden valmistettavuuden suunnittelu.

Työpaikan suunnittelu voi olla monenlaista:
•••• tavoitteiden asettamista
•••• spesifikaatioiden määrittämistä
•••• ajattelua, keskustelua, ideointia, ratkaisujen

etsimistä
•••• hankintaa ja rakentamista ja säätämistä.
•••• konsultointia, asiantuntijatiedon antamista
•••• lausunnon ja palautteen antamista ja

hyväksymistä
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Tavoitteet ja 
vaatimukset ... Arviointi

Suunnittelu
ja toteutus Hyväksyntä

Tavoitteet uudelle
työpisteelle (tms.)
* ketkä asettavat
  (yhteistyössä?)
* mihin perustuen
  (käytännön 
  kokemuksiin?)
* millaisia (monipuoli-
  sia? miten näkyy 
  toiminta ja työ?)

Yhteinen hyväk-
syntä (kaikki 
ammattiryhmät)

Esisuunnittelu
* perusratkaisujen
   etsimistä
* erilaisia vaihtoehtoja

Vertailutyöpaikkoihin
tutustuminen

Vaihtoehtojen 
analysointia ja 
keskinäistä 
      vertailua

Kaikkien hyväk-
syntä, joille 
   asia kuuluu

Tarkemmat tavoitteet,
vaatimukset ja
toiveet
(Nyt kun tiedetään jo
vähän ratkaisusta)

Päätös toteutus-
tavasta karkealla
tasolla

Eri osa-alueiden
suunnittelua
* yhteistyössä
* "osallistuvaa 
suunnittelua"

Suunnitelmien 
arviointi ryhmässä
* visualisointi (esim. 
ihmismallien avulla)
* simulointi

Hyväksyntä 
suunnitteluryhmältä
ja kaikilta, joiden
töitä koskee

Kokeilutyöpisteiden
tekeminen Työtehtävien kokeilu

Hyväksyntä
suunnitteluryhmältä
ja kaikilta, joiden
töitä koskee

"Lopullisen työpisteen
valmistaminen"

Kokeilu (proto-  ja
nollasarjan valmis-
tuksessa) Kaikkien hyväk-

syntä

Toimiva ja hyväksi koettu
työpiste / tuotanto

Oikea työ on lopullinen
testi

Kokemukset
näkyvät seuraa-
vien työpaikkojen
tavoitteissa

Eri tasoisia käsittelyvaiheita 
työpaikkasuunnittelussa:

"Suunnittelu" on vain yksi vaihe, eikä muita tärkeämpi!



Työpaikkojen suunnittelukäytännön kehittäminen - kehittämispaketti kokoonpanoteollisuuden yrityksille 6

Mitä me tarkoitamme "suunnittelijalla"?

Kaikkia henkilöitä, jotka työkseen tekevät
edellämainittuja asioita (ei välttämättä
päätoimisesti):
•••• tehdassuunnittelija, layoutsuunnittelija
•••• menetelmäsuunnittelija, tuotantoteknikko
•••• työkalusuunnittelija
•••• tuotannonsuunnittelija
•••• tuotesuunnittelija
•••• työnjohtajakin joskus

Näiden "titteli" yrityksessä voi kovasti vaihdella.
Oletko sinä työpaikkasuunnittelija?

Lisäksi työpaikkasuunnittelussa on mukana kaikki,
joilla on annettavaa hyvän työpaikan syntymiseen:
•••• suunnitetavan kohteen työnjohto
•••• suunniteltavan kohteen työntekijät
•••• työterveyshenkilöstöä
•••• työsuojeluhenkilöstö
•••• tehdaspalvelu
•••• tuotesuunnittelu
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Mitä me tarkoitamme suunnitteluhankkeella
tai -projektilla?

Suunnitteluprojekti voi olla:
•••• tuotesuunnitteluhanke, jonka vuoksi työpaikat tai

työtavat muuttuvat
•••• tuotannon kehityshanke (tuotantokapasiteetin

nostaminen, soluihin siirtyminen, uuden koneen
hankinta)

•••• yhden työpisteen muuttaminen tai rakentaminen

Mitä tarkoitamme HSK-kehityshankkeella?

•••• suunnittelun suunnittelua
•••• suunnitteluprojektien ulkopuolella (ennakkoon)

tapahtuvia periaatekeskusteluja ja
kehitystarpeiden kirjamista

•••• suunnitteluprojektin sisällä tapahtuvaa
kehitysitujen kokeilua ja tukemista

•••• HSK-kehityshanke ei ole yrityksen
suunnitteluprojekti, vaan hanke, jolla autetaan
kaikkiin projekteihin liityvää
työpaikkasuunnittelutoimintaa.
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Aikamme haasteet:

•••• monimutkaistuva tekniikka sekä joustavuuden ja
laadun vaatimukset

•••• asiakaskeskeinen tuotanto
•••• matalat organisaatiot
•••• työntekijöiden koulutus- ja vaatimustason

kohoaminen
•••• tietotekniikan laaja käyttöönotto
•••• työvoiman ikärakenteen muuttuminen
•••• kiristyvä kilpailu markkinoilla
•••• kansainvälinen yhdentyminen ja normitus
•••• suunnittelijan vastuu
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Aiempien suunnittelututkimusten tuloksia:

•••• suunnittelun päätavoite on tekniikan toimivuus,
ja työnteon suunnittelu jää toissijaiseksi

•••• työpaikat syntyvät monien erillisten
suunnitteluvaiheiden sivutuotteena

•••• suunnitteluorganisaatiossa ei kukaan vastaa
työpaikoista kokonaisuuksina

•••• työhön eniten vaikuttavat päätökset tehdään
suunnittelun alkuvaiheissa, joissa käyttäjien
asiantuntemus ei ole yleensä mukana

•••• suunnittelussa on usein kiire, ja työpaikkojen
suunnittelu jää ylimalkaiseksi

•••• työpaikkojen toimivuudesta suunnittelija ei saa
palautetta, paitsi epäonnistumistapauksissa.

•••• suunnittelijoiden yhteydet ergonomian
tuntijoihin yrityksen sisällä ovat satunnaisia
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Työn ja työpaikan määräytyminen
suunnittelun aikana

pììååáííÉäìå=
î~áÜÉáí~

qrlqb hb efqvp I
qrlqb p rrkkfqqb ir

m o lp b p p fk=g ^
i^vlrqp rrkkfqqb ir

o ^hb kkrp J=g ^=
i s fp =p rrkkfqqb ir

hri g b qrp qb hkffhh^I
qrlq^kklk=leg ^rp

jb kb qb ij„p rrkJ
kfqqb irI=qvˆh^irq

qvˆm fp qb I
h^irp qb b q

g fd fq I
jfqq^i^fqqb b q

lm ^p qrp I
hlrirqrp

^p b kkrp I
h„vqqˆˆklqql

p b ro ^kq^I
m ^i^rqb

î~äãáëíìëíÉâåçäçÖá~I
âçâççåé~åçå=ÜÉäééçìë

íÉÜíŽîáÉå=ãáÉäÉââóóëI
äááââìãáåÉåI=â~åí~ãáåÉå

óãéŽêáëíĞíÉâáàŽíW=äŽãéĞ
î~ä~áëíìë=óãK

íáÉÇçå=âìäâìI
åçëíçíI=äááâÉåíÉÉå=î~~ê~

ãìáëí~ãáåÉåI=íóĞå
í~êââììëI=îçáã~åJ
âŽóííĞI=íçáëíìîììë

íóĞ~ëÉååçíI=íóĞäááââÉÉí

åŽâÉãáåÉåI
ëŽŽÇĞå=äçÖááââ~

çééáãáåÉåI=î~ëíììå=
äìçãáåÉå

ÉêÖçåçãáëÉí=âçâÉáäìíI
Ü~êà~~åíìãáåÉå

í~é~íìêã~íI=ë~áê~ìÇÉíI
éçáëë~çäçí

qóĞé~áââ~J
ãììíçëíÉå
âìëí~ååìâëÉí

qóĞé~áââ~J
ê~íâ~áëìàÉå
ãÉêâáíóë

qóÜå=à~=
íóé~áââ~~å
äááííóîáŽ=
ëÉáââçà~

g^qhrs^
m^o^kq^jfkbk

éììííÉÉíI
íóĞå=âÉÜáííŽãáåÉå
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hÉÜáííŽãáëíó å=í~îçáííÉÉí

= =qbhkfkbk

p rrkkfqqbir

==qlfjfkk^k

p rrkkfqqbir

veqb fp qvˆ
lp ^ii fp qrjfkbk
qfb alk=hfb o o„qvp

qlfjfkk^k=q^slfqqb b q
p rrkkfqqb irjbkb qb ij„q
p rrkkfqqb irleg b fp ql

hboo^ii^=s^ijfp

i^^arh^p =g ^
g lrp q^s^=qrlq^kql

qb osb b ii fkbk=qvˆm^fhh^

=lm m fs^=lo d ^kfp ^^qfl=L=
=====================jlqfslfqrkrq=qvˆkqb hfg „

jbkb p qvs„=vo fqvp =L=g ^qhrs^=hbefqvp

qlfjfkk^k=i^^qr=J^g ^qqb ir=L=g lrp q^s^=qlfjfkq^sb ohhl

=q^slfqqb fabk=g ^=lp ^^jfp b k=?qfb qlg „o g b p qb ij„?
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Osa suunnittelun kehittymistä on suunnittelijan
yksilöllisen toimintamallin kehittyminen: mitä se on,
mitä suunnitellaan, millä tavoin, kenen ehdoilla?

Asiantuntijuude
n kehittyminen

Toimintamalli

Asiantuntijalähtöinen Asiakaslähtöinen Organisaatio on asiakas
"Nuori"
suunnittelija

- Koulutuksen pohjalta
- Yrityksen aiempia
projekteja kopioiden
- Ratkaisut
teknologiseen
ongelmaan

- Kyselee tarpeen
mukaan (jos
yrityksessä on tapana
tai "pakko")

Noudattaa yrityksen
suunnittelukäytäntöjä ja
toimintaperiaatteita, jos
sellaisia on ...

Asiantuntija /
teknologia-
expertti

- Mukaan
henkilökohtainen
kokemus ja
jatkokoulutus
- Osaratkaisujen
integroinnin painotusta
-  Teknologia-
optimismista
integraatiorealismiin
(kohteen kokonaisuuden
huomioon ottaminen)

- Käyttäjien /
työntekijöiden
ottaminen
demokraattisesti
mukaan
suunnitteluprosessiin

- Ymmärtää yhteisöllisen
suunnittelun luonteen,
toimintamallien ja
periaatemuodostuksen
tärkeyden
- Monikriteeristä
suunnittelua: ratkaisut
vaikuttavat moneen
asiaan

Kehittäjä - Omien ja osaston
standardien kehittämistä
- Suunnitteluvälineiden
ja -menetelmien
kehittämistä

- Analysoi ja kehittää
kehitysprosesseja
(esim. osallistuvan
suunnittelun
menetelmät)

- Toimintaperiaatteiden
kehittämistä
- Kehitysprosessien vetoa
- Suunnitteluohjeiden
laadintaa
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Hyvän suunnittelukäytännön tuloksia

pììååáííÉäì=ë~~Ç~~å=íÉÜçââ~~âëá=à~=ãìâ~ìíìî~âëá=
lêÖ~åáë~~íáçå=âçâç=çë~~ãáåÉå=ë~~Ç~~å=âŽóííĞĞå=
eÉåâáäĞëíĞå=í~áÇçí=ãçåáéìçäáëíìî~í=
qóĞóÜíÉáëĞ=ë~~Ç~~å=íçáãáî~âëáI=äìçî~âëá=à~=âÉÜáííóîŽâëá==
låÖÉäãáÉå=ê~íâ~áëìâóâó=íóĞóÜíÉáëĞëëŽ=é~ê~åÉÉ=

gŽêàÉëíÉäãáÉå=âŽóííĞĞåçííç=ÜÉäéçííìì=
vêáíóâëÉå=àçìëí~îììë=äáëŽŽåíóó=
qìçí~ååçå=ä~~íì=é~ê~åÉÉ=
qìçí~åíçÜŽáêáĞáÇÉå=Ü~ääáåí~=é~ê~åÉÉ=
hçâçå~áëâìëí~ååìâëÉí=ë~~Ç~~å=Éëááå

qóĞçäçí=é~ê~åÉî~í=
qóĞå=ãáÉäÉââóóë=äáëŽŽåíóó=
mçáëë~çäçí=à~=î~áÜíìîììë=éáÉåÉåÉîŽí=
qóĞéÉêŽáëÉí=ë~áê~ìÇÉí=îŽÜÉåÉîŽí
q~é~íìêã~í=îŽÜÉåÉîŽí=
qóĞåíÉâáàĞáÇÉå=íçáãáåí~âóâó=ëŽáäóó=

vêáíóâëÉå=íóĞé~áââçàÉå=ÜçìâìííÉäÉîììë=äáëŽŽåíóó=
vêáíóëâìî~=é~ê~åÉÉ=
vêáíóâëÉå=âáäé~áäìâóâó=é~ê~åÉÉ

qçáãáî~=íìçí~åíç

pììååáííÉäìå=âÉÜáííŽãáåÉå

qÉêîÉÉääáåÉå=à~=íìêî~ääáåÉå=íó

jÉåÉëíóãáåÉå=ã~êââáåçáää~
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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

•••• Kaikki organisaatiotasot, ammattiryhmät ja
etujärjestöt kokevat kehittämistyön myönteisenä
ja sitoutuvat siihen

•••• Suunnitteluun osallistuvat ymmärtävät
suunnittelun tavoitteet ja reunaehdot

•••• Suunnittelijat ymmärtävät, että kaikilla
tuotantoteknisillä valinnoilla on toiminnallisia ja
inhimillisiä seuraamuksia

•••• Tuotantomäärien ja tuotteiden vaihtelu tai
tuotantoteknologian monimutkaisuus
edellyttävät organisaatiolta osaamista
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Hyvät työkalut
Seuranta,
kehitystyö

Hyvä yritysmaaperä,
huolellinen istutus,
hyvä yhteistyö

Resurssit

MPV -92

HSK
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Työpaikkasuunnittelun kehittämishankkeen
tavoitteita

•••• 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.
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Hyvän suunnittelukäytännön
"rakennuspalikat"

1. Tavoitteenasettelu: Kehitys- ja muutoshankkeille
asetetaan työympäristöä ja työntekoa koskevia
tavoitteita.
2. Yhteistyö: Suunnittelun aikana toimitaan
joustavassa yhteistyössä. Oikeat ihmiset, oikeaan
aikaan, oikeissa asioissa, oikealla tavalla.
3. Menetelmät: Havainnollistetaan suunnitelmissa
työntekoa ja toimintaa. Tehdään kokeiluja.
Käytetään arviointimenetelmiä.
4. Palaute: Toimintaa ja tuloksia seurataan.
Palautetta kerätään järjestelmällisesti. Kokemuksia
hyödynnetään tulevissa hankkeissa.
5. Tiedotus: Tiedotetaan ajoissa ja oikeille tahoille.
6. Vakiinnuttaminen: Laaditaan suunnittelulle
toimintalinja. Tuetaan suunnittelua toimintaohjein.
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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

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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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 kokei-lutyöpaikka
uuden työtavan testaamiseksi ja kehittämiseksi

• käytetään tilanteeseen soveltuvia arviointimenetelmiä:
tarkastusohjeita, työpaikkaselvitysmalleja ja
turvallisuusanalyyseja
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4. Palaute: Toimintaa ja tuloksia seurataan.
Palautetta kerätään järjestelmällisesti. Koke-muksia
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

5. Tiedotus: Tiedotetaan ajoissa ja oikeille tahoille.
• suunnitteluhankkeista tiedotetaan varhain

asianosaisille
• suunnittelun organisoinnista tiedotetaan: kuka on

vetäjä, kuka suunnittelee, mitä ja milloin suunnitellaan
• suunnittelun vaiheista annetaan tilannetietoja
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6. Vakiinnuttaminen: Laaditaan suunnittelulle
toimintalinja. Tuetaan suunnittelua toimintaohjein.
• laaditaan työpaikkasuunnittelun toimintalinjapaperi
• sovitut periaatteet liitetään muihin yrityksen

toimintaohjeisiin: laatujärjestelmään, projektiohjeisiin
ja koulutusohjelmaan

• toimintatapoja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti
• laaditaan suunnittelun ja arvioinnin työkaluja
• kootaan ja laaditaan ohjeita yrityksen tyypillisiin

suunnittelukohteisiin
• raportoidaan dokumentoituja esimerkkejä

onnistuneista hankkeista
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Rakennuspalikat näkyvät tekoina
suunnitteluprojektissa: tässä laaja "karikatyyri"
Työpaikkasuunnitteluhankkeen (tuotantotekninen / tuotannon kehityshanke) 
karkea malli ja hyviä toimintatapoja eri vaiheisiin
Yhteistä kaikille vaiheille: ammattiryhmien yhteistyö, avoin tiedonkulku, aikainen tiedotus epävirallisuus, 
tieto siitä mitä tapahtuu, yhteinen näkemys tavoitteita ja työtavoista . . .

* Taustalla kirjattu yhteinen näkemys hyvästä työstä, tuotannosta 
   ja tuotteiden valmistettavuudesta
* Projektin tavoitteissa näkyvät konkreettiset kokemukset ja 
   käyttöpalaute aiemmista työpaikoista
* Tavoitteet asetetaan yhteistyössä. Mukana työnjohdon, työntekijöiden 
   ja työtä kehittävien ihmisten näkemykset
* Monipuolisia, myös toiminnallisia ja työntekoa koskevia tavoitteita
* Turvallisuus- ja terveysvaikutukset otetaan aikaisin huomioon: 
   etsitään ratkaisuihin liittyvää kokemustietoa

* Laaja aloituspalaveri, jossa kaikille selväksi: kuka johtaa, kuka suunnittelee, 
   mitä ja milloin? Mikä on kunkin rooli? Mitkä ovat hankkeen tiedotus-
   ja yhteistyötavat? Jne...
* Taustalla sovittu yhteinen näkemys työpaikkasuunnittelun käytännöistä 
   talossa (toimintamalli)
* Varataan tarvittavat resurssit esim. työntekijöiden mukana oloon 
   (varamiehet, muut järjestelyt)

* Yhdessä käsitellään jo varhaisia piirroksia ja luonnoksia
* Laaditaan vaihtoehtoisia suunnitelmia, joita arvioidaan ja vertaillaan
   yhteistyössä ja systemaattisesti
* Käytetään visuaalisia kaavioita, malleja, luonnoksia
* Otetaan kaikki, joita koskee, aikaisin mukaan käytännön työhön:
   suunnittelijat, työnjohto, työntekijät, työterveyshoitaja (tarpeen mukaan)
* Huolehditaan yhteistyön edellyttämästä osaamispohjasta mukana
   oleville: opetusta ennen suunnitteluun ryhtymistä

* Käytetään arviointimenetelmiä, tarkastuslistoja, työpaikkaselvitysmalleja
   ja turvallisuusanalyysejä
* Kokeillaan työmenetelmiä ja -välineitä kokeilutyöpaikassa tai 
   vanhoissa työpaikoissa tai

* Tehdään selvä ero kokeilun ja virallisen käyttöönoton (tuotannon) välillä
* Suunnittelijat mukana käyttöönotossa: auttamassa ja oppimassa
* Korjaukset kirjataan piirustuksiin
* Tehdään työpaikan toimivuuden arviointi jonkin ajan käytön jälkeen

* Projektia arvioidaan seuraavaa kertaa varten yhteisessä lopetuspalaverissa:
   Miten meni? Mitä ongelmia? Mitä voisi mennä paremmin?
* Samalla arvioidaan työpaikkasuunnittelun toimintamallia, pelisääntöjä ja
   ohjeita yrityksessä

* Palautetieto ja tieto muutoksista ja korjauksista viedään suunnittelijalle
* Muutokset tehdään myös työpaikan piirroksiin
* Seurantajärjestelmillä (työpaikkaselvitykset, tapaturmatietojärjestelmät)
   kerätään suunnittelua tukevaa tietoa, eikä vain tilastotietoja

Tavoitteenasettelu

Perusratkaisun etsi-
minen ja toiminnallinen 
suunnittelu

Ratkaisun yksityis-
kohtainen suunnittelu 
ja toiminnallinen
testaaminen

Työpisteen rakenta-
minen ja käyttöönoton 
järjestäminen

Käytön seuranta

Projektin käynnistä-
minen

Projektin päättäminen
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Kehittämistyön eteneminen

1. Miten suunnittelussa on toimittu?
•••• haastattelujen avulla selvitetään nykyinen

suunnittelukäytäntö
•••• yhteisissä keskusteluissa pohditaan

suunnittelun kehittämismahdollisuuksia

2. Miten suunnittelu sujuisi hallitummin?
•••• yhteisissä keskusteluissa sovitaan uusi

työpaikkasuunnittelun toimintamalli
•••• muokataan suunnittelua varten välineet ja

järjestetään tarvittavaa koulutusta

3. Toimiiko suunnittelun toimintamalli käytännössä?
•••• mallia ja välineitä kokeillaan

suunnitteluprojektissa
•••• projektin jälkeen uusien toimintatapojen

hyödyllisyys arvioidaan ja pohditaan mallin
laajempaa käyttöön ottamista.
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 Kehittämisen välineet

Työpaikkasuunnittelun kehittäjän kansio

•••• kehittämistyön vetäjälle
•••• kehittämishankkeen kuvaus
•••• kehittämishankkeen työvälineet
•••• esimerkkejä suunnittelun toimintamallista

Työpaikkasuunnittelun työkalupakki

•••• yrityksen suunnittelun avuksi
•••• projektin pöytäkirjapohjat
•••• tarkastuslistat ja tiedonkeruulomakkeet
•••• suunnittelu- ja arviointimenetelmien kuvaus
•••• suunnitteluohjeet
•••• kirjallisuusluettelot
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Työpaikkasuunnittelun kehittämishankkeen
konkreettisia tuloksia

Organisaation toiminta
•••• yhteinen näkemys suunnittelusta
•••• yhteisesti sovittu toimintamalli, "talon tapa"
•••• koko organisaation osaaminen valjastetaan myös

suunnittelutyöhön
•••• harjaantumista toiminnan kehittämiseen

Suunnittelun tavoitteenasettelu
•••• suunnittelun tavoitteista yhteinen näkemys
•••• ehkä aiempa laajemmat inhimilliset ja toimintaa

koskevat tavoitteet

Uusia suunnitteluvälineitä
•••• uusia menetelmiä, lomakkeita ja tietokonetyökaluja
•••• yritykselle räätälöityjä välineitä

Hyvän toiminnan jatkuvuus
•••• toimintalinjapaperi työpaikkasuunnittelulle ("kuka,

mitä, miksi")
•••• menetelmäohjeita ("miten")
•••• omassa projektissa arvioituja välineitä
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"Kannettu vesi ei kaivossa pysy."

Kehitystyön tulokset syntyvät yrityksen
suunnittelun nykytilan piirteistä ja käsityksistä sekä
yrityksen itse kehittämistä kehitysajatuksista. Siksi
niitä ei voi (ei saa?) yksityiskohtaisesti kuvata.

Yrityksen oma panos ja sitoutuminen � varsinkin
kehityshankkeen jälkeen � ratkaisee lopullisen
tuloksen.



2.1.2 Haastattelulomake nykyisen suunnittelukäytännön selvittämiseen

Yritys_________________ Ryhmä___________________Haastattelija________Pvm_______

1  Haastateltavien taustatiedot

1.1 Nimi

1.2 Toiminimike
(ammatti) ja
tehtävät

1.3 Tausta talos-
sa (tehtäväalueet,
työvuodet)

1.4 Ammatillinen
tausta (ennen
tätä taloa)

1.5 Koulutus-
tausta
- ammatti
- ergonomia, työ-
   suojelu, jne
- laatu, rationali-
   sointi, JOT jne



2

2  Yrityksen suunnittelu-, kehitys- ja
muutoshankkeet, oma rooli suunnittelussa
2.1 Minkälaisia suunnittelu- ja kehityshankkeita teillä on ollut viime vuosina? (Noin viiden
viimeisen vuoden aikana) (Ei-suunnittelijat: ...omalla osastolla / työalueella)

2.2 Kerro yhden esimerkin (työpaikkaan liittyvä suunnitteluhanke) valossa, miten tällainen hanke
tyypillisesti etenee
- miten hanke käynnistyi, mitä siinä tehtiin, mikä oli lopputulos.

2.3 Mitä työpaikkoihin liittyvää suunnittelua niissä tehtiin?
- Miten työpaikat syntyivät/muotoutuivat? Pohdittiinko eri suunnitteluvaiheissa työtehtäviä ja
työpaikkoja? Miten? (työpaikka= työosaston, linjan, työryhmän tai työntekijän työalue)

2.3 Miten hankkeessa onnistuttiin työpaikkojen kannalta katsottuna?
- Mikä oli hyvää, missä meni pieleen, miksi? Olisiko voitu tehdä paremminkin, miten?

2.4 Suunnittelua voi tapahtua monin tavoin. Koitetaanpa kartoittaa, mikä on teidän tapanne
vaikuttaa työpaikkojen suunnitteluun. Paperiin on listattu suunnittelun osavaiheita, joissa
vaikutetaan työpaikkaan (nämä pystysarakkeessa) ja suunnitteluun vaikuttamisen muotoja
(nämä vinorivit).
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3  Suunnittelun käynnistäminen,
suunnitteluprosessin yleinen kulku
3.1 Miten työpaikkoihin johtava suunnitteluhanke tai muutoshanke käynnistyy?
- Mikä on yleensä syy/peruste (tuotteet, tuottavuus)?
- Keneltä aloite, miltä ammattiryhmältä, aloitetoiminnan osuus (esim. työsuojeluaiheiset
aloitteet)

3.2 Miten yleistavoitteet hankkeelle asetetaan?
- Millaisia tavoitteita? (esim. tuottavuuteen, joustavuuteen liittyviä)
- Kuka/Ketkä ne asettaa? Miten täsmällisesti/sitovasti?
- Asetetaanko työtehtäviin ja työympäristöön liittyviä, "inhimillisiä" tavoitteita? ("nostot tai
melu kuriin")

3.4 Miten esisuunnittelu etenee? Mitä vaiheita siinä on (yleissuunnittelu, investointisuunnittelu,
hankesuunnittelu ym.) , mitä ne sisältävät?
- Ketkä ovat mukana näissä vaiheissa?
- Mitä asioita käsitellään? Onko ihminen, työ ja työpaikka kuvassa mukana? (esimerkkejä)

3.5 Miten varsinainen suunnittelu käynnistetään? (perustetaan projekti? kuka siitä päättää?
nimetään vastuuihmiset? onko projektilla selvä vetäjä? millainen on projektiryhmä? onko
työsuojelu ja tth mukana?)
- Sovitaanko samalla projektin menettelytavoista työpaikkasuunnittelun suhteen mitään erityistä?
(tiedotus, yhteistyö, kokeilutoiminta ym.)

3.6 Miten suunnittelun lähtötiedot/vaatimukset/spesifikaatiot asetetaan?
- Millaisia? (esim. kapasiteetit, ominaisuudet)
- Kuka ne asettaa?
- Sisältävätkö ne työntekoa ja työympäristöä koskevia vaatimuksia (melutaso, taakat, mitoituksia
ym.)
- Missä muodossa ja miten täsmällisiä lähtötiedot ovat?



4

3.7 Ketkä suunnitteluun osallistuvat, missä vaiheissa ja asioissa? (taulukko)
- Millainen kuva sinulla on siitä, mitä asioita muut suunnittelussa tekevät.

Suunnittelijat (kaikki suunnittelualueet)

Linjajohto (tuotannon päällikkötaso)

Työnjohto (alin työnjohto)

Työntekijät

Tehdaspalvelu, kunnossapito, siivous, muut tukipalvelut

Työterveyshenkilöstö

Työsuojelu

Ulkopuoliset asiantuntijat (millaisissa suunnittelutehtävissä käytetty?)

Asiakkaat, tehtävän tuotteen tilaaja

Muut (ketkä)
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3.8 Missä vaiheessa työtehtävät ja työpisteet suunnitellaan?
- Missä vaiheessa ratkaistaan, miten työt järjestetään, miten työtä tehdään, millä välineillä ja
missä olosuhteissa? Missä vaiheessa työpaikan yksityiskohdat ratkaistaan? Työpaikallako?
- Kuka työpaikan suunnitteluna todella tekee? (suunnitteluorganisaatiossa / linjaorganisaatiossa -
kummassa?)
- Ketkä (ammattiryhmät) osallistuvat työpisteen suunnitteluun? Millä tavoin?

3.9 Onko työpisteiden suunnittelutoiminnassa selviä kehittämismahdollisuuksia?
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4  Suunnittelutapa, -menetelmät ja tiedon käyttö
4.1 Kuvaile suunnittelutapaa yrityksessä. Miten suunnittelussa lähdetään liikkeelle? (Mitä
tehdään ensiksi, mitä sitten... selvityksiä, luonnostelua, tiedonhankintaa, keskusteluja, paikkoihin
tutustumista jne.)
- Millä perusteella suunnitteluongelmat ratkaistaan? Minkä tiedon varassa suunnitellaan?
(Aiemmat ratkaisut pohjana, yleinen kokemus, sormituntuma, testaaminen, uusin tieto, tutkimus,
mikä?)

4.2 Käytetäänkö käsikirjoja, tuote-esitteitä, standardeja, määräyksiä jne., ja jos, niin mitä ja miten?
(kerro yksityiskohtaisesti)

4.4 Miten suunnitelmia arvioidaan? Tehdäänkö joskus muutama vaihtoehtoinen suunnitelma,
esim. layout, joista sitten valitaan yksi toteutettavaksi?
- jos: miten vertailu tehdään? Millainen menettely, ketkä päättävät, ryhmässäkö?

4.5 Miten suunnitelmia testataan ja kokeillaan ennen lopullista toteuttamista?

4.3 Onko olemassa yleisiä suunnitteluohjeita, määriteltyjä toimintalinjoja siitä, miten
suunnittelu hoidetaan? (Onko kirjallisena? Missä saatavilla? Kuka ne laatii? Noudatetaanko niitä
yleensä? Noudatatko sinä niitä? Miten käyttöä valvotaan?)

4.6 Onko suunnittelumenetelmissä selviä kehittämismahdollisuuksia?

4.7 Miten uudet ihmiset koulutetaan talon tapohin?
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5  Ergonomia ja työsuojelu suunnitteluhankkeessa
5.1 Mitä menetelmiä tai työtapoja hankkeissa käytetään ihmisen huomioon ottamiseksi
suunnittelussa ja tuotannossa?
- kirjallisuus, vanhojen työpaikkojen havainnointi, turvallisusanalyysit, haastattelut, simulointi,
kokeilut, itse kokeilu, ajatellen simulointi, työpaikan mallintaminen, jne.
- Mitä ihmistä tai työtä koskevaa kirjallisuutta käytetään? Mitä on tiedossa, käytettävissä ja
missä? Jos ei käytetä, niin miksi?

5.2 Onko ergonomisten menetelmien suhteen todettu selviä kehittämistarpeita?
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6  Dokumentointi
6.1 Miten suunnitelmat dokumentoidaan? Miten eri vaiheiden suunnitelmia ja eri tyyppisiä
suunnitelmia dokumentoidaan
- sanallisesti, toimintakaavio, työpaikkamallit, luonnospiirrokset, mittapiirrokset (mitkä
projektiot) videointi jne.) (saisiko kopioita dokumenteista)
- onko dokumentteja tietokoneella? Kuka niitä ylläpitää? Millaisia ohjelmia käytetään?

6.2 Päivitetäänkö piirustuksia räätälöinnin yhteydessä tai kun työpaikkoja korjataan tai
muutetaan?

6.3 Miten dokumentteja hyödynnetään pitkäjänteisesti työpaikkojen kehitystyössä? (Ovatko
dokumentit aina ajan tasalla? Käytetäänkö niitä työpaikka-arvioinnin yhteydessä tai uuden
työpaikan suunnittelun tukena? Miten?)

6.4 Onko dokumenttien kehittämisessä todettu selviä mahdollisuuksia?
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7  Seuranta, palautteen välittäminen
7.1 Kerätäänkö, annetaanko, välitetäänkö palautetta tehdyistä suunnitelmista jälkeenpäin? Mitä
palautetta?
- kuka/ketkä ja kenelle?
- miten, millä tavalla (onko joku systemaattinen menetelmä, lomake) vai ohimennen kysellen?
- millaista? (hyvä/huono lopputulos, mitä huonoa/hyvää, ideoita tai parannuksia?)
- miten tieto kulkee suunnittelijoille ja niille, joille siitä on hyötyä

7.2 Tehdäänkö uusille työpisteille heti työpaikkakartoistus (tai -selvitys)? Onko siinä
suunnittelijoita mukana? Kulkeeko palaute heille? Miten kartoitus tehdään?

7.3 Keräävätkö suunnittelijat itse palautetta, käyvätkö työpisteissä kyselemässä työpaikan
ominaisuuksista?

7.4 Onko palautteen hankinnassa ja välittämisessä selviä kehittämismahdollisuuksia?

8 Tiedottamiskäytäntö
8.1 Miten ja missä vaiheessa suunnitteluhankkeista tiedotetaan (yleensä ja eri
henkilöstöryhmille)?

8.2 Onko tiedottamisessa koettu selviä konkreettisia kehittämismahdollisuuksia?
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9  Osallistuminen ja suunnitteluyhteistyö
(Vastataan soveltuvin osin eri henkilöryhmien haastatteluissa, ja vain niiltä osin kuin ei aiemmin
ole käsitelty tyhjentävästi)

9.1 Miten ja missä vaiheessa olet tullut projekteihin, hankkeiseen mukaan
- pyydettynä, hakeutunut itse, määritelty ammattinimikkeen tehtäviin...

9.2 Keiden kanssa olet eniten ollut tekemisissä suunnittelu- ja kehityshankkeiden yhteydessä ja
missä asioissa? Ketkä ovat mielestäsi tärkeimmät yhteistyökumppanit hyvien työpaikkojen
syntymistä ajatellen? (Kts. s. 4 olevasta taulukosta)

9.3 Millaisissa puitteissa yhteistyö on tapahtunut? Esim.
- ryhmätyöhön osallistumista, missä ja miten
- virallisia kokouksia, mitä?
- joustavaa juttelua kasvokkain, missä? (työpisteessä, käytävillä, kahvitunnilla ym.)
- millaista se saisi olla luonteeltaan?

9.4 Minkä laatuista tai miten pitkälle menevää yhteistyö on ollut? (Tehtävistä sopimista, tiedon
kysymistä, tiedon antamista, ongelman pohtimista yhteistyössä, yhteistyötapojen kehittämistä)
- Minkä luontoisia asioita käsitelläään eri tyyppisissä tapaamisissa? (Kokouksissa, ryhmissä,
kahvilla?)

9.5 Mikä on estänyt/edistänyt vaikutusmahdollisuuksia ja yhteistyötä?
- mukaantulo oikeaan aikaan, oikeiden henkilöiden kanssa,
- yhteinen kieli, ammattiryhmien yhteistyöhankaluudet
- ymmärrettävät työvälineet esim. havainnollistamisessa, piirustusten ym. selkeys?
- kiire?
- reviiriajattelu, ei tunne ihmisiä
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9.6 Oletko löytänyt selkeän paikan projektityössä vai ollut aivan ns. pihalla? Millaisia
vaikutuksia omalla toiminnalla on ollut hankkeissa? Miten näkynyt niiden tuloksissa?
(esimerkkejä)

9.6 Oman roolin kehittämistarpeet suunnittelussa?
- Mitä mahdollisuuksia näet kehittämiseen?
- Mitä edellytyksiä tarvitaan: oma aloitteellisuus, hakeutuminen yhteistyöhön, aikaa,
työvälineitä, osaamista/ammattitaitoa

9.7 Onko kehittämistarvetta toimintatavoissa tai muodoissa, joilla yhdessä toimitaan?

10 Tietokoneet
- millaiset tietokonejärjestelmät teillä on

- onko käytössäsi PC-mikro (& Windows?)

- onko se mikroverkossa

- oletko sähköpostijärjestelmässä

- mitä teet mikrollasi

- mitä ohjelmia käytät (Windows?)

- mitä CADia käytetään?

- miten olet kehittämässä, lisäämässä mikrosi käyttöä?
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Työpaikkasuunnitteluprojektin ryhmistä
Vaikka työpaikkasuunnittelussa korostetaankin epävirallista, joustavaa tiedonkulkua ja
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1 Ryhmät työpaikkasuunnittelussa
Ryhmä = joukko henkilöitä, jotka työskentelevät jonkinasteisessa vuorovaikutuksessa yhteisen
tavoitteen saavuttamiseksi. Ryhmän määrittelee toiminta, ei ryhmään komentaminen tai halu.

Ryhmien - tiimien - käsittely työpaikkasuunnittelussa on perinteisesti ollut kolmenlaista:

- ideointiryhmien tarkastelua
- osallistuvan suunnittelun ryhmän tarkastelua
- omasta työstään päätöksiä tekevien ryhmien tarkastelua

Ryhmädynamiikan tarkastelu tilanteissa, joissa esim. osu (osallistuva suunnittelu) ei ole
puhdasoppista on ollut vähäisempää. Tämä johtunee tutkimusperinteistä: tutkijoita on kiinnostanut
osu eristettynä ilmiönä.

Rymät ovat kuitenkin viitekehys, jota tarkastelemalla voidaan saada uutta syvyyttä
suunnittelukäytäntöjen tarkasteluun. Varsinkin, kun muistamme, että työpaikkasuunnittelussa
vaikuttaa monia ryhmiä:

- yritys
- projektiryhmä
- pienryhmä

Ja vielä viiteryhmänomaisesti ammattiryhmä tai organisaatio.

Työpaikkasuunnittelun ryhmiä

Koko yritys

Projektiin osallistujat

Pienryhmän jäsenet

Kuva 1. Työpaikkasuunnittelussa vaikuttaa monia ryhmiä.

On luultavaa, että monet suunnittelun ongelmat voidaan väistää muistamalla seuraavaa

* Ryhmä ei ole kerralla valmis. Työpaikkasuunnittelussa ryhmän kehittyminen on ongelmallista,
sillä pienryhmät täytyy "perustaa". Tämä asettaa vaatimuksia sille ryhmälle, josta nämä
henkilöt "erotetaan osajoukoksi". Samoin se edellyttää ryhmän tehtävän huolellista
määrittelyä, että ryhmä ei juutu ristiriitoihin, tai pääsee ylipäätään liikkeelle muuna kuin
kuuntelukerhona.
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* Ongelmat ryhmän toiminnassa kuuluvat osana sen kehittymiseen. Osu-kokeiluista ei pidä

luopua, jos ekalla kerralla onkin ongelmia.
* Ryhmiä on kehitettävä tietoisesti.

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan lähinnä suunnitteluprojektin pienryhmien toimintaa. Käsittelytapa
on organisaatiopsykologinen ja suunnittelun kohde tarkastelussa musta laatikko.

2 Ryhmien kehittyminen I
Ryhmä muotoutuu Juutin (1989) mukaan vasta kun:
- ryhmän toimintatavat ovat osoittautuneet tehokkaiksi,
- päämäärään, toimintatapoihin ja rooleihin liittyvät näkemyserot ovat hälvenneet,
- ryhmän jäsenten vahset vuorovaikutus- ja ihmissuhteet ovat selkiytyneet,
- sellaiset toimintatavat, jotka mahdollistavat jokaisen jäsenen oman panoksen hyväksikäytön,

ovat löytyneet,
- jokaiselle jäsenelle on muotoutunut arvostettu »paikka» ryhmässä ja
- jäsenet luottavat toisiinsa.

... Ja tuloksena onkin sitten ...

Yhteistyöhön kykenevä, kypsä ryhmä, jolle on tunnusomaista (Juuti 1989):
- jäsenten hyvä yhteistyö
- keskinäinen pitäminen
- keskinäinen luottamus
- yhteiseen päämäärään sitoutuminen
- roolien joustavuus
- avoimuus
- valmius etsiä uusia virikkeitä
- kyky oppia uusia asioita ja toimintatapoja

Ryhmien kehittyminen on vaikeaa normaaleissa yritysorganisaatioissa, joissa
työpaikkasuunnittelutyhmät kootaan tapauskohtaisesti. Yrityksissä, joissa työ on organisoitu tiimeihin
on ainakin linjaorganisaation jäsenistä muodostuvan suunnitteluryhmän muodostaminen helppoa - se
on näet jo lähes valmis. Yleensä kuitenkin ryhmiin joudutaan kokoamaan henkilöitä eri
ammattiryhmistä.

2 Ryhmien toiminnot
Tarkastellaan ryhmien toimintojen vaikutusta työpaikkasuunnittelun tulokseen ja toisaalta
työpaikkasuunnittelun tehtävänasettelun vaikutuksia ryhmän toimintamahdollisuuksiin.

Ryhmällä on tiettyjä tehtävän suorittamiseen liittyviä toimintoja. Miten ne näkyvät
työpaikkasuunnitteluhankkeessa?



4
Tehtävien suorittamiseen
liittyvät ryhmän toiminnot
(Juuti 1989)

Positiivinen vaikutus
työpaikkasuunnittelussa

Sudenkuoppia Toimenpiteitä

Aloitteenteko: Uusien
ideoiden ja
toimintatapojen
ehdottaminen ja
käyttöönotto.

Uusia ajatuksia Perinteinen kokoustyyli ei
toimi kovin hyvin. Vaatii
kypsän ryhmän

Ideointimenetelmien
käyttö

Käyttökelpoisen tiedon
etsiminen: Tietojen
hankkiminen, tunteiden ja
asenteiden sekä arvojen
etsiminen.

Kaikkien näkemys esiin Roolipeli voi haitata.
Vaatii kypsää ryhmää.

Psykologinen ryhmän
koostaminen: "kaikille
tukihenkilö"

Käyttökelpoisen tiedon
jakaminen: Tietojen
antaminen, tunteiden ja
asenteiden sekä arvojen
ilmaisu.

Tietoa ryhmälle. Uuden
työn oppiminen,
sitoutuminen.

Vaatii suunnittelijalta (ja
muilta) osaamista: mikä
on käyttökelpoista tietoa?

Tunnettava ryhmän ja
sen jäsenten tehtävät ja
roolit.

Selventäminen:
Käsitteiden määrittely,
ilmiöiden tulkinta ja
tapahtumien
merkityssisällön
selventäminen.

Oppiva ryhmä. Aikapula, kiire,
munkkilatina

Tietoinen
kommunikoinnin
kehittäminen

Yhdistäminen: Erilaisten
ajatusten kytkeminen
toisiinsa ja toisten
esittämien ajatusten
jalostaminen.

Ryhmän yhteinen
näkemys, sitoutuminen.
Ryhmä toimii yhdessä.

Roolit ja edustuksellisuus
voivat estää.

Ryhmätyömenetelmät. Ei
edustuksellista
osallistumista.

Päätöksenteko:
Yhteisnäkemyksen
aikaansaaminen eri
vaihtoehdoista ja
vaihtoehdon valinta.

Yhteinen päätös yhteisen
tiedon ja näkemyksen
pohjalta.

Ei hallita pattitilanteita. Päätöksenteko- ja
valintatyökalujen käyttö
(esim. vaihtoehtojen
vertailumenetelmän
käyttö)

Ryhmällä on myös toimintoja, jotka eivät suoranaisesti liity tehtävän suorittamiseen, vaan jotka
pitävät ryhmää koossa. Niillä on merkityksiä työpaikkasuunnittelussakin. Näitä merkityksiä on koottu
seuraavaan taulukkoon:



5
Ryhmän kiinteyttä ja jatkuvuutta ylläpitävät
toiminnot (Juuti 1989)

Merkitys työpaikkasuunnittelussa

Ristiriitojen ratkaisu: Kompromissinteko,
erimielisyyksien selvittely ja ihmisten
välisten erojen hyväksyminen.

Ei päätöksiä kättä vääntäen tai isomman
oikeudella, vaan toisia ymmärtäen. Tulos ja sen
hyäksyttävyys paranee

Vuorovaikutuksen mahdollistaminen:
Pyrkimys rohkaista toisia puhumaan ja
osallistumaan ryhmässä käytyihin
keskusteluihin ja ryhmän toimintoihin.

Todelliset eri ihmisten mielipiteet käsittelyyn ja
kuultaviksi.

Tuki ja rohkaisu: Ystävyyssuhteiden ja tuen
tarjoaminen muiden esittämille mielipiteille
ja ajatuksille.

Tukea suunnittelijalle. Auttaa ehkä laukaisemaan
"piirsin minkä piirsin" ja muun tyyppisiä lukkoja

Mielenkiinto ryhmän tapahtumiin:
Puheenvuorojen kuunteleminen ja ryhmän
toimintojen aktiivinen seuraaminen.

Jos on mielenkiintoa, asiasta saakin jotain ja
motivoi muita parempaan työhön

Käyttäytymistapojen ja uskomusten
muovaaminen: Arvojen, normien ja
asenteiden asettaminen eräänlaiseksi
standardiksi, jota ryhmän jäsenten tulisi
noudattaa, jos he haluavat olla ryhmän
jäseniä.

Yhteinen näkemys hyvästä suunnittelukäytännöstä;
hyvästä työstä; hyvästä tekniikasta ja hyvästä
työsuojelusta. Yhteisen hiilen löytyminen. Edellytys
hyvälle suunnittelukäytännölle.

3 Osallistujien roolit
Osallistujien rooleja on pidetty tärkeinä myös työpaikkasuunnittelussa. "Edustajista" on haluttu päästä
eroon ja tuoda niiden tilalle todellisia tehtävärooleja (tai ainakin ryhmää ylläpitäviä rooleja).

Taulukko. Rooleja erilaisissa ryhmissä
Yksimielinen ryhmä (Juuti 1989) Ristiriitainen ryhmä (Juuti 1989)
1) asiajohtajan ja 2)
suosituimman henkilön rooli.

a) vuorovaikutukseltaan
passiivisen asiajohtajan, b)
vuorovaikutukseltaan aktiivisen
puhujan ja c) suosituimman
henkilön roolit

Perinteisesti ryhmässä vallitsevat roolit on jaoteltu kolmeen pääasialliseen ryhmään (Juuti 1989):

1) tehtävärooleihin,
2) ylläpitäviin rooleihin ja
3) yksilöllisiin rooleihin.
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Henkilöiden tehtäväroolit ryhmässä (Juuti 1989): Työpaikkasuunnitteluryhmän (mahdollisia) erityispiirteitä

Aloitteentekijä tekee uusia ehdotuksia ja antaa
ryhmälle uusia ajatuksia. Aloitteellisuus voi ilmetä
uusien päämäärien tai uusien toimintatapojen tai
ratkaisujen ehdottamisena.

Kypsässä ryhmässä on toivottavaa, että jokaisella on
jonkinverran tämä rooli. Ei liittyne mihinkään
ammattiryhmään tai tehtävään ryhmässä.

Tiedon etsijä pyytää selventämään tehtyjä ehdotuksia
tai pyytää ryhmän jäseniä etsimään uusia tietoja, esim.
asiantuntijoiden mielipiteitä.

Suunnitteluryhmään kootaan usein tarvittavaa
asiantuntemusta. Tällainen rooli voi olla hieman
"ulkopuolisella", tai esim. projektipäälliköllä.

Mielipiteitten selventäjä ei etsi niinkään uusia tietoja
kuin pyrkii selventämään niitä arvoja ja asenteita, joille
ryhmän toiminta perustuu.
Tietojen antaja tarjoaa uusia tietoja tai
asiantuntemusta, jonka avulla ryhmä voi ratkaista
käsiteltävänä olevan ongelman.

Asiantuntijajäsen linjasta, työterveyshuollosta, työsuojelusta
...

Mielipiteen ilmaisija määrittää oman mielipiteensä
johonkin tehtyyn ehdotukseen tai ratkaisuvaihtoehtoon
nähden. Hän painottaa pikemmin niitä arvoja ja
asenteita, joita ryhmän tulisi hänen mielestään
noudattaa.

Onko tämä tyypillinen tämän hetken työterveyshoitaja:
"entäs se ergonomia?". Tärkeää tämäkin, jos
tavoitteenasettelu ei pitä asenteita ja asioita yllä.

Koordinaattori pyrkii yhdistämään eri ehdotuksia tai
ryhmän jäsenten toimintoja toisiinsa.

Toivottavaa, että ryhmän vetäjällä (usein suunnittelija tai
suunnittelupäällikkö tms.) on koordinaattorin rooli

Toimintojen suuntaaja määrittelee, missä määrin
ryhmä on siihen mennessä päässyt asettamaansa
tavoitteeseen. Hän tekee yhteenvedon siitä, mitä on
tapahtunut ja osoittaa missä ryhmä on poikennut
asettamastaan tavoitteesta.

Lienee tyypillistä, että ryhmässä ei tällainen toiminta ole
korostunut. Suuntausta haetaan ja käsitelläänkin
esimerkiksi johtoryhmässä.

Arvioija tai kriitikko vertaa ryhmän saavutuksia ja
ryhmän jäsenten toimintoja tiettyyn standardiin. Hän
voi asettaa kyseenalaiseksi ryhmän tekemän
ehdotuksen tai ajatuksen käytännöllisyyden, logiikan
tai ne tiedot, joille ryhmän ratkaisu perustuu.

Edustuksellinen osallistuminen voi korostaa kriitikon roolia.
Hyvä kriitikko tarjoaa myös ratkaisuja. Lievä ulkopuolisuus
voi olla tässä mielessä hyödyksi.

Motivoija pyrkii kannustamaan ryhmää toimintaan tai
parantamaan tehtyjen ehdotusten laatua.
»Sihteeri» kirjoittaa muistiin ryhmän päätökset ja
keskustelun kulun sekä pyrkii luomaan ryhmän
toiminnalle tekniset puitteet esim. jakamalla
materiaaleja ja huolehtimalla istumajärjestyksestä yms.

Työpaikkasuunnitteluryhmässä sihteeri on usein
suunnittelija; "projektin työrukkanen".

Tämän pohjalta voisi ajatella luonnosteltavan työpaikkasuunnitteluryhmän roolijakoja ja miettiä,
millaisista ammattirymistä kuhunkin rooliin voisi löytyä sopiva henkilö. Pelkän yhden roolin antaminen
ihmisille on kuitenkin vaarallista. Asiat liittyvät myös hyvin paljon henkilöihin. Tärkeää on vain muistaa
ryhmiä koottaessa, että tällaisiin rooleihin jopa tietoisesti valitaan sopivia henkilöitä.

Yhtä tärkeitä ovat ryhmää ylläpitävät roolit, edelleen Juutin (1989) mukaan:



7

1) Rohkaisija antaa palkkioita, kiitosta ja hyväksyntää. Hän osoittaa lämpimiä tunteita ryhmän muita jäseniä
kohtaan heidän tehdessään ehdotuksia tai muuten edesauttaessaan ryhmän toimintaa.

2) Tasapainottaja välittää ryhmän jäsenten välille syntyneitä erimielisyyksiä ja poistaa jännitteitä
ristiriitatilanteissa.

3) Kompromissintekijä ehdottaa omaan ehdotukseensa liittyvän ratkaisun ja jonkun toisen tekemän ehdotuksen
osittaista yhdistämistä. Hän pyrkii tulemaan puolitiehen vastaan ja näin saamaan sovun aikaan
ryhmässä.

4) »Sillanrakentaja» pyrkii pitämään viestintäkanavat ryhmässä avoinna mahdollistamalla kaikkien ryhmän
jäsenten osallistumisen ryhmän toimintaan. Hän voi esimerkiksi pyytää jotakuta ryhmän jäsentä
esittämään mielipiteensä tai ehdottaa, että ryhmän jäsenet lyhentäisivät puheenvuorojaan niin, että
kaikki voisivat osallistua.

5) Havainnoija pitää mielessään erilaisia ryhmän toimintaan liittyviä tapahtumia ja omia havaintojaan ryhmän
toiminnasta.

6) Seuraaja seuraa ryhmässä käytyä keskustelua passiivisesti ja ikään kuin toimii yleisönä.

Työelämässä ei kuitenkaan riitä resursseja pitää ryhmässä henkilöitä, joilla on vain ylläpitävä rooli.
Ryhmä on koottava vaikka dynaamisesti siten, että kaikilla on jokin tehtävärooli.

Puhtaasti yksilökeskeiset roolit saattavat olla ongelma, koska hiiden poistuminen tapahtuu vasta
ryhmän kypsyessä. Ryhmien jäseniksi ei voida valita "sopivia" henkilöitä, vaan usein on mukaan
otettava "päteviä". Onkin siksi tärkeää pohtia, onko niiden halliintaan esim. ryhmän työtapoihin tai -
välineisiin liittyviä keinoja. Ideointia korostavissa ryhmätyötilanteissa on käytettävissä menetelmiä
(esim. Tuplatiimi, Helin (1990)), joissa "yksilöllisyys lähes katoaa".

Yksilökeskeinen rooli (Juuti 1989) Hallintakeinoja työpaikkasuunnitteluryhmässä
Aggressiivinen tai hyökkäävä käyttäytyminen, joka
ilmenee siten, että ryhmän jäsen hyökkää muita
ryhmän jäseniä vastaan tai avoimesti hylkää ne
arvot ja tunteet, joita muut ilmaisevat.
Aggressiivisuus voi ilmetä myös kateutena,
pyrkimyksenä saada itselleen kunnia muiden
suorituksista tai pilkantekona.

Syiden selvittäminen. Osu-ryhmissä on havaittu,
että "fyysinen suunnittelutyö" voi "parantaa
tällaisen henkilön".

Tukahduttava, negatiivinen tai vastahakoinen
käyttäytyminen, joka ilmenee liiallisena ja
järjettömänä pyrkimyksenä vastustaa ryhmän
päätöksiä ja jatkuvana pyrkimyksenä tuoda esille
asia, joka on jo ajat sitten käsitelty ja hylätty.

Vanhoista asioista pääsee eroon, kun päätökset
tekee hyväksytyillä menetelmillä (esim.
vaihtoehtojen vertailumenetelmät) ja hyvin
dokumentoiden.

Ryhmän toiminnasta piittaamaton käyttäytyminen,
joka ilmenee sitoutumisen puutteena,
kyynisyytenä ja piittaamattomuutena.

Sitouttaminen ryhmään. Onko henkilöllä todellinen
tehtävärooli ryhmässä?

Dominoiva käyttäytyminen, joka ilmenee
pyrkimyksenä hallita muita ryhmän jäseniä ja
pyrkimyksenä ohjata ryhmän toimintoja.
Dominoivaa käyttäytymistä on esimerkiksi
käskyjen antaminen, imartelu tai muiden
keskeyttäminen.

Ryhmän pelisääntöjen selvittäminen. Vetäjän
vastuu. Kokouksiin selvä asialuettelo, joka auttaa
hallitsemaan tilanteen.

Tukeutuva käyttäytyminen, joka ilmenee
pyrkimyksenä saada hyväksyntää ja tukea muilta
ryhmän jäseniltä Tukeutuminen ilmenee mm.
epävarmuuden osoittamisena.

Luovat työtavat, joissa epävarmuustekijät ovat
epärelevantteja.

Tiettyä erityisnäkökohtaa painottava
käyttäytyminen, joka ilmenee ainoastaan oman
erityisryhmän näkökulmien hyväksymisenä.

Syvällinen ja avoin keskustelu asioista, jotta
henkilö näkee muutkin näkökulmat.
Demokraattiset työtavat.
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4 Ryhmien kehittyminen II
Ryhmien kypsyminen on tärkeä asia muistaa. Vaikka sille ei aikaa olisikaan yhdessä projektissa, se
jatkuu toivottavasti seuraavassa, jos kokoonpano pysyy suunnilleen samana. Seuraavassa on kaksi
taulukkoa, joissa esitetään ryhmien kehitysvaiheita:

Taulukko. Sheashoren ryhmädynaamisen mallin pääkohdat (Juuti 1989).
1. vaihe 2. vaihe 3. vaihe

Ryhmän toimintastrategia Tärkeiden asioiden
salaaminen.

Puhutaan sallituista
asioista, kuten säästä.

Ongelmien kohtaaminen:

Ollaan valmiita
luopumaan liiallisesta
turvahakuisuudesta ja
kokeilemaan jotain uutta.

Yhteistyö

Ryhmän toimintaa
ohjaava motiivi

Turvallisuus Turvallisuus ja uuden
etsintä

Uteliaisuus ja uuden
etsintä

Millaista oppimista
ryhmässä tapahtuu?

Ei tapahdu oppimista Opitaan vain vähän Opitaan jatkuvasti uusia
asioita

Millainen on ryhmän
sosiaalinen järjestelmä

Suljettu järjestelmä Joskus suljettu, joskus
avoimenpi järjestelmä

Avoin järjestelmä

Taulukko. Ryhmän kehitysvaiheet (Juuti 1989, s. 138).
1. Ryhmän
muotoutu-minen

2. Osaryhmien
muotoutuminen

3. Ongelmien
kohtaaminen

4. Erilaistuminen 5. Yhteisvastuu

Ilmapiiri Varovainen,
tunteita ei
näytetä, ei
ristiriitoja

Ryhmä jakautuu
osaryhmiin,
osaryhmät kritisoivat
toisiaan eivätkä jaa
tietoja keskenään,
ollaan olevinaan
yksimielisiä

Vihamielisyys
osaryhmien
välillä

Luottamus,
avoimuus,
tyytyväisyys,
rehellisyys,
erilaisuuksien
hyväksyminen

Tukeva, avoin,
ilmaisullinen,
erilaisuuksia
suvaitseva

Päämäärät Epäselvät, ei
päämääriä

Päämäärätietoisuus
lisääntyy,
päämääristä eri
näkemyksiä

Taistelua
päämääristä

Useimmat
hyväksyneet

Kaikki
sitoutuneet

Tiedonkulku Kuunnellaan
intensiivisesti,
sanomien
sisällön hajonta
suuri

Osaryhmien välillä
tiedot kulkevat, niiden
välillä eivät

Heikkoa Melko hyvä Nopea ja suora
tiedonkulku

Päätöksenteko Aktiivisimmat
jäsenet
dominoivat

Osaryhmät pyrkivät
eri päämääriin

Äänekkäimmät
ja vahvimmat
dominoivat

Perustuu
asiantuntemuks
een, päätökset
tekevät esimies
ja kukin
asiantuntija
kahdestaan

Perustuu
yhteiseen
näkemykseen,
kollektiivinen tai
yksilöllinen

Suhtautumi-
nen
esimieheen

Koetteleva Esimiehen toimintoja
vastustava

Valtataisteluja Esimiehen
toimintoja
tukeva

Esimiehen
toimintoja
tukeva,
erimielisyydet
tulevat julki

Ryhmän
toiminnan
arviointi ja
abalysointi

Integroitu Tiedostettu, muttei
kohdattu.
Ryhmän toimintoja
arvioidaan
osaryhmissä ryhmän
kokousten välillä

Käytetään
aseena muita
vastaan

Keskustelu
vaihtelee
kritiikittömyy-
destä
ylisopeutuvaan

Arviointikeskus-
telut auttavat
työsuoritusta.
Kuka tahansa
voi käynnistää
arvioinnin.
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5 Suunnitteluprosessi dynaamisena järjestelmänä
Perinteisesti on suunnitteluprosessi kuvattu lohkokaavion tyylisesti prosessina, jossa eri ryhmät
tekevät tehtävänsä ja sitten poistuvat: esim. johto aluksi antaa tavoitteet, ja sitten ei enää näy
lainkaan (tämä hieman kärjistäen) ja työterveyshuolto välillä kommentoi ja poistuu takavasemmalle...

Tiimiajattelua ja sitä, että kaikilla on joustava ja jatkuva rooli prosessissa, kuvaa ehkä paremmin
seuraavanlainen esitys:

Kuva 2. Suunnittelutoiminnan dynamiikkaa. Kuvaan merkitty myös nykykäytännöissä olevia
dynamiikan esteitä.

Kuva pyrkii esittelemään sitä ajattelua, että prosessi keskittyy suunnittelutoiminnan ympärille (eikä
suunnittelijan ympärille), siten, että prosessiin tuodaan ja siitä saadaan "energioita" (tietoa, viisautta,
kokemuksia...). Kuvan paras anti löytyy nuolista: mitkä organisaatiot on yhdistetty ja millaisilla
liitoksilla.

6 Tiedonkulku suunnitteluprojektissa
Tiedonkulku suunnitteluprojektissa on parhaimillaan epävirallista ja luontevaa. Seuraavassa kuvassa
on erilaisia kommunikoinnin lajeja eri osallistujapiirien välillä.

Suunnitteluprojektin pienryhmien välinen kommunikointi on yleensä keskeistä. Se ei todennäköisesti
suju pöytäkirjoilla eikä ryhmien vetäjien keskusteluillakaan, vaan se on varmistettava sillä, että
kriittisten ryhmien joillakin jäsenillä on jäsenyys kahdessa ryhmässä.
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Kuva 3. Kommunikoinnin lajeja suunnitteluprojektissa.

7 Ryhmä "suunnittelijana"
7.1 Ryhmien perinteiset käytöt

Suunnitteluryhmiä on perinteisesti käytetty jonkin verran tekemään kaikkia vaiheita. Ns. design
decision group (OSU 1991) toteuttaa osallistuvan suunnittelun ryhmässä kaikki vaiheet. Ainoa sopiva
suunnittelukohde on kuitenkin ryhmän oman fyysisen työympäristön ja työvälineiden suunnittelu.

Turvallisuusanalyyseissä on myös käytetty työryhmiä jopa uusien prosessilaitosten suunnittelussa
(monet kvalitatiiviset turvallisuusanalyysimenetelmät on suunniteltu ryhmässä käytettäväksi), mutta
useammin turvallisuusanalyysi on ollut käytössä jo toimivan laitoksen vaarojen selvityksessä.

Monissa tapauksissa on ryhmätyö kuitenkin vain sitä, että edustuksellinen ryhmä hyväksyy
suunnittelun tuloksen.

Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti, millaisia mahdollisuuksia ryhmätyöllä olisi vaikeammissa
suunnittelutilanteissa, esim. laajan sosioteknisen järjestelmän suunnittelussa.
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7.2 Ryhmä monimutkaisen järjestelmän suunnittelussa

Suunnittelun vaiheet voidaan - tällä kertaa - jakaa seuraaviin osiin:

- ideointi
- suunnittelu
- arviointi ja valinta

Tarkastellaan ryhmässä suunnittelua eri vaiheissa. Huom! Tavoitteiden asettelu on tästä jätetty pois.
Se on tyypillisesti vaihe, jossa heterogeeninen ryhmä on koettu hyödylliseksi. Tällä kertaa kuitenkin
pohditaan ratkaisujen valmistelua annetun tehtävän pohjalta.

7.2.1 Ideointi

Ideoinnissa on

- tärkeää saada luovuus irti
- asiatieto voi jopa haitata
- vaaditaan hyvää ryhmädynamiikkaa ja
- tehokas ideointimenetelmä (assosiointia jne...)
- hyvä vetäjä

Tässä vaiheessa voi olla hyödyllistä käyttää muuta henkilöä kuin suunnittelijaa ryhmän vetäjänä, ellei
suunnittelijalla ole ideointimenetelmien osaamista. On pyrittävä  mahdollisimman heterogeeniseen
ryhmään - näin saadaan assosiaatiopotentiaali suureksi.

Hererogeenisessä ryhmässä käytettyä, ideointimenetelmiä hyödyntävää ideointia ei ole juurikaan
käytetty työjärjestelmien suunnittelussa (usein sanotaan, että "ryhmässä ideoitiin"; ryhmä on tällöin
kuitenkin homogeeninen tekniikan ihmisten ryhmä, joka "ideoi" kokoustekniikalla). Luovan ideoinnin
potentiaali on kutenkin suuri.

7.2.2 Suunnittelu

Ideoinnin ja suunnitelmien arvioinnin välissä on vaihe, jossa ryhmätyö ei yksinkertaisesti onnistu.
Ryhmän merkitys tässä vaiheessa on olla asian tunteva joukko henkilöitä, joilta suunnittelija voi
joustavasti kysyä tietoja.

7.2.3 Suunnitelmien arviointi ja vertailu

Ryhmätyönä tapahtuvaa arviointia ja vertailua ajatellen ryhmän kokoonpano voidaan määrittää siten,
että

a) erilaisille kriteereille saadaan asiantuntemus

b) mukana on henkilöitä, jotka hallitsevat kokonaisuuden

c) tarvittaville vertailumenetelmille on asiantuntija (joka vetää vertailutilanteen)

d) mahdollisia päätöksiä varten mukana on henkilöitä, joilla on päätösvaltaa

Keskeinen kysymys on, minkä asian suhteen suunnitelmia arvioidaan? Kriteerit täytyy muotoilla
yhteistyössä, jotta löydetään keskeiset kriteerit ja ne ymmärretään samalla tavalla. Hyvissä
suunnitteluprojekteissa kriteerit on määritetty - jollakin tasolla - suunnittelijan tehtävänannossa. Eli
arvioidaan tehtäväksi annettujen asioiden toteutumista.

Erilaisten asioiden visualisointi arviointiryhmälle on tärkeää. CAD-visualisointi ihmismalleineen toimii
työliikkeiden osalta, mutta entä muut puolet? Esimerkiksi seuraavia keinoja voidaan käyttää:

* graafinen simulointi
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* ryhmässä tapahtuva simulointi ("leikitään koneita")

* suunnitelmien verbalisointi

* erilaisten analyysitulosten esittely ("työn turvallisuusanalyysin mukaan tässä on vielä
seuraavia vaaroja")

Monikriteerinen vaihtoehtojen vertailu on tärkeää, sillä näin päästään keskutelemaan vaihtoehdoista
syvällisesti.

Vertailussa on pakko käyttää muodollista menetelmää, jotta ei jouduta "kädenvääntötilanteeseen".
Tietokoneavusteinen parittaisten vertailujen menetelmä (Saatyn versio) on hyväksi havaittu
monikriteeriseen vertailuun. Menetelmää voi mm. käyttää VTT:n VERTAILE-ohjelmalla.

On huolehdittava, että vertailu ja valinta (tai suosittaminen) todella tapahtuu demokraattisesti. Sen
pitäisi olla helppoa, jos suunnitelmat on esitelty hyvin ja niistä on perusteellisesti keskusteltu ennen
vertailua.

7.3 "Kymmenen sääntöä" ryhmän kokoamiseen

(Ei niitä ihan tarkkaan kymmentä ole...)

1. Selvitä perinpohjin, millaiset tavoitteet ryhmällä on, miksi tarvitaan ryhmä?

2. Valitse sille hyvä vetäjä.

* "asiajohtaja" tai "henkinen johtaja" tai "vastaava johtaja" tilanteen mukaan

* ryhmän vetämisen osaaminen

3. Suunnittele ryhmän kokoonpano ohjenuorana

* aivot käyttöön - ei tittelit

* mukaan kuitenkin tarpeen vaatiessa henkilöitä, jotka voivat tehdä päätöksiä

* ne mukaan, joita asia koskee = jotka käyttävät tulosta, ylläpitävät sitä, vastaavat siitä

* kokoaminen mielellään ns. luonnollisesta ryhmästä eli porukasta, joka muutenkin tekee työtä
yhdessä

* ihmisiä, jotka tuntevat toisensa ja toistensa käyttäytymisen ryhmätyötilanteessa ja tulevat
keskenään toimeen

* jos tuttu tehtävä, onko vanha ryhmä käytettävissä?

* suunnittelutehtävän monitavoitteisuus huomioon: erilaisia tietäjiä ja näkökantoja mukaan

* luovuuden edesauttamiseksi (jos tarpeen) mukaan erilaisia ja/tai luovia ihmisiä

4. Kuka on ryhmän sihteeri? Vetäjä, vai tarvitaanko erillinen?

5. Karsi ryhmän kokoonpano sopivan pieneksi

* tavoite 4-6 henkilöä

* onko mukana henkilöitä, joiden osallistuminen voidaan hoitaa tilanteiden mukaan tapahtuvilla
yhteydenotoilla tai jopa tiedotuksella?
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8 Lopuksi
Edellä on

- käsitelty ryhmien toiminnan huomioon ottamista työpaikkasuunnittelun ryhmien toiminnan
suunnittelussa

- mietitty ryhmissä törmättävien ongelmien voittamista hyvällä ryhmätyötavalla

- luotu kevyt katsaus ryhmien kehitysvaiheisiin

- tarkasteltu ryhmien kommunikointia

- pohdittu ryhmien käyttöä monimutkaisten suunnitteluongelmien parissa

Tarkastelu tukee niitä näkemyksiä, joita työpaikkasuunnittelun ryhmistä on aiemminkin tuotu julki.
Tarkastelu on tällä kertaa suhteellisen syvällinen (kirjoittajan mielestä!) ja tarjoaa lähtökohtia
suunnitteluryhmien projektin aikana kohtaamien vaikeuksien ymmärtämiselle ja niiden "tieteelliselle"
suunnittelulle. Toivomme, että sinä, hyvä lukija, sait ajattelemisen aihetta ja kenties apuakin.
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