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Tässä kandidaatintyössä selvitetään DFMA:n hyödyntämistä uuden tuotteen 

kehittämisessä autoteollisuuden osalta. Työn tavoitteena on tunnistaa, miten 

DFMA:ta voidaan tehokkaasti hyödyntää tuotekehitysprosessissa, ja mitä hyötyjä 

sen käytöllä autoteollisuudessa voidaan saavuttaa. Työ toteutetaan 

kirjallisuuskatsauksena, ja siinä hyödynnetään teorian lisäksi case-tapauksia. Työn 

alussa esitetään teoriaa uuden tuotteen kehittämisestä sekä DFMA:sta, ja lopussa 

teorioita yhdistellään sekä tarkastellaan autoteollisuuden näkökulmasta.  

 

Kirjallisuudesta ja case-tapauksista selviää, että DFMA:ta hyödynnetään 

tuotekehitysprosessissa yleensä konseptisuunnittelun ja yksityiskohtaisen 

suunnittelun välissä. Rinnakkaissuunnittelun ideologian mukaisesti DFMA:n 

työkalut voitaisiin kuitenkin jakaa koko tuotekehitysprosessin ajalle, ja näin 

mahdollisesti päästä parempiin lopputuloksiin. Yleisimpiä hyötyjä DFMA:n 

käytöstä autoteollisuudessa on tuotekehitysprosessin nopeutuminen ja 

kokoonpanokustannusten lasku.  
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1 JOHDANTO 

 

Tuotekehityksen rooli yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämisessä nousee koko ajan. Heltymätön 

kilpailu tuottaa uusia laadukkaampia tuotteita ja vähentää samanaikaisesti tuotekehitykseen 

kuluvaa aikaa sekä tuotekustannuksia on merkittävä haaste kaikille yrityksille. Tuotekehitys ei 

voi enää perinteiseen tyyliin toimia erillisenä eristäytyneenä asiantuntijaorganisaationa 

yrityksessä, vaan sen täytyy olla yhä lähempänä yrityksen johtoa ja strategista kehitystä. (Sorli 

ja Stokic 2009, s. 55-56) Yritysten tuleekin nykyisessä taloudellisessa ympäristössä tuottaa yhä 

laajempaa tuotevalikoimaa entistä alhaisemmin hinnoin pärjätäkseen kilpailussa, vaikka 

tuotteiden elinkaari lyhenee (Molloy et al. 1998, s. 15). Tuotekustannusten vähentämiseksi 

suurin osa yrityksistä suosii perinteisiä prosessien kehittämiseen keskittyviä työkaluja. Suurin 

osa tuotekustannuksista määräytyy kuitenkin jo suunnitteluvaiheessa. Yritysten tulisikin 

ymmärtää paremmin, miten tuotekustannuksia voidaan hallita tai jopa vähentää aivan 

tuotekehityksen alkuhetkiltä asti. (More et al. 2015, s. 1) 

 

Yhdeksi tuotesuunnittelun metodologiaksi vastaamaan näitä tarpeita on noussut DFMA eli 

”design for manufacture and assembly”. DFMA on jo vuosikymmeniä auttanut yrityksiä 

valmistamaan laadukkaampia tuotteita lyhyemmässä ajassa ja alhaisemmin kustannuksin 

(More et al. 2015, s. 1). Protzman et al. (2016) mukaan DFMA:n ideana on auttaa 

tuotesuunnittelutiimiä minimoimaan suunnitelman monimutkaisuus ja kustannukset samalla 

maksimoiden arvon asiakkaalle. DFMA:n avulla yritykset ovatkin päässet keskimäärin 50 

prosentin rahallisiin säästöihin verrattuna alkuperäiseen suunnitelmaan tai malliin (Protzman et 

al. 2016). 

 

1.1 Työn tavoitteet, tutkimuskysymykset ja toteutus 

 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan DFMA:n käyttöä autoteollisuuden tuotekehityksessä. 

Työn tavoitteena on tunnistaa, miten DFMA:ta voidaan tuotekehitysprosessissa tehokkaasti 

hyödyntää, ja mitä hyötyjä sen käytöllä autoteollisuudessa voidaan saavuttaa. Lisäksi työssä 

pohditaan DFMA:n tulevaisuutta autoteollisuuden tuotekehityksessä. Työn keskeisimmät 

tutkimuskysymykset ovat: 
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• Uuden tuotteen kehittäminen 

• Stage-Gate -malli 

• Hybridimallit 

• Ketterät menetelmät 

• Tuotekehityksen tulevaisuus 

• Uuden tuotteen kehittäminen 

• DFMA:n menetelmät 

• DFMA:n tulevaisuus 

• DFMA:n hyödynnettävyys 

• DFMA tuotekehitysprosessissa 

• DFMA:n käyttö autoteollisuudessa 

• Autoteollisuuden tuotekehitysprosessit 

• Autoteollisuuden ominaispiirteet 

• Tulevaisuuden trendit 

• Miten DFMA kytkeytyy tuotekehitysprosessiin ja sen eri vaiheisiin? 

• Miksi DFMA:ta käytetään autoteollisuudessa ja millaisia hyötyjä sen käyttämisellä 

voidaan saavuttaa? 

• Miten autoteollisuuden tuotekehitys tulee muuttumaan ja vaikuttaako muutos DFMA:n 

käyttöön? 

 

Tutkimusmenetelminä työssä käytetään kirjallisuuskatsausta sekä case-tarkastelua. 

Kirjallisuuskatsauksen avulla yhdistetään DFMA:n menetelmät tuotekehitysprosessiin ja 

esitetään, kuinka DFMA:ta voidaan hyödyntää tuotekehityksen eri vaiheissa. Lisäksi 

kirjallisuuskatsauksella selvitetään DFMA:n käytöllä yleisimmin saavutettavat hyödyt ja haitat 

sekä DFMA:n merkitys tulevaisuudessa. Case-tarkastelulla vertaillaan, miten DFMA:ta on 

todellisuudessa käytetty erilaisissa projekteissa ja minkälaisiin hyötyihin sen käytöllä on päästy. 

Tiedonhaussa hyödynnetään erilaisia internet-lähteitä, kirjoja, Google Scholaria sekä Finna-

tietokantaa. Työssä on pyritty käyttämään mahdollisimman tuoreita lähteitä, mutta DFMA:n 

ollessa metodologiana useamman vuosikymmenen vanha, on joitakin aiheeseen liittyviä 

alkuperäisiä lähteitä valittu työhön mukaan. Kuvassa 1 on esitetty, mihin tutkimus kohdistuu, 

ja mihin aihealueisiin liittyen hakuja pääasiassa tehdään. 

 

 

Kuva 1. Työn laajuus ja yleisimmät haut 

 

1.2 Työn rakenne ja rajaukset 

 

Työn alussa, eli luvuissa 2 ja 3, käydään läpi uuden tuotteen kehittämiseen sekä DFMA:han 

liittyvää teoriatietoa. Luvussa 2 käsitellään aluksi uuden tuotteen kehittämistä yleisellä tasolla. 

Autoteolli-
suus

DFMA
Tuoteke-

hitys

Tutkimuksen kohde 
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Tämän jälkeen esille tuodaan erilaisia kirjallisuudessa esitettyjä ja yleisesti käytettyjä malleja 

tuotekehitysprosesseista. Kolmannessa luvussa esitellään DFMA:n periaatteet sekä siihen 

yleisimmin yhdistetyt menetelmät. Lisäksi luvussa tarkastellaan DFMA:n hyödynnettävyyttä 

erilaisissa tuotekehitysprosesseissa, ja esitellään kirjallisuudessa DFMA:han yleisimmin liitetyt 

hyödyt, haitat sekä kritiikki. 

 

Neljännessä luvussa yhdistetään DFMA:n periaatteet tuotekehityksen eri vaiheisiin. Siinä siis 

esitellään, missä vaiheessa tuotekehitysprosessia DFMA:n periaatteita tulisi hyödyntää ja miten 

DFMA:n hyödyntäminen muuttaa tuotekehitysprosessia. Viidennessä luvussa tarkastellaan 

DFMA:n käyttöä tuotekehityksessä autoteollisuuden näkökulmasta. Kyseisessä luvussa 

esitetään erilaisia case-tapauksia sekä pohditaan niiden ja kirjallisuuden avulla hyötyjä, joita 

DFMA:n käytöllä voidaan saavuttaa. Lisäksi luvussa pyritään selvittämään, miten 

autoteollisuuden tuotekehitys muuttuu, ja mitä vaikutuksia muutoksella on DFMA:n käyttöön. 

Lopuksi kuudennessa luvussa esitetään johtopäätökset. Työn rakenne ja eteneminen on esitetty 

kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Työn rakenne 

 

Työ on rajattu koskemaan DFMA:n käyttöä autoteollisuudessa. Työn teoria esitetään yleisellä 

tasolla, mutta DFMA:n soveltamista tutkittaessa keskitytään pelkästään autoteollisuuden 

näkökulmiin. 
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2 UUDEN TUOTTEEN KEHITTÄMINEN 

 

Viimeisen kolmen vuoden aikana tehdyt tuotejulkaisut tuottavat keskimäärin 27 prosenttia 

yrityksen myynnistä ja yritysjohtajille suunnatun kyselyn mukaan innovointikyvykkyyksien 

parantaminen onkin nykyisin yrityksen kasvun sekä menestyksen kannalta tärkeä ajuri (Kahn 

2013, s. 3). Tuotekehitys on siis nykyään hyvin keskeisessä osassa yritysten arkea ja 

liiketoimintaa, eikä mikään yritys voi käytännössä sivuuttaa sitä. Yksinkertaistettuna kaikissa 

tuotekehitysprosesseissa voidaan tunnistaa olevan kuvassa 3 esitetyt vaiheet, joista vastuussa 

ovat kuvan oikeaan laitaan nimetyt osastot. 

 

 

Kuva 3. Tuotekehityksen vaiheet (mukaillen Sorli ja Stokic 2009, s. 12) 

 

Tuotekehitysprosessi alkaa perinteisesti sillä, että yrityksen johdolta yhteistyössä 

markkinoinnin kanssa tulee päätös aloittaa uuden tuotteen kehittäminen. Tämän jälkeen 

suunnitteluosasto määrittelee tekniset ominaisuudet tuotteelle. Jos tuotteella on suora asiakas, 

toteutetaan määrittely yhdessä asiakkaan kanssa, mutta muulloin markkinointiosasto yleensä 

osallistuu määrittelyyn. Määrittelyn jälkeen siirrytään konseptisuunnitteluun. Tässä tuotteen 

ominaisuudet määritellään kokonaisvaltaisesti. Kun konseptisuunnittelu on valmistunut, 

Aloituspäätös

Tekninen määrittely

Konseptisuunnittelu

Yksityiskohtainen 
suunnittelu

Testaus

Ennakkotuotanto

Tuotejulkaisu

Markkinointi

 

 

 

 

Johto/markkinointi 

Suunnittelu 

Tuotanto 

Markkinointi/myynti 
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jaetaan konseptisuunnitelma pienempiin osiin, joista tehdään yksityiskohtaiset piirrokset 

mukaan lukien materiaalivalinnat ja tuotantosuunnitelma. Tätä vaihetta kutsutaan 

yksityiskohtaiseksi suunnitteluksi ja sen jälkeen siirrytään testaukseen ja koe-erien tekemiseen. 

Tässä vaiheessa tuotesuunnittelua tuotanto tulee perinteisesti suunnitteluun mukaan ja 

ensimmäiset fyysiset tuotteet valmistuvat. Testauksessa tarkastellaan vielä tuotteiden laatua ja 

korjataan mahdolliset ongelmat. Testauksen jälkeen tehdään ennakkotuotantona pieni erä 

tuotteita, joidenka avulla lopullinen laatu varmistetaan. Tämän jälkeen tuote julkistetaan ja se 

siirtyy massatuotantoon. Julkistuksen jälkeen alkaa tuotteen markkinointi. (Sorli ja Stokic 2009, 

s. 11) 

 

Tuotekehitysprosessi ei kuitenkaan todellisuudessa ole näin yksinkertainen. 

Tuotekehitysprosessi esitetään teoreettisesti useimmiten juuri vuokaavioina tai suunnattuina 

kaavioina, mutta ne ovat liian yksinkertaistettuja kuvaamaan koko prosessia tietovirtoineen ja 

päätöksineen (Chahin et al. 2016, s. 1). Monet tällaisen yleisen mallin vaiheista ovat enemmän 

aatteellisia ja organisatorisia kuin konkreettisia fyysisiä vaiheita. Jokaisella yrityksellä on 

omanlaisensa tuotekehitysprosessi, joka eroaa muiden yritysten tuotekehitysprosessista. Jotkut 

organisaatiot noudattavat erittäin tarkkaa ja yksityiskohtaista tuotekehitysprosessia, kun taas 

toiset yritykset eivät edes kykene kuvaamaan omaa prosessiaan. (Ulrich ja Eppinger 1995, s. 

14)  

 

Tuotekehitysprosessit jaetaan kirjallisuudessa usein lineaarisiin sekä ketteriin prosesseihin. 

Lineaarisista prosesseista puhuttaessa esille nousee yleensä Stage-Gate -malli, jonka 

muunnelmiin useimmat yritykset luottavat tuotekehityksessään (Ettlie 2007, s. 27). Ketteriä 

menetelmiä taas on huomattavasti suurempi määrä. Tähän päivään mennessä on julkaistu 

yhdeksän erilaista ketterää menetelmää, jotka ovat Scrum, Crystal, Extreme Programming, 

Adaptive Software Development, Agile Modeling, Dynamic Systems Development Method, 

Feature Driven Development, Internet Speed Development ja Pragmatic Programming 

(Sommer 2015, s. 35). Stage-Gate -malli ja ketterät mallit eroavat aatteellisesti toisistaan siinä, 

että Stage-Gate-malli pyrkii minimoimaan epävarmuutta tuotekehitysprosessin alussa 

välttääkseen muutokset myöhemmissä vaiheissa, kun taas ketterät menetelmät pyrkivät 

sallimaan muutokset jopa tuotekehityksen loppuvaiheissa (Bianchi 2018, s. 2). Taulukossa 1 on 

esitetty tarkemmin ketterien menetelmien ja Stage-Gate -mallin periaatteellisia eroja. 
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Taulukko 1. Stage-Gate -mallin ja ketterien menetelmien erot (mukaillen Bianchi 2018, s. 4) 

Ulottuvuus Stage-Gate Ketterät menetelmät 

Epävarmuus Kontrolloi Sopeudu 

Muutokset Vältä Mukauta 

Suunnittelu Laajaa Rajoittunutta 

Oppiminen Rajoittunutta Laajaa 

Prosessisuunnittelu Lineaarinen Iteratiivinen 

Lopullisen määrittelyn ajoitus Alussa Lopussa 

Määrittelyn tila Jäädytetty Dynaaminen 

Asiakaspalautteen ajoitus Lopussa Alussa 

Asiakaspalautteen tiheys Matala Korkea 

 

Vaikka Stage-Gate -mallia pidetään suosituimpana tuotekehityksen mallina, nousee erilaisten 

ketterien menetelmien suosio hurjaa vauhtia. Valmistavassa teollisuudessa onkin alettu 

ottamaan erilaisia Stage-Gate-mallin ja ketterien menetelmien yhdistelmiä eli Agile–Stage-

Gate -hybridimalleja käyttöön (Cooper ja Sommer 2016, s. 513). Tässä työssä kyseisiä malleja 

kutsutaan lyhyesti hybridimalleiksi. Seuraavissa kappaleissa käsitellään Stage-Gate -mallia, 

ketteriä menetelmiä sekä hybridimalleja tarkemmin. 

 

2.1 Stage-Gate -malli 

 

Stage-Gate -malli on Robert Cooperin 1980-luvun puolen välin tienoilla kehittämä 

etenemissuunnitelma tai malli uusien tuotteiden laatimiseen, kehittämiseen ja julkaisuun 

(Fuerst 2014). Sen ideana on kuvata uuden tuotteen siirtyminen ideasta tuotejulkaisuun. Malli 

auttaa yrityksiä vähentämään tuotekehitysprosessin läpimenoaikaa sekä parantamaan 

tuotekehityksen onnistumisprosenttia. (Cooper 1990, s. 44)  

 

Stage-Gate -malli koostuu vaiheista (stage) ja porteista (gate). Vaiheet kuvaavat ennalta 

määrättyjä, toisistaan riippuvaisia sekä peräkkäisiä aktiviteetteja tuotekehitysprosessissa. 

Näissä vaiheissa voidaan ajatella tehtävän varsinainen tuotekehitystyö. Kaikkien vaiheiden 

välissä on portti, joka kuvaa laadunvalvontatarkastusta. Jokaiselle portille on määritelty suorite- 

ja laatukriteerit, jotka tuotteen on täytettävä ennen sen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. 

Porttien kohdalla ei siis tehdä varsinaista työtä, vaan niiden tehtävä on varmistaa riittävä laatu 

ennen siirtymistä eteenpäin prosessissa. Päätökset porteilla tekee joukko ylemmän tason 

johtajia. Ylemmän tason johtajien tuominen mukaan päätöksentekoon porteilla on tärkeää, sillä 
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se osallistuttaa ja sitouttaa johtajia tuotekehitysprojekteihin. Ylemmän johdon sitoutuminen 

tuotekehitysprojekteihin on erityisen tärkeää projektin saamien resurssien kannalta. Tyypilliset 

vaihtoehdot portilla ovat projektin jatkaminen seuraavaan vaiheeseen, projektin lopettaminen, 

edellisen vaiheen uusiminen tai projektin siirtäminen odottamaan. (Cooper 1990, s. 46-47) 

 

Eri yritykset käyttävät hyvin erilaisia versioita Stage-Gate -mallista. Kyseessä ei siis ole mikään 

täysin yleispätevä malli, vaan sitä on muokattava yrityksen tarpeiden sekä tuotteen 

ominaisuuksien mukaan. Usein Stage-Gate -mallissa on neljästä seitsemään vaihetta ja porttia 

riippuen yrityksestä ja osastosta (Cooper 1990, s. 46). Vaiheet ja portit yrityksen on 

määriteltävä ennen tuotekehitysprosessin aloittamista. Kuvassa 4 on esitetty Cooperin luoma 

tyypillinen viisiportainen Stage-Gate -malli ja taulukossa 2 on selitetty kyseisen mallin eri 

vaiheet. 

 

 

 

 

Kuva 4. Viisiportainen Stage-Gate -malli (mukaillen Cooper 1990, s. 46) 
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Taulukko 2. Viisiportaisen Stage-Gate -mallin vaiheet ja portit (mukaillen Cooper 1990, s. 52-53) 

Vaihe/portti Selitys 

Idea Saadaan idea uudesta tuotteesta. 

Portti 1: Ensimmäinen seulonta Pehmeä arviointi perustuen muun muassa yrityksen 

strategiaan sekä projektin toteutettavuuteen. Ei sisällä 

vielä mitään taloudellisia kriteereitä. 

Vaihe 1: Alustava arviointi Projekti arvioidaan uudelleen portissa 1 saatujen 

tietojen pohjalta. 

Portti 2: Toinen seulonta Projekti arvioidaan vielä kerran vaiheessa 1 saatujen 

tietojen pohjalta. Kriteerit tiukemmat kuin portissa 1 

ja niihin sisältyy yksinkertaisia taloudellisia 

laskelmia. 

Vaihe 2: Määritys Projekti määritellään yksityiskohtaisesti. Lisäksi 

toteutetaan markkinatutkimuksia, joiden tulokset 

otetaan huomioon ratkaisuissa. 

Portti 3: Liiketoimintatapauksen valinta Tarkastetaan vaiheen 2 tutkimustulokset ja 

implementoidaan ne suunnitelmiin. Lisäksi tehdään 

yksityiskohtainen taloudellinen analyysi sisältäen 

kassavirta- ja herkkyyslaskelmat. Tämä on viimeinen 

mahdollisuus vetää projekti pois ennen suurempia 

pääoman sitoutumisia. 

Vaihe 3: Kehitys Tuotteen kehittäminen ja testaus sekä 

markkinointisuunnitelmien valmistelu. 

Portti 4: Kehityksen jälkeinen arviointi Kehitystyön laatu tarkastetaan. Lisäksi taloudellisia 

laskelmia tarkennetaan ja tuotteen houkuttelevuutta 

arvioidaan. 

Vaihe 4: Validointi Testausta, pilotointia ja koemyyntiä sekä näiden 

pohjalta uudet taloudelliset analyysit 

Portti 5: Kaupallistamista edeltävä päätös Vaiheessa 4 saatujen tulosten perusteella tehdään 

päätös tuotteen kaupallistamisesta. Pääroolissa 

taloudelliset analyysit.  

Vaihe 5: Kaupallistaminen Markkinointi- ja toimintasuunnitelma pannaan 

täytäntöön. 

Implementoinnin jälkeinen arviointi Myynnistä saatua dataa verrataan ennusteisiin ja 

projektin toteutumista arvioidaan. 

 

Alkuperäinen Stage-Gate -malli alkaa olemaan ja kohtalaisen vanha, joten uusissa 

tutkimuksissa siihen on esitetty erilaisia parannuksia nykyajan trendit huomioiden. Cooper 

(2008, s. 223) itse toteaa, että mahdollisesti paras muutos, mitä Stage-Gate -malliin on tullut, 

on sen skaalautuvuus eri kokoisiin projekteihin. Tyypillisistä 5-portaisista malleista yritykset 

ovat projektin riskien salliessa siirtyneet kevyempiin prosesseihin, joissa vaiheita on yhdistelty. 

Lisäksi Stage-Gate -mallista on ajansaatossa tullut mukautuvampi malli, ja se mahdollistaakin 

iteraatiot vaiheiden sisällä. (Cooper 2008, s. 223-225) Kaikkein uusimmissa tutkimuksissa 

ketteriä menetelmiä on alettu tuomaan osaksi Stage-Gate -mallia. Cooper ja Sommer (2016, s. 
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513) toteavat ketterien menetelmien tuomisen osaksi Stage-Gate -mallia olevan nykyisen tiedon 

pohjalta merkittävin muutos uuden tuotteen kehitysprojektiin Stage-Gate -mallin kehittämisen 

jälkeen. Kyseisiä hybridimalleja käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.3. 

 

2.2 Ketterät tuotekehitysmallit 

 

Ketteriä tuotekehitysmalleja ja menetelmiä hyödynnetään etenkin ohjelmistokehityksessä, 

jonka tarpeisiin ne ovat alun perin kehitetty. Termi ketterät menetelmät otettiin käyttöön vuonna 

2001 ensimmäistä kertaa, kun 17 ohjelmistoalan asiantuntijaa tapasi Utahissa pohtiakseen 

kevyiden ohjelmistokehitysmenetelmien yhtäläisyyksiä. Tapaamisessa asiantuntijat pääsivät 

yksimielisyyteen käytänteistä, joilla ohjelmistokehitystä voitaisiin parantaa. Tämän pohjalta 

syntyi ketterän ohjelmistokehityksen julistus (engl. Manifesto for Agile Software 

Development), jossa esitellään 4 merkittävää ketterän ohjelmistokehityksen periaatetta. 

(Cockburn 2006, s. 177-178) Kyseiset periaatteet Beck et al. (2001) mukaan ovat: 

 

1. yksilöitä ja kanssakäymistä enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja 

2. toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota 

3. asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluja 

4. vastaamista muutokseen enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa 

 

Nämä periaatteet hallitsevat kaikkia tekniikoita ja sääntöjä, joita eri ketterissä menetelmissä on. 

Niiden tarkoitus on tehdä ohjelmistokehityksestä joustavampaa ja menestyksekkäämpää. 

(Stober ja Hansman 2010, s. 41)  

 

Kyseinen julistus ei kuitenkaan itsessään varsinaisesti kerro sitä, mikä tekee jostakin 

kehitysmenetelmästä ketterän. Abrahamssonin (2002, s. 17) mukaan ketterä menetelmä on: 

 

• inkrementaali (pieniä ohjelmistojulkaisuja nopeissa sykleissä) 

• yhteistoiminnallinen (asiakkaiden ja kehittäjien välillä jatkuvaa kommunikaatiota) 

• suoraviivainen (menetelmä on helppo oppia ja mukauttaa) 

• mukautuva (viime hetken muutokset ovat mahdollisia) 
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Kiteytettynä ketterissä menetelmissä ajatuksena on siis tuottaa nopeasti lopputuotteita, ja 

arvioida niiden toimivuutta jatkuvasti yhdessä asiakkaan kanssa sekä tehdä tuotteeseen 

parannuksia asiakaspalautteen pohjalta. Lopputuote ei ole samalla tavoin tarkkaan määritelty 

heti kehityksen alussa kuin lineaarisissa malleissa, vaan se tarkentuu kehityksen edetessä ja 

muutokset siihen ovat mahdollisia vielä loppuvaiheessa. Ketterät menetelmät on tehty myös 

hyvin kevyiksi ja helpoiksi oppia, ja niissä pyritään mahdollisimman vähään hukkaan 

esimerkiksi dokumentaation muodossa.  

 

Vaikka tutkimukset ketteristä menetelmistä ja niiden hyödyntämisestä keskittyvät lähinnä 

ohjelmistokehitykseen, ovat kyseiset menetelmät yhä enenemissä määrin siirtymässä myös 

fyysisten tuotteiden kehittämiseen. Monet valmistavat yritykset ovat osoittaneet vakavasti 

otettavaa kiinnostusta ketteriä menetelmiä kohtaan, ja muun muassa Ericsson on ottanut ketteriä 

menetelmiä avuksi telekommunikaatiolaitteiden kehittämiseen (Cooper 2014, s. 26). Leonin 

(2013) mukaan tuotekehitys monimutkaistuu koko ajan ja iteraatiot jopa tuotekehityksen 

loppuvaiheissa ovat väistämättömiä onnistuneen lopputuloksen kannalta. Tästä syystä 

tavoitteena ei saa olla iteraatioiden eliminoiminen vaan niiden tuominen osaksi 

tuotekehitysprosessia (Leon 2013). Ketterät menetelmät tukevat juurikin muutoksia 

tuotekehitysprosessin loppuvaiheissa, ja tämä on varmasti yksi syy niiden yleistymiseen. 

 

2.3 Hybridimallit 

 

Ketterien menetelmien yleistyminen ja Stage-Gate -mallin vahva asema tuotekehityksessä 

näkyvät hyvin siinä, että viime vuosina on julkaistu paljon tutkimuksia Stage-Gate -mallin ja 

ketterien menetelmien yhdistämisestä. Stage-Gate -mallin kehittäjän Cooperin (2014, s. 26) 

mukaan ketterien menetelmien käyttöönotto ei tarkoita Stage-Gate -mallista luopumista, vaan 

Stage-Gate -malli voi pikemminkin tukea ketterien menetelmien käyttöä.  Sommer (2015, s. 

34) taas toteaa, ettei perinteinen Stage-Gate -malli tue tämän päivän tuotekehitykselle ominaista 

iteratiivisuutta ja kommunikaatiota asiakkaan kanssa, joten ketterien menetelmien 

yhdistäminen Stage-Gate -malliin tarjoaa joustavamman ratkaisun verrattuna perinteiseen 

malliin. Myös Conforto (2015, s. 1) on päätynyt artikkelissaan siihen tulokseen, että Stage-Gate 

-mallin ja ketterien menetelmien yhdistäminen luo tasapainoisen, mutta ketterän mallin ollen 

näin potentiaalinen ratkaisu teknologiayrityksille. Yleinen kanta nykypäivän tutkimuksissa 
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vaikuttaa siis olevan, että Stage-Gate -mallista ei kannata luopua, vaikka ketterät menetelmät 

yleistyvät. Stage-Gate -malli ja ketterät menetelmät tarjoavat yhdessä tuotekehitykseen 

soveltuvan mallin, jota kutsutaan hybridimalliksi. 

 

Perinteinen Stage-Gate -malli lähtee siitä ajatuksesta, että tuote tulee olla täysin määritetty 

ennen tuotantoon siirtymistä. Tuotteen täydellinen määrittely ei kuitenkaan nykymaailmassa 

ole mahdollista ennen tuotantoa, sillä asiakkaiden toiveet, teknologia ja kilpailutilanne 

muuttuvat aivan liian nopeasti täydellisen määrittelyn kannalta. Tästä syystä onkin järkevämpää 

aloittaa tuotanto vajavaisella määrityksellä ja kehittää lopputuotetta iteraatioiden kautta. 

Iteraatioiden avulla saadaan asiakaspalautetta ja uutta tietoa, joka voidaan ottaa lopputuotteessa 

huomioon. Ketterien menetelmien yhdistäminen Stage-Gate -malliin pyrkii mahdollistamaan 

tämän. (Cooper 2014, s. 22) 

 

Suurin osa valmistavista yrityksistä valitsee Scrumin ketteräksi menetelmäksi, joka yhdistetään 

Stage-Gate -malliin. Tämä johtuu siitä, että Scrum on käytössä olevista ketteristä menetelmistä 

suosituin ja tunnetuin. Hybridimallissa Stage-Gate -mallin vaiheet jaetaan lyhyiksi pätkiksi, 

joita kutsutaan ketterien menetelmien termistön mukaisesti sprinteiksi. Yhden sprintin pituus 

on kahdesta viikosta neljään viikkoon ja sen aikana tapahtuu aina samat aktiviteetit. Sprintti 

alkaa aina tavoitteiden määrittämisellä, jotka tulisi olla sprintin lopulla saavutettu. Tavoitteena 

tulee olla jotain konkreettista esitettäväksi sidosryhmille. Ohjelmistoissa tämä on yleensä jokin 

koodi, joka toteuttaa ohjelmistolta vaaditun ominaisuuden. Valmistavalle yritykselle se voi olla 

esimerkiksi piirustukset tai prototyyppi tuotteesta. Jokainen päivä sprintin sisällä taas alkaa 

päivittäisellä Scrum-kokouksella, jossa kukin työntekijä esittää, mitä on saanut edellisenä 

päivänä tehtyä ja mitä aikoo tehdä tänään. Sprintti päättyy aina kokoukseen, jossa tarkastellaan, 

miten työskentelyä voidaan parantaa seuraavaa sprinttiä ajatellen. (Cooper 2017, s. 50-51) 

 

Kuvassa 5 on esitetty tyypillinen 5-portaiseen Stage-Gate -malliin perustuva hybridimalli. Tästä 

nähdään, että hybridimallissa jokaiseen Stage-Gate mallin vaiheeseen liittyy ennalta 

määrittämätön määrä iteraatioita, ja jokaisen iteraation jälkeen asiakkaalta saadaan 

lopputuloksesta palautetta. Palaute otetaan huomioon seuraavassa iteraatiossa, jotta lopputulos 

kehittyy asiakkaan mieltymyksen mukaiseksi. 
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Kuva 5. Hybridimalli (mukaillen Cooper 2014, s. 21) 

 

Hybridimallien todellisista vaikutuksista valmistavien yritysten tuotekehitykseen on vielä 

toistaiseksi kohtalaisen vähän tehty tutkimusta. Cooper (2016, s. 170) esittää kuitenkin 

artikkelissaan, että valmistavat yritykset ovat päässeet hybridimallien käytössä hyvin 

samanlaisiin hyötyihin kuin IT-firmat ketterien menetelmien käytössä: 

 

• suunnittelu on joustavaa (pystytään vastaamaan nopeammin muutoksiin) 

• tuottavuus, kommunikaatio ja koordinointi projektitiimin sisällä paranee 

• projektin johtaminen ja priorisointi paranee 

• projektitiimin sisällä on korkeampi moraali 

 

Toisaalta hybridimallien käyttöönotossa on havaittu myös joitakin ongelmia, joidenka 

vaikutukset kuitenkin jäävät hyötyjä vähäisemmiksi. Yrityksillä on ollut muun muassa 

vaikeuksia työntekijöiden palkitsemisen kanssa hybridimallin käyttöönoton jälkeen, ja 

omistautuneita työntekijöitä on ollut vaikea löytää projektitiimeihin. Lisäksi joidenkin mielestä 

hybridimalli on edelleen liian byrokraattinen ja tapaamisten määrä on kasvanut nopeasti. 

Joissakin tapauksessa yrityksen johto ei myöskään ole ollut täysin sitoutunut uuteen malliin, 

sillä perinteinen Stage-Gate -malli on ollut heille paljon tutumpi. (Cooper 2016, s. 170-171)  
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3 DFMA JA SEN PERIAATTEET 

 

DFMA eli design for manufacture and assembly on Bothroydin ja Dewhurstin julkisuuteen 

tuoma metodologia, jonka tavoitteena on leikata tuotteen valmistukseen ja kehitykseen kuluvaa 

aikaa sekä kustannuksia (Mynott 2012, s. 219). Se muodostuu kokonaisuudessaan kahdesta 

erillisestä periaatteesta, jotka ovat DFM (design for manufacture) ja DFA (design for assembly) 

(Boothroyd et al. 2002, s. 1). DFM sisältää laajasti katsoen kaikki menetelmät, jotka 

yksinkertaistavat tuotteen valmistamista ja alentavat valmistuskustannuksia. Rajatummin DFM 

on tietokantapohjainen systemaattinen tuotekehitysmenetelmä, jossa suositusten, 

tarkastuslistojen, perusperiaatteiden ja peukalosääntöjen avulla tuote pyritään suunnittelemaan 

niin, että se olisi mahdollisimman helppo valmistaa. DFA taas on menetelmä, jonka avulla 

pyritään optimoimaan osien kokoonpantavuutta. Sitä käytetään monesti, kun halutaan 

hyödyntää olemassa olevaa kokoonpanoprosessia tulevissa projekteissa. (Lempiäinen ja 

Savolainen 2003, s. 13) 

 

Perinteisesti tuotesuunnittelijoiden asenne yrityksissä on ”me suunnittelemme tuotteen, te 

rakennatte sen”. Tämä ajattelutapa on saanut aikaiseksi ikään kuin näkymättömän muurin 

tuotesuunnittelijoiden ja valmistajien välille, ja valmistajat yrittävät selvitä erilaisista 

suunnittelusta johtuvista valmistusongelmista, koska he eivät ole voineet vaikuttaa tuotteen 

suunnitteluun. (Boothroyd et al. 2002, s. 7) DFMA:n lähtökohta ja perusperiaate on murtaa 

tämä muuri organisaation suunnittelu- ja valmistusosaston väliltä. Muurin murtaminen vaatii 

selkeät periaatteet, joita noudattamalla tuotteesta saadaan valmistusvaiheiltaan ja 

kokoonpanoltaan helpompi toteuttaa. (Eskelinen ja Karsikas 2013, s. 7) Yksinkertaisesti 

voidaan siis ajatella, että DFMA:ssa ideana on hyödyntää valmistusosaston asiantuntemusta 

sekä kokemusta tuotteiden valmistamisesta jo tuotesuunnittelussa, ja näin saada 

valmistettavuudeltaan sekä kokoonpantavuudeltaan parempi tuote. Apuna tässä käytetään 

erilaisia perusperiaatteita ja peukalosääntöjä. 

 

DFMA:ta hyödynnettäessä ja valmistusystävällisyyteen pyrittäessä tulisi ottaa huomioon 

kuvassa 6 esitetty lähtökohta. Tuotteen tulee aina täyttää siltä vaaditut toimintovaatimukset, 

mutta sen valmistusystävällisyyteen voidaan vaikuttaa valitsemalla tuotteen muoto sekä 

tuotteeseen käytettävät materiaalit oikein. (Eskelinen ja Karsikas 2013, s. 7) DFMA:n idea ei 



16 

 

   

 

siis ole karsia tuoteominaisuuksia valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden helpottamiseksi, 

vaan suunnitella tuote geometrialtaan ja materiaaleiltaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

 

Kuva 6. Toimintovaatimukset DFMA:n lähtökohtana (mukaillen Eskelinen ja Karsikas 2013, s. 7) 

 

 

3.1 DFMA:n hyödynnettävyys 

 

DFMA:n hyödynnettävyys ei rajoitu pelkästään tuotekehitykseen, vaikka sitä useimmiten juuri 

tuotekehityksessä käytetäänkin. Boothroyd et al. (2002, s. 1) mukaan DFMA:ta voidaan 

hyödyntää pääasiassa kolmessa eri aktiviteetissa: 

 

1. tuotesuunnittelutiimin opastamisessa tuoterakenteen yksinkertaistamiseksi, valmistus- 

ja kokoonpanokustannusten vähentämiseksi sekä parannusten kvantifioimiseksi.  

2. kilpailijoiden tuotteiden arvioimisessa sekä heidän valmistus- ja kokoonpano-

ongelmien kvantifioimisessa 

3. toimittajasopimusten neuvottelun apuna kustannusarviointityökaluna 

 

DFMA:ta voidaan siis hyödyntää tuotekehityksen lisäksi myös muiden yritysten tuotteiden 

tutkimisessa ja arvioimisessa sekä työkaluna kustannusten ennustamisessa. DFMA analyysin 

hyödyntäminen kilpailijoiden tuotteiden arvioimisessa voi etenkin olla arvokasta, sillä se antaa 
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kuvan vaihtoehtoisista suunnitteluratkaisuista. Se voi auttaa esimerkiksi kuromaan tuotteiden 

väliset erot kilpailijoihin nähden kiinni tai säästämään kustannuksissa. (Eskilander 2001, s. 29)  

 

Tarkasteltaessa DFMA:n hyödynnettävyyttä eri toimialoilla, löytyy tutkimuksia ja raportteja 

lähinnä vain DFMA:n hyödyntämisestä eri valmistavan teollisuuden aloilla. Sitä siis käytetään 

käytännössä vain fyysisten tuotteiden kehittämiseen eikä esimerkiksi ohjelmistojen 

rakentamiseen. DFMA:n kehittäjät Boothroyd et al. (2002, s. 22-34) esittävätkin tyypillisiksi 

DFMA:n hyödyntämiskohteiksi puolustusteollisuuden, avaruusteollisuuden, autoteollisuuden, 

tietokoneet, valmistus- ja mittauslaitteet, telekommunikaatiovälineet, lääkinnälliset laitteet sekä 

erilaiset kuluttajatuotteet.  

 

3.2 DFMA:n käytännöt 

 

DFMA:n voidaan ajatella yksinkertaisesti koostuvan kuudesta eri näkökulmasta, joihin 

kuhunkin sisältyy sääntöjä (ReVelle 2002, s. 69). Nämä kuusi näkökulmaa ReVellen (2002, s. 

70) mukaan ovat: 

 

1. yksinkertaisuus 

2. standardisoidut materiaalit ja komponentit 

3. itse tuotteen standardisoitu suunnittelu 

4. toleranssien määrittely prosessin valmiuksien mukaan 

5. tuttujen materiaalien käyttö 

6. yhteistyö tuotannon henkilöstön kanssa 

 

Näkökulmista ensimmäinen eli yksinkertaisuus sisältää useita eri sääntöjä. ReVellen (2002, s. 

70-71) mukaan osien määrä, kiinnikkeiden käyttö ja uudistukset on minimoitava sekä 

monikäyttöisiä osia ja moduulirakenteita on käytettävä. Boothroyd et al. (2002, s. 9) esittävät, 

että osien tarpeellisuus voidaan määrittää seuraavan kolmen kysymyksen avulla: 

  

1. Liikkuuko osa suhteessa muihin osiin käytön aikana? 

2. Täytyykö osan olla eri materiaalia kuin muiden osien? 

3. Täytyykö osan olla erillään muista osista tuotteen kokoamisen tai purkamisen kannalta? 
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Jos vastaus kaikkiin näihin kysymyksiin on ei, osa voidaan periaatteessa yhdistää toiseen, ellei 

suunnittelijoilla ole jotain erityistä perustetta osalle (Boothroyd et al. 2002, s. 11). Eskelinen ja 

Karsikas (2013, s. 82-83) kuitenkin muistuttavat, että osien minimoiminen kyllä vähentää 

kokoonpanoaikaa, mutta voi vaikeuttaa osien valmistettavuutta. Tällöin tulee muistaa, että 

kokoonpanokustannusten osuus tuotteen kokonaiskustannuksista on keskimäärin vain 4-6% 

(Eskelinen ja Karsikas 2013, s. 83). Lempiäinen ja Savolainen (2003, s. 26) taas esittävät, että 

osien vähentäminen ei saisi olla lähtökohta DFMA:ta toteutettaessa, sillä kymmenen 

samanlaista osaa johtaa todennäköisesti alempiin kustannuksiin kuin viisi erilaista osaa. Osien 

määrän minimoimista on siis harkittava tapauskohtaisesti useasta eri näkökulmasta, eikä 

tehtävä täysin sääntöjen mukaisesti. Vähentämistä tehdessä tulee myös muistaa osien 

monikäyttöisyyden mahdollisuus sekä toinen DFMA:n näkökulma; standardisoitujen 

materiaalien ja komponenttien käyttö. 

 

DFMA:n näkökulmista toinen ja kolmas liittyvät molemmat standardisointiin. Perinteisesti 

standardisointia sekä moduulirakenteita on käytetty suunnittelemalla liitosrajapintoja eri 

koneenosien välille, jotta eri toimittajien koneenosia voidaan yhdistää. Viime aikoina ovat 

yleistyneet myös muunlaiset modulaariset toteutukset sekä niin sanotun pohjalevymallin 

hyödyntäminen. Pohjalevymallissa ideana on, että samalle perusrakenteelle voidaan eri 

osakokoonpanojen avulla rakentaa erilaisia tuotteita. Yrityksen on myös mahdollista pyrkiä 

standardisoidumpaan suunnitteluun rakentamalla erilaisia tuoteperheitä ja käyttämällä niiden 

sisällä standardisoituja osia, materiaaleja ja prosesseja (ReVelle 2002, s. 71). Standardointia 

miettiessä on erittäin tärkeä muistaa, että myös valmistusvaihe voidaan nähdä standardisoinnin 

kohteena. Saman valmistusvaiheen toistuminen useassa tuotteessa nopeuttaa tuotannon 

valmistelua ja toteutusta.  Standardoinnissa yleisin ongelma on, että yrityksen on osattava 

päättää järkevästi, kuinka laajalle standardisoinnin voi ulottaa. Etenkin globaalissa 

ympäristössä standardointi asettaa haasteita maakohtaisten erojen vuoksi. (Eskelinen ja 

Karsikas 2013, s. 29-31)  

 

Neljänneksi DFMA:n näkökulmaksi on nimetty toleranssien määrittely. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että suunnittelijoiden tulisi ottaa tuotannon ja prosessien valmiudet huomioon osien 

suunnittelussa. Vaikeasti valmistettavia komponentteja tulisi välttää, jotta tuotanto pystyy 



19 

 

   

 

toteuttamaan vaaditut toleranssit, eikä materiaalia mene hukkaan. Viidennen näkökulman 

mukaan taas tuotteissa käytettävät materiaalit tulisi valita sen perusteella, mitä materiaaleja 

yritys tällä hetkellä käyttää. Eksoottisten tai uusien materiaalien valitseminen johtaa siihen, että 

niiden työstöön joudutaan kehittämään uusi prosessi. Uuden prosessin valmiudet ovat 

todennäköisesti heikommat kuin prosessin, josta on jo kokemusta. Tämä taas aiheuttaa 

läpimenoaikojen pidentymistä ja lisäkustannuksia sekä laskee laatua ja luotettavuutta. (ReVelle 

2002, s. 71-72) 

 

Viimeseksi näkökulmaksi on nimetty yhteistyö tuotannon työntekijöiden kanssa. Tässä ideana 

on aiemmin esitelty muurin murtaminen suunnittelun ja tuotannon väliltä (ReVelle 2002, s. 72). 

Eskelinen ja Karsikas (2013, s. 19-20) mukaan yhteistyötä tulisi kuitenkin tämän perinteisen 

suunnittelun ja tuotannon välisen yhteistyön sijasta laajentaa muihinkin asiantuntijoihin. 

DFMA-tiimiin tulisi heidän mukaansa kuulua suunnittelun ja valmistuksen asiantuntijoiden 

lisäksi eri alojen asiantuntijoita tuotteen erikoisvaatimusten mukaisesti. Tällä tavoin saataisiin 

muodostettua poikkitieteellinen kytkentä. Yhdeksi poikkitieteelliseksi kytkennäksi he ovat 

esimerkiksi nostaneet kaupallisen, liiketaloudellisen ja teknologisen osaamisen yhdistämisen 

(kuva 7). (Eskelinen ja Karsikas 2013, s. 19-20) 

 

 

Kuva 7. DFMA-tiimin poikkitieteellinen näkökulma (mukaillen Eskelinen ja Karsikas 2013 s. 20) 

 

 

3.3 DFMA:n hyödyt ja kritiikki 

 

DFMA:n hyötyjä käsiteltäessä on tärkeää tarkastella tuotteen kustannuksen sitoutumista sekä 

kustannusten toteutumista sen elinkaaren aikana. Kuvassa 8 on esitetty periaatteellisesti, kuinka 

Yritys

MarkkinatTeknologia

Tuote 
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tuotteen kustannukset sitoutuvat, toteutuvat ja kuinka helppoa on muutosten tekeminen 

kussakin tuotteen elinkaaren vaiheessa. 

 

 

Kuva 8. Kustannusten sitoutuminen (mukaillen Lempiäinen ja Savolainen 2003, s. 15) 

 

Kuvasta nähdään, että suurin osa tuotteen elinkaarikustannuksista sitoutuu jo 

suunnitteluvaiheessa, vaikka suunnittelusta itsessään ei tule paljoa kustannuksia. Yleisesti 

voidaan ajatella, että yli 70 prosenttia tuotteen elinkaaren aikaisista kustannuksista sitoutuu 

suunnitteluvaiheessa, ja DFMA pyrkii vähentämään kustannuksia (Boothroyd et al. 2002, s. 5). 

Täten DFMA:n käytöllä tuotesuunnittelussa voidaan vaikuttaa tuotteen elinkaarikustannuksiin 

siinä vaiheessa kuin ne oikeasti sitoutuvat. 

 

Kustannussäästöjen lisäksi DFMA:n käytöllä tuotesuunnittelussa voidaan vähentää tuotannossa 

ja kokoonpanossa esiintyviä ongelmia. Tuotannossa ja kokoonpanossa esiintyvät ongelmat on 

vaikea korjata ja tuotteen julkaisu voi venyä merkittävästi. Lisäksi mitä myöhemmin ongelmat 

tulevat esille, sitä kalliimpia ne ovat korjata. Tämä on nähtävissä myös kuvasta 8. (Boothroyd 

et al. 2002, s. 5) 

 

DFMA:n käytön katsotaan yleisesti lyhentävän myös läpimenoaikoja (Eskelinen ja Karsikas 

2013, s. 9). Boothroyd et al. (2002, s. 6) esittävät, että DFMA:n käyttö lyhentää noin 40 

prosentilla suunnitteluprosessia. Tämä johtuu lähinnä siitä, että erilaisiin muutoksiin kuluva 
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aika suunnitteluprosessissa vähenee (Boothroyd et al. 2002, s. 6). Läpimenoaikojen 

lyhentyminen onkin noussut DFMA:n merkittävimmäksi hyödyksi kuvassa 9 näkyvässä 

kyselytutkimuksessa, jossa on kyselty mielipiteitä DFMA:n avulla saavutettavien vähennysten 

merkittävyydestä. Kyseisessä tutkimuksessa esille on noussut myös se, että DFMA:n käytön 

koetaan parantavan laatua ja luotettavuutta. 

 

 

Kuva 9. Kyselytutkimus DFMA:n vähennysten tärkeydestä (mukaillen Boothroyd et al. 2002, s. 21) 

 

DFMA:ta käsittelevästä kirjallisuudesta on erittäin vaikea löytää DFMA:ta koskevaa kritiikkiä 

tai sen heikkouksia. DFMA:n käyttämättömyyttä perustellaan usein sillä, ettei sen käyttöön 

löydy aikaa. Lisäksi yritykset saattavat ajatella, että heidän volyyminsä on niin pieni, ettei 

käytössä säästöjä saada tai että heidän kustannuksensa ovat jo tarpeeksi riittävän alhaiset. 

DFMA saattaa saada vastusta myös siitä syystä, että työntekijät kokevat tekevänsä työnsä 

kyseisen metodologian mukaisesti tai heillä on omasta mielestään paremmat säännöt 

suunnitteluun. (Boothroyd et al. 2002, s. 19-21) Jotkut yritykset taas kokevat DFMA:n turhaksi, 

koska heillä on käytössään jo arvoanalyysi. Lisäksi niin kuin muutkin erilaiset ismit ja uudet 

termit, DFMA saattaa herättää ennakkoluuloja työntekijöissä. Moni saattaa uskoa, ettei ”uusien 

termien” käytöllä päästä konkreettisiin lopputuloksiin. Joissakin yrityksissä saattaa myös olla 

pelko, että DFMA:n käyttö ja sitä myötä tulevat kustannussäästöt vaarantaisivat tuotteen 

laadun. (Lempiäinen ja Savolainen 2003, s. 35-37) Kirjallisuudessa on kuitenkin esitetty 

erinäisiä vastaperusteita näille väitteille. Esimerkiksi laadun vaarantuminen tai se, ettei ole 

aikaa ovat hyvin ristiriidassa aiemmin esitytetyn kyselytutkimuksen (kuva 9) kanssa. Lisäksi 

moni näistä DFMA:n käyttämättömyyden syistä liittyy työntekijöiden asenteisiin, eikä 

mihinkään konkreettiseen haittaan. 

39%

9%17%

13%

22%

Julkaisuun kuluvan ajan lyhentyminen

Osien määrän/kustannusten
vähentyminen

Tuotannon läpimenoajan
lyhentyminen

Kokoonpanon läpimenoajan
lyhentyminen

Laadun ja luotettavuuden
parantuminen
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4 DFMA OSANA TUOTEKEHITYSPROSESSIA 

 

Vanhanaikainen tapa tuotekehityksessä on ensin suunnitella tuote ja sitten miettiä, kuinka se 

voitaisiin valmistaa tai onko sen valmistaminen ylipäänsä mahdollista. Tämä johtaa siihen, että 

alkuperäiseen suunnitelmaan tulee herkästi muutoksia, kun tuotteen valmistettavuutta 

joudutaan helpottamaan. (Eskelinen ja Karsikas 2013, s. 8) DFMA tulisikin ottaa 

tuotekehitysprosessissa niin aikaisin huomioon kuin mahdollista, sillä mitä myöhemmin 

suunnitelmaan joudutaan muutoksia tekemään, sitä kalliimmiksi ne tulevat. Tyypillisesti 

DFMA:n käyttö aloitetaan konseptisuunnittelun jälkeen DFA-analyysillä. Tällä pyritään 

tuoterakenteen yksinkertaistamiseen. Tämän jälkeen DFM-analyysin avulla arvioidaan osien 

kustannuksia ja päätetään mahdollisista kompromisseista esimerkiksi materiaalien suhteen. 

Kun materiaalit ja osat on saatu valittua, tehdään perusteellisempi DFM-analyysi, jonka 

tuloksena saadaan osien yksityiskohtainen suunnittelu. (Boothroyd et al. 2002, s. 15) Tässä 

tyypillisessä lähestymisessä DFMA:ta hyödynnetään käytännössä siis tuotekehitysprosessissa 

konseptisuunnittelun ja yksityiskohtaisen suunnittelun välillä. Kyseinen lähestyminen on 

esitetty kuvassa 10.  

 

 

Kuva 10. DFMA:n tyypilliset vaiheet tuotekehitysprosessissa (mukaillen Boothroyd et al. 2002, s. 15) 

 

Tämän tyypillisen lähestymisen lisäksi esille on noussut muitakin tapoja hyödyntää DFMA:ta 

tuotekehitysprosessissa. Tuotekehitystrendien muuttuessa DFMA:n lisäksi yleisesti käyttöön 
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on tullut rinnakkaissuunnittelu (engl. concurrent engineering). Rinnakkaissuunnittelun 

filosofian mukaisesti DFMA:ta voitaisiin hyödyntää tehokkaammin, jos sen käyttö aloitettaisiin 

aivan tuotesuunnittelun ensimmäisissä vaiheissa, ja käyttöä jatkettaisiin läpi prosessin. Tämä 

vaatii DFMA:n prosessien ja työkalujen integroimista tuotekehitysprosessiin hajautetummin. 

Kuvassa 11 on esitetty esimerkki, kuinka erilaisia DFMA:n prosesseja ja työkaluja voidaan 

integroida hajautetusti tuotekehitysprosessiin. (Osorio-Gomez 2011, s. 1)  

 

 

Kuva 11. DFMA-aktiviteettien jakaminen koko tuotekehitysprosessin ajalle (mukaillen Osorio-Gomez 

2011, s. 5) 

 

Trendinä tällä hetkellä siis on, että tuotesuunnittelu sekä valmistuksen suunnittelu muuttuvat 

yhä enemmän limittäisiksi ja rinnakkaisiksi prosesseiksi tuotekehityksessä. Tämän nähdään 

yleisesti parantavan yritysten kilpailukykyä. (Eskelinen ja Karsikas 2013, s. 8) Kuvassa 12 on 

esitetty, miten tuotesuunnittelun ja valmistuksen suunnittelun ajoitus muuttuu ja kuinka se 

vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn. Kuvan vasemmassa alakulmassa on vanhanaikainen malli 

suunnitella tuote ensin ja sen jälkeen tuotteen valmistus. Keskellä näkyy tyypillinen DFMA:n 

käyttö, jossa DFMA:ta hyödynnetään kuvassa 10 esitetyllä tavalla, ja oikeassa yläkulmassa 

uusin malli, jossa rinnakkaissuunnittelun filosofia on otettu DFMA:n rinnalle tuotekehitykseen 

mukaan. 
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Kuva 12. Tuotesuunnittelun ja valmistuksen suunnittelun kehitys (mukaillen Eskelinen ja Karsikas 2013, 

s. 13) 

 

DFMA:ta hyödynnettäessä täytyy muistaa, että yritysten on sovellettava kyseistä metodologiaa 

omaan tuotekehitysprosessiinsa. Tässä luvussa DFMA:n käyttöä on käsitelty yleisessä 

kontekstissa ja peilattu vain yleistettyyn, työn alussa esitetyn mukaiseen (kuva 3), 

tuotekehitysprosessiin. Riippuen yrityksestä käytössä voi olla esimerkiksi Stage-Gate -malli, 

erilaisia ketteriä menetelmiä tai näiden hybridejä. DFMA:n hyödyntäminen on hyvin yleistä 

erilaisissa lineaarisissa tuotekehitysprosesseissa, mutta sen hyödyntämistä ketterien 

menetelmien kanssa on tutkittu erittäin vähän. Tämä johtuu todennäköisesti pitkälti siitä, että 

DFMA on käytössä teollisuusyrityksissä, ja ketterät menetelmät ovat juuri tulleet tai tekevät 

vasta tuloaan valmistavan teollisuuden tuotekehitykseen. DFMA:n hyödyntämisestä ketterissä 

tuotekehitysprosesseissa ei siis ole saatu vielä paljoa kokemuksia. 

 

Yleisesti ottaen DFMA:n hyödyntämien muuttaa kuitenkin tuotekehitysprosessia ainakin 

tuotanto-osaston osalta hieman. Tarkasteltaessa yleistä tuotekehitysprosessia (kuva 3) 

huomataan, että tuotanto-osasto tulee tässä mallissa tuotekehitysprosessiin mukaan vasta 

testausvaiheessa. DFMA:ta hyödynnettäessä ideana kuitenkin on tuoda tuotannon näkemys 

tuotekehitykseen mukaan ja murtaa näin muuri tuotannon ja suunnitteluosaston väliltä. Täten 

DFMA:n hyödyntäminen tarkoittaa, että tuotanto-osasto täytyy ottaa entistä aikaisemmin 

tuotekehitysprosessiin mukaan.  
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5 DFMA AUTOTEOLLISUUDEN TUOTEKEHITYKSESSÄ 

 

Autoteollisuus on yksi DFMA:n tyypillisistä hyödyntämiskohteista. Autoteollisuudessa on 

jatkuva paine alentaa hintoja joka tasolla yksittäisistä tavarantoimittajista autovalmistajiin. 

Tämä paine on tuonut mukanaan alalle useita eri tekniikoita ja metodologioita, joista yksi 

suosituimmista on DFMA. (Boothroyd et al. 2002, s. 31-32) Tällä hetkellä autoteollisuus on 

ennusteiden mukaan kokemassa mahdollisesti suurimpia muutoksia historiansa aikana. Useat 

trendit kuten ympäristöystävällisyys, autonominen ajaminen sekä jakamistalous ajavat 

tuotekehitystä eteenpäin, ja uusia toimijoita ilmestyy automarkkinoille. (Kefferpütz 2018) 

Markkinoilla vallitsee siis hintapaineen lisäksi kasvava paine vastata uusiin trendeihin, ja 

kilpailu on kovaa toimijoiden lisääntyessä. Krumenauer et al. (2008, s. 691) ovat esittäneet 

näkemyksen, että kilpailun automarkkinoilla voittavat yritykset, jotka pystyvät tuomaan 

tuotteensa markkinoille nopeammin ja kustannustehokkaammin kuin kilpailijansa. DFMA:n 

hyötyjen kohdistuessa juuri näihin asioihin, voitaisiin sen käytön uskoa jatkuvan 

autoteollisuuden tuotekehityksessä myös tulevaisuudessa. 

 

5.1 Autoteollisuuden erityispiirteet tuotekehityksen näkökulmasta 

 

Autoteollisuuden tuotekehitysprosesseja tutkittaessa esille nousee yleensä Stage-Gate -malli. 

Ettlie (2007, s. 27) on teettänyt kyselytutkimuksen 72 autoteollisuudessa toimivalle johtajalle 

koskien juurikin tuotekehitystä. Tutkimukseen vastanneista lähes puolet kertovat, että heidän 

yrityksessään käytetään perinteistä Stage-Gate -mallia tuotekehityksessä. Lisäksi lähes 

kolmannes vastaajista kertoo, että heidän yrityksessään on käytössä jonkinlainen muunnelma 

Stage-Gate -mallista. (Ettlie 2007, s. 27) Autoteollisuuden tuotekehitysprosessissa voidaan siis 

katsoa olevan yleisesti Stage-Gate -malli käytössä. 

 

Autoteollisuuden tuotekehitykselle ominaista ovat tuotealustoihin ja moduulirakenteisiin 

perustavat ratkaisut. Tuotealustojen käyttö onkin alun perin lähtöisin juuri autoteollisuudesta, 

josta se on myöhemmin levinnyt myös muille aloille. Tuotealustojen ideana on kehittää yksi 

perusratkaisu eli niin sanottu tuotealusta, jonka tuoteperhe jakaa. (Trott 2013, s. 381-382) 

Muffatton ja Rovedan (2000, s. 617) mukaan autoteollisuus on erittäin klassinen esimerkki 

alasta, jolla useat eri mallit tai tuotteet jakavat saman perusrakenteen. Autoteollisuudelle 
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tyypillisiä moduulirakenteisiin tai tuotealustoihin perustuvia ratkaisuja nykyaikana ovat 

yhteisen pohjalevymallin hyödyntäminen sekä erilaisten osakokoonpanojen käyttäminen 

(Eskelinen ja Karsikas 2013, s. 30).  

 

Alun perin autoteollisuudessa tuotealustojen ideana oli saada mittakaava- ja 

standardisointietuja yrityksen sisällä. Nykyisellään tuotealustojen käyttö on levinnyt yli 

yritysten rajojen ja eri yrityksillä on yhteisiä alustaprojekteja. Ideana on käyttää eri 

automalleissa samaa perusrakennetta, jolloin komponentit ja prosessit pystytään pitkälti 

standardisoimaan. Lopputuotteeseen vaihdetaankin vain asiakkaalle näkyvät osat. Kuvassa 13 

on esitetty, kuinka VAG-konserni käyttää samaa perusrakennetta useassa eri mallissaan ja 

tiettyjä osia vaihtamalla luo hyvin erilaisen laatuvaikutelman asiakkaalle. (Trott 2013, s. 382)  

 

 

Kuva 13. Tuotealustan hyödyntäminen VAG-konsernissa (mukaillen Trott 2013, s. 382) 

 

Tuotekehityksen ja erityisesti DFMA:n käytön näkökulmasta on myös tärkeää tarkastella, miten 

kustannukset autoteollisuudessa ja autojen rakentamisessa muodostuvat. Autoteollisuuden 

yritysten kustannusrakenne on yleensä erittäin tarkkaan varjeltu salaisuus, joten tietoa eri 

yritysten kustannusrakenteista ei ole vapaasti saatavilla (Ehrs 2012, s. 78). Täten tässä työssä 
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ei voida esittää tarkkoja kustannusrakenteita, mutta joitakin arvioita autoteollisuuden yritysten 

kustannusrakenteista löytyy aiemmista tutkimuksista. Monteiro (2001, s. 51-53) on selvittänyt 

tutkimuksessaan kolmen eri autoalalla toimivan osatoimittajan kustannusrakenteen yhteensä 

viidestä eri autonosasta. Taulukossa 3 on esitetty näiden osien kustannusrakenteiden keskiarvo. 

Monteiron (2001, s. 53) mukaan huolimatta tutkimuksen pienestä otannasta, saman yrityksen 

sisällä kustannusrakenteet eri osien välillä ovat samankaltaiset. Täten kustannusrakenteista 

laskettu keskiarvo on todennäköisesti kohtalaisen tarkka. 

 

Taulukko 3. Auton osatoimittajien kustannusrakenne (mukaillen Monteiro 2001, s. 53) 

Kustannus Osuus kokonaiskustannuksista 

Materiaalit 50 % 

Koneet 12 % 

Työn yleiskustannukset 10 % 

Työvoima 9 % 

Työstö 7 % 

Energia 6 % 

Huolto 5 % 

Rakennukset 1 % 

  

Osatoimittajien panoksen on arvioitu muodostavan noin 75 prosenttia auton arvosta. Loput 

auton arvosta muodostuu autonvalmistajalla, jossa se kokoonpannaan. (Maxton ja Wormald 

2004, s. 144) Kyseinen osatoimittajien kustannusrakenne ei siis kuvaa täydellisesti koko auton 

valmistamisen kustannusrakennetta, vaan se kuvaa vain autonosien kustannusrakenteen. Tämän 

lisäksi koko auton kustannusrakenteessa tulisi ottaa huomioon autonvalmistajan kustannukset, 

joista ison osan monelle yritykselle todennäköisesti muodostavat kokoonpanon 

työkustannukset. Yhden auton työkustannusten on arvioitu olevan keskimäärin 2400 dollaria 

sisältäen osatoimittajien tekemän työn ja auton kokoonpanon autovalmistajalla. 

Keskimääräinen auton hinta markkinoilla taas on esimerkiksi vuonna 2006 ollut 28 000 

dollaria, joten työn osuus koko auton hinnasta jää näillä luvuilla laskemalla alle 10 prosenttiin. 

(Ehrs 2012, s. 77) Toki tässä laskukaavassa on muistettava, ettei auton hinta vastaa 

kustannuksia. Yleisesti voitaisiin kuitenkin arvioida, että autoissa työvoimakustannukset jäävät 

alhaisemmiksi kuin esimerkiksi materiaalikustannukset, jotka taas todennäköisesti 

muodostavat suurimman osan auton kustannusrakenteesta. 
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5.2 DFMA:n käytöllä saavutettavat hyödyt autoteollisuudessa 

 

DFMA on ollut jo pitkään käytössä autoteollisuudessa, joten myös sen käytöstä on saatu 

runsaasti kokemuksia. Tässä luvussa esitetään muutaman eri case-tapauksen avulla, millaisia 

hyötyjä DFMA:n käytöllä autoteollisuudessa on saavutettu, ja pyritään niiden sekä teorian 

avulla muodostamaan kokonaiskuva hyödyistä, joita kyseisellä metodologialla on mahdollista 

saavuttaa autoteollisuudessa. 

 

Yksi DFMA:ta hyödyntävistä yrityksistä on Ford. Ford on hyödyntänyt DFMA -menetelmiä 

tuotesuunnittelussaan jo 1980-luvun alkupuolelta saakka (Kobe 1990). Se on esimerkiksi 

raportoinut julkisesti saaneensa yli miljardin dollarin säästöt pelkästään Taurus -malliston 

autoistaan kyseisten menetelmien avulla. Tarkempia lukuja säästöistä on esittänyt Fordin 

voimansiirto- ja alustadivisioona. Se on esittänyt saaneensa DFMA:n käytöllä seuraavat säästöt: 

 

• työtuntien vähentyminen 29 prosentilla 

• osien määrän vähentyminen 20 prosentilla 

• tarvittavien toimenpiteiden vähentyminen 23 prosentilla 

 

Lisäksi DFMA:n käytön on todettu tuovan divisioonalle merkittäviä laatuparannuksia, ja 

suunnittelun läpimenoajan on arvioitu puolittuneen DFMA:n käytön seurauksena. Ford myös 

arvioi, että pystyy DFMA:n avulla puolittamaan vielä nykyisenkin suunnittelun läpimenoajan. 

(Boothroyd et al. 2002, s. 32-33) 

 

Dewhurst (2019) on julkaissut tutkimuksen, jossa hän arvioi rekan kojelaudan uudelleen 

suunnittelua DFMA:n näkökulmasta. Kyseessä ei ole oikea toteutettu projekti, vaan 

tutkimuksen tarkoitus on ollut arvioida kojelaudan uudelleensuunnittelun mahdollisuutta sekä 

todistaa DFMA:n toimivuutta. Tutkitussa kojelaudassa on alun perin 314 osaa, joiden lisäksi 

kojelaudan rakentaminen vaatii yli sata erillistä asennus toimenpidettä ja osakokoonpanoa, 

joihin lukeutuvat muun muassa sähköliittimien liittäminen toisiinsa ja liiman levittäminen. 

Täten työvaiheiden kokonaismäärä kokoonpanossa on 482 kappaletta, ja aikaa kokoonpanoon 

kuluu keskimäärin 3780 sekuntia eli 63 minuuttia. Kokoonpanoaika muutettuna työvoiman 

hinnaksi tekee noin 44 dollaria. DFA-analyysilla tehdyn osien tarpeellisuuden määrittelyn 
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jälkeen pystytään toteamaan, että tarpeellisten osien kokoonpanemiseen kuluu vain murto-osa 

ajasta. Pelkillä tarpeellisilla osilla asennus maksaisi noin 3.4 dollaria. (Dewhurst 2019) 

 

Analyysin jälkeen Dewhurst esittää, että nykyinen malli voitaisiin korvata huomattavasti 

kustannustehokkaammalla ratkaisulla, joka koostuu isoista muovista valmistetuista 

elementeistä (kuva 14). Ideana on, että yksittäinen elementti ajaa useamman alkuperäisessä 

rakenteessa olevan osan asian, ja näin osien sekä kiinnikkeiden määrä vähenee. Uusi malli 

nostaisi materiaalikustannukset 38,69 dollarista 39,06 dollariin johtuen monimutkaisista ja 

isoista elementeistä, mutta laskisi asennuskustannukset noin 8,5 dollariin. Täten 

kokonaiskustannukset laskisivat 36,6 dollarilla. Kustannusvertailu on esitetty taulukossa 4. 

Kustannussäästöjen lisäksi tutkimuksessa tulee ilmi, että uusi malli olisi myös ympäristön 

kannalta parempi. Tutkimuksen lopuksi uudelle osalle on tehty DFE (design for environment) 

analyysi, jossa selviää, että uusi malli olisi huomattavasti helpompi ja kustannustehokkaampi 

kierrättää. Tämä johtuu pitkälti siitä, että uusi malli olisi huomattavasti nopeampi purkaa ja 

isoista muovielementeistä saisi kierrätyksessä paremman hinnan kuin nykyisen mallin osista. 

(Dewhurst 2019) 

 

 

Kuva 14. Uudelleensuunniteltu kojelauta (Dewhurst 2019) 

 

Taulukko 4. Kojelaudan kustannussäästöt DFMA:n avulla (mukaillen Dewhurst 2019) 

 Nykyinen malli Uusi malli Säästö 

Kokoonpanokustannukset 44,12 $ 8,52 $ 35,60 $ 

Valmistuskustannukset 38,69 $ 39,06 $ -0,37 $ 

Kokonaiskustannukset 82,81$ 47,58 $ 35,23 $ 
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Ni (2019, s. 1-7) puolestaan on esittänyt, kuinka Beijing Automotive Technology Center 

(BAIC) on hyödyntänyt DFMA:ta suunnitellessaan auton etusäleikön kiinnikkeen uudelleen. 

Kyseinen kiinnikkeen uudelleensuunnitteluprojekti sai alkunsa, kun alkuperäisen kiinnikkeen 

todettiin olevan huonosti suunniteltu. Sen kiinnityspisteet olivat heikot ja ne olivat kaukana 

etusäleikön painovoiman keskipisteestä. Täten kokonaisuus ei ollut tasapainossa ja se oli 

herkkä hajoamaan. Kiinnikkeen parantaminen alkoi DFMA-analyysillä, jolla ongelmat saatiin 

selville. Analyysin myötä esille nousi lisää ongelmia. Kyseisen rakenteen todettiin muun 

muassa olevan vaikeasti asennettava, sillä siinä oli pyöreät ruuvireiät, jotka oli kohdistettava 

pitämällä osia käsin ilmassa. Täten kokoonpanoaika oli suhteettoman pitkä ja kokoonpano oli 

altis virheille. Lisäksi kokoonpano sisälsi 24 kiinnikettä, minkä todettiin olevan liikaa. DFMA-

analyysin lopputulos oli selvä; rakenne oli liian monimutkainen valmistaa ja kokoonpanna. (Ni 

2019, s. 3-4) 

 

Uudelleensuunnittelu alkoi DFMA:n mukaisesti osien analysoimisella ja niiden integroimisella 

toisiinsa, jotta osien kokonaismäärän saatiin mahdollisimman alhaiseksi.  Lisäksi 

kiinnityskohdat suunniteltiin uudelleen, jotta uusi etusäleikkö istuisi kiinnikkeeseen 

optimaalisesti. Kiinnikkeeseen päätettiin jättää myös kiinnityskohdat vanhalle etusäleikölle, 

jotta se olisi yhteensopiva molempien säleikkömallien kanssa. Lopuksi erilaisten kiinnikkeiden 

määrä minimoitiin ja niiden tyyppi muutettiin asennuksen kannalta helpommaksi. Tämän 

tuloksena syntyi uusi kiinnike, jonka todettiin olevan huomattavasti helpompi asentaa. 

Asentamisen helpottuminen oli pitkälti seurausta siitä, että kaikki metallikannattimet saatiin 

yhdistettyä yhdeksi osaksi ja näin erilaisten kiinnikkeiden määrä väheni huomattavasti. Kuvasta 

15 nähdään, kuinka uusi osa on huomattavasti yksinkertaisempi kuin vanha. Taulukossa 5 on 

puolestaan esitelty uuden ja vanhan kiinnikkeen eroja muun muassa osien määrän ja 

kokoonpanon läpimenoajan suhteen. Taulukossa esitettyjen muutosten lisäksi kiinnikkeen 

laadun on koettu nousseen ja kokoonpanon täsmällisyyden parantuneen. (Ni 2019, s. 4-6) 

 

 

Kuva 15. Uusi ja vanha etusäleikön kiinnike (Ni 2019, s. 6) 

Alkuperäinen Uusi 
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Taulukko 5. Alkuperäisen ja uuden etusäleikön kiinnikkeen vertailu (mukaillen Ni 2019, s. 6) 

 Alkuperäinen Uusi Säästö 

Osien määrä 30 10 20 

Kiinnikkeiden määrä 20 6 14 

Kokoonpanoaika (s) 552 131 421 

Tuotantokustannukset (¥) 42,41 29,62 12,79 

Paino (kg) 1,28 0,97 0,31 

 

 

Kaikkia näitä case-tapauksia verrattaessa on selvää, että DFMA:n käytöllä saadaan vähennettyä 

osien sekä kiinnikkeiden määrää ja sitä myötä myös kokoonpanokustannuksia. Se, kuinka 

paljon tämä säästö kustannuksissa on, riippuu taas pitkälti osakokonaisuudesta. Yleisen arvion 

mukaan työvoimakustannukset muodostavat vain noin 10-20 prosentin osuuden auton osien 

kustannusrakenteesta (taulukko 3), joten osien määrän vähentämisellä ja sitä myötä saaduilla 

säästöillä kokoonpanokustannuksissa tuskin päästään valtaviin säästöihin yleisellä tasolla. 

Autoissa on toisaalta kuitenkin osakokonaisuuksia, joiden asentaminen on hankalaa, ja joiden 

kohdalla kokoonpanokustannukset nousevat helposti korkeiksi. Tällaisesta hyvä esimerkki on 

aiemmin esitetty kojelauta. Näillä osakokonaisuuksilla kokoonpanon helpottuminen voi saada 

aikaan prosentuaalisesti merkittäviäkin kustannussäästöjä.  

 

Case-tapauksista esille myös selvästi nousee se, että DFMA:n käytöllä on päästy parempaan 

laatuun. Laadun parantuminen johtuu varmasti monesta eri asiasta, mutta todennäköisesti siihen 

ovat ainakin johtaneet tuoterakenteen yksinkertaistuminen, osien määrän vähentyminen sekä 

asennuksen yksinkertaistuminen. Nämä seikat helpottavat sekä tuotanto- että asennusprosessia 

ja täten virheitä sattuu vähemmän, joka näkyy taas laadun parantumisena. Ford on lisäksi 

raportoinut suunnittelun läpimenoajan lyhentymisestä DFMA:n käytön seurauksena. Tämä 

vastaa hyvin työssä aiemmin esitettyä näkemystä, että DFMA lyhentää tuotekehityksen 

läpimenoaikaa, koska muutosten tarve tuotekehitysprosessissa vähenee sen käytön myötä. 

Huomattavaa on, että Fordin tapauksessa suunnittelun läpimenoaika on puolittunut ja sen 

uskotaan puolittuvan vielä nykyisestä. Erot ovat siis huomattavat. 

 

Yhdessä case-tapauksessa esille nousee hieman poikkeava näkökulma DFMA:n hyödyistä. 

DFMA:n avulla tuotteesta on saatu ympäristön kannalta parempi. Tuotteen suunnittelu helposti 

kokoonpantavaksi on johtanut siihen, että se on myös helppo purkaa ja täten osat ovat 
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lajiteltavissa ja kierrätettävissä paremmin. Lisäksi osien määrän vähentyminen on tehnyt 

kierrättämisestä helpompaa ja taloudellisesti kannattavampaa. Tästä nouseekin esille kysymys, 

voitaisiinko DFMA:n käytöllä päästä myös parempaan huollettavuuteen ja alhaisempiin 

huoltokustannuksiin, kun tuote on DFMA:n avulla suunniteltuna todennäköisesti helpompi 

purkaa. Vai onko DFMA:n avulla suunniteltu tuote edes aina helpompi purkaa? 

 

Ehrs (2012, s. 84-99) on tutkinut DFA:n käytön vaikutuksia autojen huollettavuuteen ja 

purkamiseen tarkemmin. Tutkimuksessa on noussut esille, että noin puolet tutkijoista ja 

autoalan asiantuntijoista uskoo DFA:n käytöllä olevan positiivinen vaikutus autojen 

purettavuuteen, ja puolet kyseenalaistaa tämän linkin kokoonpantavuuden ja purettavuuden 

välillä. Kriitikot perustavat näkemyksensä muun muassa siihen, että DFA:n mukaan tulisi 

käyttää esimerkiksi erilaisia toisiinsa painamalla kiinnittyviä (engl. snap-fit) osia, jotka ovat 

purkuvaiheessa vaikea saada irti toisistaan ainakaan osia hajoamatta. Lisäksi he nostavat esille, 

että osien määrän minimoiminen ajaa tilanteeseen, jossa yhteen osaan käytetään useita eri 

materiaaleja, ja täten materiaalien erottaminen toisistaan on vaikeaa. Toisaalta Ehrs on 

verrannut DFA:n periaatteita purettavuuden eli DFD:n (design for disassembly) periaatteisiin 

ja tullut siihen lopputulokseen, että useimmat näistä periaatteista tukevat toisiaan ja vain harvat 

ovat toisiaan vastaan. Huollettavuutta mietittäessä tulee huomioon ottaa se, että huollossa auto 

sekä puretaan että kokoonpannaan. Täten DFA:n käyttö ja kokoonpanon nopeutuminen 

parantavat huollettavuutta, ellei purettavuus näiden myötä heikkene. (Ehrs 2012, s. 84-99) 

Yksiselitteistä vastausta siihen, että parantaako DFMA:n käyttö autojen purettavuutta ei siis 

ole. Tämä on todennäköisesti tilannekohtaista ja riippuu esimerkiksi siitä, millaisia kiinnityksiä 

päädytään käyttämään ja miten osia yhdistellään. Huoltoihin kyseinen metodologia kuitenkin 

vaikuttaa positiivisesti, jos oletetaan, ettei DFMA:n käyttö heikennä purettavuutta. 

 

5.3 Autoteollisuuden tuotekehitys ja DFMA tulevaisuudessa 

 

Aiemmin tässä työssä tuli ilmi, että autoteollisuudessa on pitkään luotettu erilaisiin lineaarisiin 

malleihin kuten Stage-Gate –malliin, mutta yleisesti valmistava teollisuus on kuitenkin 

menossa kohti ketteriä menetelmiä muun muassa hybridimallien avulla. Miten tämä tulee 

näkymään autoteollisuudessa ja vaikuttaako se DFMA:n käyttöön? 

 



33 

 

   

 

Yleinen näkökulma nykyaikana vaikuttaa olevan, että myös autoalalla yritysten on otettava 

ketterät menetelmät käyttöön, jotta ne pysyvät kilpailussa mukana. Jotkut autoalan 

asiantuntijoista pitävät ketterien menetelmien käyttöönottoa suoranaisena elinehtona 

yritykselle. Yampolskiy (2018) työskentelee suurelle eurooppalaiselle autovalmistajalle ja 

toteaa, ettei kysymystä ketterien menetelmien käyttöönoton tärkeydestä tulisi edes kysyä, ellei 

halua hävitä kilpailua seuraavan muutaman vuoden aikana.  Hän on siis ehdottomasti sitä 

mieltä, että ketterät menetelmät ovat ainoa järkevä ratkaisu uusiin tuotekehitysprojekteihin. 

Husung (2019) taas toteaa hieman neutraalimmin ketterien menetelmien olevan apu siihen, että 

autot täytyy saada yhä nopeammin markkinoille, ja niiden tulee vastata nopeasti uusiin 

vaatimuksiin esimerkiksi päästöjen suhteen. 

 

Yksi syy ketterien menetelmien yleistymiselle autoteollisuudessa on myös autojen 

muuttuminen yhä ohjelmistokeskeisemmiksi. Autoteollisuutta on pidetty hyvin yleisesti 

valmistavan teollisuuden alana. Moderneissa autoissa ohjelmistot kuitenkin ohjaavat kuitenkin 

jo suurinta osaa toiminnoista. Ohjelmistojen merkitys autoissa on kasvanut valtavasti ja 

autoteollisuus onkin muuttumassa yhä enemmän ohjelmistokeskeiseksi toimialaksi. (Katumba 

ja Knauss 2015, s. 2) Padhin (2017) mukaan autoista on tulossa renkailla kulkevia tietokoneita, 

sillä ohjelmistojen määrän autossa ennustetaan vielä kolminkertaistuvan nykyisestä seuraavan 

15 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että autoteollisuudessa ohjelmistokehityksen rooli tulee 

kasvamaan, ja ohjelmistokehityksessä ketterät menetelmät ovat hyvin yleisiä. Täten 

ohjelmistokehityksen lisääntyminen lisää todennäköisesti myös ketterien menetelmien käyttöä 

autoteollisuudessa. 

 

Padhin (2017) mukaan ongelmaksi autoalalla ketterien menetelmien suosion kasvaessa nousee, 

kuinka ne pystytään yhdistämään autovalmistajien viimeiset sata vuotta käyttämiin lineaarisiin 

tuotekehitysmalleihin. Ratkaisut ovat mahdollisesti luvussa 2.3 esiteltyjen hybridimallien 

kaltaisia. Tutkimuksia ketterien menetelmien implementoinnista lineaariseen tuotekehitykseen 

juuri autoalalla ei kuitenkaan vielä käytännössä ole. 

 

Ketterien menetelmien suosio ja ohjelmistojen määrä tulee siis todennäköisesti kasvamaan 

tulevaisuudessa myös autoalalla. Siitä miten ketterät menetelmät vaikuttavat DFMA:n 

käyttöön, ei löydy tutkimuksia. Autot täytyy kuitenkin aina valmistaa ja kokoonpanna, joten 
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luultavasti DFMA löytää paikkansa myös ketteristä menetelmistä tai niiden synnyttämistä 

hybridimalleista autoteollisuudessa. Varsinkin kun otetaan huomioon juurikin vaatimusten 

kiristyminen ja tarve tuoda laadukkaita tuotteita nopeasti markkinoille, on tuskin 

autovalmistajilla varaa olla ottamatta valmistettavuutta tai kokoonpantavuutta huomioon. 

Ohjelmistojen suunnitteluun DFMA ei sen sijaan sellaisenaan ole tarkoitettu, eikä sen käytöstä 

ohjelmistosuunnittelussa ole käytännössä tutkimuksia tehty. Täten autojen muuttuessa yhä 

ohjelmistokeskeisemmiksi, saattaa DFMA jäädä hieman joidenkin muiden metodologioiden 

varjoon. Mitään varmaa DFMA:n asemasta tulevaisuudessa on kuitenkin mahdotonta sanoa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämä kandidaatintyö käsitteli DFMA:n käyttöä autoteollisuuden tuotekehityksessä. 

Tavoitteena oli tutkia ja selvittää, miten DFMA:ta voidaan hyödyntää tuotekehitysprosessissa, 

ja mitä hyötyjä sen käytöllä autoteollisuudessa voidaan saavuttaa.  Työ pyrki vastaamaan 

kolmeen tutkimuskysymykseen, joista ensimmäinen oli: 

 

1. Miten DFMA kytkeytyy tuotekehitysprosessiin ja sen eri vaiheisiin? 

 

DFMA:ta käytetään tuotekehitysprosessissa perinteisen näkemyksen mukaisesti 

konseptisuunnittelun ja yksityiskohtaisen suunnittelun välissä. Tällöin DFMA:n käyttö alkaa 

DFA-analyysillä konseptisuunnittelun jälkeen. DFA-analyysillä pyritään yksinkertaistamaan 

tuoterakenne ja sitä seuraa DFM-analyysi. DFM-analyysillä taas pyritään arvioimaan osien ja 

materiaalin kustannukset ja minimoimaan ne. Tässä näkemyksessä DFMA:n työkaluja 

hyödynnetään siis keskitetysti kahden eri tuotekehityksen vaiheen välissä. 

 

Perinteisen näkemyksen lisäksi on kuitenkin noussut muunlaisiakin tapoja hyödyntää DFMA:ta 

tuotekehitysprosessissa. Toinen vaihtoehtoinen tapa on hajauttaa DFMA:n työkalut koko 

tuotekehitysprosessin ajalle. Tämä tukee niin sanottua rinnakkaissuunnittelun ideologiaa, jonka 

mukaan DFMA:n käyttö on tehokkainta, jos sitä hyödynnetään aivan tuotekehitysprosessin 

alusta lähtien, ja sen hyödyntämistä jatketaan läpi koko tuotekehitysprosessin. Tällöin DFMA:n 

työkaluja käytettäisiin jo tuotteen ideoinnista sekä mahdollisuuksien tunnistamisesta lähtien 

esimerkiksi arvioimalla tuotteen vaatima kapasiteetti ja vertaamalla sitä yrityksen 

kapasiteettiin. DFMA:n hyödyntäminen koko tuotekehitysprosessissa nähdään yleisesti 

perinteistä kilpailukykyisempänä ja kehittyneempänä tapana hyödyntää DFMA:ta. 

 

Työn kaksi muuta tutkimuskysymystä liittyivät tarkemmin autoteollisuuden näkökulmiin. 

Toinen tutkimuskysymys oli: 

 

2. Miksi DFMA:ta käytetään autoteollisuudessa ja millaisia hyötyjä sen käyttämisellä 

voidaan saavuttaa? 
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DFMA:n käytöllä autoteollisuudessa hyödyt ovat hyvin samanlaiset kuin muillakin valmistavan 

teollisuuden aloilla. Autoteollisuudessa selvästi esille nousee, että DFMA:lla saadaan 

vähennettyä osien määrää ja yksinkertaistettua osarakenteita. Tämä johtaa käytännössä 

lyhyempiin kokoonpanoaikoihin ja säästöihin kokoonpanokustannuksissa. Lisäksi osien 

vähentyessä ja tuotteen yksinkertaistuessa valmistettavuus sekä kokoonpano helpottuvat, mikä 

näkyy useimmiten laadun parantumisena. Tuote, jossa on vähän osia, on yleensä myös 

helpompi ja kustannustehokkaampi kierrättää. Yrityskohtaisella tasolla hyödyissä esille nousee 

tuotekehityksen läpimenoaikojen lyhentyminen. 

 

DFMA:n käytöllä autoteollisuudessa esille nousee myös yksi hieman poikkeava hyöty, joka 

tosin jakaa asiantuntijoiden ja tutkijoiden mielipiteitä. Tämä on auton purettavuuden ja 

huollettavuuden parantuminen. Varsinkin purettavuuden parantuminen jakaa asiantuntijoiden 

ja tutkijoiden mielipiteet pitkälti kahtia. Puolet sanovat, että DFMA:n käyttö parantaa auton 

purettavuutta ja puolet kiistävät tämän riippuvuuden olemassaolon. Käytännössä suurin osa 

DFMA:n työkaluista parantaa purettavuutta. On kuitenkin olemassa ratkaisuja kuten toisiinsa 

painamalla kiinnittyvien osien käyttö, joita DFMA:n mukaisesti tulisi käyttää, mutta jotka 

heikentävät purettavuutta. Mikäli DFMA:n käytöllä saadaan purettavuutta parannettua, tulee 

sen myötä muitakin hyötyjä kuten kierrätettävyyden helpottuminen. Huollettavuuden voidaan 

kohtalaisen yksikäsitteisesti katsoa parantuvan DFMA:n käytöllä, sillä huoltoihin kuuluu 

purkamisen lisäksi kokoonpano, joka lähes aina nopeutuu DFMA:n käytön seurauksena.  

 

DFMA:ta käytetään autoteollisuudessa paljon, koska kilpailu alalla on kovaa ja 

kustannussäästöjä sekä nopeaa tuotekehitystä vaaditaan jatkuvasti. Säästöjen kannalta 

autoteollisuuden kustannusrakenne on suotuisa DFMA:n käytölle, sillä materiaalit muodostavat 

ison osan kustannuksista ja työn osuuskin on kohtalainen. DFMA:n avulla on mahdollista 

vaikuttaa molempiin näistä kustannuksista ja täten tehdä selviä säästöjä. Lisäksi DFMA:n 

periaatteet ovat erinomaisesti sovellettavissa autoteollisuudessa. Kyseisellä alalla on 

esimerkiksi mahdollista viedä standardisointi pitkälle ja näin on tapahtunutkin erilaisten 

tuotealustojen kautta. 

 

Viimeinen tutkimuskysymys koski DFMA:n ja tuotekehityksen tulevaisuutta 

autoteollisuudessa. Se oli muotoiltu seuraavalla tavalla: 
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3. Miten autoteollisuuden tuotekehitys tulee muuttumaan ja vaikuttaako muutos DFMA:n 

käyttöön? 

 

Yleinen näkemys on, että autoteollisuuden tulevat valtaamaan erilaiset ketterät tuotekehityksen 

menetelmät. Ne tullaan todennäköisesti yhdistämään autoteollisuudessa yleisesti käytettyihin 

lineaarisiin tuotekehitysmalleihin. Tämän seurauksena syntyy jonkinlaisia hybridimalleja, 

joissa on sekä ketterän tuotekehityksen että Stage-Gate -mallin piirteitä. Ketterien menetelmien 

tuloa autoteollisuuteen vauhdittaa erityisesti ohjelmistojen lisääntyminen autoissa. 

Autoteollisuus on muuttumassa yhä ohjelmistokeskeisemmäksi alaksi ja ohjelmistojen 

kehityksessä ketterät menetelmät ovat hallitseva trendi. Täten autoteollisuuden yritykset 

joutuvat myös omaksumaan ja ottamaan osaksi tuotekehitystä kyseisiä menetelmiä. 

 

DFMA:n tulevaisuutta autoteollisuudessa on vaikea ennustaa. Selvää kuitenkin on, että kilpailu 

kyseisellä toimialalla tulee pysymään ennallaan tai jopa kiristymään. Täten yrityksillä tuskin 

on varaa sivuuttaa kokonaan metodologioita, joilla on todettu saavutettavan huomattavia 

hyötyjä. DFMA on yksi tällainen metodologia. Osittain DFMA:n käytön merkitystä saattaa 

vähentää ohjelmistojen lisääntyminen autoissa. DFMA:ta ei ole varsinaisesti suunniteltu 

ohjelmistojen kehittämiseen, joten siihen sitä tuskin aletaan hyödyntämään. Selvää kuitenkin 

on, että autot vaativat aina myös fyysisiä osia, jotka on valmistettava ja kokoonpantava, joten 

DFMA:n hyödynnettävyys autoteollisuudessa ei tule kokonaan häviämään. Sen sijaan 

jonkinlaisia haasteita DFMA:n käytölle saattavat asettaa ketterät menetelmät ja niiden mukana 

tulevat käytänteet. DFMA:n hyödynnettävyyttä ketterien menetelmien kanssa ei ole juuri 

tutkittu, eikä vastaavia malleja DFMA:n työkalujen käytölle ole esitetty ketterien menetelmien 

kanssa kuin lineaarisessa tuotekehitysprosessissa. Syynä tähän on todennäköisesti se, että 

ketterien menetelmien nähdään yleensä liittyvän ohjelmistokehitykseen ja DFMA taas fyysisten 

tuotteiden valmistamiseen. DFMA:n hyödyntäminen ketterien menetelmien kanssa olisikin 

hyvä aihe lisätutkimuksille. Syytä olisi esimerkiksi selvittää, miten eri DFMA:n työkaluja tai 

menetelmiä käytetään ketterän tuotekehitysprosessin eri vaiheissa, ja sopivatko menetelmät 

sellaisenaan käytettäväksi ketterässä tuotekehitysprosessissa vai vaativatko ne jotakin 

muutoksia. DFMA:n yhteensopivuudella ketterien menetelmien kanssa tulee olemaan iso rooli 

sen hyödynnettävyyttä ajatellen, mikäli ketterät menetelmät valtaavat myös valmistavan 

teollisuuden tuotekehityksen.  
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