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Eri ympäristöissä tapahtuvaa oppimisprosessia on tutkittu laajasti nykypäivän 

kirjallisuudessa ja se kattaa useita näkökohtia. Siitä huolimatta työohjeisiin liittyvää 

selvitystä niiden merkityksestä sekä analyysia parhaasta esitystavasta, ei ole tehty riittävän 

laajasti. 

 

Tämän työn ensimmäisenä tavoitteena on selvittää mitä työohjeissa tarvitsee näyttää, jotta 

asentaja voi suorittaa työnsä turvallisesti, laadukkaasti ja tuottavasti. Toisena tavoitteena on 

kartoittaa työohjeiden uusia toteutustapoja hyödyntäen olemassa olevia digitaalisia 

ratkaisuja ja valita yksi toteutustapa testaukseen yhdessä työpisteessä. Kolmanneksi 

tavoitteeksi työlle on asetettu, että valittua menetelmää voidaan myöhemmin soveltaa 

muissakin työpisteissä ja mahdollisesti myöhemmin hyödyntää vieläkin laajemmin koko 

tuotannossa. 
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työohjeiden vahvuuksista ja heikkouksista. Kirjallisuuskatsauksen ja kyselytutkimuksen 

perusteella parhaaksi potentiaaliseksi työohjemalliksi valittiin videotyöohjeet, joiden 

toimivuus testattiin kokoonpanossa. 
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The process of learning in different environment has been widely studied in the recent 

literature and covered various aspects. Nevertheless, a study of work instructions relevance 

and as well as analysis of what might be the best way of representation is still not studied 

widely enough. 

 

The first goal of the current research was to identify main characteristics for work 

instructions’ presentation in order to ensure safe, quality and effective production process 

for employees. The second goal is to identify new ways of making and presenting work 

instructions, taking into consideration new digital solutions, and test it on one assembly 

station. Third goal was to ensure that the chosen approach can be used further in broader 

way by being expanded to other work stations and potentially on the whole company’s 

production scale. 

 

Scientific literature was studied in order to frame theoretical basis for work instructions 

and identification of necessary points that result in process’s efficiency, safeness and 

quality. Survey was used as to identify people’s perceptions of current work instructions, 

their strong and weak points. Based on the literature review and employees’ survey, video 

instructions were chosen as a best potential solution for work instruction, that functionality 

was tested on the shop floor.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Työohje on yksi valmistavan tuotannon tärkeimmistä tiedon välityskeinoista työntekijälle. 

Se kertoo työntekijälle mitä tulee tehdä missäkin työvaiheessa, mitä osia asennetaan, missä 

järjestyksessä ja millä menetelmillä työ tehdään. Työohjeen tulee olla selkeä ja työntekijälle 

helposti saatavilla. Hyvässä työohjeessa työntekijälle näytetään vain välttämättömät asiat ja 

kaikki muu ylimääräinen, joka lopputuotteelle ei tuo lisäarvoa tulisi karsia pois. Työohjeella 

on myös merkittävä vaikutus työntekijöiden turvallisuuteen. 

 

Tämän diplomityön toimeksiantajana toimii John Deere Forestry Oy. Työohjeet ovat 

käytössä kohdeyrityksen osavalmistuksessa ja kokoonpanossa. Työohjeiden sisältö ja 

esitystapa ovat olleet samanlaiset viimeiset kahdeksan vuotta. Tänä aikana teknologia on 

kehittynyt ja mahdollisuudet tuottaa sekä esittää työohjeita ovat muuttuneet.  

 

Työn tavoitteena on selvittää mitä työohjeissa tarvitsee näyttää ja kartoittaa työohjeiden 

uusia toteutustapoja. Tavoitteena on valita yksi toteutustapa ja testata sen toiminta yhdessä 

työpisteessä. Lisäksi tavoitteena on, että valittua toteutustapaa voidaan myöhemmin soveltaa 

muissakin työpisteissä. Työ tehtiin Joensuun tehtaan valmistussuunnittelun osastolle. 

Valmistussuunnitteluosaston valmistusinsinöörien yhtenä vastuualueena on työohjeiden 

tekeminen ja niiden oikeellisuus.  

 

1.1 Työn tausta ja tutkimusongelma 

Tutkimustyön kirjoitushetkellä John Deeren Joensuun tehtaalla työohjeita näytetään 

työpisteille asennettujen näyttöjen välityksellä. Työohjeet ovat suurimmaksi osaksi tehty 

3D-malleista otettujen kuvakaappausten avulla. Tämä kertoo asentajalle lähinnä sen, mitä 

osia asennetaan ja missä järjestyksessä, mutta ne eivät kerro miten asennus tulisi käytännössä 

tehdä. Tämä voi johtaa laatuvaihteluihin koneyksilöiden välillä, epäsuotuisaan 

työergonomiaan, heikentyneeseen tuottavuuteen ja jopa vaaratilanteisiin. 

 

Nykymuotoisten työohjeiden teko on myös suhteellisen raskasta. Yhden työohjeen 

tekeminen voi kestää 20 minuuttia ja kokonainen metsäkone sisältää tuhansia työohjeita. 

Puutteellisten sekä puuttuvien työohjeiden vuoksi kokoonpanolinjalta tulee usein myös 
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häiriöitä. Kokoonpanolinjalla häiriöihin tulee suhtauta vakavasti ja niihin tulee reagoida 

nopeasti, koska yleensä ne vaikuttavat koko tehtaan toimintaan eikä pelkästään häiriössä 

olevan työpisteen toimintaan. 

 

Näiden asioiden vuoksi työohjeiden digitalisoinnin mahdollisuuksien selvittäminen on 

ajankohtainen asia. Onko olemassa olevia tai uusia tekniikoita, joita kohdeyrityksessä ei ole 

vielä hyödynnetty ja saadaanko niillä parempia tuloksia kuin nykyisellä menetelmällä?  

 

1.2 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Työn ensimmäisenä tavoitteena on selvittää mitä työohjeissa tarvitsee näyttää, jotta asentaja 

voi suorittaa työnsä turvallisesti, laadukkaasti ja tuottavasti. Työssä kartoitetaan työohjeiden 

nykytilanne, eli miten asentajat itse kokevat työohjeiden täyttävän edellä mainitut seikat.  

 

Toisena tavoitteena on kartoittaa työohjeiden uusia toteutustapoja hyödyntäen olemassa 

olevia digitaalisia ratkaisuja. Selvitetään mitä vaihtoehtoja on käytettävissä ja mitä sellaisen 

toteutus tuotannossa vaatisi. Tavoitteena on valita yksi toteutustapa ja testata sen 

toiminnallisuus yhdessä työpisteessä. 

 

Kolmanneksi tavoitteeksi työlle on asetettu, että valittua menetelmää voidaan myöhemmin 

soveltaa muissakin työpisteissä ja mahdollisesti myöhemmin hyödyntää vieläkin laajemmin 

koko tuotannossa.  

 

Ensimmäisestä ja toisesta tavoitteesta saadaan työlle muodostettua seuraavat 

tutkimuskysymykset: 

1. Millä tavalla työohjeet tulisi esittää työntekijöille, jotta työn voi suorittaa 

turvallisesti, laadukkaasti ja tuottavasti? 

2. Mitä tietoa työntekijöiltä on saatavilla työohjeiden uuden esitystavan kehittämiseen? 

 

1.3 Työn rajaukset 

Joensuun tehtaan tuotannossa on eri valmistusprosesseja. Karkeasti ne voidaan jakaa 

osavalmistukseen, maalaukseen, kokoonpanoon ja koeajoon. Osavalmistus kattaa 

metsäkoneiden runkojen, kuormatilojen ja puomien hitsauksen sekä koneistuksen. 

Maalauksessa nämä nimensä mukaisesti maalataan ja kokoonpanossa tuotteet 
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kokoonpannaan. Kokoonpanon jälkeen metsäkoneelle tehdään koeajo ja tämän jälkeen 

viimeistely sekä toimitus. Kokoonpano sisältää päälinjan, jota osakokoonpanot syöttävät. 

 

Työohjeiden nykytilanteen selvitys rajataan käsittämään osavalmistusta ja kokoonpanoa. 

Työohjeiden uusien tekniikoiden esitystapa ja valitun menetelmän testaus rajataan 

käsittämään kokoonpanopuolen yhtä osakokoonpanoa. Jos valitussa osakokoonpanossa 

tehdään useampia eri töitä, rajataan testaus yhteen työkokonaisuuteen. Tutkimukseen 

valittava osakokoonpano valitaan työohjeiden nykytilanteen selvityksen jälkeen. 

 

1.4 Tutkimusmetodit ja työn rakenne 

Diplomityö koostuu kolmesta osiosta: teoriaosuudesta, työohjeiden nykytilanteen 

selvityksestä ja käytännön sovelluksen testauksesta. Teoriaosuudessa esitetään 

kirjallisuuden avulla tietoa työohjeiden sisällön tuottamisesta, työohjeiden sisällön 

ymmärtämisen edellytyksistä ja työohjeiden esitystavoista. Työohjeiden nykytilanteen 

selvitys tehdään kyselytutkimuksena. Työohjeen uuden esitystavan testaus toteutetaan 

käytännön sovellutuksena yhdelle työpisteelle. 

 

1.5 Yritysesittely 

John Deere Forestry Oy on osa kansainvälistä Deere & Company-konsernia. Deere & 

Company on perustettu vuonna 1837 ja sen pääkonttori sijaitsee Molinessa, Illinoisissa. 

Yrityksen tuoteperheeseen kuuluu maatalous-, ympäristönhoito-, maanrakennus- ja 

metsäkoneet. Näistä maatalouskoneet kattavat suurimman osan, noin 75% liikevaihdosta. 

Tilikaudella 2019 konsernin liikevaihto oli 39,3 miljardia dollaria ja se työllisti noin 73000 

henkilöä. (Deere & Company, 2019, s. 79) 

 

Joensuun tehdas on perustettu vuonna 1972 Rauma-Repolan toimesta. Tehtaalla on vuosien 

aikana tehty monenlaisia tuotteita kuten kaivinkoneita, tiehöyliä, täryjyriä sekä 

murskauslaitteiden seuloja ja syöttimiä. Tämän lisäksi tehtaassa on tehty alihankintaa 

Rauma-Repolan muille tehtaille. Vuonna 1989 Rauma-Repola osti Timberjack-nimisen 

metsäkonevalmistajan ja siirtyi samalla metsäkoneiden ykköseksi maailmassa. (Eskola, 

2016, ss. 7, 24) Vuonna 1995 Joensuun tehdas keskittyi pelkästään metsäkoneiden 

valmistukseen Lokomo- ja Timberjack-tuotemerkeillä (John Deere, 2020). 
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Vuonna 2000 tapahtui viimeisin yrityskauppa, kun John Deere ostai Timberjackin. Tästä 

alkoi uusi aikakausi, kun koko tehtaan tuotantomalli laitettiin uusiksi. Yhtenä isona 

muutoksena oli paikkakoontaisen asennustavan (eli metsäkone valmistettiin alusta loppuun 

yhdessä työpisteessä) muuttaminen rullaavaksi linjamalliksi vuonna 2001. Reilu vuosi 

myöhemmin tapahtui toinen iso muutos, kun harvesterituotanto siirrettiin Ruotsista 

Joensuun tehtaalle. Lopulta vuonna 2005 Joensuun tehtaan nimeksi muutettiin John Deere 

Forestry Oy ja metsäkoneita alettiin valmistamaan John Deere-brändin alla. (Eskola, 2016, 

ss. 37, 39) 

 

Tänä päivänä Joensuun tehtaalla valmistetaan edelleen metsäkoneita. Joensuun tehdas 

valmistaa kaikki John Deeren WCTL-metsäkoneet (Wheeled-Cut-To-Lenght, 

pyöräalustainen tavaralajimenetelmä). Tavaralajimenetelmällä tarkoitetaan menetelmää, 

jossa puu kaadetaan ja pätkitään metsässä ennalta määrätyn mitan mukaan.  Metsäkoneet 

jaetaan kahteen tuoteperheeseen: harvesterit ja kuormatraktorit (kuva 1). Harvestereiden 

tuoteperhe sisältää neljä eri mallia ja kuormakoneiden kuusi. Eri mallien väliset erot ovat 

lähinnä koneen koossa ja tehoissa. (John Deere, 2020) 

 

  

Kuva 1. Vasemmalla harvesteri ja oikealla kuormakone (John Deere, 2020). 

 

John Deere Forestry Oy työllistää Joensuun tehtaalla noin 470 työntekijää. Heistä 260 

työskentelee kokoonpanossa ja osavalmistuksessa ja kuuluvat tämän tutkimuksen 

kohderyhmään. Tampereella sijaitsee WCTL-metsäkoneiden tuotekehitys ja markkinointi ja 

siellä on noin 250 työntekijää.  
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2 KOKOONPANON TYÖOHJEIDEN SISÄLLÖN TUOTTAMINEN, 

OMAKSUMINEN JA ESITYSTAVAT 

 

Työohjeista on maailmalla käytössä monia eri nimityksiä. Näitä voivat olla esimerkiksi 

käyttöohjeet, työoppaat, manuaalit, SOP (Standard Operating Procedures) ja OMS (Operator 

Method Sheet). Kaikilla näillä on kuitenkin sama käyttötarkoitus – esittää suoritettavan työn 

sisältö selkeästi.  

 

Tuotteiden laatu, riippumatta siitä, onko kyse tuotteesta loppukäyttäjälle vai valmistuksesta, 

on yrityksille erityisen tärkeää. Huonosta tuotteiden laadusta voi yritykselle tulla merkittäviä 

ongelmia. Tuotteiden huonoon laatuun voivat olla syynä puutteet työntekijöiden 

koulutuksessa, heidän tietotasosta ja taidoista (Boer & Petruta, 2015). Työohjeet voivat olla 

hyödyllinen ja käytännöllinen keino tämän puutteen poistamiseksi ja näin ollen tuotteiden ja 

toiminnan laadun parantamiseksi. 

 

Stahl (1995) määritteli selkeät vaatimukset, jotka työohjeiden on täytettävä. Stahlin mukaan 

työohjeiden tulisi olla tarkkoja, niiden pitäisi osoittaa selkeästi, mitä työntekijöiltä vaaditaan, 

ja täyttää laatunäkökulmat. Niiden ei myöskään pitäisi aiheuttaa sekaannusta (Boer & 

Petruta, 2015). Tämän lisäksi työohjeiden oppiminen tulisi ottaa huomioon siten, että 

työohjeet jäävät helposti työntekijän mieleen tai vaihtoehtoisesti ne ovat helposti saatavilla 

tarpeen vaatiessa. Voidaan myös todeta, että työohjeiden käyttäminen ja niiden seuraaminen 

ei saisi lisätä työntekijän työhön käyttämää aikaa. (Wieslaw, 2013) 

 

Työohjeet voivat olla apuväline tiedon siirtoon liittyvien riskien vähentämiseksi. Ne luovat 

uuden kanavan tiedon siirtämiseksi työntekijöille ja työyhteisön sisällä. (Boer & Petruta, 

2015) Tästä syystä työohjeet voivat olla erityisen tehokkaita ja hyödyllisiä teollisuudessa, 

jossa työntekijöiden vaihtuvuus on suurta. 

 

Työohjeet ovat tärkeitä, kun varmistetaan tarvittavien turvallisuus näkökulmien 

huomioiminen työnteossa. Työntekijän tulisi ymmärtää ne nopeasti ja helposti sekä samalla 

saada tarvittavat tiedot mahdollisista turvallisuus riskeistä. Tämä asia saa huomattavaa 

lisäarvoa, koska automatisoinnin kehitys ja leviäminen lisääntyvät ihmisten jokapäiväisessä 

elämässä, mukaan lukien työelämässä. Samaan aikaan tulisi kuitenkin muistaa, että 
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työvaiheen kesto ei saisi kasvaa merkittävästi suuremmaksi työohjeiden vuoksi (Beluško, et 

al., 2016). 

 

Huonolaatuiset työohjeet voivat johtaa heikentyneeseen tuottavuuteen, laatuvirheisiin ja 

matalampaan työtyytyväisyyteen (Haug, 2015). Pahimmassa tapauksessa huonot työohjeet 

voivat johtaa turvallisuusriskeihin ja vakaviin onnettomuuksiin. Lindin (2008) tutkimuksen 

mukaan Suomessa teollisessa kunnossapidossa vuosina 1985-2004 kuolemaan johtaneista 

onnettomuuksista 63% on johtunut huonolaatuisista työohjeista.  

 

2.1 Sisällön tuottaminen 

Kokoonpanotyössä jokaisesta työvaiheesta tulisi työntekijöille tarjota työohjeet. Työohjeen 

tärkeys nousee esille etenkin varioituvien tuotteiden manuaalisessa kokoonpanossa. 

Työohjeissa voidaan esittää useita eri asioita työhön liittyen kuten asennettavien osien 

osanumerot, asennusjärjestys, kiristysmomentteja ja muita turvallisuuteen sekä laatuun 

vaikuttavia asioita. Työohjeiden tekeminen lisää informaatiota tuotantoon, jota täytyy myös 

ylläpitää ja päivittää tarpeen vaatiessa. (Whitney, 2004, s. 425) 

 

Työohjeen tarkoituksena on näyttää työntekijälle työn sisältö ja siihen liittyvät 

laatuvaatimukset yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Kohdeyrityksen (John Deere Forestry 

Oy) ohjeistuksen mukaan minimivaatimuksena olisi tarjota työohjeet korkean riskin 

työvaiheista, jolloin näille voidaan tehdä muun muassa laatukontrollit. Suosituksena olisi 

kuitenkin luoda OMS-työohjeet kaikista tuotteista ja kaikista työvaiheista. Tehtaan johdon 

tulisi määritellä laajuus, jolla työohjeita tarjotaan tuotannon työntekijöille. 

 

Oikein ja huolellisesti valmistelluilla työohjeilla voidaan saada aikaan laadukkaampia 

tuotteita. Conner & Douglas (2005), Lind (2008) ja Oakland (2011) ovat osoittaneet, että 

työntekijän kohdatessa huonolaatuisia työohjeita (epäselviä, monimutkaisia ymmärtää, 

aikaa vaativia), on sillä negatiivinen vaikutus tuottavuuteen, työntekijän motivaatioon ja 

tyytyväisyyteen. 

 

Haugin mukaan työohjeiden informaation laatuun voi liittyä erilaisia ongelmia. Näitä voivat 

olla (Haug, 2015): 
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1. Toisille työohjeen sisältö voi olla selkää ja hyvin ymmärrettävää, kun taas toisille 

sama työohje on epäselvä ja sen ymmärtämiseen joutuu käyttämään enemmän aikaa. 

Nämä ongelmat voivat johtua työntekijöiden erilaisista taustoista ja kokemuksen 

tasosta. 

2. Työohjeet ovat epätäydellisiä tai puutteellisia. Nämä termit ovat hyvin lähellä 

toisiaan. Erona voidaan mainita, että ensimmäisen termin osalta työohjeeseen 

tarvitsee lisätä jotain lisäinformaatiota, kun taas toisen termin osalta työohjeesta 

puuttuu selvästi jotain oleellista informaatiota. 

3. Työohjeissa on jotain tarpeetonta tai merkityksetöntä tietoa. Nämä termit tulevat 

kysymykseen silloin, kun työohjeessa esitetään tietoa, joka ei tuo mitään lisäarvoa 

tekemiseen. Työntekijän huomio kuitenkin kiinnittyy näihin tietoihin ja voi johtaa 

hämmennykseen ja pidempiin työvaiheaikoihin. 

4. Ohjeet ovat vääriä. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että työohjeessa neuvotaan 

tekemään vääriä asioita. Tämä on hyvin selkeä kohta ja helppo todentaa, mutta sen 

seuraukset huomioon ottaen, on tämä hyvä pitää mielessä. 

5. Viimeisenä kohtana mainitaan ”liian toistavat työohjeet”. Tämä tulee esille silloin, 

kun joku kohta tai asia toistetaan työohjeessa liian usein. On kuitenkin hyvä muistaa, 

että ”toisto” itsessään ei välttämättä ole ongelma, jos aiheellinen ja tärkeä asia on 

mainittu useamman kerran, jotta työntekijän huomio kiinnittyy. Toisaalta, jos 

toistetun informaation arvo tai hyöty on pieni, voi se johtaa työntekijän keskittymisen 

herpaantumiseen ja sitä kautta virheisiin tai pidempiin vaiheaikoihin. 

 

Näiden ongelmakohtien perusteella voidaan yhteenvetona todeta, että toimivan työohjeen 

tulisi täyttää seuraavat kriteerit: työohje on ”valmis”, yksiselitteinen, sille on tarvetta, se 

kertoo tehtävän oikein ja toistojen määrä tulisi olla asianmukainen (Haug, 2015). 

 

Haug esitteli lähestymistavan, joka osoittaa työohjeiden eri tekijöiden merkitykset ja 

ominaisuudet. Tämän lähestymistavan mukaan työohjeen objektiivisuus ei ole 

merkityksellistä, koska työohjeen tulisi esittää vain tiettyjä työvaiheita työn suorittamiseksi. 

Merkityksellisiä tekijöitä, joita tulisi ottaa huomion työohjeita tehtäessä olisivat uskottavuus, 

tarkkuus, maine, lisäarvo, aikarajat (ei vaikuta lisääntyneenä suorittamiseen käytettynä 

aikana), sopiva informaation määrä, ymmärrettävä, johdonmukaisuus, ytimekäs, näkyvyys 

(helposti saatavilla). 
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Tyypillisesti kokoonpanon työohjeet ovat selittävää tekstiä, visuaalisia 2D-piirustuksia, 3D-

malleja ja oikeita valokuvia työvaiheista tai tuotteista. Työohjeiden tekoprosessiin 

vaikuttavat muun muassa yrityksessä käytössä oleva teknologia, kulttuuri, kieli ja 

osaamistaso. Esimerkiksi Kiinassa ja Suomessa valmistetut työohjeet samasta manuaalisen 

työn vaiheesta eivät toimi molemmissa maissa samalla tavalla. Visuaalisen työohjeen 

tarkoituksena on kielestä ja kulttuurista riippumattomat yleispätevät työohjeet. (Haag, et al., 

2011, ss. 14-15) 

 

Työohjeiden luomiseen on tarjolla laaja valikoima erilaisia ohjelmistoja. MS Office-

ohjelmistojen (Word, Excel ja Power Point) lisäksi tarjolla on nimenomaan työohjeiden 

tekemiseen suunnattuja ohjelmistoja. Näistä voidaan mainita muuna muassa PTC Windchill 

MPMLink, Siemens PLM Teamcenter, DELMIA AWI, DELMIA 3DVIA Composer, 

Adobe LifeCycle ja Lattice Technology XVL. (Haag, et al., 2011, p. 18) Käytettävien 

ohjelmistojen valintaan on hyvä ottaa huomioon yrityksessä käytössä olevat ohjelmistot. 

Monesti järkevää olisi valita suunnittelun käytössä olevan ohjelmiston kanssa yhteensopiva 

ohjelmisto, koska silloin ohjelmistojen integroiminen yhteen on mietitty 

ohjelmistotoimittajan puolesta. 

 

Riippumatta siitä, mitä ohjelmistoja yrityksessä käytetään, voidaan nykypäivän 3D-mallien 

hyväksikäyttämiä työohjeita tuottaa kuvan 2 mukaisia neljää vaihetta noudattaen. 

 

 

Kuva 2. Työohjeiden luomisprosessi. 

 

Työohjeiden tekemiseen on suositeltavaa käyttää samoja 3D-malleja, joita suunnitteluosasto 

on tuottanut. Näin varmistutaan ohjeen oikeellisuudesta ja osien yhteensopivuudesta. 

Työohjeen tekovaiheessa on mahdollista myös huomata ongelmakohtia 

suunnittelurakenteista. Vielä joitakin vuosia sitten suunnittelumallien suora käyttäminen 

saattoi tuottaa tietokoneille haasteita kokoonpanojen suuren koon vuoksi ja malleja 

3D-mallien 
käyttö

Sisällön 
tuottaminen

Validointi Julkaiseminen
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jouduttiin muuttamaan pelkiksi pintamalleiksi. Tänä päivänä tehokkaampien tietokoneiden 

ansiosta tälle ei juurikaan ole enää tarvetta. (JLX3D, 2020) 

 

Voidaan todeta, ettei kahta samanlaista työohjetta ole. Tämän vuoksi sisällön tuottamiseen 

tarvitaan monipuolisia ominaisuuksia työohjeiden tekemiseen käytettävältä ohjelmistolta. 

Ominaisuuksia ovat tuotantorakenteen muodostaminen (asennusjärjestys), asennettavien 

osien merkitseminen, korkealaatuisten kuvien tuottaminen sekä mahdollisesti 3D-

animaatioiden tai videoiden esittäminen. Työohjeiden täytyy pystyä jakamaan 

loppukäyttäjille selkeästi tarvittava tieto. (JLX3D, 2020) 

 

Ennen kuin työohjeet julkaistaan kokoonpanon käytettäväksi, täytyy työohjeen sisältö käydä 

huolellisesti läpi tuotesuunnittelun, valmistussuunnittelun ja tuotannon henkilöiden kanssa. 

Tätä vaihetta kutsutaan validoimiseksi. Virheelliset työohjeet voivat johtaa 

peruuttamattomiin virheisiin tai jopa onnettomuuksiin. (JLX3D, 2020) 

 

Työohjeiden validoinnin jälkeen työohjeet voidaan julkaista tuotannon käytettäväksi. 

Julkaisutapoja on monia, joista yleisimmin käytössä olevat menetelmät ovat paperitulosteet 

ja viime vuosina yleistyneet sähköiset menetelmät ja videot. (JLX3D, 2020) 

 

2.2 Omaksuminen 

Oppimispyramidin avulla voidaan tiivistää erilaisten työohjeiden vaikutus ihmisen kykyyn 

sisäistää asioita (kuva 3). Pyramidin mukaan ihminen muistaa 10 prosenttia lukemastaan, 

mutta jos työohjeeseen lisätään kuvia, niin työohjeen muistaminen nousee 20 prosenttiin, eli 

käytännössä tuplaantuu. Jos mennään vielä askeleen verran alemmaksi kohtaan 

demonstraatio, niin muistaminen on 30 prosenttia. Demonstraatiolla voidaan tarkoittaa 

työohjemielessä esimerkiksi videotyöohjeita.  
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Kuva 3. Oppimispyramidi (Pommer, 2017). 

 

Työntekijöiden kouluttamiseen ja oppimiseen tulisi työpaikoilla panostaa. Hyviä hetkiä 

kouluttamiseen voivat olla hiljaisemmat hetket tuotannossa. Hyviä menetelmiä ovat 

oppimistavoitteiden asettaminen ja tietyissä tapauksissa myös työntekijöiden palkitseminen 

saavutetuista uusista taidoista. (Kupias & Peltola, 2019, s. 16) Tehokkaimmaksi 

oppimistavaksi voidaan mainita toisten opettaminen (kuva 3), joka on helposti 

järjestettävissä myös valmistavan tuotannon tehdasympäristössä.  

 

Koulutuksia järjestettäessä on myös hyvä muistaa niin sanottu 70-20-10 malli, jonka mukaan 

70 prosenttia oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehdessä, 20 prosenttia 

vuorovaikutuksesta muiden kanssa ja 10 prosenttia järjestetyissä koulutuksissa. Näin ollen 

koulutusten merkitys oppimisessa on suhteellisen pieni. Tämä malli perustuu 

kyselytutkimuksen tulokseen, joka suoritettiin 200 menestyvän yrityksen johtajalle, joten se 

antaa hyvän näkökulman oppimisen tarkasteluun. (Kupias & Peltola, 2019, s. 23) 

 

Työpaikkaa voidaan kuvata hyvänä oppimisympäristönä. Oppimisen lähteitä on runsaasti 

tarjolla ja suurin haaste tuleekin siinä, miten ihminen osaa hyödyntää kaikkea näkemäänsä 
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ja kokemaansa. Kupias ja Peltola (2019) jakavat kirjassaan oppimisen lähteet kahteen asiaan: 

ihmisiin ja ”seiniin”. Ihmisissä oleva osaaminen poistuu silloin, kun työntekijät vaihtuvat. 

Toisaalta uutta osaamista voi samalla tulla tilalle. ”Seinissä” olevalla osaamisella 

tarkoitetaan kaikkea dokumentaatiota (esimerkiksi työohjeet), toimintamalleja ja kulttuuria, 

joka ei ole sidoksissa yksittäisiin työntekijöihin. ”Seinissä” oleva osaaminen ei siis poistu 

yrityksistä työntekijöiden vaihtuessa. (Kupias & Peltola, 2019, s. 18) 

 

Ihmisillä olevasta osaamisesta voidaan käyttää myös nimitystä ”hiljainen tieto”. Hiljainen 

tieto on työntekijän kokemuksen kautta kerryttämää osaamista ja työpaikoilla tulisi miettiä 

miten tämä hiljainen tieto saadaan näkyville ja muiden työntekijöiden käyttöön. 

Työntekijöiden hiljainen tieto olisi hyvä saada dokumentoitua ja sisällytettyä prosesseihin, 

jotta se olisi käytössä vielä senkin jälkeen, kun työntekijä poistuu organisaatiosta. (Kupias 

& Peltola, 2019, s. 20) 

 

Työntekijöiden motivaatio on yksi tärkeimmistä asioista uuden omaksumisessa. Mitä 

parempi motivaatio on, sitä helpompi asiaan on keskittyä ja oppimisesta tulee helpompaa. 

Yleensä yksilön motivaatio vaihtelee opittavasta asiasta, tilanteesta tai opastajasta riippuen. 

Myös työuran pituudella voi olla vaikutusta motivaatioon. Yleensä uudessa työpaikassa 

motivaatio on huipussaan ja oppimisesta tulee helppoa. Motivaatiolla on vaikutusta siihen, 

mihin huomiomme kiinnitämme ja millä intensiteetillä työskentelemme. Oppimisen tulisi 

olla helppoa, jotta motivaatio säilyy. (Kupias & Peltola, 2019, ss. 69 - 72) 

 

Haug (2015) esitti toisenlaisen teorian työohjeista. Tutkija esitti ajatuksen, jonka mukaan 

työohjeet eivät ole puhdas oppimistapahtuma, joka johtaa uuden tiedon tai taidon 

oppimiseen, vaan enemmänkin ohjeistus, jonka mukaan työvaiheet saadaan suoritettua. 

Toisin sanoen, työntekijä ei välttämättä saa uusia taitoja työohjeen lukemisen tai käyttämisen 

jälkeen, vaan hän toistaa tiettyjä toimia saadakseen työvaiheen tehtyä. Kupiaksen ja Peltolan 

(2019, s. 50) mukaan tällaisesta tilanteesta voidaan käyttää termiä ”toistava oppiminen”. 

Tällöin ei siis tarvitse täysin ymmärtää mitä tekee, riittää, kun muistaa tai oppii toistamaan 

asian siten kuin se on tarkoitus tehdä. 
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Vaikka oppimisen eri osa-alueita ollaan tutkittu melko laajasti ja työohjeet ovat yksi sen 

haara, perusteellista tutkimusta työohjeiden tehokkuudesta ja hyödyistä eri teollisuuden 

aloilla voidaan pitää puutteellisena. 

 

2.3 Työohjeiden esitystavat 

Työohjeiden tulisi olla helposti saatavilla. Joissakin tehtaissa tuotteen mukana tulee vielä 

niin sanottuja tuotekortteja, joissa kerrotaan mikä tuote on kyseessä, mikä sen versio ja 

optiovalinnat ovat ja mitä osia tuotteeseen tarvitsee asentaa. Asentajat lukevat nämä 

tuotekortit ja suorittavat tarpeelliset työvaiheet. Tarvittaessa kirjaavat tuotekorttiin 

huomioita ja toimittavat tuotteen seuraavalle työpisteelle. Kehittyneimmissä 

tuotantolaitoksissa paperisista versioista on siirrytty sähköisiin versioihin, jolloin kaikki 

sama informaatio saadaan ja voidaan jakaa eteenpäin työpisteille asennettujen 

näyttöpäätteiden avulla. Tuotteet voivat sisältää esimerkiksi viivakoodeja tai RFID-tageja 

(Radio Frequency Identification, Radiotaajuinen etätunnistus), jolloin valmistettavan 

tuotteen työohjeet saadaan automatisoidusti näyttöpäätteille näkyviin. (Whitney, 2004, s. 

469) 

 

Vielä tänäkin päivänä tyypillisimmät kokoonpanon työohjeet ovat 2D-piirustuksia, 

osaluetteloita ja valokuvia selittävän tekstin kanssa. Nämä ovat tulostettuna paperiversioina 

työpisteille. Kehittyneimmissä tuotantolaitoksissa paperiset työohjeet on saatettu korvata 

tietokonepohjaisilla työohjeilla, mutta niiden sisältö on kuitenkin edelleen sama. Paperisten 

työohjeiden vahvuutena on ollut niiden helppo ”käyttöliittymä” ja ne ovat helppo toimittaa 

sinne missä niitä tarvitaan. Paperisille työohjeille myös työntekijät voivat helposti lisätä 

omia kommentteja sekä muistiinpanoja, joita teknisissä 2D-piirustuksessa ei esitetä. 

Heikkoutena voidaan mainita, niiden päivittäminen tuotemuutoksissa, piirustuksen 

lukeminen ja ymmärtäminen vaatii hyvää ammattitaitoa sekä tarvittavan piirustuksen 

etsiminen voi viedä aikaa. Tämän lisäksi niissä yleensä esitetään vain EBOM (engineering 

bill of material), eli suunnittelun tuoterakenne eikä tuotannolle tärkeämpää MBOM-

rakennetta (manufacturing bill of material), jolloin piirustuksissa on esitettynä paljon 

enemmän informaatiota kuin kyseisellä työpisteellä tarvitaan tietää. (Haag, et al., 2011, s. 

15) 
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VTT:n teettämässä tutkimuksessa vuonna 2011 selvitettiin suomalaisten yritysten, jotka 

valmistavat itse omat tuotteensa, työohjeiden nykytilannetta. Tutkimuksen tuloksena voitiin 

listata seuraavia asioita työohjeiden esitystavoista (Haag, et al., 2011, s. 16):  

• Yleisin työohje on edelleen osalistat ja piirustukset. 

• Työohjeet tehdään ja julkaistaan A4-formaatissa. 

• Työohjeet tulostetaan ja säilytetään työpistekohtaisissa kansioissa. 

• Työohjeiden päivitystä ei ole yhdistetty tuote- ja valmistusprosessiin. 

• Työohjeet tehdään MS Office-ohjelmistolla ja niissä käytetään valokuvia ja 

kuvakaappauksia. 

• Työohjeet laatii tuotanto. 

• Kaikkia töitä ei ole dokumentoitu työntekijöiden korkean ammattitaidon vuoksi. 

 

Pikkuhiljaa yrityksissä alkaa lisääntymään erilaiset tietokonepohjaiset työohjeet. 

Suunnitteluosastot ovat siirtyneet 3D-ohjelmistojen käyttöön ja nyt myös yritysten 

valmistussuunnittelu on alkanut seuraamaan perässä. Ohjelmistoja ja tekniikoita on 

kuitenkin ollut saatavilla pitkän aikaa. (Haag, et al., 2011, s. 15) 

 

Digitaaliset työohjeet ovat suhteellisen uusi askel työohjeiden historiassa. Digitaalisten 

työohjeiden esitystapoja voivat olla esimerkiksi kuvat, videot ja ääni, joita voidaan esittää 

työpisteillä erillisten näyttöpäätteiden avulla. Näiden avulla voidaan vähentää kustannuksia, 

saavuttaa enemmän joustavuutta ja lisätä tehokkuutta. (VKS) 

 

Digitalisaatio on tullut työohjeisiin mukaan samalla, kun teknologia on kehittynyt ja 

perinteisissä paperityöohjeissa on havaittu heikkouksia, joita on haluttu parantaa uusilla 

ratkaisuilla. On arvioitu, että 90 prosenttia paperiohjeista eivät täytä tarvittavia työohjeiden 

vaatimuksia. (SwipeGuide) 

 

Digitaaliset työohjeet voivat tarjota vaihtoehdon, joka ratkaisee paperiohjeiden ongelmat. 

Markkinoilla on tänä päivänä suuri määrä olemassa olevia ohjelmistoja digitaalisten 

työohjeiden luomiseksi. Tärkeimpinä ominaisuuksina voidaan mainita, että digitaalinen 

muoto sallii paremman joustavuuden ja mahdollisuuden jatkuvaan työohjeiden 

kehittämiseen. Ne myös tarjoavat korkeamman työturvallisuuden ja toiminnan tehokkuuden 

sekä tarjoavat helpomman tiedon jakamiskanavan. (SwipeGuide) 



21 

 

 

Digitaalisia työohjeita voidaan tehdä monissa eri formaateissa. Näistä videotyöohjeet 

antavat erinomaisen mahdollisuuden siirtyä kuvallisista työohjeista askeleen pidemmälle. 

Videolla on mahdollista näyttää prosessin kaikki vaiheet, kuten tarkka asennusjärjestys, 

työkalut ja työmenetelmät. Videotyöohjeiden käyttö sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa 

työohjeelta vaaditaan tarkkaa prosessin kuvaamista eikä se sanallisesti tai pelkillä kuvilla 

onnistu. (eFlexSystems) Videotyöohjeet ovat kuvaavia, visuaalisia ja helposti käytettäviä, 

jonka vuoksi ne parantavat merkittävästi turvallisuutta ja helpottavat työntekijöiden 

oppimista työympäristössä (Mc Carthy, 2019). 

 

Paperisten esitystapojen ja työpisteille asennettujen näyttöpäätteiden kautta näytettävien 

digitaalisten työohjeiden lisäksi voidaan mainita viime vuosina uusimpana innovaationa 

markkinoille tullut AR-menetelmä (augmented reality). Tämä on niin sanottu lisätyn 

todellisuuden menetelmä, jossa käyttäjän näkemään todelliseen maailmaan lisätään 

digitaalisesti tuotettua informaatiota. Menetelmä sopii erinomaisesti tehdas ympäristöön, 

jossa käyttöalueet pystytään rajaamaan. AR-teknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi 

puhelimiin asennetun sovelluksen ja puhelimen kameran avulla tai erillisillä laseilla. (Haag, 

et al., 2011, s. 10) AR-sovellutuksia on laajasti käytössä monilla eri sektoreilla kuten 

kokoonpanossa, kunnossapidossa ja logistiikassa. 
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3 KOKOONPANON TYÖOHJEET KOHDEYRITYKSESSÄ 

 

 

Tässä luvussa kerrotaan kohdeyrityksen työohjeista kirjoittajan oman kokemuksen 

perusteella. Kokemus on kertynyt John Deeren työhistorian aikana. Muutamia vanhempia 

asioita, lähinnä vuosilukuja, on varmistettu kollegoilta. Työohjeiden kehitykseen liittyy 

vahvasti myös prosessisuunnittelun kehittyminen, joten myös prosessisuunnittelun 

kehitystä ja käytössä olevia ohjelmistoja kuvataan hieman tässä kappaleessa. 

 

3.1 Työohjeiden kehityskulku kohdeyrityksessä 

Joensuun tehtaalla työohjeiden merkitys ja tarkoitus on muuttunut viime vuosina paljon, 

koska työohjeiden ja prosessisuunnittelun kehitys on ollut nopeaa. Vielä 2000 luvun alussa 

metsäkoneet tehtiin paikkakokoonpanona asentajien ulkomuistista. Jokainen asentaja osasi 

käytännössä metsäkoneen kokoonpanotyön alusta loppuun.  

 

John Deeren ostaessa Timberjackin siirryttiin tuotannossa linjamalliin vuonna 2001. 

Tällöin työohjeina käytettiin 2D-piirustuksia, joita oli tulostettu kansioihin jokaiselle 

työpisteelle. 2D-piirustukset eivät täytä työohjeelle asetettuja kriteereitä, mutta näitä 

voidaan silti kuvata sen ajan työohjeina. Kansioihin tulostetuissa työohjeissa oli se hyvä 

puoli, että asentajat pystyivät tekemään niihin omia muistiinpanoja. Toisaalta näiden 

kontrolloiminen oli hankalaa ja tuotepäivityksissä kansioiden päivitys saattoi monesti jäädä 

tekemättä, jolloin kokoonpanolinjalla oli vanhentunutta tietoa asentajille. 2D-piirustukset 

eivät myöskään näytä asentajalle parasta mahdollista asennusjärjestystä eikä käytännössä 

edes sitä, mitä osia kyseisellä asemalla tulisi asentaa. Joitakin laatuhuomioita piirustuksista 

kuitenkin saatiin selville kuten kiristysmomentteja sekä lukiteliimojen käyttö.  

 

Digikameroiden yleistyttyä 2D-piirustusten ohella alettiin tekemään erillisiä työohjeita 

valokuvien avulla. Nämä työohjeet saattoivat sisältää nosto-ohjeita sekä muita 

turvallisuuteen tai laatuun liittyviä asioita, joita ei 2D-piirustuksesta voinut saada selville. 

Valokuvalliset työohjeet tulostettiin ja lisätiin samoihin työohjekansioihin 2D-piirustusten 

kanssa. 

 



23 

 

Iso muutos tapahtui vuonna 2008, kun Joensuun tehtaalla otettiin käyttöön JMES (Joensuu 

manufacturing execution system). JMES on Joensuun tehtaalle tehty oma 

tuotannonohjausjärjestelmä, jolla voidaan näyttää asentajille valmistettavien koneiden 

oikea järjestys. JMES:n myötä kaikille työpisteille saatiin tietokoneet ja näyttöpäätteet 

ohjelman käyttöä varten. JMES:iin on lisätty myös muita toiminnallisuuksia kuten 

valmistettavien koneiden optiovaikutukset, häiriöilmoitusten teko, nimikehaku ja 

varastotilausten teko. Optiovaikutusten ohella JMES:stä oli myös mahdollista etsiä 

kyseiseen koneeseen vaikuttavat 2D-piirustukset ensimmäistä kertaa sähköisesti. Tämä 

edesauttoi siihen, että saatavilla olevat 2D-piirustukset olivat aina ajan tasalla. Paperiset 

työohjekansiot jäivät kuitenkin työpisteille vielä muutamaksi vuodeksi, koska asentajat 

olivat tottuneet niiden käyttöön ja piirustuksiin oli lisätty asentajien omia muistiinpanoja, 

joita ei sähköisiin piirustuksiin voitu lisätä. Kuvassa 4 on esitetty JMES:n päänäkymä, 

josta valitaan järjestyksessä ensimmäinen kone. Tämän jälkeen koneesta saadaan kyseiseen 

työpisteeseen (asemapaikkaan) vaikuttavat optiot näkyviin ja sitä kautta kyseiseen 

koneeseen ja asemapaikkaan vaikuttavat 2D-piirustustukset sekä kyseisellä asemalla 

asennettavien osien osanumerot. 

 

Kuva 4. JMES:n päänäkymä. 

 

Vuonna 2010 Joensuun tehtaalla alettiin käyttämään prosessinsuunnitteluun tarkoitettua 

ohjelmaa nimeltä WPlanner, joka on John Deere-yhtiön kehittämä ohjelmisto. 

WPlannerilla työ jaetaan työkokonaisuuksiin (tasklist) ja jokainen työkokonaisuus sisältää 

yhden tai useamman työvaiheen (task). Työvaiheet voidaan edelleen pilkkoa pienempiin 

vaiheisiin (elements), jolloin jokaiselle työvaiheelle saadaan John Deeren standardiaikojen 
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mukainen työaika. WPlannerissa olevat elementit, eli standardiajat perustuvat MTM-

järjestelmään (methods-time measurement). Kuvassa 5 on esitetty tasklist-näkymä 

WPlanner ohjelmistosta. 

 

Kuva 5. WPlannerin taskilist-näkymä. 

 

WPlannerin käyttöönoton myötä Joensuun tehtaalla alettiin ensimmäistä kertaa tekemään 

nykymuotoisia OMS-työohjeita. WPlannerissa työ pilkottiin niin pieniin osiin, että 

jokaisen työvaiheen sisältämä työsisältö pystyttiin esittämään yhdellä OMS-sivulla (kuva 

6). Jokainen työkokonaisuus saattoi sisältää useamman työvaiheen ja jokainen konemalli 

sisälsi noin 500-700 työkokonaisuutta. Yksi konemalli saattoi siis sisältää jopa 2000 

työvaihetta ja näin ollen 2000 OMS-työohjeita. Tästä voidaan todeta, että WPlannerin 

käyttöönotto oli iso panostus tuotantoprosessin suunnittelussa ja työohjeiden tekemisessä. 

Tämä oli myös suuri harppaus uustuoteprojekteissa, koska ensimmäistä kertaa 

asennusjärjestystä ja linjabalanssia pystyttiin suunnittelemaan tehokkaasti ennen kuin 

uuden tuotteen julkaisu tapahtui tuotannossa.  
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Kuva 6. OMS-työohje hydrauliikkaputken asennuksesta pumppuun. 

 

OMS-työohjeiden teossa käytetään hyväksi tuotteen 3D-malleja. Tämän seurauksena 

vaatimukset suunnittelun oikeellisuuteen kasvoivat merkittävästi ja VB (virtual build) tuli 

vahvemmin osaksi valmistussuunnittelua. 3D-malleja tarkasteltiin 

valmistussuunnitteluosaston toimesta pintamalleina Vis Mockup-ohjelmalla, jolloin mallit 

olivat kevyempiä ja kerralla pystyttiin avaamaan jopa kokonaisen metsäkoneen 3D-malli. 

3D-malleista otetiin kuvakaappauksia ja ne liitettiin työohjesivulle. Ensimmäisiä OMS-

työohjeita saatiin kokoonpanoon näkyville vuoden 2012 aikana. OMS-työohjeet näytettiin 

työpisteillä olevilla näyttöpäätteillä ja ne sai avattua suoraan olemassa olevasta JMES:stä 

omaan verkkoselaimeen. WPlannerin ansiosta työohjeet pystyttiin näyttämään ensimmäistä 

kertaa konfiguroidusti, eli koneeseen valitut optiot otettiin huomioon ja työntekijälle näkyi 

vain kyseessä olevaan koneeseen liittyvät työohjeet ja osien oikea asennusjärjestys. 

 

Vuonna 2016 alettiin WPlannerista siirtymään MPPlanneriin (manufacturin process 

planner). MPPlannerin voidaan sanoa olevan kehittyneempi versio WPlannerista ja se 
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korvasi sekä WPlannerin että Vis Mocupin käytön vuosina 2017-2018 konemalli 

kerrallaan. Siirtyminen MPPlannerin käyttöön oli nopeampaa kuin WPlannerin 

käyttöönotto, koska WPlanneriin tehty työ pystyttiin lähes automaatilla siirtämään 

MPPlanneriin. MPPlanner on John Deere-yhtiön IT-osaston kehittämä ja se toimii 

yhteistyössä Windchill MPMLinkin kanssa. MPPlannerissa pystyy tekemään 

prosessisuunnittelun kuten asennusjärjestykset ja määrittämään työajat kuten pystyi 

WPlannerissakin, mutta lisäksi pystytään rakentamaan tuotteen ympärille kokonainen 

tehdasympäristö. Voidaan siis ottaa entistä paremmin huomioon työkalut, logistiikka, 

hyllypaikat ja kaikki mitä tuotteen valmistuksessa tarvitsee ottaa huomioon. Kuvassa 7 on 

esitetty MPPlannerin käyttöliittymä. 

 

 

Kuva 7. MPPlannerin käyttöliittymä. 

 

Tällä hetkellä työohjeet tehdään MPPlannerissa samalla periaatteella kuin WPlannerin 

aikana tehtiin, eli työohjeet ovat kuvakaappauksia 3D-mallista, jotka täytyy päivittää 

manuaalisesti tuotemuutosten yhteydessä. MPPlannerin myötä työohjeiden päivitykseen 

saatiin kuitenkin revisioseuranta, eli tuotemuutosten yhteydessä uusi työohje voidaan 

ajoittaa tuotantoon oikeaan aikaan. 

 

Seuraava isompi muutos oli vuonna 2018, kun tuotantoon julkaistiin uusi ohjelmisto 

nimeltä FIA (factory information assistant). FIA:n kautta näytetään tälläkin hetkellä OMS-
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työohjeet kokoonpanon työntekijöille. Ohjelma on John Deere-yhtiön omaa tekoa. Kuvassa 

8 on esitetty FIA:n käyttöliittymä, joka näkyy tuotannon työntekijöille kokoonpanossa. 

FIA on täysin erillinen ohjelma tuotannossa käytössä olevasta JMES:tä, joten asentajien 

täytyy käyttää kahta eri ohjelmaa katsoakseen työohjeita. Käytännössä prosessi toimii niin, 

että JMES:tä valitaan valmistettava kone ja tämän sarjanumero kopioidaan FIA:an, jolloin 

kyseisen koneen optioiden mukaiset työohjeet tulevat näkyville valitulle asemalle. 

 

Kuva 8. FIA:n käyttöliittymä. 

 

Tällä hetkellä Joensuun tehtaalla käytössä olevat ohjelmat ovat siis MPMLink, MPPlanner, 

JMES ja FIA, joista työntekijät käyttävät kahta viimeistä ja toimihenkilöt kaikkia neljää. 

Yhteenvetona työohjeiden ja ohjelmistojen kehityksestä on kuvan 9 mukainen aikajana. 

Kuva 9. Työohjeiden ja ohjelmistojen kehityskulku Joensuun tehtaalla. 
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4 KYSELYTUTKIMUS TYÖOHJEIDEN NYKYTILAN KARTOITUKSESTA 

 

 

Tutkimustyössä on oleellista selvittää työntekijöiden käyttämien työohjeiden nykytilanne. 

John Deerellä on globaalisti paljon ohjeistuksia ja standardeja miltä työohjeiden tulisi 

näyttää ja mitä niiden pitäisi sisältää. Lisäksi Joensuun valmistusinsinööreillä on omat 

linjaukset miltä työohjeiden pitäisi heidän mielestänsä näyttää. Ohjeistuksia käydään läpi ja 

niitä päivitetään yleensä silloin, kun suunnittelussa jokin uustuoteprojekti on edennyt siihen 

vaiheeseen, että työohjeiden tekeminen voi alkaa. Nämä ovat kuitenkin ”pienen” ydinjoukon 

mielipiteitä asiaan, eikä aihetta olla vielä nykymuotoisten OMS-työohjeiden aikana 

laajemmin tutkittu. Työn yhtenä tavoitteena oli selvittää tuotannon työntekijöiden mielipide 

työohjeiden toimivuudesta tänä päivänä.  

 

Tutkimus työohjeiden nykytilanteesta on toteutettu kyselytutkimuksena. 

Kyselytutkimuksessa aineistoa kerätään standardoidusti kohdehenkilöiltä. Tämä tarkoittaa 

sitä, että tutkittavaa asiaa kysytään kaikilta vastaajilta täsmälleen samalla tavalla. (Hirsjärvi, 

et al., 2008, s. 188)  

 

Kyselytutkimuksen etuna katsotaan olevan se, että niillä voidaan kerätä aineistoa laajalta 

yleisöltä ja voidaan kysyä monia asioita samalla kertaa. Kyselytutkimus on myös tutkijalle 

tehokas menetelmä, koska se säästää paljon aikaa ja vaivannäköä (verrattuna esimerkiksi 

haastattelututkimuksiin). Kyselylomakkeen huolellisen suunnittelun myötä tulosten 

analysointi on kätevää erilaisten ohjelmistojen avulla. (Hirsjärvi, et al., 2008, s. 190)   

 

4.1 Kyselylomakkeen laatiminen ja esittely 

Kyselylomakkeen laatimiseen vaikuttavat monet eri tekijät. Hyvän lomakkeen 

tunnusmerkkejä ovat muun muassa (Heikkilä, 2008, ss. 48-49): 

• Lomakkeen selkeys ja houkuttelevuus. 

• Sisällön asettelu (ei liian täynnä tekstiä). 

• Vastaaminen on ohjeistettu yksiselitteisesti. 

• Kysymykset etenevät loogisesti ja niillä on juokseva numerointi. 

• Kysymykset on ryhmitelty aiheittain omiksi kokonaisuuksiksi. 

• Helpot kysymykset lomakkeen alkuun. 
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• Lomake pidetään mahdollisimman lyhyenä (jokaisella kysymyksellä on tarkoitus, 

pienempi kirjaisin koko saa lomakkeen näyttämään lyhyemmältä). 

• Lomake on esitestattu 

• Tulosten kirjaaminen lomakkeesta on helppoa. 

 

Ensimmäinen asia, joka tutkijalla tulee olla selvillä ennen lomakkeen laatimisen aloittamista, 

on tutkimuksen tavoite. Ennen kuin kysymyksiä voi alkaa miettimään, täytyy olla selvillä, 

mihin asioihin halutaan vastauksia. (Heikkilä, 2008, s. 47) Tässä tutkimuksessa haluttiin 

selvittää: 

1. Työntekijöiden mielipide työohjeiden sisällöstä. 

2. Käyttökokemuksia järjestelmistä, joilla työohjeita voidaan kokoonpanolinjalla 

katsoa. 

3. Työohjeiden käyttöaste. 

4. Tilanteet, joissa työohjeita käytetään. 

5. Työntekijän iän ja työhistorian vaikutus työohjeiden käyttämiseen. 

 

Ensimmäisen ja toisen kohdan osalta tutkimus toteutettiin mielipideväittämillä, jota 

kutsutaan myös Likertin asteikoksi (Heikkilä, 2008, s. 53). Likertin asteikko on toteutettu 

yleensä neljä tai viisiportaisena järjestysasteikkona, jonka ääripäissä ovat vaihtoehdot 

”täysin eri mieltä” ja ”täysin samaa mieltä” (Vehkalahti, 2008, s. 35). Likertin asteikon 

haastavana tekijänä on niin sanottu ”neutraali” vastaus, eli asteikon keskimmäinen 

vaihtoehto, joka yleensä kuvaa vastausta ”en osaa sanoa” (Vehkalahti, 2008, s. 35). Tässä 

tutkimuksessa ”neutraalia” vaihtoehtoa ei haluttu antaa, koska kyselytutkimuksen 

kohderyhmällä ja tutkimuksen aiheella on selvä yhteys ja näin ollen oletetaan kaikilla 

vastaajilla olevan mielipide kysyttyyn asiaan.  

 

Lomakkeen esitestauksessa kävi ilmi, että ilman ”neutraalia” vaihtoehtoa vastaaminen voi 

käydä haastavaksi joissain tilanteissa. Näitä tilanteita tuli vastaan joidenkin kysymysten 

kohdalla sen vuoksi, että vastaajan ei ole tarvinnut ”käyttää” tai ”tehdä” kysyttyä asiaa. 

Tämän seurauksena lomakkeeseen lisättiin vaihtoehto ”en ole käyttänyt”. Vaihtoehto 

lisättiin omaksi kohdakseen asteikon ulkopuolelle, joka kuvaa yksiselitteisesti onko 

vastaajalla kokemusta kysytystä asiasta, mutta ei kuitenkaan ole ”neutraali” vastaus. Näin 

ollen nämä vastaukset otettiin mukaan myös analyyseihin. (Vehkalahti, 2008, ss. 36, 85) 
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Mielipideväittämien kysymyksiä tutkija mietti alustavasti itse, jonka jälkeen kysymyksiä 

käytiin läpi yhdessä tehtaan valmistusinsinöörien kanssa ja pohdittiin, onko lomakkeeseen 

sisällytetty kaikki tarvittavat kysymykset työohjeiden sisältöön ja järjestelmiin liittyen. 

Tutkija halusi pitää lomakkeen lyhyenä, maksimissaan yhden A4-arkin pituisena, joten 

kysymykset tuli miettiä tarkkaan. Kyselytutkimuksen teettämiseen käytetty aika haluttiin 

pitää lyhyenä, 10-15 minuutin pituisena, koska kyselytutkimus sitoi työntekijät ja näin ollen 

myös tuotannon kyselyn suorittamisen ajaksi.  

 

Kohdat 3-5 selvitettiin lomakkeen ”perustiedot”-osiossa, joka myös sijoitettiin heti 

lomakkeen alkuun. Perustietoja pidetään helppoina kysymyksinä, joten näillä kysymyksillä 

vastaamisen pitäisi käynnistyä luontevasti (Heikkilä, 2008, s. 48). Perustiedot-osiossa 

kysytään seuraavia asioita: 

• Syntymävuotta. 

• Kuinka kauan on työskennellyt John Deerellä. 

• Työpiste/työpisteet, jolla vastaaja pääsääntöisesti työskentelee. 

• Kuinka kauan on työskennellyt nykyisellä työpisteellä. 

• Kuinka aktiivisesti käyttää työohjeita. 

• Missä tilanteissa käyttää työohjeita. 

 

Kyselylomakkeessa oli yhtenä tavoitteena selvittää iän vaikutus työohjeiden käyttämiseen. 

Ikää ei kuitenkaan suositella kysyttävän suoraan, koska se voi tuntua vastaajasta 

epäkohteliaana ja vastaukset voivat olla yllättävänkin epäluotettavia (Vehkalahti, 2008, s. 

24). Näin ollen lomakkeessa kysytään ikää epäsuorasti syntymävuotena, joka on helppo 

tulosten analysointivaiheessa muuttaa iäksi vastausajankohdan mukaan. 

 

Työhistoria John Deerellä, työhistoria nykyisellä työpisteellä, sekä nykyinen työpiste 

toteutettiin avoimina kysymyksinä, koska vastausvaihtoehtoja näihin kysymyksiin on 

luonnollisesti suuri määrä. Toisaalta näiden pitäisi olla helppoja kysymyksiä vastaajalle, 

sekä tutkijalle analysoida tulosten kirjausvaiheessa.  

 

Työohjeiden käyttöaste kysyttiin suljettuna kysymyksenä, eli vastaajalle annettiin 

vaihtoehtoja sen mukaan, mitä tarkkuutta tutkija halusi käyttää tulosten 

analysointivaiheessa. Vastauksena tuli ympyröidä parhaiten kuvaava vaihtoehto. Näitä 
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kysymyksiä voidaan kutsua myös nimellä strukturoidut kysymykset. Näiden etuina ovat 

tulosten käsittelyn helppous ja vastaamisen nopeus. (Heikkilä, 2008, ss. 50-51) 

 

Viimeisenä kysymyksenä perustiedot-osiossa kysyttiin tilanteita, joissa vastaaja käyttää 

työohjeita. Tämän kysymyksenasettelu kuuluu niin sanottuihin sekamuotokysymyksiin, eli 

kysymyksessä on annettu vastausvaihtoehtoja, joista voi valita yhden tai useamman, mutta 

loppuun on lisätty myös avoin vaihtoehto: ”jokin muu, mikä?”. Avoin vaihtoehto on hyvä 

lisätä vastausvaihtoehtoihin silloin, kun ei ole varmaa, onko kaikki mahdolliset vaihtoehdot 

jo lisättynä. (Heikkilä, 2008, s. 52) Toisaalta tässä kysymyksessä halutiin antaa valmiita 

vaihtoehtoja helpottamaan vastaamista, koska tutkijalla oli jonkinlainen käsitys tilanteista, 

joissa työohjeita käytetään. 

 

Kysymysten laadinnan jälkeen lomake muotoiltiin mahdollisimman selkeäksi. Kysymykset 

ryhmiteltiin omiksi aihealueiksi ja lisättiin juokseva numerointi. Lomakkeen alkuun lisättiin 

luottamuslauseke vastausten käyttötarkoituksesta ja loppuun mahdollisuus kirjoittaa vapaata 

palautetta työohjeiden sisältöön liittyen sekä mahdollisista kehitysideoista. Kun ”hyvän 

lomakkeen tunnusmerkit” täyttyivät, testattiin lomakkeen toimivuus kolmella 

kohderyhmään kuuluvalla asentajalla. Tämän jälkeen tehtiin vielä pientä hienosäätöä 

muutaman kysymyksen muotoiluun ja lisättiin ”en ole käyttänyt” osio 

mielipidekysymyksiin. Muutosten jälkeen lomakkeen katsottiin olevan valmis 

kyselytutkimuksen suorittamiseen. 

 

Kokoonpanolle ja osavalmistukselle laadittiin omat kyselylomakkeet riippuen hieman 

erilaisesta työsisällöstä. Erot löytyvät lomakkeen mielipideosiosta, jossa keskitytään 

työohjeiden sisältöön ja käytössä oleviin järjestelmiin. Kokoonpanon kyselylomake on 

esitetty liitteessä I ja osavalmistuksen lomake liitteessä II. 

 

4.2 Kyselytutkimuksen toteuttaminen 

Vaihtoehtoja kyselytutkimuksen toteuttamiselle olisi ollut useita. Parhaaksi vaihtoehdoksi 

tutkija, yhdessä tuotannon esimiesten kanssa, katsoi kyselytutkimuksen toteuttamiseksi 

työntekijöiden kuukausipalaverit. Kuukausipalavereissa työntekijöille kerrotaan muun 

muassa tuotannon tilanteesta, turvallisuushavainnoista ja muista ajankohtaisista aiheista. 

Kuukausipalavereissa työntekijöiden tavoitettavuus on hyvä, koska lähes kaikki paikalla 
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olevat työntekijät niihin osallistuvat ja vuorotöiden vuoksi ne järjestetään joko vuoron 

vaihdon yhteydessä tai sitten aamu- ja iltavuorolle omansa (hiukan riippuen tiimin koosta). 

Kuukausipalavereita on yhteensä yhdeksän kappaletta kuudelle eri tiimille. 

 

Kyselytutkimus toteutettiin jokaisen kuukausipalaverin päätteeksi, johon tutkijalle jätettiin 

noin 15 minuuttia aikaa. Ennen kyselylomakkeiden jakamista tutkija alusti kaikille tiimeille 

samalla tavalla kyselytutkimuksen tarkoituksen ja mihin vastauksia tultaisiin käyttämään. 

Yhteensä alustukseen ja lomakkeiden täyttämiseen meni maksimissaan 10 minuuttia per 

ryhmä eikä yhdeltäkään tiimiltä tullut lomakkeen täyttämiseen liittyen kysymyksiä. Tältä 

osin voidaan siis todeta, että lomake oli hyvin selkeä ja sen laatiminen onnistui 

suunnitelmien mukaisesti. 

 

Kyselytutkimuksen tekohetkellä maailmalla vallinneen koronavirus pandemian vuoksi, 

alkuperäiseen toteutussuunnitelmaan tuli hieman muutoksia. Kyselytutkimus ehdittiin 

toteuttaa ensimmäisen viikon aikana kuudessa eri kuukausipalaverissa ennen kuin kaikki 

ryhmäkokoontumiset kiellettiin valtiollisella tasolla. Tämä vaikutti myös Joensuun tehtaalla 

siten, että loput kuukausipalaverit peruttiin ja kahden tiimin (kolme eri kuukausipalaveria) 

osalta kyselytutkimus jäi suorittamatta. 

 

Kyselytutkimukseen haluttiin saada vastaukset myös näiden tiimien osalta, joten loput 

kyselylomakkeet jaettiin työntekijöille suoraan kokoonpanolinjalle ja pyydettiin 

toimittamaan ne työnjohtajalle täytettynä seuraavan päivän aikana. Lomakkeita jaettiin 61 

kappaletta ja täytettyjä lomakkeita palautettiin työnjohtajille 36 kappaletta, joten 

vastausprosentti jäi 59 prosenttiin tällä tavalla toteutettuna, kun alkuperäisen suunnitelman 

mukaisella menetelmällä päästiin käytännössä 100 prosentin tasolle (jos verrataan jaettujen 

lomakkeiden ja palautettujen lomakkeiden suhdetta). 

 

4.3 Tulosten käsittely 

Ennen aineiston varsinaista analysointia aineisto tarvitsee esikäsitellä. Esikäsittelyyn kuuluu 

muun muassa aineistoon tutustuminen, aineiston kirjaaminen (ellei ole käytetty 

verkkolomakkeita), puuttuvien tietojen täydentäminen ja aineiston järjestäminen (Hirsjärvi, 

et al., 2008, ss. 216-217). 
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Aineistoon tutustuminen tapahtui käytännössä heti jokaisen kuukausipalaverin jälkeen. 

Lomakkeet arkistoitiin kansioon, jossa jokaiselle kuukausipalaverille oli lokeroitu oma 

välilehti. Lomakkeisiin myös lisättiin päivämäärät tutkijan toimesta. Huolellisella 

arkistoinnilla oli tarkoitus varmistaa, että alkuperäisiin lomakkeisiin on mahdollista palata 

myöhemmin, jos epäselvyyksiä ilmenee. 

 

Kyselylomakkeista aineisto kirjattiin Excel-taulukkoon. Kirjaus tehtiin vasta sitten, kun 

kaikki lomakkeet oli palautettu ja enempää vastaajia ei ollut tiedossa. Kirjaamisen lomassa 

vastaan tuli muutamia puuttuvia tietoja. Syntymävuosi puuttui yhdeltä vastaajalta, joten se 

koodattiin kirjaamisen yhteydessä ”puuttuvaksi arvoksi”. Työpisteen/työpisteiden 

vastaamisessa oli odotusten mukaisesti kirjavaa käytäntöä. Kahdesta lomakkeesta työpiste-

vastaus puuttui kokonaan, yhdessä lomakkeessa oli vastattu melko ympäripyöreästi ”tehdas” 

ja useammassa oli vastattu vain yleisellä tasolla linjan nimi, vaikka linja sisälsi esimerkiksi 

kymmenen eri työpistettä. 

 

Aineiston järjestämisessä tutkija teki havainnon, että tarkkoja työpisteitä ei luotettavasti 

saada tutkimuksesta selville, joten Excel-taulukkoon koodattiin työpisteiden sijaan kyseisen 

työpisteen kokoonpanolinja tai vastaavasti kokoonpanolinjan osakoonta. Näin ollen 

puuttuvatkin tiedot tai epätarkat vastaukset pystyttiin täydentämään näiden osalta 

lomakkeiden huolellisen arkistoinnin ansiosta. Toinen asia, mitä aineistoa järjestäessä 

tehtiin, oli syntymävuoden koodaaminen vastaajan iäksi. Ikä koodattiin vielä 

ikäryhmittelyksi, jolloin saatiin tulosten analysointia varten selkeämpiä taulukoita. 

Vastaavanlainen ryhmittely tehtiin myös nykyisen työpisteen työhistorialle. Koodaukset ja 

ryhmittelyt tehtiin seuraavalla tavalla (taulukko 1): 

 

Taulukko 1. Kyselytutkimuksen iän ja nykyisen työpisteen työhistorian koodaus. 

Koodi Ikäryhmittely Työhistoria nykyisellä työpisteellä 

1 alle 25 vuotta vuosi tai alle 

2 25-35 vuotta 2-3 vuotta 

3 36-45 vuotta 4-5 vuotta 

4 46-55 vuotta yli 6 vuotta 

5 Yli 56 vuotta - 
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Aineiston analysointi tehtiin IBM® SPSS® Statistics Subscription -ohjelmistolla 

(ohjelmaversio 1.0.0.1327). Ohjelmaan voi ladata suoraan Excel-tiedoston, johon 

kyselytutkimuksen tulokset on kirjattu. Ladatun tiedoston arvot tulevat suoraan ohjelman 

”Data View”-ikkunaan. Tämän jälkeen ”Variable View”-ikkunassa täydennetään muuttujien 

tiedot. Tässä tapauksessa yksi muuttuja kuvaa yhtä kysymystä. Poikkeuksena lomakkeen 

sekamuotoinen kysymys (kysymys 1.6, liite I), jossa vastaaja sai valita yhden tai useamman 

vaihtoehdon. Tämän osalta jokainen vaihtoehto muodosti oman muuttujansa. 

 

Ohjelmassa pystytään jokaiselle muuttujalle lisäämään ”sallitut arvot” ja ”puutuvat arvot”. 

Mielipideväittämien osalta sallitut arvot tulivat suoraan lomakkeesta, eli 1-4. Puutuvaksi 

arvoksi koodattiin 0 ja 9. Vastaajan iän ja nykyisen työpisteen työhistorian sallitut arvot 

näkyvät taulukossa 1 (sarakkeessa: koodi) ja puuttuvaksi arvoksi koodattiin 0. Näiden 

arvojen lisääminen muuttujan taakse on suositeltavaa, koska silloin voidaan suoraan yhdellä 

analyysillä selvittää, onko kirjausvaiheessa tullut virheitä ja toisaalta puuttuvia arvoja ei 

oteta analyyseissä huomioon (Mamia, 2005, ss. 11-12).  

 

SPSS-ohjelmassa jokaiselle muuttujalle voidaan myös määrittää muuttujan mitta-asteikko. 

Valittavat mitta-asteikot ovat Scale, Ordinal ja Nominal. Näiden määrittäminen ei kaikissa 

tapauksissa ole välttämätöntä (Mamia, 2005, s. 11). Tässä työssä ne kuitenkin lisättiin, koska 

SPSS ei aina suostu tai osaa käsitellä väärin määriteltyjä muuttujia. Ikää ja työhistoriaa 

kuvaavat muuttujat märiteltiin mitta-asteikolla Scale, josta voidaan käyttää myös nimitystä 

suhdeasteikko. Muut perustiedoissa olevat muuttujat määritettiin Nominal-asteikolla ja 

loput, eli mielipidettä kuvaavat muuttujat määritettiin Ordinal-järjestysasteikolla (tätä 

käytetään yleensä juurikin muuttujilla, joissa mitataan paremmuusjärjestystä). 

 

Kaikkien muuttujien määrittelyjen jälkeen tilastollisten analyysien suorittaminen voi alkaa. 

Ensimmäisenä tarkastetaan mahdollisten virhelyöntien määrät frekvenssianalyysillä. 

Käytännössä tämä tapahtuu niin, että kaikista muuttujista otetaan omat jakaumat ja 

tarkastellaan, onko tuloksissa jotain epämääräistä. Tämän osalta kaikki oli kunnossa.  

 

 



35 

 

5 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

 

 

Tässä pääluvussa esitetään kyselytutkimuksen tulokset. Tulokset analysoidaan tarkemmin 

kokoonpanon osalta ja osavalmistuksen osalta tulokset löytyvät työn liitteistä. Tulosten 

analysointiin on käytetty IBM® SPSS® Statistics Subscription-ohjelmiston 

frekvenssianalyysejä sekä ristiintaulukointia.  

 

5.1 Tietoja kyselytutkimukseen vastanneista 

Tutkimuksen toetutustavan mukaan tehtaan työntekijöistä kyselytutkimukseen tavoitettiin 

kokoonpanon osalta 62,5 prosenttia ja osavalmistuksen osalta 60 prosenttia (taulukko 2).  

 

Taulukko 2. Kyselytutkimukseen vastanneet tuotannon työntekijät. 

Osasto Työntekijät (hlö) Vastauksia (kpl) Prosenttiosuus (%) 

Osavalmistus 100 60 60 

Kokoonpano 160 100 62,5 

 

Ilman koronaviruspandemian aiheuttamaa muutosta kyselytutkimuksen toteuttamiseen, olisi 

kokoonpanon osalta prosenttiosuus ollut parempi. Osavalmistuksen osalta työntekijöiden 

tavoitettavuutta voidaan pitää hyvänä, sillä osavalmistuksessa työskennellään 

kolmivuorotyössä, joten kolmannes (yövuoro) ei pääse osallistumaan kuukausipalavereihin. 

 

5.2 Työntekijöiden mielipide työohjeiden sisältöön ja järjestelmiin liittyen 

Kyselylomakkeen viimeisessä osiossa oli kysymykset työohjeiden sisällöstä ja 

järjestelmistä, joilla työohjeita voidaan katsoa. Kuvassa 10 on esitetty nämä tulokset likert-

kuvaajana. Likert-kuvaaja on yleisesti käytetty esitystapa mielipidemittauksissa 

(Vehkalahti, 2008, p. 35). 
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Kuva 10. Likert-kuvaaja mielipideväittämien tuloksista kokoonpanon osalta (vastauksia 

100 kpl). 

 

Kuvaajasta voidaan analysoida työntekijöiden mielipide työohjeiden nykytilanteesta yhdellä 

silmäyksellä. Jos verrataan positiivisten (vaalean vihreät ja tumman vihreät palkit) ja 

negatiivisten (oranssit ja punaiset palkit) vastausten välistä eroa kuvaajan keskiviivaan, 

voidaan huomata, että kokonaisuudessaan ollaan enemmän positiivisella puolella. Jakamalla 

vastaukset tällä tavalla positiivisiin ja negatiivisiin vastauksiin, saadaan kaikkien vastausten 

keskiarvoksi 38 prosenttia. 62 prosenttia pitää nykytyöohjeita ja järjestelmiä hyvänä ja 38 

prosenttia tuntee, että niissä olisi jotain parannettavaa.  

 

Seuraavakasi tarkastellaan tuloksia tarkemmin jakamalla kysymykset liittyen työohjeen 

sisältöön ja järjestelmiin erikseen. Sisältöön liittyvät kysymykset ovat kymmenen 



37 

 

ensimmäistä kysymystä (Q2.1-Q2.10) ja järjestelmiin liittyvät ovat kuusi viimeistä (Q3.1-

Q4.3). Tällä jaottelulla voidaan huomata, että työohjeen sisällön laatu on huomattavasti 

tasaisempi verratessa positiivisia ja negatiivisia vastauksia keskenään. Kysymyksissä on 

kuusi hieman positiivista vastausta ja neljä hieman negatiivista vastausta. Työohjeiden 

kehityskohteissa voidaan keskittyä esimerkiksi eniten negatiivisia vastauksia saaneisiin 

kohtiin, joita ovat: 

• Asennusjärjestys (paras mahdollinen) 

• Johtosarjojen reititykset 

• Letkujen reititykset 

• Työergonomia 

 

55 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että työohjeet eivät ole parhaan asennusjärjestyksen 

mukaisessa järjestyksessä. 53 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että letkujen reitityksiä ei 

ole kuvattu selkeästi ja 55 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että johtosarjojen reitityksiä 

ei ole kuvattu selkeästi. Työergonomia nousi mielipidekyselyssä kaikkein eniten 

negatiiviseksi asiaksi työntekijöiden mielestä. 70 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, ettei 

työtä voi suorittaa ergonomisesti työohjeiden avulla. Työohjeissa näytetään vain 

asennettavat osat ja mihin ne tulevat. Työmenetelmien esittäminen työohjeissa ja sitä kautta 

työergonomian parantaminen edesauttaa huomattavasti turvalliseen tekemiseen 

tehdasympäristössä.  

 

Edellisissä kappaleissa tuloksia analysoitiin kokonaisuutena, josta saatiin esille nopeasti 

korjattavia asioita.  Yksittäisten kysymysten osalta tarkastelua voidaan tehdä myös 

vertaamalla tuloksia yhtiön tavoitteisiin, josta saadaan huomioita tulevaisuudessa 

panostettaviin asioihin. Tällöin kuvaajasta voidaan unohtaa niin sanottu keskiviiva. Jos 

yhtiön tavoite esimerkiksi laadun osalta on 80 prosenttia ja kysymyksistä Q2.1-Q2.7 ovat 

laatuun liittyviä kysymyksiä, niin voidaan todeta, ettei tällä osa-alueella päästä edes lähelle 

yhtiön tavoitetta. Toinen asia, jota voidaan yksittäisten kysymysten osalta helposti verrata 

tuloksista, on turvallisuus. Turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä voidaan sanoa olevan 

kysymykset Q2.8-Q2.10. Yhtiön turvallisuustavoitteiden ollessa 80 prosenttia, voidaan 

jälleen kerran todeta, ettei työohjeiden sisällön perusteella päästä yhtiön asettamiin 

turvallisuustavoitteisiin. Mainittakoon, että tässä esimerkissä käytetyt prosenttiluvut ovat 

keksittyjä, eivätkä näin ollen ole millään tavalla kohdeyrityksen lukuja. 
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Järjestelmiin liittyvissä kysymyksissä Q3.1-Q4.3 työntekijöiden mielipide on positiivinen. 

Poikkeuksena mainittakoon, että viimeinen kysymys Q4.3, jossa haluttiin selvittää 

aiheuttaako kaksi erillistä ohjelmaa hankaluuksia työohjeiden käyttöön, on aseteltu 

käänteisesti muihin kysymyksiin nähden. Tosin sanoen, mitä isompi vihreä palkki on, sitä 

enemmän negatiivisia ajatuksia erilliset ohjelmat herättävät. 

 

Likert-kuvaajaa analysoidessa on myös hyvä tiedostaa kysymysten asettelussa käytetyt sanat 

kuten ”selkeä”, ”helppo” ja ”paras”. Eri ihmiset voivat ymmärtää sanan sisällön täysin eri 

tavalla. Toiselle esimerkiksi ”helppo” voi tarkoittaa asennusta, joka on mahdollista tehdä, 

välittämättä sen monimutkaisuudesta tai siihen käytetystä ajasta. Toiselle taas ”helppo” 

tarkoittaa helppoa vain silloin, jos asian saa tehtyä nopeasti ja sujuvasti. 

 

Liitteessä III on esitetty sama likert-kuvaaja osavalmistuksen osalta. Osavalmistuksessa ei 

ole käytössä FIA-ohjelmaa, joten siinä ei ole FIA:n liittyviä kysymyksiä ollenkaan. 

Osavalmistuksen osalta kokonaisuus on enemmän positiivinen kuin kokoonpanon osalta, 

mutta sielläkin työergonomia nousi selkeästi esille yhtenä kehityskohteena. 

 

5.3 Työohjeiden käyttöaste 

Seuraavaksi tarkastellaan työohjeiden käyttöastetta. Käyttöastetta kysyttiin lomakkeen 

kohdassa 1.5 kysymyksellä ”Kuinka aktiivisesti käytät työohjeita”. Kysymyksenasettelussa 

oli neljä eri vaihtoehtoa, joista vastaajan täytyi valita oman näkemyksensä mukaan yksi 

parhaiten kuvaava vaihtoehto. Kuvassa 11 on esitetty kokoonpanon työntekijöiden osalta 

saadut vastaukset tähän kysymykseen. 
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Kuva 11. Työohjeiden käyttöaste (kokoonpanon työntekijät, vastauksia 100 kpl). 

 

Kuvasta 11 voidaan todeta, että työohjeita käytetään melko harvoin. 45 prosenttia vastaajista 

tunnustaa katsovansa työohjeita kerran viikossa ja vain 22 prosenttia sanoo katsovansa 

työohjeita joka päivä. Vastaajista 24 prosenttia sanoo katsovansa työohjeita kerran 

kuukaudessa ja kahdeksan prosenttia ei käytä työohjeita ollenkaan. 

 

Osavalmistuksen vastaava kuvaaja löytyy liitteestä III. Osavalmistuksen osalta työohjeita 

käytetään vieläkin harvemmin kuin kokoonpanossa.  

 

5.4 Työohjeiden käyttötilanteet 

Tilanteet, joissa työohjeita käytetään, oli lomakkeen kysymys 1.6. Kysymyksellä haluttiin 

selvittää yleisiä tilanteita, joissa työohjeita käytetään. Vastauksena sai valita yhden tai 

useamman annetuista vaihtoehdoista. Viimeisenä vaihtoehtona oli sekamuotokysymys, 

johon vastaaja sai kirjoittaa vapaasti jonkun muunkin tilanteen, joita valmiissa 

vaihtoehdoissa ei ollut. Tähän kohtaan ei kuitenkaan tullut koko kyselytutkimuksessa yhtään 

vapaata vastausta, vaikka kaksi vastaajaa oli sen ympyröinyt. Tulokset työohjeiden 

käyttötilanteista löytyvät kuvasta 12.  
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Kuva 12. Tilanteet, joissa työntekijät käyttävät työohjeita (kokoonpanon työntekijät, 

vastauksia 100 kpl). 

 

Kuvan 12 mukaan kolme yleisintä tilannetta työohjeiden käyttöön ovat ongelmatilanteet 

(74%), uuden tuotteen julkaiseminen (68%) ja muistin tueksi (65%). Tämä tulos tukee hyvin 

edellisen kappaleen tulosta työohjeiden käyttöasteesta. Työohjeita siis luetaan vain silloin, 

kun on tarve ja näitä kahta tulosta verratessa voidaan esimerkiksi todeta, että unohtamisia tai 

ongelmia työn suorittamisessa on suurimmalla osalla kerran viikossa. Perehdytystilanteissa 

käyttöaste on 38 prosenttia ja vain kolme prosenttia tunnustaa käyttävänsä ohjeita ennen 

jokaisen koneen aloitusta.   

 

Osavalmistuksen osalta vastaava kuvaaja löytyy liitteestä III.  

 

5.5 Työntekijän iän ja työhistorian vaikutus työohjeiden käyttämiseen 

Tämän osion tarkoituksena oli selvittää käyttävätkö esimerkiksi nuoret asentajat työohjeita 

enemmän kuin iäkkäät tai vaikuttaako työntekijän työhistoria kyseisellä työpisteellä 

työohjeiden käyttöaktiivisuuteen. Työohjeet näytetään tällä hetkellä tietokoneiden avulla, 

joten yksi mielenkiintoinen asia oli selvittää, vierastavatko iäkkäämmät ihmiset enemmän 

tietotekniikan käyttämistä ja sitä kautta työohjeiden käyttöaste olisi vähäisempää. Tulokset 

otettiin ristiintaulukoimalla seuraavat kysymykset: 
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• Ikäjakauma ryhmittäin ja käyttöaste 

• Työhistoria nykyisellä työpisteellä ja käyttöaste 

• Ikäjakauma ryhmittäin ja tilanteet, joissa työohjeita käytetään 

• Työhistoria nykyisellä työpisteellä ja tilanteet, joissa työohjeita käytetään 

 

Kuvassa 13 on esitetty ristiintaulukointi ikäryhmien vaikutuksesta työohjeiden 

käyttöasteeseen. Kuviosta voidaan todeta, ettei työntekijän iällä ole juurikaan merkitystä 

siihen, miten paljon työohjeita käytetään. Toki voidaan huomata, että alle 25-vuotiaiden 

ikäryhmässä suurin osa käyttää työohjeita joka päivä, mutta toisaalta 46-55-vuotiaiden 

ikäryhmässä yhtä iso prosenttiosuus käyttää työohjeita myös joka päivä. Näin ollen 

voidaan todeta, ettei tutkimuksesta löytynyt tiettyä ikäryhmää, jonka toimintaan tulisi 

panostaa ja mahdollisesti järjestää koulutuksia, jos halutaan työohjeiden aktiivista 

käyttämistä lisätä.  

 

 

Kuva 13. Työohjeiden käyttöaktiivisuus ikäryhmittäin (kokoonpanon työntekijät, 

vastauksia yhteensä 100 kpl). 

 

Seuraavaksi tarkastelussa on työhistorian vaikutus nykyisellä työpisteellä työohjeiden 

käyttöaktiivisuuteen. Kuvasta 14 voidaan todeta, että työohjeiden käyttöaktiivisuus on 

suurinta, jos työpisteellä ollaan työskennelty alle vuosi. Tällöin 37 prosenttia työntekijöistä 
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katsoo työohjeita joka päivä. Lopuista ryhmistä voidaan huomata, että kuvaajat ovat 

käytännössä identtiset, joten työohjeiden käyttöaktiivisuuteen ei enää useamman vuoden 

työkokemuksen jälkeen samalta työpisteeltä näyttäisi olevan vaikutusta. 

 

 

Kuva 14. Työohjeiden käyttöaktiivisuus työhistorian mukaan (kokoonpanon työntekijät, 

vastauksia yhteensä 100 kpl). 

 

Aiemmin kuvassa 12 oli verrattuna käyttötilanteet kaikkien vastaajien kesken. Kuvassa 15 

tämä sama vertailu on tehty ikäryhmittäin. Kuvasta ei saada mitään uutta ja konkreettista 

dataa analysoitua. Voidaan lähinnä tehdä huomioita, onko esimerkiksi 36-45-vuotiaiden 

ikäryhmässä eniten ongelmia, koska siellä violetti palkki on kaikkein suurin. Tai onko alle 

25-vuotiaat päässeet tekemään uusia tuotteita vähiten, koska siellä oranssi palkki on pienin. 

Tarkempien analyysien tekeminen voisi vaatia uuden kyselytutkimuksen suorittamisen, 

jossa selvitellään esimerkiksi tarkemmin ongelmatilanteita, joita työntekijät 

kokoonpanossa kohtaavat. 
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Kuva 15. Työohjeiden käyttötilanteet ikäryhmittäin (kokoonpanon työntekijät, vastauksia 

yhteensä 100 kpl). 

 

Kuvassa 16 on vertailtu käyttötilanteet työhistorian mukaan jaoteltuna. Tämän kuvan 

kanssa on hieman sama tilanne kuin kuvan 15 kanssa. Mitään yllättävää ja 

jatkotutkimiseen mielenkiinoista dataa ei tästä vertailusta saada ulos. 

 

 

Kuva 16. Työohjeiden käyttötilanteet työhistorian mukaan jaoteltuna (kokoonpanon 

työntekijät, vastauksia yhteensä 100 kpl). 



44 

 

 

Osavalmistuksen osalta vastaavat kuvaajat löytyvät liitteestä III. 

 

5.6 Yhteenveto tuloksista 

Nykymuotoiset työohjeet ovat olleet kohdeyrityksen käytössä useamman vuoden. 

Kyselytutkimuksen tekohetkellä ensimmäiset OMS-työohjeet olivat olleet kokoonpanossa 

käytössä kahdeksan vuotta. Työntekijöiden mielipiteitä työohjeiden sisällöstä ja laadusta ei 

ollut aikaisemmin selvitetty. Tuloksista voidaan todeta, että työohjeet ovat paremmassa 

kunnossa kuin oletusarvoisesti yhtiössä oli kuviteltu.  

 

Tutkimuksen perusteella löydettiin neljä kohtaa, joihin uudella työohjemalilla voisi yrittää 

vaikuttaa. Nämä ovat: 

• Asennusjärjestys (paras mahdollinen) 

• Johtosarjojen reititykset 

• Letkujen reititykset 

• Työergonomia 

 

Näistä tärkeimpänä voisi esille nostaa työergonomian. Toisin sanoen työmenetelmien 

näyttämien työohjeissa olisi tärkeä tuoda jollain tapaa esille. Työergonomia liittyy suoraan 

turvallisuuteen ja työntekijöiden hyvinvointiin työpaikalla. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että työohjeita käytetään loppujen lopuksi melko vähän. 45 

prosenttia työntekijöistä käyttää työohjeita kerran viikossa ja 22 prosenttia käyttää 

työohjeita joka päivä. Tämä on yksi asia, jota täytyy pohtia tarkasti, kun mietitään uusia 

työohjemalleja ja niiden tekemiseen käytettävien resurssien määrää. 

 

Työohjeiden käyttötilanteiden selvityksessä käy ilmi, että työohjeita katsotaan vain niin 

sanotusti pakon edessä. Näitä tilanteita ovat ongelmatilanteet, uuden tuotteen julkaisut ja 

tilanteet, joissa työntekijä ei muista mitä täytyy seuraavaksi tehdä. Tämän tiedon 

perusteella voidaan todeta, että uuden työohjemallin tulisi olla helposti käytettävissä, jotta 

ongelmatilanteissa kyseinen työvaihe löytyisi helposti. 
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Tutkimuksessa selvisi myös, että työntekijöiden iällä ei ole vaikutusta siihen, miten 

aktiivisesti työohjeita käytetään. Toisaalta sillä, kuinka kauan työntekijä on työskennellyt 

kyseisellä työpisteellä, on hiukan merkitystä työohjeiden käyttämisaktiivisuuteen.   
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6 UUDEN TYÖOHJEEN ESITYSTAVAN VALINTA JA TESTAUS 

 

 

Tässä pääluvussa esitellään käytännön sovelluksen, eli uuden työohjemallin esitystavan 

valintaan johtaneet kriteerit ja uuden työohjemallin testaus. Testaus pitää sisällään 

työohjeen tekemisen käytännössä ja sen esittelyn työntekijöille sekä heidän palautteen 

keräämisen. 

 

6.1 Uuden työohjeen esitystavan valinnan kriteerit 

Uuden työohjeen esitystavan valintaan vaikuttavia kriteereitä on kerätty tähän 

kappaleeseen sekä kirjallisuuskatsauksesta että kyselytutkimuksesta.  

 

Kirjallisuuskatsauksen mukaan työohjeiden tulisi täyttää seuraavia vaatimuksia (Beluško et 

al. 2016, Boer & Petruta 2015, Haag et al. 2011, Haug 2015, Wieslaw 2013).: 

• Työohjeet ovat selkeitä 

• Niissä ei ole ylimääräistä tietoa 

• Ne ovat helposti saatavissa ja käytettävissä 

• Turvallisuus ja laatu on otettu huomioon 

 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi voidaan todeta, että työohjeen esitystavassa tulisi ottaa 

huomioon myös oppimisteoriat, jonka mukaan ihmiset muistavat asioita kuvista kaksi 

kertaa enemmän kuin lukemastaan tekstistä ja vieläkin paremmin, jos kuvien sijaan opastus 

voidaan näyttää demonstroimalla työvaihe. (Pommer, 2017) 

 

Näiden lisäksi kokeneiden työntekijöiden ”hiljaisen tiedon” sisällyttäminen työohjeisiin on 

tärkeää yrityksen toiminnan ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Tällöin ihmisissä oleva 

kokemus ja osaaminen saadaan säilytettyä yrityksen käytössä myös senkin jälkeen, kun 

työntekijät vaihtuvat. (Kupias & Peltola, 2019) 

 

Työohjeiden nykytilanteen selvityksen myötä kävi ilmi muutamia asioita, joita tulisi ottaa 

huomioon uuden työohjeen esitystavan valintaa tehdessä. Näitä asioita olivat: 

 

 



47 

 

• Asennusjärjestys 

• Johtosarjojen ja letkujen reititykset selkeäksi 

• Työergonomian huomioon ottaminen 

• Helppo löytää työohjeesta oikea kohta ongelmatilanteissa 

• Ohjeet oltava valmiina uusien tuotteiden julkaisun yhteydessä 

 

6.2 Uuden työohjeen esitystavan valinta 

Edellä mainittujen kriteerien perusteella uudeksi työohjeen esitystavaksi on valikoitunut 

videotyöohjeet. Video-ohjeet ovat tänä päivänä hyvin yleistynyt esitystapa jokapäiväisessä 

elämässä. Esimerkiksi YouTube on täynnä erilaisia video-ohjeita korjaus- ja asennustöistä 

aina ohjelmistojen ja sovellusten käyttöoppaaksi asti. Tämän myötä video-ohjeiden 

käyttäminen on tullut tutuksi monelle työpaikan ulkopuolella. Videotyöohjeissa voidaan 

hyödyntää olemassa olevaa tekniikkaa eikä niiden käyttäminen vaadi erityistä henkilöstön 

kouluttamista. Tämän lisäksi kohdeyritys ei vielä ole hyödyntänyt videotekniikkaa, 

puhumattakaan vaadittavien resurssien määrän selvitystyöstä videotyöohjeen tekemiseen. 

Myöskään yhtiötasolla ei löytynyt selvityksiä videotyöohjeiden käyttämisestä. 

 

Videotyöohje täyttää työohjeelta vaadittavat kriteerit todella hyvin. Paras asennusjärjestys 

tulee luonnollisesti esille, jos videoitavan työvaiheen asentaja on harjaantunut työhönsä. 

Johtosarjojen ja letkujen reititykset näkyvät selkeästi, kunhan videoiden kuvanlaatu ja 

ympäristön valaistus on riittävällä tasolla. Työergonomia ja työmenetelmät tulevat 

videotyöohjeissa luonnollisesti esille, joka oli yksi nykyohjeiden suurin puute työntekijöiden 

mielestä. 

 

Näiden huomioiden myötä uudeksi työohjeiden esitystavaksi valittiin videotyöohjeet ja 

seuraavassa kappaleessa esitetään videotyöohjeen tekoprosessia käytännössä. 

 

6.3 Videotyöohjeen testaus käytännössä 

Videotyöohjeen tekemiseen valittiin työpiste MOK (kohdeyrityksen työpisteen nimi). Tällä 

työpisteellä tehdään sekalaisia osakokoonpanoja, josta ne toimitetaan päälinjalle tai toisiin 

osakokoonpanoihin. Työpiste valittiin testaukseen siksi, että työkokonaisuudet tällä 

työpisteellä ovat lyhyitä ja selkeitä. Videotyöohjeita kuvatiin kolmesta eri 
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työkokonaisuudesta. Kuvatut työt olivat automaattirasvarin kokoonpano, esilämmittimen 

kokoonpano ja hydrauliikkatäyttöpumpun kokoonpano. 

 

Videoiden kuvaamiseen käytettiin viittä eri kameraa, jotka sijoitettiin neljällä eri tavalla 

kuvattavaan työhön nähden. Tarkoituksena useamman kameran käyttämisessä oli selvittää 

eri kuvakulmien vaikutus videon sisällön laatuun sekä samalla eri kameroiden välisiä eroja 

kuvanlaatuun. Kamerat ja niiden sijoittelu on esitetty taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Videotyöohjeessa käytetyt kamerat ja niiden sijoittelu. 

Kamera Sijoittelu 

GoPro Hero 3 (action-kamera) Kiinnitetty asentajan päähän 

Xiaomi Yi 4K (action-kamera) Kiinteästi työpisteen yläpuolella 

Sony HDR-CX405 (videokamera) Kamerajalustalla sekä kuvajaan kädessä 

Canon D600 (järjestelmäkamera) Kamerajalustalla sekä kuvajaan kädessä 

Oneplus 7T (puhelimen kamera) Kuvaajan kädessä 

 

Kaikista taulukon 3 kameroista kuvanlaatu oli asetettu teräväpiirtotarkkuudelle 

(1920x1080). 

 

Kuvatut videot editoitiin kokeilumielessä kahdella eri ohjelmalla, joista toinen oli 

Windowsin oma videoeditori ja toinen oli Adobe Premiere Elements 2020. Windowsin oma 

videoeditori on ilmainen ohjelma, joka tulee nykyään kaikkien Windows 10-

käyttöjärjestelmien mukana ja Adobe Premiere Elements 2020 on maksullinen ohjelmisto, 

jonka hankintahinta vuonna 2020 on noin 100 euroa. Työohjevideoita editoitiin kahdella eri 

ohjelmistolla, jotta saataisi hieman laajempi käsitys eri ohjelmistojen välisistä eroista ja sitä 

kautta videoiden editoimiseen kuluvasta ajasta. Tämä tieto tulee tärkeäksi viimeistään siinä 

vaiheessa, jos videotyöohjeiden toteutusta lähdetään miettimään laajemmin 

kohdeyrityksessä. Taulukossa 4 on esitetty videotyöohjeiden tekemiseen käytetty aika sekä 

valmiin videon pituus. Taulukossa esitetyt ajat ovat pyöristettyjä aikoja lähimpään 

minuuttiin ja ovat näin ollen suuntaa antavia aikoja. 
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Taulukko 4. Videoiden editoimiseen käytetty aika. 

Työvaihe Automaattirasvari Esilämmitin Hydrauliikkatäyttöpumppu 

Alkuvalmistelut (min) 15 15 15 

Alkuperäisen videon 

kokonaiskesto (min) 

22 26 9 

Videon editoimiseen 

käytetty aika (min) 

48 58 23 

Videon jälkikäsittely 28 30 27 

Videon tekoon 

käytetty aika yhteensä 

(min) 

113 129 74 

Valmiin videon kesto 

(min) 

8 10 7 

 

Alkuvalmistelut sisältävät kameroiden toiminnan varmistamisen ja niiden asettelut 

paikalleen hyvien kuvakulmien varmistamiseksi. Aika ei sisällä asentajan kanssa käytävää 

keskustelua kuvauksen tarkoituksesta ja työpisteen mahdollista valmistelua kuvausta varten. 

 

Alkuperäisen videon kesto on yhden editoimattoman videon pituus ja tarkoittaa samalla 

työvaiheen kestoa kokonaisuudessaan, koska kamerat käynnistettiin heti työvaiheen alussa 

ja sammutettiin heti työvaiheen lopussa. Aika sisältää yhden kameran raakavideon 

(muokkaamattoman videon) keston ja näin ollen videomateriaalia yhdestä työvaiheesta oli 

käytettävissä nelinkertainen määrä työvaiheen kestoon nähden (työvaihetta kuvatiin koko 

ajan neljällä kameralla ja puhelimella vain hetkellisesti kuvanlaadun tarkastamiseksi).  

 

Videon editoimiseen käytetty aika pitää sisällään itse editoinnin sekä videon pakkaamisen 

yhdeksi valmiiksi videoiksi. Videoiden pakkaus kesti noin kolme minuuttia ja tähän 

vaikuttavat käytettävissä olevan tietokoneen suorituskyky sekä lopullisen videon kesto. 

Taulukossa 4 esitetyt editointiajat ovat Windowsin omalla videoeditorilla tehtyjen videoiden 

muokkausaikoja. Maksullisella Adobe Premiere Elements 2020 ohjelmalla editointiaika 

lyheni muutamia minuutteja, mutta ei kuitenkaan merkittävästi, koska suurin vaikutus 

editointiaikaan on alkuperäisen videon kestolla. 
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Videon jälkikäsittelyaika sisältää valmiin videon katsomisen alusta loppuun (laadun 

varmistus), videon siirtämisen tuotannon saataville sekä tuotannon tiedottamisen. 

Viimeisenä taulukossa 4 on esitetty valmiin videon kesto.  

 

Suhteutettuna videon tekemiseen käytettyä kokonaisaikaa valmiin videon kestoon voidaan 

todeta näiden kolmen kokoonpanon osalta, että videotyöohjeen tekemiseen kuluu 13 

kertainen aika verrattuna valmiin videon kestoon (keskiarvo tässä työssä käytettyjen 

kokoonpanojen osalta). 

 

6.4 Videotyöohjeen sisältö 

Tässä kappaleessa esitellään muutamia huomioita tuotetuista työohjevideoista. Kaikki 

testatuista videotyöohjeista tehtiin samalle MOK-työpisteelle, jossa työ tehdään 

pääsääntöisesti työpöydällä. Näin ollen tässä tilanteessa paras mahdollinen kuvakulma 

saatiin aikaiseksi asentamalla action kamera suoraan työpöydän yläpuolelle. Kamera 

kiinnitetiin magneettijalalla nosturin metallitolppaan, jolloin kuvasta saatiin tarpeeksi vakaa 

eikä työpöydällä työskentely aiheuttanut kuvan tärinää. Kuvassa 17 on esitetty kamerakulma 

työpöydän yläpuolelta kuvattuna. 

 

 

Kuva 17. Kuvakulma työpöydän yläpuolelta.  
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Tämä kuvakulma on myös siinä mielessä hyvä, että se näyttää työn samasta suunnasta kuin 

asentaja itse katsoisi työpöydälle, jolloin se selkeyttää tekemistä. Oheisessa esimerkissä 

myös asennettavien liittimen esillepano on hyvin toteutettu. Videon ohessa siis näytetään 

kaikki tarvittavat osat, joita seuraavassa työvaiheessa tulee asentaa. 

 

Oikea asennusjärjestys tulee videotyöohjeessa luonnostaan esille silloin, kun asennuksen 

suorittaa kokenut työntekijä. Hyvänä esimerkkinä on esitetty kuvassa 18 

hydrauliikkatäyttöpumpun liittimien asennus. Tässä tapauksessa kulmaliitin täytyy asentaa 

ennen suoria liittimiä, jotta kulmaliittimen saa pyöritettyä kiinni. Tavallisessa OMS-

työohjeessa kaikki liittimet on esitetty samalla työohjesivulla, jolloin asennusjärjestys ei käy 

ilmi. Kokematon asentaja saattaa aloittaa asennuksen suorista liittimistä ja huomata 

kulmaliitintä laittaessa, että joutuukin purkamaan jo asennetut liittimet, jotta saa asennettua 

kulmaliittimen paikalleen. 

 

 

Kuva 18. Hydrauliikkatäyttöpumpun liittimien asennusjärjestys. 

 

Hyötyjä asentajan päähän asennetusta kamerasta saadaan silloin, jos työtä joudutaan 

tekemään jossain muualla kuin varsinaisella työpöydällä. Kuvassa 19 on esimerkki 

tällaisesta työstä, jossa asentaja joutui kävelemään omalta työpisteeltä sahaamaan 
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esilämmittimen pakoputken. Kuvassa 19 vasemmalla näkyy vannesaha ja oikealla vaste, jota 

vasten pakoputki vedetään kelalta ja näin saadaan oikean mittainen pakoputki kyseiseen 

koneeseen. Vasteen paikka säädetään vaadittavan pituuden mukaan ja putken pituus saadaan 

näkymään videotyöohjeessa tekstin avulla. Videotyöohjeessa työkalun asetusten tekeminen 

ja vannesahan käyttö tulevat hyvin esille, kun nykyisissä OMS-työohjeissa näitä toimintoja 

ei näytetä ollenkaan. 

  

 

Kuva 19. Asentajan päähän asennetun kameran kuvakulma. 

 

Erillisen videokuvaajan avulla saadaan kuvattua asentajan tekemistä kauempaa katsottuna, 

jolloin videotyöohjeessa saadaan näytettyä ergonomiaan liittyviä seikkoja. Näissä tilanteissa 

on oltava tarkkana, että työ oikeasti myös suoritetaan ergonomisesti ja oikeita menetelmiä 

käyttäen. Kuvassa 20 on esitetty videotyöohjeesta tilanne, jossa asentaja nostaa pienosakitin 

hyllystä lähemmäksi työpistettä. Kyseinen pienosakitti sattui olemaan hyllyssä hyvällä 

nostokorkeudella, jolloin asentajan asento näyttää hyvältä. Tilanne olisi eri, jos pienosakitti 

olisi alimmalla hyllytasolla, jolloin joutuu kumartumaan enemmän ja oikeaoppiseen nostoon 

tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Juuri tällaisiin ergonomisiin tilanteisiin 

videotyöohjeissa voidaan kiinnittää huomiota ja näitä pitäisi työohjeisiin yrittää lisätä. 
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Toinen tilanne, jossa videokuvauksen suorittaminen kauempaa tulee kyseeseen ovat 

isommat nostot, joissa käytetään nosturia ja nostoapuvälineitä. Nämä ovat 

turvallisuusmielessä hyvin tärkeitä ja niihin tulisi siksi kiinnittää erityistä huomiota. 

Nostoapuvälineiden kiinnityspisteet ja itse nostotapahtuma olisi hyvä kuvata kaikista 

nostoista, vaikka muuta videotyöohjeistusta kyseisestä työvaiheesta tai työpisteestä ei 

olisikaan.  

 

 

Kuva 20. Työergonomian näyttäminen videotyöohjeessa. 

 

Videotyöohjeita tehdessä kokeneilta asentajilta tulee usein esille niin sanottua hiljaista 

tietoa. Esimerkkinä voidaan näiden testivideoiden osalta mainita kasattavien tuotteiden 

purkaminen laatikoista. Nykyisissä OMS-työohjeissa tavaroiden purkamisesta ei ole mitään 

mainintaa kuten ei ole myöskään siitä, että kaikkia toimittajan pakkauksessa olevista 

tavaroista ei käytetä. Kuvassa 21 on esitettynä tapaus, jossa esilämmittimen pakkauksen 

mukana tulee polttoaineletkuja sekä ohjekirjaa ja asennusohjelmistoja, joita asennustyössä 

ei käytetä ja ne laitetaan roskikseen. Pakkauksessa on myös esilämmittimen 

polttoainepumppu, joka tulee kuitenkin ottaa talteen ja toimittaa toiselle työpisteelle. Mitään 

näitä tietoja asentajalle ei nykyisissä OMS-työohjeissa tarjottu, mutta videotyöohjetta 

tehtäessä tällainen tieto saatiin muidenkin saataville. 
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Kuva 21. Esilämmittimen purkaminen laatikosta. 

 

Työkalujen selkeä näkyminen videotyöohjeessa tulee hyvin esille. Editoituihin videoihin ei 

tämän testauksen yhteydessä lisätty erillistä mainintaa käytettävistä työkaluista, mutta 

pelkästään tieto, kannattaako asennuksessa käyttää lenkkiavainta vai akkukonetta, helpottaa 

työn suorittamista. Tarkemmat työkalujen tiedot monipuolisemmalla videoeditorilla on 

mahdollista ja suositeltavaa lisätä. Kuvassa 22 on esitetty työvaihe, jossa asennus on 

mahdollista suorittaa vain lenkkiavaimella, joten videotyöohjetta katsova asentaja ymmärtää 

suoraan, ettei kiristystä kannata akkukoneella yrittää. 
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Kuva 22. Kiristys lenkkiavaimella. 

 

6.5 Yhteenveto videotyöohjeista 

Videotyöohjeella saadaan toteutettua useampi kriteeri työohjeen vaatimuksista. 

Tärkeimpänä kehityskohteena ollut työergonomia ja sitä kautta työmenetelmien näyttäminen 

tulee videotyöohjeissa hyvin esille. Testaukseen valituissa työvaiheissa ei ollut lopullista 

letkujen tai johtosarjojen reititystä, joten niiden näkyvyyttä valmiissa tuotteessa ei voitu 

varmentaa. 

 

Paras mahdollinen asennusjärjestys videotyöohjeeseen saadaan kuvaamalla asennus 

kokeneen työntekijän tekemänä. Tällä tavalla saadaan myös kokeneiden asentajien niin 

sanottu hiljainen tieto kaikkien saataville. Käyttämällä kokenutta asentajaa saadaan myös 

raakavideoista lyhyempiä, koska työntekemisessä ei silloin ole ylimääräistä osien etsimistä 

ja työohjeiden lukua. Kun saadaan raakavideoita lyhyemmäksi, niin myös videon 

editoimisaika saadaan lyhyemmäksi. Toisaalta kaikki työntekijät eivät mielellään suostu 

kuvattavaksi, joten kokeneiden tekijöiden saaminen voi joissakin tapauksissa olla haastavaa. 

 

Tässä testauksessa editoituihin videotyöohjeisiin ei jätetty tavaroiden hakua, koska 

työpisteiden layout ja logistiset menetelmät kehittyvät ja muuttuvat tällä hetkellä tuotteita 

nopeammin, jolloin työohjeiden päivitys saattaisi tulla nopeasti kyseeseen. Jos tavaroiden 

haku kuitenkin katsotaan kriittiseksi jossain työvaiheessa, niin nämä toimenpiteet on helppo 
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sisällyttää työohjeeseen myös jälkeenpäin, jos raakavideot on säilytetty (vievät aika paljon 

tallennustilaa). Toisaalta ne voidaan myös leikata videoista pois jälkeenpäin prosessin 

muuttuessa, jos ne on alun perin videoon jätetty. 

 

Tässä testauksessa käytetyillä videoeditointiohjelmilla ei videoon pystynyt täysin vapaasti 

lisäämään tekstiä, joka oli siinä mielessä huono asia, ettei videoihin pystynyt lisäämään 

asennettavien osien osanumeroita tai käytettäviä työkaluja tekstimuodossa. Samoin 

laatukontrollien lisääminen tulisi tässä mielessä hankalaksi. Vaihtoehtoja näiden 

lisäämiselle videoon voisi olla puhe tai toisen videoeditointiohjelman kokeilu. 

Tehdasympäristössä äänen käyttäminen videoissa voi olla hankalaa kuulosuojainten ja 

taustamelun vuoksi, joten tässä tapauksessa toinen videoeditointiohjelma ja tekstin 

käyttäminen voisi olla parempi vaihtoehto. Testivideoista on äänet poistettu kokonaan 

videon pakkauksen yhteydessä. Yhteenvetona videotyöohjeiden hyvät ja huonot puolet on 

esitetty taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. Videotyöohjeiden hyvät ja huonot puolet. 

Videotyöohjeen hyvät puolet Videotyöohjeen huonot puolet 

• Oikeat työmenetelmät tulevat esille 

videosta. Tämä parantaa turvallisuutta. 

• Työergonomian huomioiminen on 

mahdollista videon kautta. 

• Video on helppokäyttöinen, ei tarvitse 

erillistä koulutusta. 

• Voidaan käyttää perehdytyksessä. 

• Videot ovat hyödyllisiä 

prosessisuunnittelussa (kamera ei 

valehtele). 

• Voidaan jälkeenpäin käydä työtä läpi 

videon perusteella ja eliminoida hukat 

pois.   

• Resurssit. Videon tekoon kuluu 

yllättävän paljon aikaa eikä voida tehdä 

etänä (kuten nykyiset OMS-työohjeet). 

• Videotyöohjetta ei voida hyödyntää 

uuden tuotteen julkaisun yhteydessä. 

• Tuotemuutokset voivat vaatia uuden 

videon, kun nykyisillä OMS-

työohjeilla voi riittää yhden 

työohjesivun päivitys. 

• Prosessimuutokset voivat myös vaatia 

uuden videon. 

• Työntekijät usein vierastavat 

videoimista. Löytyykö aina halukas 

kokenut tekijä kuvattavaksi? 
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Nykymuotoisten työohjeiden tekemiseen saattaa kulua jopa 20 minuuttia per yksi 

työohjesivu. Tähän verrattuna videotyöohjeen tekemiseen kuluu enemmän aikaa. Jos 

verrataan tässä tutkimuksessa tehtyjä testivideoita esilämmittimen OMS-työohjeisiin, niin 

esilämmittimen kokoonpano sisältää viisi sivua OMS-työohjeita, joka tarkoittaisi 100 

minuuttia työtä verrattuna videotyöohjeen tekemiseen käytetty 129 minuuttia. 

Automaattirasvari sisältää kolme sivua OMS-työohjeita, eli 60 minuuttia työtä verrattuna 

videotyöohjeeseen käytetty aika 113 minuuttia. Viimeisenä vertailukohteena 

hydrauliikkatäyttöpumpun kokoonpano, joka sisältää kaksi sivua OMS-työohjeita, eli 40 

minuuttia työtä verrattuna videotyöohjeen tekemiseen käytetty aika 74 minuuttia. Voidaan 

siis todeta, että videotyöohjeen tekemiseen kuluu enemmän työaikaa kuin nykymuotoisten 

OMS-työohjeiden tekemiseen.  

 

Videotyöohjeiden käyttäminen työntekijöiden perehdyttämisessä on erinomainen tapa 

kouluttaa asentajat tietyn työpisteen tehtäviin. Toisaalta yhtenä suurena haittapuolena 

videotyöohjeissa voidaan mainita uuden tuotteen julkaisutilanteet, joissa työntekijöille 

pitäisi opettaa uuden tuotteen asennusvaiheet. Näihin tilanteisiin videotyöohjeita on hankala 

saada valmiiksi, koska uutta tuotetta ei olla tuotannossa vielä kokoonpantu. Proto- ja 

esisarjakoneiden asennustyö suoritetaan nykyään tuotannossa, mutta niissä tulevat 

muutostarpeet ovat usein niin suuria, ettei näistä kuvatut asennusvideot välttämättä olisi 

käyttökelpoisia uuden tuotteen julkaisun yhteydessä. 
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7 POHDINTA 

 

 

Tässä luvussa vertaillaan tutkimuksen yhtymäkohtia muihin vastaaviin tutkimuksiin, 

tarkastellaan objektiivisuutta, reliabiliteettia ja validiteettia sekä esitellään avaintulokset. 

Lisäksi pohditaan tulosten uutuusarvoa ja niiden käytettävyyttä. Lopuksi esitellään 

jatkokehityskohteita, joita tutkimuksen testausvaiheessa tuli esille. 

 

7.1 Vertailu ja yhtymäkohdat aiempaan tutkimukseen 

Viimeisimmät tutkimukset (Beluško et al. 2016, Boer & Petruta 2015, Haag et al. 2011, 

Wieslaw 2013) työohjeista tarjoavat vaatimuksia, joita hyvän ja tehokkaan työohjeen tulisi 

täyttää. Niiden tulisi olla helposti työntekijöiden saatavilla, niiden tulisi olla oikein ja 

selkeitä, tarjota merkityksellistä ja tarvittavaa informaatiota sekä olla tehokkaita siinä 

mielessä, ettei ne lisää tarpeettomasti työntekijän työvaiheeseen käyttämää työaikaa. 

Tällaiset työohjeet tarjoavat mahdollisuuden parantaa tuotteiden laatua ja tehostaa tuotantoa. 

Tämän diplomityön tutkimus on täysin linjassa näiden havaintojen kanssa ja vahvistaa edellä 

mainittujen tekijöiden tärkeyttä. 

 

Työohjeiden ominaisuuksien lisäksi, organisaatioissa oli erilaisia käsityksiä työohjeista ja 

niiden tarkoituksista. Joidenkin tutkijoiden mielestä työohjeiden avulla voidaan tarjota 

työntekijöille mahdollisuuksia oppia uutta (Boer & Petruta, 2015), kun taas toisten mielestä 

työohjeet ovat vain kuvaus toiminnoista, joita heidän tulee suorittaa tietyssä järjestyksessä 

saadakseen työvaiheen tehtyä (Haug, 2015). Kirjoittajan tutkimuksen mukaan työohjeet 

eivät ole pelkästään sarja toiminnoista, joita työntekijän tulisi tehdä saadakseen työvaiheen 

suoritettua, vaan ne voidaan tulkita myös yhtenä kanavana uusien tietojen ja taitojen 

hankkimisessa. 

 

Kirjallisuudesta selvitettiin, että yrityksissä on erilaisia tiedonlähteitä (Kupias & Peltola, 

2019). Yksi haaste on ihmisissä olevan hiljaisen tiedon säilyttäminen yrityksissä. Hiljainen 

tieto kulkeutuu ihmisten mukana ja näin ollen poistuu yrityksestä samalla, kun työntekijät 

vaihtuvat. Näiden tietojen hukkaaminen henkilöstön vaihtuessa voi olla haitallista yrityksen 

tehokkaan ja laadukkaan toiminnan jatkamiseksi. Hyvien työohjeiden olemassaolo, jotka on 

tehty yhdessä työntekijöiden kanssa, vähentävät riskiä menettää työntekijöiden hiljainen 
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tieto. Tämä tarkoittaa sitä, että työohjeet tulisi tehdä työntekijöiden avustuksella, jolloin he 

jakavat parhaan tietonsa kaikkien saataville ja työohjeiden dokumentoinnin jälkeen hiljainen 

tieto säilyy yrityksessä myös senkin jälkeen, kun työntekijä poistuu työyhteisöstä.  

 

Kuten tämän tutkimuksen puitteissa keskusteltiin, työohjeita voidaan pitää tapana saada 

työntekijöille uutta osaamista ja tietoa. Tapoja, joilla uutta osaamista saadaan, voi olla 

erilaisia ja niiden tehokkuus riippuu menetelmästä, jolla tietoa jaetaan työntekijöille. 

Kirjoittajan tutkimus perustuu oppimispyramidiin, jonka mukaan visuaaliset työohjeet 

johtavat merkittävästi parempiin oppimistuloksiin kuin perinteiset menetelmät (esimerkiksi 

kirjoitettu teksti tai koulutukset). 

 

Lopuksi kirjoittajan tutkimuksessa otetaan huomioon viimeaikainen suuntaus siirtyä 2D-

piirustusohjeista enemmän kehittyneisiin 3D-malleja hyväksikäyttäviin työohjeisiin, jotka 

tarjoavat työntekijälle paremman kuvauksen prosessista ja työvaiheista (Haag, et al., 2011). 

Tämän lisäksi keskusteltiin erilaisista ohjelmistoista, joilla voidaan tänä päivänä tehokkaasti 

luoda visuaalisia työohjeita 3D-malleista (Haag, et al., 2011). Tämän tutkimuksen puitteissa 

ohjelmistoja ei arvioitu syvällisemmin, vaan todettiin, että nämä voivat olla hyvä perusta 

työohjeiden luomiseen, kun todellinen työohjeen arvo tulee asioiden esittämistavasta ja 

niiden sisällöstä.  

  

7.2 Objektiivisuus, reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimus tehtiin John Deere Forestry Oy:n toimeksiantona Joensuun tehtaalle. 

Tutkimuksessa oli mukana 61,5 prosenttia Joensuun tehtaan työntekijöistä, jotka liittyvät 

suoraan tuotannon toimintaan. Tutkimukseen osallistuneet työntekijät edustivat 

osavalmistusta ja kokoonpanoa. Se johti tutkimuksen korkeaan objektiivisuuteen, koska 

kaikki tutkimuksessa saadut vastaukset otetiin huomioon tutkittaessa yrityksen työohjeiden 

nykytilannetta ja niiden kehityskohteita. 

 

Tutkimuksen tulokset ovat täysin sovellettavissa John Deere Forestry Oy:n toimintaan, 

mutta ehdotettu uusi työohjemalli on sovellettavissa myös muissa teollisuuden ja ei-

teollisuuden alan yrityksissä. Koska John Deere Foresty Oy on teollisuusalan yritys, voidaan 

olettaa, että tutkimustuloksia voidaan soveltaa lähes suoraan muilla teollisuuden aloilla ja 

yrityksissä. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa myös talouden aloille (kuten 
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vähittäiskauppa ja myynti). On kuitenkin hyvä muistaa, että nämä alat ovat luonteeltaan 

melko erilaisia, jolloin voidaan tarvita merkittävämpiä muutoksia. Siitä huolimatta, itse 

lähestymistapa voi tarjota hyvän pohjan tulevalle kehitykselle.  

 

Kirjallisuuskatsauksen ja kyselytutkimuksen perusteella kehitettiin uusi tapa tuottaa 

työohjeita John Deere Forestry Oy:n tehtaalla. Kun kyselytutkimuksen tulokset oli 

analysoitu ja joitakin potentiaalisia kehityskohteita oli tunnistettu, valittiin uudeksi 

työohjemalliksi videotyöohjeet. Videotyöohjeilla saadaan työntekijöille parempi ja 

helpompi oppimistapahtuma. Tutkimuksen aikana videotyöohjeet testattiin kuvaamalla 

kolme eri työvaihetta. Uuden työohjemallin toimivuuden validoimiseksi työpisteen 

asentajilta ja tehtaan valmistusinsinööreiltä kerättiin palautetta videotyöohjeista. 

Työntekijöiden mukaan uusi työohjemalli tuotti merkittävän parannuksen nykyisin käytössä 

oleviin työohjeisiin verrattuna. Työntekijöiden mielestä uudet videotyöohjeet ovat erittäin 

hyviä, niistä tulee prosessi paremmin esille ja niiden avulla perehdytystapahtuma olisi 

helpompaa, kun toisen asentajan ei tarvitse neuvoa vieressä useampaa päivää. Myös 

kommentti työntekijöiden joustavuudesta nostettiin esille. Työntekijöiden mukaan olisi 

paljon helpompi siirtyä toiselle työpisteelle työskentelemään, jos kaikilla työpisteillä olisi 

vastaavanlaisia videotyöohjeita. Heidän mielestään videotyöohjeita saisi tehdä enemmänkin. 

 

7.3 Avaintulokset 

Tutkimuksen aikana arvioitiin työntekijöiden mielipiteet nykyisin käytössä olevista 

työohjeista, jotta voitiin pohtia kehityskohteita ja muutoksia, joita tulisi ottaa huomioon 

uuden työohjemallin kehityksessä. 

 

Ensimmäinen huomio oli, että nykymuotoiset työohjeet ovat työntekijöiden mielestä hyvällä 

tasolla. Oletuksena oli hieman enemmän negatiivisa vastauksia. Oletukseen, että työohjeiden 

taso olisi huonompi, vaikuttaa varmasti se tekijä, että työohjeista yleensä huomautetaan vain 

silloin, kun niissä on jotain vikaa tai puutteita, mutta palautetta ei tule silloin, jos työohjeet 

ovat hyviä. Tästä huolimatta joitakin puutteita työohjeista voitiin tunnistaa. 

 

Suurin puute, joka kyselytutkimuksen mukaan voitiin tunnistaa, oli työmenetelmän ja oikean 

työergonomian esittäminen työohjeissa. 70 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, ettei työtä 

voi suorittaa ergonomisesti työohjeiden avulla. Tämä tulos ei yllätä, koska nykyisissä 
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työohjeissa ei käytännössä millään tavalla puututa työmenetelmiin. Työohjeissa näytetään 

vain asennettavat osat ja mihin ne tulevat. Työmenetelmien esittäminen työohjeissa ja sitä 

kautta työergonomian parantaminen edesauttaa huomattavasti turvalliseen tekemiseen 

tehdasympäristössä. 

 

55 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että työohjeet eivät ole parhaan asennusjärjestyksen 

mukaisessa järjestyksessä. Parhaan mahdollisen asennusjärjestyksen osalta työohjeiden 

korjaaminen tuntuisi hyvin yksinkertaiselta, mutta sitä se ei välttämättä ole. ”Parhaita” 

asennusjärjestyksiä voi käytännössä olla yhtä monta kuin tekijöitäkin, koska jokaisella 

tekijällä voi olla oma mielipide parhaasta asennusjärjestyksestä. Parhaan 

asennusjärjestyksen osalta tulisi miettiä asennusjärjestystä, joka edesauttaa turvalliseen ja 

tuottavaan työn tekemiseen. Työntekijän oma mielipide voi siis tämän kysymyksen osalta 

poiketa yhtiön mielipiteestä parhaasta mahdollisesta asennusjärjestyksestä. 

 

Johtosarjojen ja letkujen reititysten osalta mielipidekyselyn tulokset eivät tulleet yllätyksenä. 

53 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että letkujen reitityksiä ei ole kuvattu selkeästi ja 55 

prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että johtosarjojen reitityksiä ei ole kuvattu selkeästi.  

Reitityksissä on nykymuotoisten OMS-työohjeiden aikana ollut aina haasteita, koska 

työohjeet tehdään suoraan suunnittelun 3D-malleista. Johtosarjojen osalta reititysten 

esittäminen on helpompaa, koska niiden kiinnityspisteet on suunnittelussa huomioitu 

huomattavasti paremmin. Letkujen osalta kiinnityspisteitä on vähemmän ja niiden 

mallinnuksen osalta on aina ollut haasteita (letkut menevät toisten letkujen läpi ja jopa 

rakenteiden läpi 3D-mallissa). Tämän vuoksi nykymuotoisissa työohjeissa letkujen 

reititykset ovat haastavia näyttää, koska ne eivät 3D-mallissa mene samalla tavalla kuin 

oikeassa elämässä. Johtosarjojen ja letkujen reititykset ovat siis yksi asia, johon 

videotyöohjeella voidaan vaikuttaa. 

 

Järjestelmiin liittyvissä kysymyksissä työntekijöiden mielipide oli positiivinen. Voidaan siis 

todeta, että systeemipuolen parannuksiin ei tässä vaiheessa kannata käyttää ylimääräisiä 

resursseja vaan keskittyä ensin työohjeiden sisältöön. 

 

Tuloksena voidaan siis todeta, että tuotannossa on tarve lisäohjeistukselle, jolla voidaan 

varmistaa työntekijän opastus työn suorittamisesta työmenetelmineen. Tämän lisäksi 
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tarvitaan selkeitä prosessiohjeita, jotta varmistetaan työntekijän koulutus ja osallistaminen 

oman työn kehittämiseen. Sitouttamalla työntekijät oman työn kehittämiseen, oli se sitten 

oman työpisteen työohjeiden tekemistä tai muuta toimintaa, saadaan työntekijöistä 

paremmin motivoituneita ja sitä kautta tehokkaampia.  

 

Videotyöohjeet tunnistettiin parhaaksi vaihtoehdoksi täyttämään nämä vaatimukset. Tämä 

perustuu siihen, että tämän tyyliset työohjeet auttavat visuaalisesti näyttämään työtehtävän 

kaikki vaiheet menetelmineen. 

 

Kyselytutkimuksen tuloksista voitiin myös todeta, että työohjeita ei käytetä aktiivisesti 

jokapäiväisessä työn teossa. 45 prosenttia vastaajista tunnustaa katsovansa työohjeita kerran 

viikossa ja 22 prosenttia sanoo katsovansa työohjeita kerran päivässä. Tästä herää kysymys, 

miten paljon työohjeisiin oikeasti kannattaa panostaa ja käyttää resursseja niiden 

tekemiseen, jos työohjeita käytetään näin harvoin? Toinen kysymys, joka työohjeiden 

käyttöasteen tuloksesta herää, on laadullinen näkökulma. Työohjeen yksi tarkoitus on tuottaa 

laadukkaita tuotteita kokoonpanolinjalta. Miten työohjeiden avulla saadaan siirrettyä laatu 

tuotteisiin, jos työohjeita ei kuitenkaan lueta. Työohjeista täytyisi saada 

mielenkiintoisempia, jotta niitä seurattaisiin ja niiden mukaan tehtäisiin jokainen tuote. 

 

Videotyöohjeiden visuaalisemmassa ulkoasussa ja niiden tuottaman lisäarvon (menetelmät 

tulevat esille) vuoksi voidaan olettaa, että työohjeiden käyttöaste kasvaisi nykyisestä. Tämän 

myötä myös työntekijöiden joustavuus ja mahdollisuus liikkua työpisteeltä toiselle helpottuu 

huomattavasti ja näin ollen työ säilyy mielenkiintoisempana, joka vaikuttaa työntekijöiden 

motivaatioon ja sitä kautta tehokkuuteen. 

 

Työohjeiden käyttötilanteissa kolme suosituinta olivat ongelmatilanteet (74%), uuden 

tuotteen julkaisu (68%) ja muistin tueksi (65%). Näistä tuloksista ongelmatilanteiden 

tarkempi selvittäminen voisi olla yksi jatkotutkimuksen aihe. Uuden tuotteen julkaisun 

osalta prosenttiosuus olisi voinut olla suurempikin, jos kyselytutkimuksen tekohetkellä 

tuotannossa olisi ollut jokin uusi tuote. Edellisestä uuden tuotteen julkaisusta on kuitenkin 

vierähtänyt aikaa, joten sen osalta tulokset voisivat olla erilaiset riippuen kyselytutkimuksen 

ajankohdasta. Perehdytyksen osalta käyttöaste (38%) on oletettua pienempi ja se tuli 

tutkijalle hiukan yllätyksenä. Voisi olettaa, että töihin perehtyessä työohjeita katsotaan 
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käytännössä koko ajan. Tämän kysymyksen osalta vastaajat voivat kuitenkin sotkea 

perehdytyksen yhtiössä käytössä olevaan perehdytysprosessiin eivätkä sisäistä itse työn 

opettelua perehdytykseen vaan ovat vastanneet siinä tapauksessa käyttävänsä työohjeita 

esimerkiksi muistin tueksi. 

 

Lopuksi tarkastelussa oli työhistorian vaikutus nykyisellä työpisteellä työohjeiden 

käyttöaktiivisuuteen. Oletuksena oli, että mitä vähemmän aikaa työntekijä on kyseisellä 

työpisteellä työskennellyt, sitä enemmän työohjeita tarvitsee katsoa. Kuvasta 14 tämä asia 

voitiin myös todeta. Ensimmäisessä ryhmässä, jossa työntekijät olivat työskennelleet alle 

kaksi vuotta samalla työpisteellä, työohjeiden jokapäiväinen käyttäminen oli selvästi 

suurempaa kuin muissa ryhmissä. Toisaalta voidaan olettaa, että työskentelemällä 

vuodenkin samalla työpisteellä alkaa kokemus karttua sen verran, että työvaiheet muistaa 

ulkoa, eikä työohjeita tarvitse niin usein katsoa. Tästä vertailusta olisi voinut saada enemmän 

irti, jos työhistoria nykyisellä työpisteellä olisi pyydetty ilmoittamamaan alle vuoden 

tapauksissa esimerkiksi kuukauden tarkkuudella. Nyt vastaukset annettiin käytännössä 

vuoden tarkkuudella, jolloin alle vuodenkin työskennellyt henkilö on pyöristänyt vastauksen 

yhteen vuoteen. Lopuista ryhmistä voidaan huomata, että kuvaajat ovat käytännössä 

identtiset, joten työohjeiden käyttöaktiivisuuteen ei enää useamman vuoden työkokemuksen 

jälkeen samalta työpisteeltä näyttäisi olevan vaikutusta. 

 

Avaintulosten yhteenveto: 

• Nykymuotoiset työohjeet ovat oletettua paremmalla tasolla 

• Työntekijöiden mielestä nykymuotoisten työohjeiden suurin puute on 

työergonomian näyttäminen. Toisena tulevat parhaan mahdollisen 

asennusjärjestyksen näyttäminen ja johtosarjojen reititykset. Neljäntenä puutteena on 

letkujen reititysten näyttäminen. 

• Järjestelmiin (JMES ja FIA) ollaan tyytyväisiä, joten järjestelmäkehitykseen ei 

kannata tässä vaiheessa panostaa. 

• Videotyöohjeet katsottiin parhaaksi vaihtoehdoksi täyttää nykytyöohjeista 

tunnistetut puutteet. 

• Työohjeiden käyttöaste on alhaista. 45 prosenttia työntekijöistä käyttää ohjeita 

kerran viikossa.  
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• Yleisimmät työohjeiden käyttötilanteet ovat ongelmatilanteet (74%), uuden tuotteen 

julkaisun yhteydessä (68%), muistin tueksi (65%) ja perehdytys (38%). 

 

7.4 Tulosten uutuusarvo 

Aiheena työohjeita ei ollut tutkittu merkittävästi, vaikka joitakin tutkimuksia aiheesta 

löytyikin. On olemassa selvityksiä, jotka osoittavat minkälaista tietoa työohjeissa tulisi 

esittää, miten se tulisi näyttää ja mikä on hyvää tai huonoa (Beluško et al. 2016, Boer & 

Petruta 2015, Haag et al. 2011, Haug 2015, Wieslaw 2013). Osa lähteistä on hyvinkin 

vanhoja (Stahl 1995, Whitney 2004), mutta niissä tarjottu tieto työohjeiden sisällöstä on 

edelleen täysin asianmukaista.  Siitä huolimatta ei ole olemassa paljon tutkimuksia 

käytännön sovellutuksista ja siitä mitkä ovat eri esitystapojen selvästi huonoja puolia ja 

mitkä hyviä puolia ja minkälaiset ohjeistukset sopivat parhaiten eri teollisuuden aloille ja 

yrityksiin. 

 

Tämä tutkimus tarjoaa selvityksen työntekijöiden mielipiteistä OMS-työohjeita kohtaan, 

niiden käytettävyydestä ja siitä kuinka hyvin niiden avulla työn pystyy suorittamaan. 

Samalla selvisi OMS-työohjeiden puute työmenetelmien esittämisestä. Tuloksena esiteltiin 

videotyöohjeiden mahdollisuus ja sen käytännön testaus. 

 

Voidaan todeta, että tämä tutkimus antaa uuden näkökulman olemassa olevien tutkimusten 

tueksi (Beluško et al. 2016, Boer & Petruta 2015, Haag et al. 2011, Haug 2015, Wieslaw 

2013) ja auttaa täyttämään joitakin todettuja puutteita työohjeiden esitystavoissa.  

 

7.5 Tulosten yleistettävyys ja hyödynnettävyys 

Tämän tutkimuksen tulokset saatiin yhdestä valmistavan tuotannon teollisuusyrityksestä. 

Perustiedot ja tulokset ovat riittäviä tämän yrityksen käyttöön. Annettua lähestymistapaa 

videotyöohjeista voidaan soveltaa myös muihin teollisuusalan yrityksiin. Saman alan 

yritysten osalta tarvittavat muutokset voivat olla hyvin minimaalisia, mutta soveltamalla 

videotyöohjetta täysin toiselle sektorille voidaan tarvita suurempia muutoksia. 

 

Videotyöohjeiden testausvaihe suoritettiin yhdelle työpisteelle toimeksi antavassa 

yrityksessä. Saatujen kokemusten ja palautteen perustella voidaan todeta, että 
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videotyöohjeiden soveltaminen ja laajentaminen myös muille työpisteille on täysin 

mahdollista.  

 

7.6 Jatkokehityskohteet 

Videotyöohjeiden testausvaiheessa kuvausta suoritettiin useammalla kameralla, jotta saataisi 

hieman vertailukohtaa eri videoiden kuvanlaadusta. Tämän testin perusteella voidaan todeta, 

että kamerakalustoon tulisi tehdä päivitystä paremman kuvanlaadun varmistamiseksi. 

Yksityiskohtaisia kameramerkkejä ja niiden malleja ei lähdetä tässä vaiheessa 

suosittelemaan, koska mallit päivittyvät nopealla tahdilla paremmaksi. Sen sijaan testin 

perusteella voidaan todeta, että action-kameroilla saadaan hyvä laajakuvakulma asentajan 

omasta näkökulmasta, jos kamera sijoitetaan asentajan päähän asennuksen ajaksi. Tämän 

lisäksi työpisteen yläpuolelle suositellaan asennettavaksi action-kamera, videokamera tai 

järjestelmäkamera hyvän yleiskuvan saamiseksi (kiinteä asennus, jolloin kuva on vakaa ja 

tarkka). Kolmanneksi kameraksi suositellaan videokameraa, jota voidaan liikutella vapaasti 

työpisteellä sen varalta, että työvaiheessa tulee nostoja tai muita ergonomia-huomiotavia 

asioita. Hyvän kuvanlaadun varmistamiseksi suositellaan siis hankkimaan kaksi uutta action 

kameraa ja yksi uusi videokamera tai järjestelmäkamera sekä varusteita kameroiden 

sijoitteluun. 

 

Kamerakaluston päivittämisen myötä suositellaan myös hankkimaan kaupallinen 

videoeditointiohjelma, koska Windowsin omalla videoeditorilla voi tehdä vain hyvin 

rajallisia toimintoja videolle. Samoin edullisimmasta päästä oleva maksullinen ohjelmisto 

Adobe Premiere Elements on hyvin rajallinen ominaisuuksiltaan. Yksi varteenotettava 

vaihtoehto voisi olla Elementsin laajempi versio Adobe Premiere Pro. 

 

Yksi tutkimuksen tavoite oli selvittää olemassa olevia vaihtoehtoja työohjeiden 

digitalisoinnin kehittämiselle. Videot, niiden kuvaus ja jopa editoiminen alkaa olemaan tänä 

päivänä hyvin suosittua nuorison keskuudessa. Voisiko videotyöohjeiden tekemistä siirtää 

toimihenkilöpuolelta suoraan työntekijöille itselleen? Työntekijät voisivat halutessaan 

kuvata työvaiheita hiljaisempina hetkinä. Tällä tavalla työntekijät saataisi sitoutumaan 

paremmin omaan työhön, kun he voivat suoraan vaikuttaa sen tekemiseen ja samalla 

vähennettäisi toimihenkilöresurssien käyttöä. Videot tarkastettaisiin ennen niiden julkaisua 

valmistus- ja laatuinsinöörien toimesta. 



66 

 

 

Videoiden sisällön kehittämisestä voidaan myös todeta, että monipuolisemmalla videoiden 

editoimiseen tarkoitetulla ohjelmistolla olisi suositeltavaa lisätä videoihin asennettavien 

osien osanumeroita ja käytettyjä työkaluja. Kriittiset laatuhuomiot, joita tulee asennuksen 

kanssa ottaa huomioon, on myös lisättävä tekstinä tai puheena videon yhteyteen. Voidaan 

myös miettiä, olisiko videon alussa hyvä näyttää ensin valmis tuote eli lopputulos, johon 

työntekijän tulee pyrkiä ja vasta sitten näyttää työvaiheet alusta loppuun oikeassa 

järjestyksessä. Tätä menetelmää voidaan verrata esimerkiksi palapelien tekemiseen. 

Palapelin tekeminen on huomattavasti helpompi aloittaa, kun näkee ensin valmiin kuvan. 

Samaa menetelmää voitaisi kokeilla myös nykymuotoisten työohjeiden kanssa. 

 

Yksi asia, joka videotyöohjeiden käyttämisessä tulee vielä miettiä, on niiden esitystapa 

tuotannossa. Yksi heikko puoli nykyjärjestelmässä oli kyselytutkimuksen mukaan kaksi 

erillistä ohjelmaa (JMES ja FIA), joita tarvitsee käyttää nähdäkseen tarvittavat työohjeet. 

Tämän vuoksi kaikkein paras tapa olisi, jos videon saisi integroitua osaksi nykyistä JMES-

järjestelmää. Asentajan avatessa seuraava työ JMES:stä, olisi mahdollista avata kyseiseen 

työvaiheeseen liittyvä videotyöohje samasta ohjelmasta. Tai vielä parempi vaihtoehto olisi, 

jos videotyöohje avautuisi automaattisesti. Tämä vaatisi IT-osaston tukea ja mahdollisesti 

toisi paljonkin lisätyötä heille.  

 

Videotyöohjeiden kuvausmahdollisuuden selvittäminen proto- ja esisarjavaiheessa voisi olla 

yksi jatkotutkimusaihe. Parhaimmassa tapauksessa uuden tuotteen julkaisun yhteyteen 

saataisi valmiita videotyöohjeita. Videotyöohjeista voisi olla käyttöä myös 

prosessisuunnittelussa. Videoista voidaan jälkeen päin todeta, ettei jotain työvaihetta voida 

suorittaa turvallisesti ja se tarvitsee sen vuoksi vielä suunnittelumuutoksen ennen kuin uusi 

tuote tulee tuotantoon.  

 

Kyselytutkimuksen tuloksia voidaan tarvittaessa analysoida vieläkin syvällisemmin kuin 

tässä diplomityössä on tehty. Tulokset on koottu ja tallennettu Excel-tiedostoon sekä SPSS:n 

omaan tiedostoformaattiin, jolloin syvällisempien riippuvuussuhteiden tutkiminen eri 

tekijöiden välillä on mahdollista selvittää. 
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8 YHTEENVETO 

 

 

 

Tämän diplomityön ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää mitä työohjeissa tarvitsee näyttää, 

jotta asentaja voi suorittaa työnsä turvallisesti, laadukkaasti ja tuottavasti. Toisena 

tavoitteena oli kartoittaa työohjeiden uusia toteutustapoja hyödyntäen olemassa olevia 

digitaalisia ratkaisuja ja valita yksi toteutustapa testaukseen yhdessä työpisteessä. 

Kolmanneksi tavoitteeksi työlle oli asetettu, että valittua menetelmää voidaan myöhemmin 

soveltaa muissakin työpisteissä ja mahdollisesti myöhemmin hyödyntää vieläkin laajemmin 

koko tuotannossa. 

 

Tämän työn puitteissa suoritettiin Joensuun tehtaan työntekijöille kyselytutkimus 

työohjeiden nykytilanteesta. Tutkimus osoitti, että työohjeiden käyttöaste on melko vähäistä. 

Työohjeita käytetään lähinnä ongelmatilanteissa, muistin tueksi ja uusien tuotteiden 

julkaisun yhteydessä. Tätä tulosta käyttöasteesta kannattaa pohtia, kun mietitään työohjeiden 

tekemiseen suunnattujen resurssien määrää. Kyselytutkimuksen mukaan nykyisistä 

työohjeista löytyi neljä kohtaa, joihin uudella työohjemallilla voisi yrittää vaikuttaa. Näitä 

kohtia olivat asennusjärjestyksen oikeellisuus, johtosarjojen ja letkujen reititysten selkeys ja 

työergonomian huomioon ottaminen. Näistä työergonomia koettiin työntekijöiden mielestä 

suurimmaksi puutteeksi nykyisissä työohjeissa. 

 

Kirjallisuuskatsauksen ja kyselytutkimuksen tuloksena uudeksi työohjemalliksi esiteltiin 

videotyöohjeet. Verrattuna nykymuotoisiin työohjeisiin, videotyöohjeet tarjoavat selkeitä 

parannuksia edellä mainittuihin seikkoihin. Tämän lisäksi videotyöohjeet ovat 

helppokäyttöisiä, joten erillistä työntekijöiden koulutusta ei tarvita, niitä voidaan käyttää 

tehokkaasti uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja niitä voidaan hyödyntää 

tuotantoprosessin kehityksessä. Valittua menetelmää voidaan soveltaa myös muissa 

kohdeyrityksen työpisteissä.  

 

Myös joitakin haasteita videotyöohjeiden käytössä tunnistettiin. Näitä olivat 

videotyöohjeiden tekemiseen käytettävien resurssien löytäminen. Videotyöohjeita voidaan 

tehdä vain paikallisesti tuotantolinjalla, kun nykymuotoisia työohjeita voidaan tehdä 

etäyhteyden välityksellä. Sama haaste tulee työohjeiden päivityksessä tuote- tai 
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prosessimuutosten yhteydessä. Toinen haaste tulee olemaan uusien tuotteiden julkaisuissa, 

joihin videotyöohjeiden saatavuus olisi nykymenetelmin haastavaa. Kolmantena haasteena 

voidaan mainita työntekijöiden haluttomuus kuvattavaksi joutumisesta. Työntekijöiden 

palautteen perusteella videotyöohjeet olisivat merkittävä parannus nykytyöohjeisiin 

verrattuna, mutta kuvattavaksi he eivät omien sanojensa mukaan silti haluaisi. 

 

Tutkimukset osoittavat, että aiheena työohjeista on tehty jonkun verran selvitystä (Beluško 

et al. 2016, Boer & Petruta 2015, Haag et al. 2011, Haug 2015, Wieslaw 2013). Voidaan 

kuitenkin todeta työohjeiden tärkeyttä miettiessä, että tutkimusten määrä on vähäistä. Tämän 

lisäksi työohjeiden esitystapojen eduista ja haitoista ei tutkimuksissa ole vielä selkeää 

suunnannäyttäjää. Tämän diplomityön myötä joitakin aukkoja nykytutkimuksesta saadaan 

täytettyä tarjoamalla uusia näkemyksiä videotyöohjeiden muodossa. 

 

Tässä työssä tehty tutkimus antaa hyvän pohjan jatkotutkimuksille aiheen parissa, jota 

voidaan soveltaa myös tietyin muutoksin muillekin toimialoille. Tutkimus antaa 

mahdollisuuden kehittää saatuja tuloksia vähentämällä mahdollisia haasteita, joita 

testausvaiheessa kohdattiin. Lopputuloksena voidaan löytää hienostuneempia ratkaisuja 

videotyöohjeiden tekemiseen vähemmillä resursseilla. 
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