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Laivanrakennusprosessiin kuuluva suunnitteluprosessi on luonteeltaan monimutkainen 

kolmivaiheinen prosessi, jonka tehtävänä on tuottaa valmistuspiirustukset tuotanto-osastolle 

aluksen rakentamista varten. Luonteeltaan suunnitteluprosessi on spiraalimainen, ja se 

etenee useiden iteraatioiden jälkeen hyvin karkeasta konseptisuunnittelusta, kohti 

laivanrakennussopimukseen johtavaa suunnittelua tarkentuen kierros kierrokselta. 

Konseptisuunnittelua seuraava vaihe on perussuunnitteluvaihe, jossa aluksen tilat, 

järjestelmät ja rungon vaatimukset sovitetaan yhteen ja tuotetaan lähtötiedot 

valmistussuunnittelulle. Suunnitteluprosessin kolmannessa vaiheessa hyödynnetään 

perussuunnitteluvaiheessa tehtyä suunnittelua ja tuotetaan valmistussuunnitteluaineisto, 

jonka pohjalta tuotanto-osasto lopulta rakentaa aluksen.  

Suunnittelun alkuvaihetta voidaan pitää projektin onnistumisen kannalta kriittisenä, sillä 

suunnittelun edetessä vapausasteiden määrä vähenee ja mahdollisten suunnitteluvirheiden 

seuraukset muuttuvat vakavimmiksi. Suunnittelijoiden tietämys projektista lisääntyy 

projektin edetessä, mutta samanaikaisesti nousevat myös muutosten kustannukset. 

Onnistuneen valmistussuunnittelun edellytyksenä onkin perussuunnitteluprosessissa 

tuotettu laadukas, oikea-aikainen ja oikea suunnittelun lähtötieto, jonka pohjalta 

valmistussuunnittelu voidaan toteuttaa. 

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen perussuunnitteluprosessia 

kirjallisuustutkimuksen ja kyselytutkimuksen avulla. Osana diplomityötä tehtiin 

kyselytutkimus, jonka avulla haettiin perussuunnitteluprosessiin osallistuvien 

suunnittelijoiden näkemysten avulla kehityskohteita olemassa olevaan prosessiin. Kyselyn 

vastaukset analysoimalla löydettiin kolme eniten kehittämistä kaipaavaa asiakokonaisuutta, 

joiden parantamiseksi haettiin kirjallisuustutkimuksen avulla ratkaisuja niiden 

parantamiseksi. 

Kyselyn vastauksista nousi esiin tarve tiedonkulun ja tiedon hallinnan parantamiseksi, 

poikkeamien hallintaprosessin kehittämiseksi sekä paremmin suunnittelua palvelevien 

prosessimittareiden kehittäminen. Kirjallisuustutkimuksen avulla todettiin näiden 

toimivuuden olevan edellytys kustannustehokkaalle sekä tehokkaalle toiminnalle ja näin 

ollen vaativan toimenpiteitä. Tutkimuksen kontribuutiona kohdeyritykselle syntyi 

suositukset perussuunnitteluprosessin kehittämiskohteista sekä prosessikuvaus 

prosessikaavioineen.   
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The shipbuilding design is a process of a complex nature that utilizes manufacturing 

drawings for the production and construction of a ship. The nature of shipbuilding design is 

spiraling, and after several iterations, it progresses from a rough concept design towards 

design leading to a shipbuilding contract. The next stage after concept design is the basic 

design stage, where the ship's facilities, systems, and hull requirements are jointly adapted 

and the input data for manufacturing design is produced. At the final stage of a design 

process, manufacturing design uses the design material(s) generated in the basic design 

phase and the production department eventually builds the ship based on the identified 

material(s). 

The initial design stage can be considered critical to the success of the entire project. As the 

design progresses, the number of degrees of freedom decreases, and the consequences of 

possible design errors become more severe. The designers' knowledge of the project 

increases as the project progresses, but at the same time, the costs of changes increase as 

well.  A prerequisite for successful manufacturing design is the high quality, timely and 

accurate design input information produced in the basic design process, based on which 

manufacturing design can be implemented. 

This study aims to develop the basic design process for the target company using literature 

research and a survey. The survey was conducted to identify development targets for the 

existing process and included the designers involved in the basic design process. Three 

primary issues stood out while analysing the survey results. Moreover, literature research 

was used to find suitable process improvement mechanisms to the issues identified.  

The survey highlighted the need to improve information flow and information management, 

to improve the deviation management process, and to develop process indicators that better 

service engineering. The literature review found that the improvement of these three key 

issues is a prerequisite for more cost-effective and efficient operation and therefore requires 

attention. As a research contribution to the target company, recommendations for the 

development targets were created on the development targets of the basic design process. 

Also, a process description with process diagrams was developed. 

 

 

 

 

 



 

 

ALKUSANAT 

 

Tämä diplomityö on toteutettu Lappeenrannan-Lahden Teknillisessä yliopistossa Rauma 

Marine Constructions Oy: n toimeksiannosta.  

 

Diplomityön aihe oli pyörinyt mielessäni jo jonkin aikaa, sillä olin työssäni havainnut, että 

tietyt perussuunnittelun osa-alueet kaipasivat kehittämistä. Halusin tutkia asiaa tarkemmin 

ja koska työnantajan edustajan mielestä aihe oli hyvä, alkoi diplomityön tekeminen aiheen 

vahvistamisen jälkeen helmikuussa 2020. Diplomityön tekeminen eteni suunnitelmien 

mukaisesti ilman suurempia ongelmia, vaikkakin työn ohessa suoritettuna vei se odotetusti 

kaiken vapaa-aikani. Maaliskuussa alkanut COVID-19 pandemia pakotti diplomityön 

tarkastajan kanssa pidetyt seurantapalaverit verkkoon, mutta toisaalta koska opinnotkin olin 

suorittanut pääosin verkossa, sopi tämä hyvin opintojeni luonteeseen. 

 

Haluan kiittää yliopiston puolelta työn ohjaajaa Mika Lohtanderia diplomityöni ohjauksesta 

ja erityisesti oikeaoppisen kyselyn tekemisessä. Lisäksi kiitokset mielenkiintoisista 

keskusteluista, joita kävimme pitämiemme seurantapalaverien aikana. Kiitokset työnantajan 

puolelta kuuluvat työn valvojalle Mikko Leppälälle erityisesti diplomityön aiheen valinnassa 

ja kyselyn kysymysten muodostamisessa. 

Tämän lisäksi on enemmän kuin aiheellista kiittää kyselyyn vastanneita suunnittelijoita. 

Kyselyn aihe selvästi kiinnosti suunnittelijoita, sillä vastausprosentti oli todella hyvä. Tämä 

osoittaa, että myös vastaajat ovat havainneet tarvetta kehittää yrityksen toimintaa ja että he 

haluavat aidosti kehittää omia sekä yrityksen työtapoja. 

 

Kiitokset myös perheelle kestämisestä. Nyt on aika tehdä jotain muuta. 
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TERMIT JA MÄÄRITELMÄT 

 

 

Konseptisuunnittelu Ennen laivanrakennussopimusta tehtävää suunnittelua, jonka 

tuotoksena syntyy lähtötiedot perussuunnittelulle 

 

Perussuunnittelu  Laivanrakennussopimuksen jälkeen tehtävää suunnittelua, 

jonka tuotoksena syntyy aineisto valmistussuunnittelulle 

(PES)  

 

Projekti Määritelty joukko toimintoja resursseineen, jonka tavoitteena 

on saavuttaa ennalta määritelty päämäärä annetussa ajassa. 

(Laamanen & Tinnilä 2009, s.129) 

 

Prosessi Toistuvien tapahtumien ketju toimintoja, jolle on ennalta 

määritelty tuotokset sekä niitä hyödyntävät asiakkaat. 

Asiakkaat voivat olla joko organisaation ulkopuolisia tai 

sisäisiä. (Kiiskinen ym. 2002, s.28) 

 

Prosessikaavio Graafinen esitys prosessista, jossa esitetään prosessin 

toiminnot, tietovirrat, roolit tai henkilöt. (Laamanen & 

Tinnilä 2009, s.124) 

 

Prosessikartta Graafinen kuvaus, jossa on kuvattu toiminta-alueen 

avainprosessit sekä niiden väliset yhteydet. (Laamanen & 

Tinnilä 2009, s.126) 

 

Prosessikuvaus Prosessikuvauksessa kuvataan prosessiin kuuluvat kriittiset 

toiminnot sekä muut siihen oleellisesti kuuluvat asiat. 

(Laamanen & Tinnilä 2009, s.123) 

 

Prosessin omistaja Prosessin omistaja on henkilö, joka on kokonaisvastuussa 

prosessin toiminnasta. (Laamanen & Tinnilä 2009, s.127) 

 



 

 

Rooli Roolilla tarkoitetaan henkilöä, joka suorittaa tietyn 

toimintojen kokonaisuuden prosessissa (Laamanen & Tinnilä 

2009, s.132) 

 

Telakkapalvelut Laivanrakennuksen tukitoiminnot, jotka mahdollistavat 

laivojen rakentamisen. Näitä ovat esimerkiksi: Nostopalvelut, 

työaikaisen energian jakelu, teline- ja sääsuojapalvelut  

 

Tukiprosessit Ydinprosesseja tukevia sekundaarisia toimintoja, joiden 

tehtävä on toimia tukena ydinprosesseille. Tukiprosessien 

tehtävä on palvella organisaation sisäisiä asiakkaita. 

(Kiiskinen ym. 2002, s.29) 

 

Valmistussuunnittelu  Perussuunnittelun jälkeistä suunnittelua, jonka tehtävänä on 

tuottaa valmistusaineisto tuotannolle (VAS) 

 

Verkosto                  Telakan ulkopuolisten palvelun (suunnittelu, tuotanto) 

tarjoajien joukko, joka osallistuu laivanrakennusprosessiin.  

 

Ydinprosessi Yrityksen toiminnan ydin, joka on organisaatiorajojen läpi 

kulkevaan toimintaa, jonka tehtävänä on tuottaa lisäarvoa 

suoraan ulkoiselle asiakkaalle. Ydinprosessi alkaa asiakkaan 

tarpeista ja loppuu asiakkaaseen. (Kiiskinen ym. 2002, s.28)  
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1 JOHDANTO  

 

Työn ensimmäinen osa sisältää tutkimuksen johdannon. Johdannon alussa käsitellään taustaa 

tutkimuksen tekemiselle, kuvataan tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuksen 

rajaus. Tämän jälkeen kuvataan tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen kohderyhmä. Johdannon 

lopussa kuvataan tutkimuksen rakenne. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Rauma Marine Constructions (RMC) on uusi toimija laivanrakennusalalla, ja sen 

toimintatapa poikkeaa perinteisestä telakkateollisuudesta, jossa suuri osa toimijoista on 

telakkayhtiön palkkalistoilla. RMC:n toimintatavan mukaisesti toiminta tukeutuu vahvasti 

yhteistyöverkoston kanssa tehtävään yhteistyöhön niin, että suurin osa suunnittelusta ja 

tuotannon tehtävistä suoritetaan verkoston työvoimaa käyttäen. Yhtiön oman henkilöstön 

tehtäviä ovat mm. projektin ohjaukseen, koordinointiin ja valvontaan liittyvät tehtävät sekä 

joidenkin erityisosa-alueiden suunnittelu- ja tuotantotehtävät. Pienehkö oman henkilöstön 

lukumäärä antaa ketteryyttä ja muutoskykyä muuttuviin markkinatilanteisiin, mutta 

samanaikaisesti se haastaa projektien ohjausta, valvontaa ja töiden koordinointia. RMC:n 

oma henkilöstö koostuu henkilöistä, joilla suurella osalla on vuosikymmenten kokemus 

telakkateollisuudesta, laivojen suunnittelusta ja rakentamisesta, mutta samanaikaisesti myös 

uusista laivanrakennuskokemusta omaamattomista henkilöistä. Kokeneille henkilöille on 

vuosikymmenten aikana muodostunut tietty, perinteistä telakkatoimintaa noudattava tapa 

rakentaa laivoja. Heille uuden toimintatavan omaksuminen on usein haasteellisempaa kuin 

uusille kokemattomille laivanrakentajille. Toisaalta heidän kokemuksensa avulla tätä 

RMC:n valitsemaa, vahvaan asiantuntijuuteen nojaavaa, toimintatapaa on yleensäkin 

mahdollista toteuttaa ja juuri tämän kokemuksen ansiosta RMC on onnistunut hankkimaan 

itselleen historiallisen suuren tilauskannan.  

 

Laivanrakennuksen kokonaisprosessi koostuu useista peräkkäin ja osittain samanaikaisesti 

suoritettavista osaprosesseista. Laivanrakennusprosessin yksi keskeisimmistä osa-alueista 

on perussuunnitteluprosessi, jossa määritellään aluksen tilat, tekniset järjestelmät ja rungon 

vaatimukset. Tuotetun perussuunnitteluaineiston avulla haetaan tilaajalta, luokituslaitokselta 

sekä viranomaiselta hyväksyntä suunnitellulle konstruktiolle. Perussuunnitteluaineisto 
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toimii lähtötietona sekä rungon että varustelun valmistussuunnittelulle ja tästä syystä sen 

oikea-aikaisuus ja oikeellisuus ovat ensiarvoisen tärkeää. Perusuunnitteluvaiheessa tehtyjen 

virheiden korjaaminen valmistussuunnittelussa tai peräti tuotannossa aiheuttaa turhia 

kustannuksia, jotka vaikuttavat negatiivisesti yhtiön tulokseen. Vakioratkaisuilla, hiotuilla 

prosesseilla ja aiempaa kokemusta hyödyntäen on virheiden määrää mahdollista vähentää ja 

sitä kautta vaikuttaa positiivisesti yhtiön tulokseen.  

 

Yhtiön toimintatavat ovat hakeneet uomaansa, kuten muillakin uusilla yrityksillä, yhtiön 

olemassaolon alkuvuodet. Suuri, nopealla aikataululla kasvanut tilauskanta pakottaa nyt 

tehostamaan toimintaa nopealla aikataululla. Toiminnan kehittäminen on nyt ensiarvoisen 

tärkeää, jotta olemassa olevat tilaukset saadaan vietyä läpi onnistuneesti sekä teknisessä että 

taloudellisessa mielessä. Käytössä olevien prosessien tunteminen on toiminnan tehokkuuden 

näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Kaikkien perussuunnitteluun osallistuvien henkilöiden 

tulisi tiedostaa perussuunnitteluprosessin oikea kulku, jotta yrityksen omien ja ulkopuolisten 

suunnitteluresurssien tekemä työ saataisiin sujumaan mahdollisimman tehokkaasti ja 

virheettömästi. Omien resurssien lisäksi ulkopuolisten suunnitteluresurssien tulee olla täysin 

tietoisia RMC: n tavasta suunnitella ja rakentaa laivoja. 

 

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksen päätavoitteena on tunnistaa kohdeyrityksen perussuunnitteluprosessin 

kehityskohteet. Tavoitteena on kuvata yhtiön toimintatavan mukainen 

perussuunnitteluprosessi prosessikuvauksen sekä prosessikaavion avulla prosessiin 

liittyvine henkilöresursseineen ja sidosryhmineen. Tämän lisäksi tavoitteena on hakea 

kehitysehdotuksia prosessikuvauksen ja kyselyn pohjalta esille tuleviin kehittämistä 

vaativiin osa-alueisiin sekä etsiä sopivat mittarit suunnitteluprosessin tilan seurantaan. 

  

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: Miten RMC: n perussuunnitteluprosessia tulisi 

kehittää laivanrakennusprojektissa? 

 

Tutkimuksen pääkysymykseen pyritään löytämään vastausta seuraavien 

alatutkimuskysymysten avulla: 
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- Mitkä ovat toimivan perussuunnitteluprosessin tunnusmerkit? 

- Kuinka tunnistaa projektin perussuunnitteluprosessin kehittämistä vaativat osa-alueet? 

- Kuinka suunnitteluprosessin toimivuutta voidaan mitata? 

- Kuinka kehittää suunnitteluprosessia ja millaisia keinoja siihen on? 

- Kuinka tunnistaa tuottamaton työ prosessissa? 

- Mitkä ovat ne henkilöresurssit, jotka laivanrakennusprojekti tarvitsee perussuunnittelun 

tehokkaaseen läpivientiin? 

- Mitkä ovat ne sidosryhmät, jotka liittyvät läheisesti perussuunnitteluprosessiin? 

- Kuinka varmistetaan tehokas tiedonkulku projektin eri toimijoiden välillä? 

- Mitkä ovat laivanrakennusprojektin erityispiirteet ja kuinka ne tulee huomioida 

perussuunnitteluprosessissa? 

 

 

Tutkimus on rajattu koskemaan laivanrakennuksen perussuunnitteluprosessia ja siinä 

keskitytään tutkimaan perussuunnitteluprosessiin sisältyviä vaiheita. Tutkimus on tarkoitus 

toteuttaa RMC:n suunnittelun näkökulmasta ja laivanrakennusprosessiin liittyvät muut 

sidosryhmät/prosessit on tarkoitus kuvata vain niiltä osin, kun ne liittyvät 

perussuunnitteluprosessiin. Liiketoimintaprosesseihin ja niiden kehittämiseen liittyvää 

kirjallisuutta löytyy runsaasti sekä englannin että suomen kielellä ja sitä on käytetty tässä 

työssä apuna tutkimusongelman ratkaisussa. Kirjallisuudesta on poimittu tietoa tässä 

diplomityössä esiin nostettujen ongelmien ratkaisemiseksi ja aiemman tiedon avulla on 

pyritty löytämään hyväksi koettuja ratkaisumalleja, joita hyödyntää ongelmien ratkaisussa. 

Laivanrakennuksen suunnitteluun liittyvää kirjallisuutta löytyy huomattavasti vähemmän 

kuin prosessien kehittämiseen liittyvää kirjallisuutta. Laivanrakennuksen kirjallisuus on 

enemmän yleistä, koko laivanrakennusprosessin kattavaa kirjallisuutta, joka käsittelee 

laivanrakennusprosessia enemmänkin kokonaisuutena sen sijaan että se keskittyisi jonkin 

tiettyyn osa-alueeseen, kuten suunnitteluun. Lisäksi laivanrakennuskirjallisuuden painoarvo 

on enemmän tuotannossa ja sen kehittämisessä kuin suunnittelussa.  

 

Diplomityön aihe on hyvin spesifinen ja kohdistuu erityisesti kohdeyrityksen 

perussuunnitteluprosessin kehittämiseen. Tutkimuksia ja tieteellisiä julkaisuja on tehty 

jonkin verran laivanrakennukseen liittyen, mutta niiden näkökulma on aina omanlaisensa 

eikä vastaavaa laivanrakennuksen suunnitteluprosessin kehittämiseen liittyvää tutkimusta 

löytynyt. Sama asia havaittiin tehtyjen opinnäytetöiden laivanrakennuksen ja 

rakennusteollisuuden joukosta. Olemassa olevasta aineistosta löytyi kuitenkin osia 

tukemana tätä tutkimusta ja niitä on käytetty tässä työssä esiintyvien ongelmien ratkaisuissa.     
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1.3 Tutkimusmetodogia 

 

Tutkimuksesta tulee luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jossa 

tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuustutkimusta sekä kysely- että 

haastattelututkimusta. Tutkimuksessa pyritään kirjallisuuden avulla selvittämään, mitkä ovat 

toimivan prosessin tunnusmerkit ja kuinka mitata prosessin toimivuutta. Kirjallisuuden 

avulla pyritään lisäksi löytämään keinoja tunnistaa prosessin kehittämistä vaativat osa-alueet 

ja löytää keinoja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi.  

 

Kirjallisuustutkimuksen lisäksi tutkimuksessa tullaan suorittamaan kysely valikoidulle 

ryhmälle suunnittelijoita. Ryhmä koostuu RMC:n suunnittelijoista, jotka ovat tai ovat olleet 

mukana perussuunnitteluprosessissa ja joilla näin ollen on paras käsitys prosessin 

tämänhetkisestä tilasta. Kyselytutkimuksen avulla on tarkoitus selvittää ne kehittämistä 

vaativat osa-alueet ja ongelmakohdat, joita haastateltavat ovat havainneet RMC:n 

nykyisessä perussuunnitteluprosessissa.  

 

Kyselyn avulla on tarkoitus selvittää, kuinka haastateltavat kokevat, onko prosessiin 

kuuluvien henkilöiden roolit, rajapinnat ja vastuiden jakautuminen selkeää sekä kuinka he 

kokevat tiedonkulun kulkevat prosessiin kuuluvien henkilöiden välillä. Lisäksi kuinka 

suunnittelijat kokevat prosessin tilan mittaamisen sujuvan ja kuinka mittareiden antaman 

informaation koetaan ohjaavan perussuunnitteluprosessia. Myös kokemuksia 

perussuunnitteluprosessia avustavien tietojärjestelmien ja ohjelmien toimivuudesta tullaan 

kartoittamaan tutkimuksessa.   

 

1.4 Tutkimuksen rakenne  

 

Johdanto –kappaleessa kuvataan tutkimuksen taustaa ja tutkimusongelman muodostamista, 

tutkimuksen rajaamista sekä tutkimukselle asetettuja tavoitteita. Kohdeyritystä ja sen 

toimintatapaa kuvataan lyhyesti, jotta saadaan muodostettua konteksti työn tekemiselle ja 

perustelut työn kontribuutiosta kohdeyritykselle. Työn teoriaosa alkaa laivanrakennuksen 

suunnitteluprosessi –kappaleella, jossa kuvataan laivanrakennuksen suunnitteluprosessin 

erityispiirteitä, prosessiin osallistuvia sidosryhmiä sekä kohdeyrityksen suunnitteluprosessin 

kulku. Prosessien tunnistaminen, -kuvaaminen ja –kehittäminen kappaleissa tutustutaan 
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teorian avulla prosessien tunnistamiseen, kuvaamisen ja kehittämiseen liittyviin hyviin 

käytäntöihin ja mitä näitä tehtäessä tulisi ottaa huomioon. 

 

Tutkimusosuuden alussa kuvataan kyselyn toteutus tutkimusmenetelmineen ja kuvataan 

kyselyn sisältöä. Kyselyn tulokset osuudessa esitetään kyselyn vastaukset aihepiireittäin 

lajiteltuna ja kyselyn tulosten analysointi –kappaleessa vastaukset analysoidaan 

kehityskohteiden priorisoimiseksi. Johtopäätös –kappaleessa vastataan esitettyyn 

tutkimusongelmaan ja esitetään lopulta työn tuloksena esiin tulleet kehittämiskohteet.    
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2 LAIVANRAKENNUKSEN SUUNNITTELUPROSESSI 

 

Laivanrakennusprosessiin kuuluva suunnitteluprosessi on luonteeltaan monimutkainen 

prosessi, jonka tehtävänä on tilaajan vaatimusten, sekä viranomaisten ja luokituslaitoksen 

sääntöjen mukaisesti saada aikaan valmistuspiirustukset tuotannolle aluksen rakentamista 

varten. Monimutkaiseksi sen tekee projektin ainutkertaisuus, prosessiin liittyvien 

sidosryhmien runsaus, suunnittelun lähtötietojen täsmentyminen matkan varrella ja 

aikataulupaineista johtuva suunnittelun ja tuotannon samanaikaisuus. Kaiken tämän hallinta 

edellyttää tehokasta suunnittelun ohjausta ja vakiintuneiden toimintatapojen käyttöä. 

Seuraavassa on kuvattu tätä prosessia tarkemmin. 

 

2.1 Perinteinen laivanrakennuksen suunnitteluprosessi 

 

Laivanrakennuksen suunnitteluprosessi noudattaa perinteisesti (Kuva 1) mukaista 

kolmivaiheista kulkua, joka koostuu konseptisuunnittelusta (concept design), alustavasta 

suunnitteluvaiheesta (preliminary design) ja sopimuksen jälkeisestä suunnittelusta (contract 

design). Suunnittelu etenee usein spiraalimaisesti, hyvin karkeasta konseptisuunnittelusta, 

kohti laivanrakennussopimukseen johtavaa suunnittelua useiden iteraatioiden jälkeen niin, 

että olemassa oleva tieto tarkentuu kierros kierrokselta. Suunnittelun alkuvaiheessa 

määritellään aluksen koko, nopeus, taloudelliset reunaehdot, käyttötarkoitus ja 

käyttöolosuhteet, joita sitten seuraavissa vaiheissa tarkennetaan. (Andrews, 1998, s.187-

211). 
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Kuva 1.Suunnitteluspiraali (Eyres 2007, Basic design of the ship) 

 

Suunnittelun alkuvaihetta voidaan pitää kriittisenä projektin onnistumisen kannalta, sillä 

kuten kuvasta 2 voidaan todeta, suunnittelun edetessä vapausasteiden määrä vähenee ja 

mahdollisten suunnitteluvirheiden seuraukset vakavoituvat mitä pidemmälle suunnittelu on 

päässyt etenemään. Projektin edetessä lisääntyy myös suunnittelijoiden tietämys projektista, 

mutta samanaikaisesti muutosten tekemisten kustannukset nousevat. (Gaspar 2009, s.1-8) 

Tämä johtuu siitä, että suunnittelua tehdään monella eri osa-alueella samanaikaisesti ja 

muutosta tehtäessä, joudutaan sen seurauksia arvioimaan sitä laajemmin, mitä pidemmälle 

projekti on edennyt.  
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Kuva 2. Kustannusten, tiedon ja vapausasteiden suhde toisiinsa (Milanovic 2016, s.9) 

 

Onnistuneen suunnitteluprosessin edellytyksenä on oikea-aikainen ja oikea suunnittelun 

lähtötieto. Ilman kurantteja lähtötietoja, suunnittelun mahdollisuudet onnistua jäävät kovin 

pieniksi. Muita vaatimuksia suunnittelun onnistumiselle ovat: (Koniel 2019, s.8) 

 

- Edeltävien suunnittelutehtävien tulee olla valmiit ennen uuden aloittamista 

- Asiakkaan vaatimukset ja odotukset tulee ottaa huomioon suunnitteluprosessin 

aikana. 

- Suunnitteluprosessin aikana käydään avointa keskustelua prosessiin osallistuvien 

kesken. 

- Suunnitteluaikainen päätöksenteko on sujuvaa. 

- Suunnittelutehtäviä varten on varattu riittävästi osaavaa resurssia. 

- Suunnittelutyötä varten on olemassa toimivat ja yhteensopivat menetelmät ja 

työkalut. 
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2.2 RMC:n Suunnitteluprosessi 

 

Kilpailukykyisten tuotteiden suunnittelemiseksi ja valmistamiseksi on RMC valinnut 

toimintatavan, jossa omalla henkilöstöllä kehitetään, määritellään ja hinnoitellaan asiakkaan 

tarpeet täyttävä tuote. Yhtiö hyödyntää toiminnassaan, toimintatapansa mukaisesti, 

verkoston resursseja ja oman henkilöstön toimesta hoitaa vain suunnitteluprosessin kaikkein 

kriittisimmät tehtävät kuten: Sopimuksen hallinnan, projektin toteutuksen valvonnan ja 

hallinnan, resurssi- ja laitehankinnat, toimitusvarmuuden ja laadun hallinnan. 

 

 

Kuva 3. Rauma Marine Constructions Oy:n laivanrakennuksen kokonaisprosessi (RMC) 

 

 

Laivanrakennuksen kokonaisprosessiin kuuluva suunnitteluprosessi RMC:llä (kuva 3) 

koostuu kolmesta vaiheesta: Konseptisuunnittelusta, joka on ennen 

laivanrakennussopimusta tehtävää suunnittelua, jonka syötteenä toimii tilaajan vaatimukset 

aluksen suhteen ja tuotoksena syntyy lähtötiedot perussuunnittelulle. Konseptisuunnittelun 

tehtävänä on kehitellä, määritellä ja hinnoitella asiakkaan tarpeet täyttävä tuote laivakaupan 

aikaansaamiseksi tukemalla myyntipäälliköitä ja auttamalla heitä luomaan ammattitaitoisen 

ja palvelukykyisen asiakassuhteen RMC:n ja asiakkaan välille. (Järvinen, suunnittelun 

periaatteet 2017, s. 1) 
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 Perussuunnittelusta, joka on syntyneen laivanrakennussopimuksen jälkeen tehtävää 

suunnittelua, jonka syötteenä toimii sopimusaineisto liitteineen sekä sääntöjen vaatimukset 

ja tuotoksena lähtötiedot valmistussuunnittelua varten. Perussuunnittelun tehtävänä on 

tilojen, järjestelmien ja rungon vaatimusten yhteensovittaminen sopimusten ja sääntöjen 

mukaisesti yhteistyössä tilaajan, luokituslaitoksen ja viranomaisten kanssa. Suunnittelussa 

hyödynnetään aiempien vastaavien projektien kokemuksia, ennen sopimusta syntynyttä 

aineistoa ja selvityksiä sekä aiemmista projekteista saatua valmistussuunnittelu- ja 

tuotantopalautetta. Perussuunnitteluvaiheessa RMC:n suunnittelun tehtävänä on määritellä 

perussuunnittelussa tarvittavat dokumentit sekä niille tekijät laivanrakennusverkostosta. 

Dokumenttien lisäksi suunnittelun vastuulla on määritellä tuotteen rakentamiseen tarvittavat 

materiaalit ja komponentit sekä niiden hankinta yhdessä hankintaosaston kanssa. 

Suunnitteludokumentaation laadun varmistamiseksi yhtiön oma henkilöstö koordinoi 

suunnitteluprosessia ja tarkastaa verkostossa tehtyä suunnitteluaineistoa.  (Järvinen, 

Perussuunnittelu, 2017, s.1-7) 

 

Valmistussuunnittelusta, joka on perussuunnittelun jälkeistä suunnittelua, jonka syötteenä 

toimii perussuunnitteluvaiheessa tehty järjestelmä-/tila-/runkosuunnittelu ja tuotoksena 

tuotantomenetelmiin soveltuva tuotantoaineisto, jonka pohjalta varsinainen rakennustyö 

voidaan suorittaa. Valmistussuunnitteluvaiheessa RMC:n suunnittelun tehtävänä on 

määritellä valmistusmenetelmiin soveltuvan ja taloudellisen tuotannon mahdollistavan 

oikea-aikaisen valmistussuunnitteluaineiston laajuus ja hankkia sille tekijät verkostosta. 

Tämän lisäksi valvoa valmistussuunnittelun laatua joko omin voimin tai verkostosta 

hankittujen resurssien avulla. (Järvinen, Valmistussuunnittelu, 2017, s.1-4)  

 

2.3 Suunnitteluprosessiin liittyvät sidosryhmät 

 

Laivan rakentaminen on monimutkainen vuorovaikutusprosessi, joka onnistuakseen vaatii 

siihen osallistuvien eri osapuolten hyvää yhteistyötä ja tiedonkulkua. Sen lisäksi, että 

tiedonkulun telakan sisäisten sidosryhmien välillä on sujuttava, on sen sujuttava myös 

telakan ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laivan suunnitteluprosessin tärkeimmät ulkoiset 

osapuolet (kuva 4) ovat aluksen tilaaja, luokituslaitos, viranomaiset, verkoston 

suunnittelutoimistot sekä laitetoimittajat. (Gasparotti 2006, s. 539) 
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Telakan sisäisiä sidosryhmiä ovat henkilöt, jotka työskentelevät telakan pääprosessia/ 

laivanrakennusprosessia tukevissa prosesseissa kuten: Materiaalihallintaprosessissa, 

verkostonhallintaprosessissa, projektinhallintaprosessissa sekä tukiprosessissa. Tukiprosessi 

koostuu taloushallinnosta, tietohallinnosta, telakkapalveluista, 

laatu/ympäristö/turvallisuuspalveluista, riskienhallinta sekä lakiasiahallinnosta. (RMC) 

 

 

Kuva 4. Laivanrakennusprojektin suunnitteluprosessiin liittyvät sidosryhmät 

 

Sopimusta edeltävän konseptisuunnittelun aikana tehdyt päätökset lukitsevat suuren osan 

projektin mahdollisista muuttujista kuten, alustyypin, merenkulkualueen, luokituslaitoksen, 

lastinkantokyvyn, pääkoneet jne. Tämä työ tehdään hyvin pitkälti telakan sisäisten 

sidosryhmien kesken, kuten suunnittelu-, aikataulusuunnittelu- ja hankintaosaston välisenä 

yhteistyönä. Tämän lisäksi laitetoimittajat ovat mukana aluksen hintaa määriteltäessä.  

 

Aluksen varsinainen perussuunnittelu ja hankinta alkavat sopimuksen solmimisesta. Tässä 

vaiheessa kommunikaatio laitetoimittajien, teknisten käsittelijöiden ja telakan 

hankintaosaston välillä on hyvin tärkeää. Myös aluksen tilaaja osallistuu vahvasti tässä 
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vaiheessa projektiin hyväksymällä hankittavat pääkomponentit. Suunnittelun edetessä 

viranomainen ja luokituslaitos osallistuvat projektiin entistä enemmän valvoen, että alus 

rakennetaan sitä koskevien sääntöjen mukaisesti. Verkoston rooli osana prosessia riippuu 

siitä, kuinka paljon suunnittelutyötä telakka on päättänyt ulkoistaa, mutta perinteisesti tämän 

osuus on melko suuri.  
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3 PROSESSIEN TUNNISTAMINEN  

 

Prosessin tunnistamisella tarkoitetaan määrittelyä, jossa prosessin alkaminen ja päättyminen 

määritellään. Tämän lisäksi siihen kuuluu tarkastelu prosessin asiakkaista, tuotteista 

(output), syötteistä (input) sekä toimittajista. Prosessin määrittelyn avulla luodaan 

prosessille eräänlaiset parantamisen ja ohjaamisen rakenteet. Prosessin alkamista ja 

päättämistä määriteltäessä tulee prosessit rajata niin, että ne ulottuvat asiakkailta asiakkaille. 

Tällä tavalla toimien rajapinnat siirtyvät asiakkaalle ja prosessi säilyy eheänä organisaation 

sisällä. Toinen tärkeä seikka, joka liittyy prosessin rajaamiseen, on että prosessin tulee alkaa 

suunnittelusta ja sen tulee päättyä arviointiin. Tällä tavoin pyritään korostamaan prosessin 

jatkuvaa parantamista ja kehittämistä (Laamanen 2002, s.52-53).     

 

3.1 Prosessin määritelmä 

 

Puhuttaessa liiketoimintaprosessista tarkoitetaan, sillä joukkoa toisiinsa liittyviä, peräkkäin 

suoritettavia tehtäviä, jotka tuottavat hyötyä yrityksen sisäiselle tai ulkoiselle asiakkaalle. 

Prosessin voidaan myös katsoa olevan toimintoketju, joka muuttaa siihen laitetut syötteet 

tuotoksi asiakkaalle (kuva 5). Prosessi eroaa projektista siinä, että määritellyt tehtävät 

suoritetaan toistuvana sarjana. Prosessissa suoritettavien tehtävien suorittamista mitataan ja 

verrataan referenssiarvoihin ja sitä säädetään tarpeen mukaan. (Lecklin 2002, s.137) 

 

Prosessina voidaan kuvata mikä tahansa toiminta tai kehityskulku. Yrityksen näkökulmasta 

merkityksellisiä prosesseja ovat yrityksen menestymisen kannalta kriittiset prosessit. Näitä 

kutsutaan usein pääprosesseiksi, liiketoimintaprosesseiksi tai avainprosesseiksi. Nämä 

yrityksen kannalta kriittiset prosessit kulkevat horisontaalisesti yli osastojen ja 

organisaatioiden välisten rajojen ja ovat esitettynä usein yrityksen prosessikartassa 

(Laamanen & Tinnilä 2009, s.121). Tuuralan mukaan liiketoimintaprosesseja ovat kaikki 

tilaus-toimitusketjun prosessit, jotka alkavat tilauksista sekä ulkoisista toimittajista ja ne 

kulkevat aina ulkoisiin asiakkaisiin saakka. Näiden avulla aikaansaadaan yrityksen tulos. 

(Tuurala 2010) 
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Kuva 5. Prosessi, jossa syötteet muutetaan tuotteeksi (Laamanen 2002, s.152) 

 

3.2 Prosessilajit  

 

Organisaation tunnistettua asiakastarpeensa, nimeää se keskeiset toimintokokonaisuudet 

jakaen ne ydin- ja tukiprosesseiksi, käyttäen apuna erilaisia visuaalisia toimintamalleja kuten 

esimerkiksi prosessikarttaa. Prosessien määrittelyn kolmannessa vaiheessa pilkotaan 

prosessi osaprosesseihin, tehtäviin ja osatehtäviin. (Virtanen & Stenvall 2010, s. 149) 

Karimaa lisää ydinprosessien ja tukiprosessien joukkoon vielä strategisen prosessin, joka on 

pitkän aikavälin prosessi, jonka tehtävänä on määrittää organisaation missio, vision ja 

strategian mukaiseen suuntaan menemiseksi. (Karimaa 2002, s.10.) Lecklin jakaa yrityksen 

prosessit 6 eri prosessilajiin niiden luonteen tai merkityksen perusteella: 

 

Ydinprosessit 

Lecklinin mukaan ydinprosessit ovat ulkoisia asiakkaita palvelevia prosesseja ja niiden 

perustana on yrityksen ydinosaaminen. Niiden avulla yrityksen kyvyt ja osaaminen 

jalostetaan asiakkaalle lisäarvoa tuottaviksi tuotteiksi. Tyypillisesti yritystasolla 

määritellään 3-10 ydinprosessia, jotka tulisi määritellä mahdollisimman laajasti niin, että ne 

käsittävät liittymät asiakkaisiin, toimittajiin ja muihin prosesseihin yrityksen sisällä. 

(Lecklin 2002, s.144)    
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Tukiprosessit 

Tukiprosessit ovat yrityksen sisäisiä prosesseja, jotka tukevat organisaation toimintaa sekä 

luovat edellytykset ydinprosessien onnistumiselle. Näitä ovat tyypillisesti talous- ja 

henkilöstöhallinto, IT -tuki, logistiikkapalvelut. Tukiprosessit ovat usein yrityksen 

ulkoistettavia prosesseja. (Lecklin 2002, s.144)    

   

Avainprosessit 

Puhuttaessa avainprosesseista tarkoitetaan usein prosesseja, jotka liittyvät organisaation 

menestystekijöihin. Avainprosessit ovat ensisijaisia kehittämisen kohteita, koska ne ovat 

yrityksen tärkeimpiä prosesseja. Nimitystä avainprosessi käytetään usein synonyyminä 

pääprosessille. Yrityksen avainprosesseina voivat olla ydin- tai tukiprosessit tai niiden 

osaprosessit. (Lecklin 2002, s.144) 

 

Pääprosessit 

Pääprosessit ovat kokonaisuuden kannalta laajimpia sisäisiä- tai vuorovaikutusprosesseja. 

Pääprosessit ovat usein yrityksen ydinprosesseja. (Lecklin 2002, s.144) 

 

Osa- ja alaprosessit 

Prosessi voidaan jakaa tarvittaessa suppeampiin prosessikokonaisuuksiin osa- tai 

alaprosessiksi. Osa- ja alaprosessit ovat prosesseja, jotka sijaitsevat prosessihierarkian 

alemmalla tasolla. (Lecklin 2002, s.144) 

 

Vaihe tai tehtävä 

Vaihe tai tehtävä on prosessin alimman tason aktiviteetti, ja usein yhdellä kertaa 

suoritettavissa oleva kokonaisuus. Prosessikuvauksessa tästä ei tehdä omaa prosessikaaviota 

vaan siitä tehdään työohje. (Lecklin 2002, s.144) 

 

3.3 Prosessien rajaaminen ja nimeäminen 

 

Prosessin rajaamisvaiheessa on tavoitteena sopia prosessin sisältö. Siinä tehdään päätös, 

ketkä ovat siihen osallistuvat toimijat, resurssit sekä toiminnot. (Crowston & Osborn 1998, 

s. 12-13). Prosessirajauksen avulla tehdään päätös, mitä prosesseja prosessimallinnus 

koskee, sillä kaikkia prosesseja ei yleensä kannata uudistaa yhdellä kertaa. (Martinsuo & 
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Blomqvist 2010, s.3) Prosessin rajausten tekeminen kuuluu organisaation johtoryhmälle ja 

olisi hyödyllistä, jos kaikki johtoryhmän jäsenet tekisivät jonkin rajauksen. Rajauksista 

keskustelu auttaa Laamasen mukaan ymmärtämään prosessikarttaa ja se voidaan hyväksyä 

tämän keskustelun pohjalta. Rajauksia arvioitaessa hän kehottaa kiinnittämään huomiota 

seuraaviin asioihin (Laamanen 2002, s.66-67): 

 

- Tärkeille syötteille (input) ja tuotteille (output) tulee löytyä vastineet eri prosessien 

välillä. Tämän avulla varmistetaan prosessikartan eheys. 

- Prosessien tulee alkaa ja päättyä asiakkaaseen. Tämä on helpointa saavuttaa niin, että 

prosessin ensimmäinen ja viimeinen vaihe on asiakas. 

- Prosessit alkavat suunnittelusta ja päättyvät arviointiin. 

 

Prosessien nimeämiskäytäntöön tulisi kiinnittää huomiota heti prosessin alkuvaiheessa. 

Prosessien nimiä ja kuvauksia voidaan pitää viestinnän välineitä, ja niiden tehtävänä on 

selventää toiminnan tavoitteita, tarkoitusta tai tuloksia. Prosessia nimetessä tulisikin aina 

kiinnittää huomiota, mikä prosessin perimmäinen tarkoitus on ja miksi prosessi on olemassa. 

Prosessin hyvä nimeäminen myös ohjaa prosessin mittaamista oikeaan suuntaan. (Laamanen 

2002, s.58-59)  

 

3.4 Prosessin roolien ja vastuiden sekä tiedonkulun tärkeyden tunnistaminen  

 

Oleellinen osa prosessien kuvaamista ja kehittämistä on vastuiden ja käytettävissä olevien 

resurssien tunnistaminen sekä työn allokointi resursseille. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 

s.1) Prosessien yhteydessä puhutaan usein rooleista, joilla tarkoitetaan toimenkuvaa, joka ei 

ole kenenkään ihmisen omaisuutta eikä kauppatavaraa. Roolien tehtävänä on kytkeä ihmiset 

prosessiin, siten että he tietävät, mitkä ovat hänen tehtävänsä ja vastuunsa prosessissa. 

Vaikka rooliin kytkeytyy tietty osaaminen ja tehtäväkokonaisuus, tarkoittaa se samalla 

tiettyä suhdetta asioihin ja toisiin ihmisiin. Rooleissa toimimisen voidaan katsoa myös 

auttavan ihmisten välistä yhteistyötä. (Laamanen 2002, s.122)  

 

Laivanrakennusprojektin konseptisuunnitteluvaiheessa, ennen perussuunnittelun alkua, 

tärkein rooli suunnittelun kannalta on projekti-insinöörin rooli. Hänellä on paras tietämys 

projektista ja hänen osaamisensa ja kokemuksensa määrittelevät usein suunnittelun laadun 
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projektin alkuvaiheessa. Laivanrakennussopimuksen solmimisen jälkeen telakka määrittelee 

projektille projektiorganisaation sekä projektipäällikön, jonka tehtävänä on johtaa koko 

projektia. Tämän myötä projekti-insinöörin taakka alkaa myös vähentyä, muiden 

projektiorganisaation jäsenten ottaessa vastuuta projektista. Tässä vaiheessa projektiin 

osallistuu aktiivisesti edellä mainittujen projekti-insinöörin ja projektipäällikön lisäksi, 

perussuunnittelu– ja valmistussuunnittelupäällikkö, disipliinien suunnittelupäälliköt, 

tuotantopäällikkö, toiminnanohjauspäällikkö sekä suunnittelutiimit ja alihankkijat.   

 

Myös tilaaja nimeää oman organisaationsa valvomaan prosessia ja sitä vetää projektin 

tekninen päällikkö. Tämä organisaatio voi koostua tilaajan omista työntekijöistä tai sen 

palkkaamista konsulteista, joilla on myös vahva rooli aluksen suunnitteluvaiheessa. Aluksen 

rakentamisen edetessä suunnittelun rooli pienenee vähitellen, kuitenkin niin, että suunnittelu 

tukee tuotantoa aluksen luovutukseen saakka. (Gasparotti 2006, s.539) 

 

Tiedonkulku organisaation jäsenten välillä on toimivan prosessin edellytys. Viestinnästä on 

tämän päivän työelämässä tullut työyhteisötaito, jota vaaditaan jokaiselta työyhteisön 

jäseneltä. (Juholin 2009, s.34) Organisaatioissa viestinnän tehtävänä on luoda yhteinen 

todellisuus ja tulkinta viestin lähettäjän ja vastaanottajan välille. Nykypäivän työyhteisöissä 

organisaatioiden toiminta perustuu tiedon liikkumiseen organisaation sisällä sekä sieltä 

ulospäin. Tämän käytössä olevan tiedon tulee olla ymmärrettävässä ja omaksuttavassa 

muodossa sekä perusteltua ja sen tulee lisäksi tavoittaa ihmiset oikea-aikaisesti. 

(Hämäläinen, 2011 s.4) Tiedon lisääntyessä sen varastoinnin merkitys on kasvanut. Jotta 

tieto olisi kaikkien organisaation jäsenten käytettävissä, tulisi se saattaa helposti saatavaan 

muotoon. Tämä edellyttää tietovarastoihin tallennetun tiedon käsittelyä, jäsentämistä ja 

editointia, jotta se olisi helposti kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla. Tämän lisäksi tiedon on 

oltava ajantasaista, sillä vanhentunut tieto voi olla harhaanjohtavaa ja vaikuttaa toiminnan 

onnistumiseen negatiivisesti. (Sydänmaalakka 2004, s.187-189) 
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4 PROSESSIEN KUVAAMINEN  

 

Prosessin kuvaamisen tehtävänä on kuvata toiminnot, jotka tuottavat yritykselle lisäarvoa 

sekä tunnistaa ja kuvata niihin kytkeytyvät tieto- ja materiaalivirrat. (Martinsuo & Blomqvist 

2010, s.9) Prosessien kuvaamisen avulla esitetään organisaation käytännön työtä. Sen avulla 

pyritään auttamaan työntekijöitä ymmärtämään työn kokonaisuutta ja mahdollistamaan työn 

kehittämistä ja itseohjautuvuutta. Kuvaamisen avulla havaitaan usein, että organisaation 

käytössä olevat keinot eivät riitä turvaamaan tulevaisuuden menestystä. Organisaation 

suorituskyky syntyy asiakkaiden tarpeita tyydyttävien prosessien avulla, joille on erikseen 

asetetut tavoitteet. Prosessien jäsentämisen avulla varmistetaan parantamistyön 

kohdentuminen organisaatiota hyödyntävällä tavalla. (Laamanen 2002, s.23) 

 

Prosessin kuvaaminen koostuu prosessikaaviosta, joka on vuokaavion muotoon piirretty 

kuvaus, jossa kuvataan prosessin resurssit ja tekeminen sekä vuokaaviota täydentävästä 

sanallisesta osuudesta, jossa kuvataan mm. projektille kriittiset asiat ja niiden väliset 

riippuvuudet. Hyvä prosessikuvaus helpottaa organisaation jäseniä ymmärtämään prosessia 

ja omaa rooliaan osana sitä. Lisäksi se mahdollistaa joustavan toiminnan prosessissa sekä 

edistää prosessissa toimivien ihmisten välistä yhteistyötä. Prosessikuvauksen tulee sisältää 

sen, mikä on tärkeää organisaation menestymiselle ja sen tarkoituksena on nostaa esille 

organisaation toiminnan kannalta kriittiset asiat.  (Laamanen 2002, s.76-78) 

 

4.1 Prosessihierarkia 

 

Prosessien hallintaa helpottaakseen tulisi ne ryhmitellä hierarkkiseen rakenteeseen (Lecklin, 

2002, s.148). Kun prosesseja aletaan kuvaamaan, tulee olla selvillä, millä tasolla ja mitä 

varten kuvausta ollaan tekemässä ja mitä oleellisia tietoja kuvauksella pyritään välittämään. 

Prosessien kuvaaminen voidaan suorittaa monella eri tasolla, vaikuttaen samalla myös 

niiden yksityiskohtaisuuteen (JUHTA 2012, s.6). Kuvassa 6 on jaettu prosessi neljään 

kuvaustasoon JHS 152 ohjeistuksen mukaan. 
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Kuva 6. Prosessien kuvaustasot (JUHTA 2012, s.6) 

 

Taso 1. Prosessikartta 

Prosessikartta on prosessikuvausten ylin tason, jonka tarkoituksena on kuvata organisaation 

toiminta karkealla tasolla (JUHTA 2012, s.6). Prosessikartta voi koostua tiedoista 

esimerkiksi organisaation tehtävästä tai visiosta, omista ydin- ja tukiprosesseista sekä 

asiakkaan prosesseista (Laamanen & Tinnilä 2009, s.126). Prosessikartta auttaa 

hahmottamaan prosessin kokonaiskuvaa esittäen organisaation toimintaa, toimien ulkoisen 

viestinnän välineenä sekä olemalla apuvälineenä päätöksenteolle. Prosessikarttatasolla ei 

kuvata prosessien välisiä kytköksiä eikä riippuvuuksia. (JUHTA 2012, s.7). 

 

Prosessikartassa on huomioitava seuraavat asiat: (JUHTA 2012, s.7) 

- organisaation rakenne 

- ohjaavat prosessit 

- ydinprosessit 

- tukiprosessit 

- tiedon tuottajat ja toimittajat 

- lisäarvon hyödyntävät asiakkaat.  
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Taso 2. Toimintamalli 

Toimintamallitasolla organisaation toiminta kuvataan prosessikarttatasoa 

yksityiskohtaisemmin. Toimintamallitasolla kuvataan prosessien jakautuminen 

osaprosesseiksi. Tällä tasolla määritetään prosessien omistajien lisäksi prosessin tavoite sekä 

tavoitteiden toteutumista mittaava mittaristo. Myös eri prosessien väliset riippuvuussuhteet 

sekä rajapinnat muuhun ympäristöön ovat kuvattuna tällä tasolla. Toimintamallitaso antaa 

yrityksen johdolle kokonaiskuvan toiminnasta, miten eri prosessit sitoutuvat yhteen, kuvaten 

prosessin kulun siihen vaikuttavine tekijöineen. (JUHTA 2012, s.6) 

 

Toimintamalli kuvaa seuraavia asioita: (JUHTA 2012, s.6) 

 

- ydinprosessin jakautuminen osaprosesseiksi 

- prosessin tarkoitus ja niiden aikaansaamat lopputulokset 

- osaprosessien nimeäminen ja numerointi 

- prosessin omistajat ja vastuiden jakaantuminen 

- osaprosessien tavoitteet, mittarit ja menestykseen vaikuttavat tekijät 

- prosessien välinen vuorovaikuttaminen ja työnohjauksen kulku 

- prosesseihin liittyvä ympäristö 

- liittymäpinnat asiakkaan prosesseihin sekä asiakasrajapintaan 

- liittymäpinnat prosessin sidosryhmiin 

- liittymät taustajärjestelmiin. 

 

Taso 3. Prosessin kulku 

Prosessin kulku -tasolla toimintaa kuvataan toimintamallitasoa tarkemmin. Siinä kuvataan 

prosessin toiminnot, niiden työvaiheet ja niistä vastuussa olevat toimijat. Nykyisen 

toiminnan ongelmat on mahdollista havaita juuri tällä tasolla. Prosessin kulku –tasolle 

tehdyissä prosessikuvauksissa kuvataan toimintamallikuvauksissa esitetyt asiat tarkemmalla 

tasolla. Prosessin kulku -tasolla prosessit ja osaprosessit jakautuvat toiminnoiksi, tehtäviksi, 

osatehtäviksi ja toimenpiteiksi. Edellä mainittujen lisäksi voidaan kuvauksiin liittää myös 

resursseja. Kun prosesseja sekä niiden vaiheita kuvataan, huomioidaan prosessin 

jakaantuminen osaprosesseiksi, toiminnoiksi sekä tehtäviksi. Osaprosessit, toiminnot, 

tehtävät ja toimenpiteet nimetään ja niiden tiedot sekä tarkoitus kuvataan. Palveluiden ja 
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osaprosessien välinen yhteys kuvataan ja prosessit, osaprosessit ja tehtävät numeroidaan 

hierarkkisesti tai muulla sopivalla tavalla. (JUHTA 2012, s.6) 

 

Taso 4. Työn kulku 

Työn kulku -tasolla prosessin toimintaa kuvataan tarkemmin kuin toimintatasolla. 

Merkittävin eroavaisuus näiden välillä on, että työn kulku -tasolla prosessien sisäiset sekä 

ulkoiset riippuvuussuhteet kuvataan tietotyyppeinä. Tästä nähdään, millaisessa muodossa 

tieto liikkuu toimintojen välillä. Prosesseihin liittyvien tietovarantojen ja ulkoisten 

järjestelmien välillä kulkeva tieto kuvataan myös käyttötarkoituksen mukaisesti riittävän 

tarkasti. Työn kulku -tasoa käytetään prosessia kehittäessä, ja kun halutaan tehdä prosessin 

kulkua noudattavat työohjeet tai kun vaikka halutaan kehittää prosessia sähköiseksi 

palveluksi. Tällöin tulee esittää tehtävien väliset yhteydet ja niiden sisältö sekä suunta 

riittävän yksityiskohtaisella tasolla. (JUHTA 2012, s.6) 

 

4.2 Prosessikuvausten sekä prosessikaavioiden laatiminen 

 

Prosessikuvausten ja kaavioiden tehtävänä on toimia työvälineenä yrityksen johdolle, 

toiminnan kehittäjille, toiminnoista vastaaville sekä tieto- ja asiakirjahallinnalle. Yrityksen 

johto voi hyödyntää prosessikuvauksia johtamiseen ja päätöksentekoon, ohjaukseen sekä 

toiminnan suunnittelun apuvälineenä. Prosessikuvauksia hyödyntäen voidaan kuvata 

organisaation toimintaa ja näin ollen auttaa yhteistyön organisoinnissa toisten 

organisaatioiden tai sidosryhmien kanssa. Yrityksen esimiehet voivat hyödyntää 

prosessikuvauksia resurssitarpeiden määrittelemisessä, vastuiden ja työnjaon 

selventämisessä, työkuormitusten mittaamisessa, työtehtävien mahdollisten 

päällekkäisyyksien ja ongelmien ratkaisemisessa sekä apuna perehdyttäessä uusia 

työntekijöitä. Lisäksi prosessikuvauksia voidaan käyttää apuna kehittäessä uusia palveluita, 

mitattaessa työn tuloksia ja laatua sekä kartoittaessa mahdollisia tietoturvariskejä. (JUHTA 

2012, s.3) 

 

Prosessien kuvaaminen on osa prosessien kehittämistä ja se lähtee liikkeelle 

kehittämistarpeen havaitsemisesta. Tarve kehittämiselle voi tulla joko työkulun 

järjestämisen tarpeesta tai organisaation toimintaa muuttavasta ylemmän tason 

strategiamuutoksesta. Joka tapauksessa prosessien kehittämisen tavoitteena on niiden 
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jatkuva parantaminen, jolloin prosessin kulku läpikäydään tarvittaessa uudestaan (JUHTA 

2012, s.3). Prosessikuvauksessa esitetään prosessin kannalta siihen oleellisena osana 

kuuluvat tekijät kuten prosessin käytössä olevat resurssit, prosessin suorittamiseen 

käytettävät menetelmät ja työkalut, prosessissa syntyvä tuotos, kuvaus prosessin 

toimintaympäristöstä sekä sen kytkökset toisiin prosesseihin (Laamanen & Tinnilä 2009, 

s.123). 

 

Lecklin mukaan laajempaa prosessikuvausta laadittaessa tulisi sen sisältää seuraavat asiat 

(Lecklin 2002, s.155): 

 

1. Soveltamisalue 

- Mihin prosessia sovelletaan? 

- Mikä on prosessin alku ja mihin prosessi päättyy? 

 

2. Asiakkaat ja suoritteiden hyödyntäminen  

- Kuka hyödyntää prosessin suoritteita? 

- Mitä lisäarvoa prosessi tuo tuotteeseen? 

- Miten asiakkaat hyödyntävät prosessin suoritteita? 

 

3. Tavoite ja mittarit 

- Mikä on prosessin tavoite? 

- Miten prosessin toimivuutta kuten asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta 

seurataan ja mitataan? 

 

4. Syötteet ja suoritteet 

- Mitkä ovat prosessin käynnistämiseen tarvittavat syötteet? 

- Mitä prosessin aikaisia syötteitä saadaan toimittajilta? 

- Ketkä ovat prosessin toimittajat? 

- Mitkä ovat prosessin tuottamat suoritteet? 
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5. Prosessikaavio 

- Mitä työvaiheita kuuluu prosessiin?  

- Ketkä osallistuvat prosessiin? 

- Missä vaiheissa prosessia asiakas on mukana? 

- Miten prosessi liittyy tietojärjestelmiin? 

 

6. Liittymät muihin prosesseihin 

- Mikä on ylemmän tason prosessi prosessihierarkiassa? 

- Mitkä ovat muut toimintoketjun prosessit? 

 

7. Vastuut ja tarkennukset? 

- Kuka on prosessin omistaja ja kuka kuuluu prosessitiimiin? 

- Mitkä ovat prosessiin osallistuvien tehtävät ja vastuut? 

- Kuka tekee prosessikaavion sanallisen kuvauksen? 

- Kuka on vastuussa tietojärjestelmätuesta prosessille? 

- Mitä on tuotettu tieto ja mihin sitä käytetään? 

 

 

Prosesseja kuvatessa on tärkeää pitää mielessä, miksi prosessi kuvataan. Tehtävän 

prosessikuvauksen tulee olla tarkoituksenmukainen ja sen on tuotettava hyötyä toiminnalle. 

Prosessin kuvaaminen aloitetaan prosessien tunnistamisella ja kuvattavan prosessin 

valitsemisella. Seuraavassa vaiheessa tehdään päätös prosessin käyttötarkoituksesta ja 

kuvaustasosta, laaditaan kirjallinen dokumentti prosessin perustiedoista, sanalliset 

kuvaukset toiminnoista sekä tehdään prosessikaavio (JUHTA 2012, s.4). Prosessikaavio on 

graafinen kuvaus prosessista, jossa kuvataan prosessin toiminnot, prosessiin kuuluvat roolit 

sekä tiedonkulku eri toimijoiden välillä. Prosessikaaviota voidaan kutsua myös 

vuokaavioksi, jolloin siinä tapauksessa siinä kuvataan usein vain prosessin toiminnot 

tietoineen (Laamanen & Tinnilä 2009, s.124).  
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Kuva 7. Prosessien kuvaamisen eteneminen (JUHTA 2012, s.4) 

 

4.3 Prosessien kuvaamisen vaiheet 

 

Kuvassa 7 on esitetty JHS 152 ohjeistuksen mukaiset prosessien kuvaamisen etenemisen 

vaiheet, jotka alkavat prosessien tunnistamisesta päättyen kuvausten sovittamiseen 

organisaation kokonaisarkkitehtuuriin. JHS 152 ohjeistuksen mukaan prosessien 

kuvaaminen sisältää kuusi vaihetta prosessien tunnistamisvaihe mukaan lukien: 

 

1. Prosessien tunnistaminen 

Lähtökohta prosessien kuvaamiselle on, että organisaation johto tunnistaa prosessit ja että 

prosesseille määritellään omistajat. Prosessin omistajan tehtävä on määritellä prosessin 

alkaminen ja päättyminen. Prosessien tunnistamisen jälkeen ryhmitellään ja nimetään 

organisaation tehtäviä ja tavoitteita toteuttavat prosessit. Prosessin omistaja vastaa prosessin 

kehitystyöstä, sen parantamisesta sekä sen ylläpidosta. Prosessin omistaja kehittää muiden 

prosessiin osallistuvien osapuolten kanssa prosesseja ja ohjeistaa muita niihin liittyvistä 

muutostarpeista. (JUHTA 2012, s.4-5) 

 

2.1 Kuvattavan prosessin valitseminen 

Kun prosessit on tunnistettu, tulee niiden joukosta valita ja rajata kuvattava prosessi. 

Rajauksen avulla huolehditaan, että prosessin alku ja loppu tulee määriteltyä selkeästi. 

Varmistaakseen eheän kokonaisuuden, tulisi kaikki ydinprosessit rajata samalla kertaa sekä 

varmistaa, että prosessi alkaa ja päättyy asiakkaaseen. Prosessia rajatessa tulee ottaa 

huomioon myös rajauksen tarkoituksenmukaisuus ja hallittavuus sekä huomioitava 

käytettävä kuvaustaso. Liian löysän rajauksen vuoksi voi prosessi jäädä liian vaikeasti 

hahmotettavaksi sekä hallittavaksi, toisaalta prosessin liian tiukka rajaus voi estää uuden 

tiedon esilletulon prosessista. (JUHTA 2012, s.4-5)   
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2.2 Käyttötarkoituksen ja kuvaustason päättäminen  

Prosessin omistajan tehtävä on päättää prosessin kuvaustaso. Aluksi on tärkeää selvittää syyt 

prosessin kuvaamiseen sekä prosessikuvauksen käyttötarkoitus, jonka mukaan määrittyy 

prosessikuvauksen taso. Jos kuvauksen käyttötarkoitus on esimerkiksi uuden työntekijän 

perehdyttäminen, on prosessikuvaus tarkempi kuin yrityksen johdon tarpeisiin tehty kuvaus. 

Prosessin kuvaus olisi syytä aloittaa kirjaamalla ylös prosessin perustiedot, sillä tämä 

helpottaa päätöstä prosessin kuvaustason valinnasta. Prosessiin osallistuvien henkilöiden 

vastuut ja tehtävät tulee selvittää ennen mallinnuksen aloittamista. (JUHTA 2012, s.4-5)   

 

 

2.3 Kuvaustapojen ja -välineiden valitseminen 

Kuvaustason valinnan jälkeen tehdään valinta kuvaustavasta ja käytettävistä 

kuvausvälineistä. Perusperiaatteena voidaan pitää, mitä tarkemmalle tasolle prosessia 

kuvataan, sitä muodollisemmiksi kuvaukset muuttuvat. Tämä koskee erityisesti 

prosessikaaviota sekä prosessikuvauksessa esitettyä prosessissa kulkevaa tietoa. Prosessia 

kuvatessa tulisikin miettiä, millainen prosessikaavio on tarkoitus laatia, millainen prosessin 

vaiheistus ja työvaiheet ovat sekä keiden on tarkoitus osallistua prosessin eri vaiheisiin. 

Prosessikuvauksessa tulisi lisäksi huomioida asiakkaan mukanaolo sekä millä tavoin asiakas 

osallistuu prosessiin. Tämän lisäksi tulisi miettiä millä välineillä ja minne prosessikuvaukset 

tulisi dokumentoida. (JUHTA 2012, s.4-5)   

 

2.4 Prosessin kuvaaminen 

Prosessin kuvaaminen aloitetaan kirjaamalla prosessin perustiedot, josta ilmenee prosessin 

kannalta kriittiset asiat. Perustietojen kirjaamisen tarkoitus on selvittää syyt prosessin 

mallintamiseen sekä kirjata prosessiin liittyvät keskeiset tiedot. Prosessikaaviota tehtäessä 

kuvataan kaaviossa kuvatut prosessin eri vaiheet myös sanallisessa muodossa. Tästä selviää 

yksityiskohtaisesti kuvattuna prosessin vaiheet, suoritettavat toiminnot, tehtävät, toimijat, 

alkutilanne ja lopputila. Sanallisen prosessikuvauksen tehtävä on tukea graafista 

prosessikaaviota. (JUHTA 2012, s.4-5)   
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2.5 Kuvausten kokonaisuuteen sovittaminen 

Prosessikuvausten viimeisessä vaiheessa prosessikuvaukset sovitetaan kokonaisuuteen 

liittämällä ne osaksi prosessikarttaa. Viimeistään tässä vaiheessa tulee havaita kaikki 

prosessin liittymäpinnat toisiin prosesseihin. Prosessinomistajan tehtävänä on huolehtia, että 

kaikki prosessit ovat osa organisaation kokonaisarkkitehtuuria ja suurempaa kokonaisuutta 

eikä irrallisia prosessikuvauksia ole olemassa. Prosessinomistajan tehtäviin kuuluu myös 

huolehtia siitä, että eri kuvaustasoilla olevat prosessikuvaukset eivät ole toistensa kanssa 

ristiriidassa, vaikka kaikilla tasoilla ei näytetä kaikkia prosessin vaiheita. (JUHTA 2012, s.4-

5)   

 

5 PROSESSIEN KEHITTÄMINEN  

 

Yrityksen prosesseja kehitettäessä voi tavoitteita olla useita, mutta tavallisesti niissä on 

päämääränä tehostaa toimintaa, parantaa laatua ja palvelutasoa, tehostaa ongelmatilanteiden 

ja poikkeamien hallintaa sekä aikaansaada kustannussäästöjä. Tämä merkitsee usein 

asioiden järjestämistä uudella tavalla, prosessin mitattavuuden parantamista, 

hyväksyntämenettelyiden selkeyttämistä sekä prosessin käytettävyyden ja luotettavuuden 

parantamista. (JUHTA 2012, s.3) 

 

Prosessin kehittämishanke lähtee usein liikkeelle siitä, että prosessissa on havaittu jokin 

ongelma, johon halutaan löytää ratkaisu. Kehittämishankkeen alussa tulee kehitysprojekti 

rajata, ja selvittää millainen kehitysprojekti on kyseessä sekä mitä prosesseja kehitysprojekti 

koskee (Martinsuo & Blomqvist 2010, s.6). Prosessin kehittämisen perusteellisuus vaihtelee 

tapauskohtaisesti perusteellisista kehittämishankkeista pienempiin, jonkin prosessin osa-

alueen kehittämiseen. 

 

Prosessien kehittämisen tulee liittyä aina organisaation muuhun suunnitteluun ja 

kehittämiseen. Kehitystyön onnistuminen edellyttää johdolta selkeää toimeksiantoa, 

tavoitteita ja resursseja muutosten täytäntöön ja käyttöönottoon. Muutosprosessissa on 

tärkeää tunnistaa prosessin luonne, eikä kerralla pyrkiä muuttamaan liikaa. Muutosten pitää 

lisäksi olla hyvin perusteltuja ja niiden läpiviemiseksi tulee varata riittävästi aikaa sekä 

resursseja. (JUHTA 2012, s.3) Prosessien uudelleensuunnittelu tulee kohdistaa 

kokonaisvaltaisten ja asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin prosesseihin. Prosessien kehittämisessä 
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tulee paneutua lisäksi yksittäisten toimintojen, henkilökohtaiselle tasolle saakka vietyjen 

muutosten vaikutuksiin (Kiiskinen ym. 2002, s.30).  

 

Organisaation sujuvan yhteistyön vuoksi, tulee prosessien olla hyvin mallinnettuja, sillä vain 

silloin on tietämyksen siirtyminen tehokkaasti jaettavissa. Prosessit ovat usein riippuvaisia 

tietojärjestelmistä ja niiden toimivuudesta. Toiminta prosesseissa tuottaa tietoa 

tietojärjestelmiin ja tämän pohjalta voidaan prosessin toimivuutta ja tehokkuutta analysoida. 

(Laamanen & Tinnilä 2009, s.29) 

 

Laivanrakennusprojektin yksi tärkeimmistä elementeistä suunnittelun ja tuotannon 

yhteistyössä on muutostenhallintaprosessin toimivuus. Projektin aikana tapahtuu muutoksia 

monestakin eri syystä kuten: Tilaajan vaatimukset muuttuvat, arkkitehti vaatii muutoksia, 

luokituslaitoksen ja viranomaisen vaatimukset saavat aikaan muutoksia. Myös erilaiset 

suunnitteluun liittyvät asiat, kuten: suunnitteluvirheet, myöhästynyt suunnittelu tai 

materiaalitoimitukset saavat aikaan muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan. Nopea 

reagointi ja hyvä kommunikointi suunnittelun ja tuotannon välillä on avainasemassa 

viemään muutokset mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti läpi. (Gasparotti 

2006, s. 539) 

  

5.1 Nykytilan kartoitus ja prosessien toimivuuden arviointi 

 

Yrityksen nykyistä toimintaa palvelevien prosessien kehittäminen vaatii nykytilan 

analysointia kehittämistarpeiden havaitsemiseksi, tavoitteen asettamista sekä mallintamista 

niin, että jokainen voi tunnistaa kehittämistyön vaikutukset omassa työssään. Kun nykytilan 

analysointi on tehty, voidaan seuraavaksi laatia käytännön suunnitelma tavoitetilan 

saavuttamiseksi. (Luukkonen ym. 2012, s.31) 

 

Prosessin toimivuuden arviointi kuuluu osana prosessin nykytilan kartoitusta. Parhaaseen 

lopputulokseen päästään, kun arvio teetetään sekä asiakkaalla että oman henkilöstön kesken. 

Asiakasarvion avulla pyritään löytämään prosessista ne työvaiheet, jotka aiheuttavat 

asiakastyytymättömyyttä prosessin lopputuotoksessa. Asiakasarvioinnissa pyydetään 

asiakasta tekemään arvio prosessin tärkeimmistä tuloksista, niiden ominaisuuksista sekä 
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arviointikriteereistä. Tämän pohjalta prosessin toimivuutta ja merkitystä asiakkaalle aletaan 

mitata asetettujen mittareiden avulla. (Lecklin 2002, s.151) 

 

Asiakaspalautteen jatkuva seuranta ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen ovat prosessin 

kehittämisen ehdottomia edellytyksiä, sillä yrityksen toiminta voi jatkua vain, jos asiakkaat 

ovat tyytyväisiä ja valmiit maksamaan riittävän hinnan yrityksen tuotteista. 

Asiakaspalautetta pyydettäessä olisi hyvä pyytää asiakkaalta myös arvio itse prosessista. 

Asiakas näkee prosessin eri tavalla kuin toteuttava organisaatio, sillä asiakas arvioi prosessin 

toimivuutta yleensä lopputuloksen näkökulmasta. Asiakas vastaanottaa prosessin suoritteena 

syntyneen tuotteen, jonka laatua asiakas arvioi eikä häntä useinkaan kiinnosta prosessin 

kustannukset eikä sisäinen tehokkuus, jos ne eivät vaikuta lopputuotteen laatuun. 

Asiakasarvioinnista voidaan kuitenkin tehdä johtopäätöksiä niistä prosessin työvaiheista, 

jotka aiheuttavat asiakastyytymättömyyttä lopputuotteessa. Asiakasarvioinneissa pyydetään 

asiakasta arvioimaan prosessin tärkeimmät tulokset, niiden ominaisuudet sekä 

arviointikriteerit, jonka jälkeen näille asetetaan mittarit ja tuloksia sekä niiden merkitystä 

asiakkaalle arvioidaan näiden mukaan. (Lecklin 2002, s.159-161). 

 

Tehtäessä sisäinen arvio yrityksen prosesseista, tehdään se samoin kuin asiakasarvio. Siinä 

prosessin kehitystiimi arvioi prosessia asiakkaan näkökulmasta. Tämän lisäksi se arvioi 

prosessin tuotosta sekä prosessin sisäistä tehokkuutta yrityksen näkökulmasta. Jos prosessi 

sisältää useita osaprosesseja, voivat osaprosessien sisäiset asiakkaat antaa arvion edellisen 

vaiheen tuloksista, jossa he numeroarvioinnin lisäksi voivat haastattelussa kertoa mikä osa-

alue prosessissa heidän mielestään toimii ja mikä ei. Sekä asiakkaan arvio, että oma arvio 

otetaan huomioon prosessin kokonaisarviota tehtäessä. Näiden yhteisvaikutus määrittelee 

prosessin kunnon ja korostaa kehitystiimille kehittämistä vaativat painopistealueet. (Lecklin 

2002, s.163-164) 

 

5.2 Prosessin suorituskyvyn mittaaminen 

 

Prosessien suorituskyvyn mittaamisen avulla on tarkoituksena saada käsitys siitä, mitä 

prosessissa on todella tapahtumassa, sillä jos prosessia ei pystytä mittaamaan, sitä ei voida 

myöskään ohjata, jos prosessia ei voida ohjata ei sitä voida myöskään johtaa eikä hallita. 

(Lecklin 2002, s.174). Mittaamisessa ilmiöt puetaan tunnuslukujen muotoon ja 
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organisaatiota johdetaan näiden perusteella mielipiteiden ja intuitioiden sijaan. 

Tunnuslukujen käyttö mahdollistaa ilmiöiden analysoinnin pelkän palautteen keräämisen 

sijaan. Numerot paljastavat armottomasti toiminnan tehottomuuden ja jättää vähän tilaa 

selittelyille. Toisaalta tunnuslukujen antaman informaation hyödyllisyyden ratkaisee niiden 

tulkitseminen. Lukuja on helppo tulkita väärin joko tahattomasti tai tahallisesti, jos 

systeemin ymmärrys ei ole riittävän hyvällä tasolla. Organisaation tehokkuutta voidaan 

mitata monesta näkökulmasta, esimerkiksi talouden, tehokkuuden, asiakastyytyväisyyden ja 

motivaation näkökulmista. Tällöin puhutaan organisaation strategisista tunnusluvuista ja 

niitä mitataan parantaaksemme ja kehittääksemme organisaation tuloksellisuutta. 

(Laamanen 2002, s.149-152) 

 

Prosessin suorituskykyä voi jäsennellä eri tavoin eri tunnuslukujen pohjalta. Laamanen jakaa 

prosessin suorituskykyä seuraavien teemojen mukaan: 

 

Aika 

Läpimenoaika on yleisimpiä prosessin tunnuslukuja. Tähän on syynä se, että läpimenoajan 

lyhentyessä kustannukset laskevat, virheet vähenevät, asiakastyytyväisyys paranee ja 

reagointinopeus lisääntyy. Toimitusajan täsmällisyyttä voidaan pitää myös aikaan liittyvänä 

tunnuslukuna. Asiakaan näkökulmasta katsottuna on tärkeää tietää milloin asiakas saa 

tuotteensa, jotta hän voi suunnitella omaa ajankäyttöään ja toimintaansa tämän tiedon 

pohjalta. Tässäkin tapauksessa lyhyt läpimenoaika helpottaa toimitusajankohdan 

ennustamista. Prosessien toimitustäsmällisyyden voidaankin ajatella mittaavan parhaiten 

organisaation toimintaa. Toimitustäsmällisyydellä tarkoitetaan sitä, että asiat tapahtuvat 

asiakkaalle annettujen lupausten mukaisesti. Kolmas aikaan liittyvä, yleisesti käytössä oleva, 

tunnusluku on prosessien joustavuus. Tässä mitataan muutosten läpimenoaikaa 

organisaatiossa siitä hetkestä, jolloin muutoksen tarve on havaittu. (Laamanen 2002, s.153-

154) 

 

Raha 

Puhuttaessa rahasta prosessien yhteydessä, tarkoitetaan usein kustannuksia, joita prosessi 

synnyttää. Normaalisti organisaation kustannukset kerätään kustannuspaikoille ja lasketaan 

yhteen osastoittain. Prosessin kustannukset eivät selviä tällä tavoin laskien, vaan tätä varten 

tulisi olla laskentajärjestelmiä, jotka pystyvät kohdentamaan työ-, kone-, tila-, materiaali-, 
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energia-, yleis-, investointi- ja pääomakustannukset prosessille. Edellä mainittujen lisäksi 

tärkeä rahaan liittyvä tunnusluku on pääoman sitoutuminen prosessiin, jota mitataan 

tavallisesti tuotanto-organisaatioissa erilaisilla kiertonopeuksilla. Palveluorganisaatioissa 

pääoma on sitoutunut usein tiloihin ja laitteisiin, eikä sen perusteella voi kovin helposti tehdä 

johtopäätöksiä prosessin tilasta. (Laamanen 2002, s.154-155) 

 

 

Määrät 

Rahan lisäksi organisaatioiden toiminnassa mitataan perinteisesti erilaisia määriä. 

Mittaamisen subjektina voi olla mm. tuotteiden, poikkeamien, palvelujen, reklamaatioiden 

tai tapaturmien määrä. Usein nämä vielä luokitellaan jollain tavalla ja sillä pyritään 

ymmärtämään laadullisia piirteitä, sillä pelkkä lukumäärä antaa usein liian yksioikoisen 

kuvan tilanteesta. (Laamanen 2002, s.155) 

 

Fyysiset ominaisuudet 

Tuotteisiin, prosessiin, materiaaleihin, komponentteihin, koneisiin, laitteisiin ja ympäristöön 

liittyvät fyysiset ominaisuudet, joita yleensä mitataan jollain standardoidulla mittaustavalla.  

Mittauksen haasteena voidaan pitää mittaustarkkuuden ylläpitämistä, jossa virhelähteenä 

toimii mittalaitteen lisäksi, mittauksen suorittaja ja ympäristöolosuhteiden mahdolliset 

muutokset. (Laamanen 2002, s.155) 

 

Sidosryhmien näkemykset 

Yleisiä asiakastyytyväisyyden tai henkilöstötyytyväisyyden mittauksia ei voi useinkaan 

käyttää prosessien suorituskyvyn mittaukseen. Mittausten tulee olla kohdennettuja, jonkin 

tietyn asiaan mittaamiseen ja ne tulee tehdä melko pian jonkin mitattavan tapahtuman 

jälkeen. Näiden pohjalta voidaan korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyä lyhyellä viiveellä. 

(Laamanen 2002, s.156) 

 

Lecklinin mukaan, prosesseille tulisi olla omat mittarinsa, jotka mittaavat juuri kyseiselle 

prosessille ominaisia asioita. Yhteistä hyville prosessimittareille on kuitenkin seuraavat 

ominaisuudet: Mittarin on oltava luotettava, yksiselitteinen, helppokäyttöinen ja helposti 

ymmärrettävä, oikeudenmukainen, edullinen, nopea ja sillä on mitattava oleellisia asioita. 

Mittareita ei myöskään saa asettaa liikaa ja niiden pitää mitata prosessille oleellisia ja tärkeitä 
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asioita. Hyvä mittari pyrkii ennustamaan tulevaisuutta, se ennakoi ja ohjaa prosessia oikeaan 

suuntaan. Mittareiden kohdalla tulee muistaa, että mittarit eivät ole ikuisia. Niiden 

toimivuutta tulee arvioida säännöllisin väliajoin ja prosessin muuttuessa tulee mittarit 

päivittää vastaamana prosessia. (Lecklin 2002, s.173) 

 

Prosessissa voidaan mitata sen tuotoksia, syötteitä sekä itse prosessin toimivuutta. Sen tulisi 

mitata prosessin todellista suorituskykyä, ottaen huomioon eri sidosryhmien tarpeet ja antaa 

luotettavaa tietoa yrityksen johdolle siitä, miten toimintaa tulisi kehittää. Vaikka syötteiden 

(esim. raaka-aineet) ja tuotosten (valmiit tuotteet) mittaamisessa käytetyt mittarit toimivat 

diagnostiikkamittareina, joiden avulla päästään pureutumaan prosessin ongelmiin, on niiden 

mittaaminen jälkijättöistä eivätkä ne anna ajantasaista ohjaustietoa prosessin ohjaamiseen.  

(Martinsuo & Blomqvist 2010, s.16) 

 

Alla esimerkkejä prosessimittareista (Martinsuo & Blomqvist 2010, s.16): 

 

Syötteisiin liittyvät mittarit: 

- resurssit: Henkilöt, käytettävissä olevat työtunnit, materiaalikustannukset, 

kapasiteetti 

- prosessin syötteiden tasalaatuisuus 

 

Prosessiin liittyvät mittarit: 

- läpimenoaika 

- aikataulun ja budjetoitujen kustannusten toteuma 

- saanto 

- prosessin tehokkuus  

- resurssien käytön suunnitelmallisuuden toteutuminen 

- Takaisinmaksuaika 

- poikkeamien hallinta, muutosten määrä 

- uusien tuotteiden osuus liikevaihdosta 

- suunnittelutyön laatu 

 

Tuotoksiin liittyvät mittarit: 

- tuotteiden kappalemäärä 
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- tuotteista saadut tulot 

- tuotteiden laatu 

- tuotteen lanseerausajankohta. 

 

5.3 Kehitettävien prosessien valinta 

  

Prosessien suorituskyvyn mittaamisen jälkeen valitaan niiden joukosta ne prosessit, joihin 

kehittämistoimenpiteet kohdistetaan ensimmäisenä. Yksi keino tähän on tehdä prosesseille 

kuntotesti, jossa prosesseja tarkastellaan yhdistämällä asiakaspalautetta ja organisaation 

omaa arviota ja vertaamalla sitä yrityksen menestyksen kannalta tärkeisiin tekijöihin. 

Kuntotestissä voidaan mitata esimerkiksi seuraavia asioita: 

 

- kustannustehokkuutta 

- laatuongelmia 

- asiakastyytymättömyyttä 

- toimitusaikojen pitävyyttä 

- läpimenoaikaa 

- muutosten hallintaa 

- ympäristöongelmia 

- dokumentointia 

- tietojärjestelmätukea 

- henkilöstön ammattitaitoa 

- kriittisyyttä 

 

Kuntotestissä prosessit arvioidaan numeerisesti esimerkiksi antamalla niille arvosana 1-5,  

ja arvosanan pohjalta päästään prosesseja vertaamaan toisiinsa. Mitattavia ominaisuuksia 

voidaan painottaa eri painoarvoilla, jos katsotaan että tämä on tarpeellista. Kehitettävien 

prosessien kehittämisjärjestys määräytyy kuntotestin tulosten mukaan, mutta kehittämistä 

määriteltäessä tulisi ottaa huomioon myös muita asiaan vaikuttavia tekijöitä, kuten:  

 

- Millaisia kustannusvaikutuksia prosessilla on ja onko prosessia uudistamalla ja 

kehittämällä mahdollista saada karsittua kustannuksia? 
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- Onko asiakastyytyväisyyden tasoa mahdollista nostaa prosessia muuttamalla ilman 

riskiä, että asiakastyytyväisyys aleneekin sen lisääntymisen sijaan? 

- Onko prosessin muuttamisessa riski, että sillä on negatiivista vaikutusta muihin 

prosesseihin esimerkiksi lisääntyvinä kustannuksina? 

- Millaisia vaikutuksia prosessin muutoksesta on työympäristöön ja organisaatioon ja 

onko henkilöstö valmis näihin muutoksiin? 

- Onko prosessin ajallista kesto mahdollista lyhentää ja onko virheiden lukumäärää 

mahdollista vähentää? (Lecklin 2002, s.165-166) 

 

5.4 Prosessianalyysi 

  

Prosessianalyysin tarkoituksena on käydä lävitse nykytilan kartoitusvaiheessa kerättyä 

tietoa, ja tämän pohjalta tarkoituksena on luoda suunnitelmat valittujen prosessien 

parantamiseksi. Prosessia tarkastelemalla ja analysoimalla on tarkoituksena löytää yrityksen 

tarpeisiin parhaiten soveltuva toimintatapa. Prosessien analysointiin soveltuu Lecklinin 

mukaan parhaiten helppokäyttöiset perustyökalut:  

 

- Kehitystiimin ja muiden henkilöiden kokemusten hyödyntäminen, jossa luovan 

aivoriihen avulla pyritään saamaan aikaan mahdollisimman paljon ideoita prosessin 

kehittämiseksi. Luovan vaiheen jälkeen esiin tuodut ideat ryhmitellään ja 

arvioidaan sekä priorisoidaan. (Lecklin 2002, s.205) 

- Prosessikaavion ja -kuvauksen analysointi, jossa prosessikaaviota ja 

prosessikuvausta analysoimalla voidaan selvittää prosessin lisäarvoa 

tuottamattomat työvaiheet, missä kohtaa prosessia syntyy viivettä ja mahdollisia 

virheitä, tehdäänkö mahdollisesti turhia asioita ja voitaisiinko joitain vaiheita 

yksinkertaistaa tai nopeuttaa. (Lecklin 2002, s.168) Prosessikaaviota tutkimalla ja 

vertaamalla sitä organisaation todelliseen toimintaan voidaan havaita suunnitelmien 

ja todellisuuden väliset eroavaisuudet. Prosessikaaviota ja –kuvausta tutkimalla on 

mahdollista havaita mm. miten tavoitteeseen ja tulokseen tähtäävät ketjut kulkevat 

läpi prosessin ja kuinka osallistujien välisen tiedonkulun on suunniteltu menevän. 

Kaaviosta on mahdollista tunnistaa asioiden etenemistä jarruttavat tekijät ja 

tunnistaa rajapintojen toimivuuden ongelmia. Tarkkailemalla prosessin kulkua 

prosessikaaviosta, voidaan havaita arvoa tuottamattomia työvaiheita ja tunnistaa 
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prosessin yksinkertaistamisen mahdollisuudet. Kaavion analysointi auttaa myös 

tunnistamaan mahdollisia yrityksen sisäisiä- sekä asiakasrajapintaongelmia. (Riutta 

2018, s.1-5) 

- Prosessin kustannusrakenteen selvittäminen. Määrittämällä, mittaamalla ja 

analysoimalla voidaan prosessin laatukustannusten aikaansaajat saada selville ja 

huomioida prosesseja kehittäessä. (Lecklin 2002, s.168) 

- Benchmarking. Siinä organisaation toimintaa verrataan muiden vastaavien 

organisaatioiden toimintaan. Vertailun avulla pyritään löytämään oman prosessin 

vahvuudet ja kehittämistarpeet kilpailijoihin verrattuna ja asettamaan tavoitteita 

tulevalle toiminnalle tämän tiedon pohjalta. Benchmarking voi kohdistua 

tuotteeseen, strategiaan tai prosessiin ja vertailuja voidaan tehdä sekä suorituskyvyn 

että vertailukohteen ominaisuuksien pohjalta. (Lecklin 2002, s.168) 

       

5.5 Prosessien parantaminen 

 

Lähtölaukaus prosessien parantamiselle voi tapahtua erinäisistä syistä. Organisaatioon 

hankittava uusi tietojärjestelmä voi vaatia prosessien määrittelyä ja mahdollistaa samalla 

toimintaprosessien parantamisen. Prosessien kehittämisen tarve voi toisaalta johtua siitä, että 

on tunnistettu jokin ongelma, jota ratkaistaessa kehitetään samalla organisaation 

toimintamalleja. Kolmas harvinaisempi tapa on, että organisaatiossa tunnistetaan 

parantamista kaipaavat prosessit ja tietoisesti lähdetään parantamaan niitä (Laamanen 2002, 

s.202-206). Laamasen mukaan prosessien parantamiseen on kehitetty suuri määrä erilaisia 

konsepteja, joissa kaikissa on saman tyyppisiä piirteitä. Näille on tyypillistä prosessien 

kuvaaminen, prosessien mittaaminen, mittausten analysointi ja kehitettyjen ratkaisujen 

testaaminen. Nämä piirteet voidaan kiteyttää Demingin ympyrään (kuva 8), jota voidaan 

pitää maailman tunnetuimpana kehittämiskonseptina. 
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Kuva 8. Demingin ympyrä. (Karjalainen 2015) 

 

 

Parannussuunnitelma (Plan) 

Kun prosessin ongelmat on määritelty ja analysoitu on vuorossa uuden toimintatavan 

suunnitteleminen. Prosessiin parannussuunnitelmaan voi sisältyä esimerkiksi seuraavia 

asioita (Lecklin 2002, s. 217): 

 

Parannustavoitteet, kuvaavat prosessin tavoitetilaa. Siinä kuvataan, mitä halutaan parantaa, 

raja-arvot parantamiselle ja kuinka tavoitteiden saavuttamista voidaan mitata ja valvoa. 

Parannusprosessin onnistumiseksi, nämä asiat tulisi olla kaikkien prosessiin osallistuvien 

tiedossa. 

 

Uusi prosessikuvaus, joka koostuu sanallisesta prosessin yleiskuvauksesta, 

prosessikaaviosta työvaiheineen sekä johtamisjärjestelmästä, jossa on mainittu ja kuvattu 

prosessin omistajan ja tiimin tehtävät sekä vastuut. 

 

Pilottiprojektin toteutussuunnitelma. Mikäli parantamisprosessi päätetään käynnistää 

pilottiprojektilla, tulee parannussuunnitelman sisältää suunnitelma tämän toteuttamiseksi. 

 

Vastuut ja aikataulut. Parannussuunnitelmassa tulee olla selkeästi kirjattuna vastuuhenkilöt 

sekä aikataulu toimenpiteiden toteuttamiseksi. 
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Prosessin mittaus ja seurantavaatimukset. Avainmittarit tulee olla selkeästi määritelty 

prosessin parannussuunnitelmassa. Siitä tulee selkeästi käydä ilmi, miten mittareita 

seurataan, kuinka niiden antama tieto kerätään ja raportoidaan sekä kenellä tätä tietoa jaetaan 

ja kuka on vastuussa sen jakamisesta. 

 

Resurssisuunnitelmassa arvioidaan prosessin parantamisen taloudelliset vaikutukset, 

kustannukset, tuotot ja rahoitustarve. Siinä arvioidaan taloudellisten resurssitarpeiden lisäksi 

myös tarvittavat henkilöresurssit, koulutusvaatimukset sekä tarvittavat tukijärjestelmät ja 

laitteet.  

   

Ratkaisun testaaminen (Do) 

 

Prosessiin tehtävät merkittävät muutokset tulisi testata pilottiprojektin avulla ennen niiden 

käyttöönottoa. Pilotin avulla pyritään selvittämään onnistumisen edellytykset, testaamaan 

prosessin toimivuutta ja suorituskykyä sekä varmistamaan tuotteen ja laadun parantuminen. 

Pilottiprojektia valitessa olisi tärkeää löytää projekti, jonka avulla voidaan mahdollisimman 

kattavasti testata kehitystyön keskeisimmät vaikutukset. Pilotin tulisi olla todellinen, siinä 

tulisi esiintyä prosessin pääasiallinen toiminta sekä toistuvimmat ja tärkeimmät työvaiheet. 

Sen tulisi kuitenkin olla samanaikaisesti pieni ja ketterä, sillä pilottivaiheen aikana voidaan 

vanhaa ja uutta toimintamallia joutua käyttämään rinnakkain ja raskas pilottiprojekti voidaan 

silloin kokea liian raskaaksi ja resursseja kuluttavaksi. Pilottiprojektia ei myöskään saisi 

käynnistää yrityksen toiminnan kannalta kriittisestä toiminnosta, koska sen epäonnistuminen 

ei saa lamaannuttaa yrityksen normaalia toimintaa. 

 

Pilottiprojektin toteuttaminen suoritetaan käyttöönottosuunnitelman mukaan 

samanaikaisesti testaten sen toimivuutta. Pilottiprojektia suorittaessa on tärkeää sen tarkka 

seuranta ja dokumentointi. Tavoitteiden saavuttamisen ja aikataulussa pysymisen lisäksi 

kirjataan ylös sen aikana ilmenneet ongelmat ja käyttöönottovaikeudet. Mittausten jälkeen 

tulokset analysoidaan huolellisesti ja jos tulokset eivät tyydytä, ratkaistaan ongelmat ennen 

varsinaista käyttöönottoa. Pilotista saatujen kokemusten perusteella tehdään prosessiin 

tarvittavat muutokset, ohjeistukset ja koulutustarpeet tarkastetaan ja päivitetään. Tämän 

jälkeen voi uusitun prosessin käyttöönotto alkaa. (Lecklin 2002, s.219) 
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Uudistetun prosessin käyttöönotto (Do) 

 

Toteuttaessa suurehkoja muutoksia olisi siitä laadittava erillinen käyttöönottosuunnitelma, 

jossa on kuvattu esimerkiksi seuraavia osa-alueita (Lecklin 2002, s.220): 

 

- prosessin dokumentointi 

- käyttöönoton kuvaus 

- käyttöönotto toimipaikoittain ja osastoittain 

- vastuunjako 

- aikataulu 

- välitavoitteet ja tarkastuspisteet 

- mittaus ja palautteen kerääminen 

- resurssivaatimukset 

- koulutus 

- tukitoimenpiteet. 

 

Käyttöönottosuunnitelma sisältää samoja asioita kuin parannussuunnitelma ja se voi olla 

myös osa sitä. Erillinen käyttöönottosuunnitelma on yleensä yksityiskohtaisempi 

esimerkiksi työohjeiden ja dokumentoinnin osalta. Onnistuakseen käyttöönoton tulisi 

Lecklinin mielestä ottaa seuraavat asiat huomioon: 

 

- Prosessinomistaja ja –johto tulisi saada sitoutettua uuteen toimintamalliin ja heidät 

tulisi saada antamaan tukensa ja osallistumisensa muutosvaiheeseen.   

- Prosessiin osallistuva henkilöstö tulisi saada mukaan mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. Lisäksi prosessitiimin ulkopuolisille henkilöstölle tulisi antaa 

mahdollisuus vaikuttaa muutosprosessin onnistumiseen ja heitä tulisi muistaa 

informoida hyvissä ajoin tulevista muutoksista. 

- Tiimille tulisi laatia asianmukainen valmennusohjelma, jonka mukaan se koulutetaan 

uuden toimintamallin käyttöön. 

- Muutosvastarintaan tulisi kiinnittää huomiota. Muutosta aktiivisesti vastustavat 

henkilöt tulisi saada mukaan hakemaan yhteistyömuotoja, passiivisesti muutosta 

vastustavat henkilöt tulisi paljastaa, etsiä vastustuksen syyt ja rohkaista heitä 

muutokseen. 
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- Tulisi pyrkiä nostamaan esiin muutosta edistäviä tekijöitä, tuomalla esiin uuden 

toiminnan etuja ja käytössä olevan epäkohtia sekä tukemalla riittävästi muutokselle 

halukkaita henkilöitä valmennuksen muodossa. 

- Liian suuria kerralla toteutettavia muutoksia tulisi välttää, sillä henkilöstölle tulee 

antaa aikaa valmistautua muutokseen.  

- ”keihäänkärki” –strategian hyödyntäminen. Siinä toteutus aloitetaan sellaisesta 

ryhmästä, joka on myötämielinen muutokselle. Sieltä kerätyt positiiviset kokemukset 

auttavat muutoksen levittämistä myös muille.  

- Palautteen antamisen on tapahduttava nopeasti, oli kyseessä sitten positiivinen tai 

negatiivinen palaute 

- Kehitystyössä pitää olla kärsivällinen, sillä tulokset syntyvät viiveellä. Muutoksen 

vaikeusaste määrittelee, kuinka kauan uuden oppiminen ja tulosten parantuminen 

kestävät.  

- Muutokselle tulee antaa näkyvyyttä. Kommunikoinnin ja viestinnän tulee toimia, 

jotta hyviä suorituksia ja menestystarinoita voidaan dokumentoida ja niistä voidaan 

tiedottaa yrityksessä sisäisesti. 

- Käyttöönottokynnys on saatava matalaksi. Tähän voidaan vaikuttaa hyvällä 

dokumentoinnilla ja asianmukaisella koulutuksella sekä valmennuksella. 

- Koulutusta ja tukea on oltava riittävästi, sillä tämän puute voi johtaa siihen, että tuen 

puute pulmatilanteissa voi johtaa paluuseen vanhoihin tuttuihin toimintatapoihin. 

- Käyttöönoton jälkeinen prosessin seuranta tulee järjestää. Sen avulla voidaan 

havaita, toimiiko prosessi suunnitelmien mukaan ja ovat henkilöt omaksuneet uudet 

toimintatavat. 

 

Prosessin mittaaminen ja ohjaaminen (Study) 

 

Käyttöönottovaiheen aikana on prosessiin kytkettävä yrityksen laatujärjestelmän mukainen 

mittaus- ja ohjausjärjestelmä. Prosessin suoritteita, välituloksia ja toimintaa tulee valvoa 

valittujen mittareiden avulla ja tiedot tulee kerätä tietojärjestelmiin niiden analysointia 

varten. Asiakaspalaute tulee myös kerätä talteen ja sen pohjalta tehdä tarvittaessa korjaavia 

toimenpiteitä prosessiin. Prosessia tulee myös auditoida säännöllisesti ennalta määritellyn 

suunnitelman mukaan. Myös johdon tekemät katselmukset ovat tärkeä osa prosessin 

ohjausta (Lecklin 2002, s.222).  
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Myös Laamanen korostaa muutosten edistymisen mittaamista sanoen, että jos asioita ei 

seurata, on niillä taipumusta pikkuhiljaa hävitä asioille, joita seurataan. Hän on tunnistanut 

neljä erilaista tapaa seurata ja mitata muutoshankkeen edistymistä: 

 

Panosten käytön seuraaminen. Hänen mukaansa ensimmäinen tapa on seurata kustannuksia, 

työaikaa tai muita panoksia, sillä jos projektille ei synny kustannuksia, ei ole mahdollista 

myöskään saada aikaan tuloksia. Mittaustavan heikko puoli on siinä, että se painottaa kuluja 

hyötyjen sijaan. Luonnollisinta olisi tietysti seurata tuloksia, mutta ongelmana siinä on se, 

että tulokset tulevat usein ohjauksen kannalta liian myöhään esille. 

 

 Aikaansaannosten ja aikataulun raportointi. Kehittämishankkeessa voidaan mitata 

raportoitujen prosessikuvausten, työkalujen, mallien ja tehtyjen parannusten määrää. 

Menetelmän heikko puoli on siinä, että edellä mainittujen mittaaminen on vain edistymisen 

mittaamista, eikä lopullisen tavoitteen mittaamista, johon ihmiset sen usein mieltävät. 

Prosessien kehittämisen todellinen tavoitehan on suorituskyvyn parantaminen, ei 

prosessikuvausten eikä uusien toimintamallien tekeminen. Isoja hankkeita pidetään usein 

hallinnassa aikaansaannosten ja aikataulujen yhteisseurannan avulla. Kun raportoinnissa 

esitetään asioille vastuuhenkilöt, aikaansaannokset ja päivämäärät, on niiden pohjalta 

helpompi havainnoida toimenpiteiden puutteellisuus ja puuttua niihin tarvittaessa. 

Toimintamallien käyttöä on mahdollista seurata myös auditoinnin avulla, jolloin muutoksen 

läpimenon tunnuslukuna on poikkeamien lukumäärä ja niiden vakavuus. 

 

Ihmisten näkemysten kerääminen. Laamasen mukaan on tärkeää kerätä ihmisten näkemykset 

muutosprojektin edistymisestä, koska hänen mielestään projekti saa silloin ansaitsemansa 

huomion. Tämän voi tehdä esimerkiksi neljä kertaa vuodessa tehtävällä kyselyllä, jossa 

kerätään sekä johtoryhmän että organisaation muiden henkilöiden käsitykset projektin 

edistymisestä. Kyselyn väittämät pisteytetään ja jos jokin tunnusluku osoittaa selviä 

heikentymisen merkkejä, saa se aikaan keskustelua asian korjaamiseksi. 

 

Tulosten ja vaikutusten mittaaminen. Neljäntenä vaihtoehtona on Laamasen mielestä mitata 

muutosprojektista syntyneitä tuloksia ja vaikutuksia tarkkailemalla parannusten tai 

toimintatapojen muutosten lukumääriä. Lukumäärien seurannan lisäksi, muutoksia voidaan 

painottaa jollakin kriteerillä tai muuten arvioida tulosten vaikutusta prosessin 
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suorituskykyyn tai organisaation tavoitteisiin, kuten onko läpimenoaika lyhentynyt, ovatko 

kustannukset alentuneet tai onko asiakastyytyväisyys parantunut.  

Yleensä tällaisille mittauksille puuttuvat järjestelmät ja ne on organisaation kehitettävä 

osana muutosprojektia. (Laamanen 2002, s.267-269) 

 

Prosessien jatkuva kehittäminen 

 

Prosessien kehittäminen ei pääty uudistetun prosessin käyttöönottoon. Sisäisten 

laatumittareiden antamaa informaatiota ja asiakkailta saatua palautetta tulee seurata 

jatkuvasti ja tarvittaessa tulee kehitysprosessi aloittaa taas alusta. Prosessinomistaja vastaa 

prosessin suorituskyvyn valvonnasta ja hänen tehtäviinsä kuuluu mm. tarkkailla onko 

prosessi nopeutunut, on prosessin aikana tehtävät virheet vähentyneet, onko 

parantamistavoitteet saavutettu ja onko asiakastyytyväisyys lisääntynyt. Prosessinomistaja 

myös vastaa asiakkaiden tarpeiden ja muutosten ymmärtämisestä sekä niiden mahdollisista 

vaikutuksista prosessiin. Prosessien kehittäminen on tärkeä osa organisaation laadun 

kehittämisessä ja muutosten toteuttamisessa. Tulosten aikaansaamiseksi tulee johdon ja 

yrityksen avainhenkilöiden sitoutua ja osallistua aktiivisesti toiminnan kehittämiseen, jonka 

jälkeen prosessit ja niitä tukevat järjestelmät uudistetaan. Vasta kun prosessiin osallistuvat 

henkilöt on koulutettu ja saatu täysipainoisesti mukaan kehitystyöhön, voidaan 

kehittämistyöltä alkaa odottaa tuloksia.  (Lecklin 2002, s.223-226). 
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6 PERUSSUUNNITTELUPROSESSIN KEHITTÄMINEN 

KOHDEYRITYKSESSÄ – KYSELYN TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa käsitellään käytettyä tutkimusmenetelmää perussuunnitteluprosessin 

nykytilan selvittämiseksi. Luvussa kuvataan tutkimusasetelmaa, rakennetta ja haastatteluun 

osallistunutta joukkoa sekä aineiston keruumenetelmää. Tutkimusmenetelmän kuvaamisen 

lisäksi kappaleessa kuvataan kyselyn kysymysten sisältöä aihepiireittäin sekä mihin 

kysymykseen aihepiirin valinnalla haetaan vastausta. 

 

6.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kyselytutkimus, jonka avulla pyrittiin keräämään 

laivanrakennusprojekteihin osallistuvilta tai osallistuneilta suunnittelijoilta heidän 

käsityksensä prosessin nykytilasta. Kyselytutkimus suoritettiin Webropol –ohjelmalla, jonka 

avulla vastaajalle esitettiin väittämiä, joihin hän otti kantaa valitsemalla vastauksista sen, 

joka mielestään kuvasi väittämää parhaiten. Väittämät muodostettiin 

kirjallisuustutkimuksessa esille tulleiden sekä havaintojen perusteella merkille pantujen, 

prosessin toimivuuden kannalta tärkeiden asioiden ympärille ja niiden sisältö käytiin läpi 

organisaation johdon sekä diplomityön ohjaajan kanssa. 

 

Tutkimuksen perusjoukoksi valikoitui 37 suunnitteluosaston henkilöä, jotka osallistuvat tai 

ovat osallistuneet laivanrakennusprojektin perussuunnitteluprosessiin. Perusjoukon 

suhteellisen pienestä koosta johtuen, tutkimus suoritettiin kokonaistutkimuksena ja kysely 

lähetettiin kaikille näille 37 henkilölle mahdollisimman kattavan määrällisen tiedon 

saamiseksi. Perusjoukko koostui pääosin yhtiön omista suunnittelijoista sekä muutamasta 

ns. In-House suunnittelijasta, jotka ovat työskennelleet yrityksessä jo vuosia ja näin ollen 

heidät voidaan rinnastaa tässä yhteydessä yrityksen omiin suunnittelijoihin. Kyselylinkki 

saatesanoineen lähetettiin vastaajille sähköpostilla ja sitä kautta vastaajat pääsivät 

vastaamaan kyselyyn. Vastausaikaa kyselyyn vastaamiseen annettiin 2,5 viikkoa, jonka 

jälkeen kyselylinkki sulkeutui. Muistutusviesti kyselyyn vastaamisesta lähetettiin kahdesti 

kyselyn aikana ja tämä sai aikaan aina muutaman vastaajan lisääntymisen. Kyselyyn 

vastanneiden määrä oli lopulta 31 henkilöä, jonka perusteella kyselyn vastausprosentti oli 

84%.  
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6.2 Sisällön kuvaus 

 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää yhtiön suunnittelijoiden näkemystä 

perussuunnitteluprosessin kehittämistä vaativista osa-alueista. Kysely lähetettiin 

projekteihin osallistuville / osallistuneille suunnittelijoille, joilla on yhtiön paras näkemys 

prosessin nykytilasta. Kysely koostui 24 kpl väittämästä, jotka oli luokiteltu 5 aihepiiriin 

niin, että neljä ensimmäistä aihepiiriä sisälsi kukin 5 kpl väittämää ja viides aihepiiri 4 kpl 

väittämää. Kahden ensimmäisen aihepiirin kysymyksiin vastattiin 6-portaisella asteikolla, 

jossa ääripäät olivat 6. Selvä(t) ja 1. Epäselvä(t) ja loppujen 3 aihepiirin kysymyksiin 

vastattiin 6-portaisella asteikolla, jossa ääripäät olivat 6. Kyllä ja 1. Ei. Tämän lisäksi 

jokaisen aihepiirin lopussa oli vapaakenttä, johon vastaaja pystyi halutessaan kirjaamaan 

sanallisesti lisätietoa aiheesta.  

 

Väittämät jakautuivat aihepiireittäin seuraavasti: 

 

PERUSSUUNNITTELUPROSESSIN KULKU 

Aihepiirin väittämien avulla haettiin vastausta, miten hyvin prosessin tavoitteet, prosessin 

kulku ja sen vaiheet ovat vastaajan tiedossa sekä lisäksi selvitettiin, miten vastaaja kokee 

tuntevansa prosessin suorittamisen toimintatavat. Aihepiirin kahden kysymyksen avulla 

selvitettiin, kuinka vastaaja kokee tuntevansa prosessin tilan mittaamisen ja onko hän 

tietoinen työn suorittamiseen käytössä olevasta tuntimäärästä.    

   

Aihepiirin väittämät: 

Väittämä 1. Prosessin tavoitteet ovat minulle selvät/epäselvät 

Väittämä 2. Perussuunnitteluprosessin kulku ja sen vaiheet ovat minulle selvät/epäselvät 

Väittämä 3. Toimintatavat perussuunnitteluprosessin suorittamiseen ovat mielestäni 

selvät/epäselvät 

Väittämä 4. Projektin perussuunnitteluprosessissa käytössäni oleva tuntimäärä on minulle 

selvä/epäselvä 

Väittämä 5. Perussuunnitteluprosessin tilaa mittaavat mittarit ja niiden antama informaatio 

ovat minulle selvät/epäselvät 
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ROOLIT JA VASTUUT 

Aihepiirin väittämien avulla pyrittiin selvittämään, kuinka hyvin vastaaja tuntee omalle 

organisaatiolleen kuuluvat tehtävät ja vastuut sekä miten vastaaja kokee tuntevansa oman 

roolinsa, tehtävänsä ja vastuunsa osana organisaatiotaan. Tämän lisäksi selvitettiin, kuinka 

vastaaja kokee tuntevansa oman toimeen liittyvät sidosryhmät sekä tunteeko hän muiden 

prosessiin osallistuvien henkilöiden roolit, tehtävät ja vastuualueet. Lisäksi kokemuksia 

tiedontarpeiden tunnistamisesta selvitettiin kyseisessä aihepiirissä. 

 

Aihepiirin väittämät: 

Väittämä 6. Organisaationi tehtävät perussuunnitteluprosessissa ovat minulle 

selvät/epäselvät 

Väittämä 7. Tehtäväkuvani, roolini ja vastuuni perussuunnitteluprosessissa ovat minulle 

selvät/epäselvät 

Väittämä 8. Omaan toimeeni liittyvät sidosryhmät ovat minulle selvät/epäselvät 

Väittämä 9. Muiden perussuunnitteluprosessiin osallistuvien henkilöiden roolit ja vastuut 

ovat minulle selvät/epäselvät 

Väittämä 10. Muiden prosessiin osallistuvien henkilöiden minulta tarvitseman tiedon sisältö 

on minulle selvää /epäselvää 

 

 

TIEDONKULKU JA TIEDONHALLINTA   

Aihepiirin väittämien avulla selvitettiin perussuunnitteluprosessiin liittyvän tiedonkulun 

sujuvuutta organisaation sisällä sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien välillä. Myös 

vastaajan kokemuksia prosessissa syntyvän tiedon hallinnasta ja tiedonkulun nopeudesta 

selvitettiin kyseisessä aihepiirissä. 

 

Aihepiirin väittämät: 

Väittämä 11. Perussuunnitteluprosessiin liittyvä tiedonkulku organisaation sisällä on 

mielestäni sujuvaa 

Väittämä 12. Perussuunnitteluprosessiin liittyvä tiedonkulku sisäisten sidosryhmien kanssa 

on mielestäni sujuvaa 
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Väittämä 13. Perussuunnitteluprosessiin liittyvä tiedonkulku ulkoisten sidosryhmien kanssa 

on mielestäni sujuvaa 

Väittämä 14. Perussuunnitteluprosessin tuottaman tiedon hallinta on mielestäni 

asianmukaista 

Väittämä 15. Tiedonkulun nopeus on mielestäni prosessin sujuvan etenemistä kannalta 

riittävää 

  

 

PROSESSIN TILAN SEURANTA (OHJAUS JA MITTAROINTI) 

Aihepiirin väittämien avulla selvitettiin, käyttääkö vastaaja prosessimittareiden tuottamaa 

tietoa toimintansa ohjaamiseen, kokeeko vastaaja saavansa riittävästi tietoa prosessin tilasta 

oman toimintansa ohjaamiseen sekä onko saamansa tieto vastaajan mielestä ajantasaista ja 

tarkoituksenmukaista. Tämän lisäksi aihepiiri sisälsi kysymyksen prosessin poikkeamien 

hallinnasta. 

 

Aihepiirin väittämät: 

Väittämä 16. Saan mielestäni riittävästi toimintaani ohjaavaa tietoa prosessin tilasta 

Väittämä 17. Prosessin tilasta saamani tieto on ajantasaista ja tarkoituksenmukaista 

Väittämä 18. Käytän saamaani prosessin tilatietoa oman toimintani ohjaamiseen 

Väittämä 19. Kaipaisin lisää tietoa prosessin tilasta oman toimintani ohjaamiseen 

Väittämä 20. Prosessin poikkeamien (suunnitteluvirheiden / kommenttien) hallinta on 

mielestäni asianmukaista 

 

 

LAITTEET JA OHJELMISTOT 

Aihepiirin väittämien avulla selvitettiin vastaajien kokemuksia perussuunnitteluprosessin 

käytössä olevien tietojärjestelmien, ohjelmistojen sekä ICT-laitteiden 

tarkoituksenmukaisuudesta sekä vastaajien mielipidettä niiden käytön hallinnasta. 

   

Aihepiirin väittämät: 

Väittämä 21. Perussuunnitteluprosessiin liittyvät tietojärjestelmät (M-files, Epicor) ovat 

mielestäni prosessin hallinnan kannalta asianmukaisia 
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Väittämä 22. Perussuunnitteluprosessiin liittyvät ohjelmistot (ACAD, Navisworks, Ms 

Project...) ovat mielestäni asianmukaisia 

Väittämä 23. Perussuunnitteluprosessiin liittyvien työtehtävien tekemiseen on olemassa 

asianmukaiset laitteet (tietokoneet, näytöt, tulostimet…) 

Väittämä 24. Osaan käyttää perussuunnitteluprosessiin liittyviä tietojärjestelmiä, 

ohjelmistoja ja laitteita mielestäni hyvin 
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7 KYSELYN TULOKSET 

 

Tässä luvussa käsitellään kyselyn tuloksia väittämäkohtaisesti. Väittämät on jaoteltu 

aihepiirin mukaisiin kokonaisuuksiin, samoin kuin toteutetussa kyselyssä. Väittämien 

vastausten jakauma selviää kunkin väittämän alla olevasta kaaviosta. Kaavion pylväät 

kuvaavat kyseisen vastausvaihtoehdon valinneiden lukumäärää ja tämän lisäksi vastausten 

jakauma löytyy myös pylväiden alla olevasta arvotaulukosta lukuarvona. Vastausten 

prosentuaalista jakaumaa on käsitelty tekstiosuudessa yhdistäen vastausvaihtoehtoja 

selkeämmän kokonaiskuvan luomiseksi. Jokaisen aihepiirin perään on lisäksi koottu 

suunnittelijoiden vapaakentän vastaukset. 

 

7.1 Perussuunnitteluprosessin kulku 

 

Väittämä 1. Prosessin tavoitteet ovat minulle selvät/epäselvät 

 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 1 mukaisesti. 

  

Kaavio 1. Prosessin tavoitteet 

 

Väittämän 1 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 26 vastaajaa, joka edusti 84% vastaajista, 

oli väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 tai 

3) väittämän kanssa oli 5 vastaajaa, joka edusti 16% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 tai 

1) väittämän kanssa ei ollut yhtään vastaajaa.  

6. Selvä(t) 5 4 3 2
1.

Epäselvä(t)

Vastausten jakauma n=31 11 15 2 3 0 0
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Väittämä 1. Prosessin tavoitteet ovat minulle 
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Väittämä 2. Perussuunnitteluprosessin kulku ja sen vaiheet ovat minulle selvät/epäselvät 

 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 2 mukaisesti. 

 

Kaavio 2.  Perussuunnitteluprosessin kulku ja vaiheet 

 

Väittämän 2 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 18 vastaajaa, joka edusti 58% vastaajista, 

oli väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 12 vastaajaa, joka edusti 39% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 1 vastaaja, joka edusti 3% vastaajista.  

 

Väittämä 3. Toimintatavat perussuunnitteluprosessin suorittamiseen ovat mielestäni 

selvät/epäselvät 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 3 mukaisesti. 

 

Kaavio 3. Toimintatavat perussuunnitteluprosessin suorittamiseksi 
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Väittämä 2. Perussuunnitteluprosessin kulku ja sen vaiheet ovat minulle

6. Selvä(t) 5 4 3 2
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Väittämä 3. Toimintatavat perussuunnitteluprosessin suorittamiseen ovat 
mielestäni
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Väittämän 3 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 2 vastaajaa, joka edusti 6% vastaajista, oli 

väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 23 vastaajaa, joka edusti 74% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 6 vastaaja, joka edusti 20% vastaajista.  

 

Väittämä 4. Projektin perussuunnitteluprosessissa käytössäni oleva tuntimäärä on minulle 

selvä/epäselvä 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 4 mukaisesti. 

 

Kaavio 4. Perussuunnitteluprosessissa käytössä oleva tuntimäärä 

 

Väittämän 4 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 6 vastaajaa, joka edusti 20% vastaajista, oli 

väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 14 vastaajaa, joka edusti 44% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 11 vastaaja, joka edusti 36% vastaajista.  

 

Väittämä 5. Perussuunnitteluprosessin tilaa mittaavat mittarit ja niiden antama informaatio 

ovat minulle selvät/epäselvät 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 5 mukaisesti. 

 

6. Selvä(t) 5 4 3 2
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Epäselvä(t)
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Väittämä 4. Projektin perussuunnitteluprosessissa käytössäni oleva 
tuntimäärä on minulle
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Kaavio 5. Prosessin tilaa mittaavat mittarit ja niiden antama informaatio 

 

Väittämän 5 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 5 vastaajaa, joka edusti 16% vastaajista, oli 

väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 15 vastaajaa, joka edusti 48% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 11 vastaaja, joka edusti 36% vastaajista 

 

Vapaakentän kommentit aihepiiristä  

Perussuunnitteluprosessin kulku: 

Vastaajien määrä 7 

 

Vastaaja 1: ”Suunnittelijan näkökulmasta meillä ei oikeastaan ole mitään prosessia”. 

 

Vastaaja 2: ”RMC on ollut nyt olemassa n. 6 vuotta. RMC:n strategia nojautuu suurelta 

osin kumppaniyrityksien osaamiseen. Toisaalta täällä ajatellaan vieläkin laivojen 

rakentamista kuten ennen RMC:n aikaa. Tästä on päästävä eroon tai strategiaa muutettava. 

Olisiko yrityksen johdon nyt pikkuhiljaa alettava oikeasti miettimään, kuinka näitä laivoja 

rakennetaan RMC:n strategian mukaisesti. Prosessit ja ohjeistus pitää olla yksiselitteisiä, 

kun esim. PES kaaviota tehdään kaiken maailman "bambuvaltioissa".” 

 

Vastaaja 3: ”PES-asiakasajattelu on vääristynyt. (seuraava työvaihe, ei loppuasiakas!)” 

 

”Kehittämisessä keskitytään liikaa yksittäisiin suunnittelun osa-alueisiin kuten konseptis., 

PES ja VAS. On vain yksi suunnitteluprosessi ja PES on osa sitä. PES ei toimi, jos 

konseptisuunnittelusta tuleva tieto on tulkinnanvaraista/virheellistä/myöhässä. Suunnittelua 

pitäisi kehittää kokonaisuutena...” 

”PES-tulee edetä ennalta määrätyssä järjestyksessä. (mihin se toteutusaikataulu nyt 

perustuu ja miten tämä aikataulu kohtaa konseptisuunnittelun ja valmistussuunnittelun?)” 

6. Selvä(t) 5 4 3 2
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Väittämä 5. Perussuunnitteluprosessin tilaa mittaavat mittarit ja niiden 
antama informaatio ovat minulle
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”Konseptis. –PES, -VAS on nykyisissä projekteissa avain liikaa lomittain suhteessa käytössä 

oleviin resursseihin...” 

 

”PES-osaamisen hallinta ja sen mukaan oikea resursointi ei toimi. Jokaisessa projektissa 

pitäisi olla projektikohtainen osaamistarvekartoitus ja jokainen osaamisalue täytyy pystyä 

omalla- tai ostoväellä.” 

 

”Kun kaikki aineisto ostetaan ulkopuolelta A-revisioon saakka, ei telakan omalla väellä ole 

resursseja päivittää ja ylläpitää aineistoa sen jälkeen...” 

 

Vastaaja 4: ”Tämänhetkinen ongelma on se, että yrityksen perussuunniteluun liittyvä 

tekeminen on yksilöiden varassa eikä siitä ole samanlaista kokonaiskuvaa koko 

henkilöstöllä. Monet työkalut ja toimintatavat vaatisivat pikaista kehittämistä, kuten 

esimerkiksi vaikkapa perussuunnittelun QC-toiminta ja yhteistyö 

suunnittelualihankkijoidenvälillä. Yhteistyö alihankkijoiden välillä on myös 

sopimustekninen kysymys.” 

 

Vastaaja 5: ”PES eteneminen on hyvin toisien etenemiseen sidonnainen ja vaatii näin 

keskinäisen etenemisien ja riippuvuuksien seuraamista. Selkeitä päivämääriä esim. 

piirustusten tarveajat puuttuvat (vert VAS), 

Tuntiarviot ja toteutumisien seuranta tarpeellinen (mutta vaikea tehdä)” 

 

Vastaaja 6: ”Aloitin työt vasta vuodenvaihteessa. Yleiskuva koko 

perussuunnitteluprosessista on vielä vähän heikolla pohjalla.” 
 
Vastaaja 7: ”Seurannan kehittämisen ohella tulisi kehittää itse prosessia” 
 

 

7.2 Roolit ja vastuut 

 

Väittämä 6. Organisaationi tehtävät perussuunnitteluprosessissa ovat minulle 

selvät/epäselvät 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 6 mukaisesti. 
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Kaavio 6.  Organisaationi tehtävät perussuunnitteluprosessissa 

 

Väittämän 6 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 15 vastaajaa, joka edusti 49% vastaajista, 

oli väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 14 vastaajaa, joka edusti 45% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 2 vastaaja, joka edusti 6% vastaajista. 

 

Väittämä 7. Tehtäväkuvani, roolini ja vastuuni perussuunnitteluprosessissa ovat minulle 

selvät/epäselvät 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 7 mukaisesti. 

 

Kaavio 7. Tehtäväkuvani, roolini ja vastuuni perussuunnitteluprosessissa 

 

6. Selvä(t) 5. 4. 3. 2.
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Väittämä 6. Organisaationi tehtävät perussuunnitteluprosessissa ovat 
minulle

6. Selvä(t) 5. 4. 3. 2.
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Väittämä 7. Tehtäväkuvani, roolini ja vastuuni perussuunnitteluprosessissa 
ovat minulle
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Väittämän 7 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 17 vastaajaa, joka edusti 55% vastaajista, 

oli väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 12 vastaajaa, joka edusti 39% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 2 vastaaja, joka edusti 6% vastaajista. 

 

Väittämä 8. Omaan toimeeni liittyvät sidosryhmät ovat minulle selvät/epäselvät 

 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 8 mukaisesti. 

 

Kaavio 8. Omaan toimeeni liittyvät sidosryhmät 

 

Väittämän 8 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 16 vastaajaa, joka edusti 52% vastaajista, 

oli väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 13 vastaajaa, joka edusti 42% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 2 vastaaja, joka edusti 6% vastaajista. 

 

Väittämä 9. Muiden perussuunnitteluprosessiin osallistuvien henkilöiden roolit ja vastuut 

ovat minulle selvät/epäselvät 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 9 mukaisesti. 

 

6. Selvä(t) 5. 4. 3. 2.
1.

Epäselvä(t)

Vastausten jakauma n=31 3 13 12 1 0 2
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Väittämä 8. Omaan toimeeni liittyvät sidosryhmät ovat minulle
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Kaavio 9. Muiden perussuunnitteluprosessiin osallistuvien henkilöiden roolit ja vastuut 

 

Väittämän 9 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 5 vastaajaa, joka edusti 16% vastaajista, oli 

väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 16 vastaajaa, joka edusti 52% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 10 vastaaja, joka edusti 32% vastaajista 

 

Väittämä 10. Muiden prosessiin osallistuvien henkilöiden minulta tarvitseman tiedon sisältö 

on minulle selvää/epäselvää 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 10 mukaisesti. 

 

 

Kaavio 10. Muiden prosessiin osallistuvien henkilöiden tarvitseman tiedon sisältö 

 

6. Selvä(t) 5. 4. 3. 2.
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Epäselvä(t)
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Väittämä 9. Muiden perussuunnitteluprosessiin osallistuvien henkilöiden 
roolit ja vastuut ovat minulle
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Väittämä 10. Muiden prosessiin osallistuvien henkilöiden minulta 
tarvitseman tiedon sisältö on minulle
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Väittämän 10 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 12 vastaajaa, joka edusti 39% vastaajista, 

oli väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 18 vastaajaa, joka edusti 58% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 1 vastaaja, joka edusti 3% vastaajista. 

 

Vapaakentän kommentit aihepiiristä  

Roolit ja vastuut: 

Vastaajien määrä 2 

 

Vastaaja 1: “Kohdassa 9 olevan väittämän selkeyttä voisi parantaa enemmällä yhteistyöllä 

eri disipliinien välillä.” 

 

Vastaaja 2: “PES / MF / Piirustus ei tuo esille suunnittelijan puh no.  Tietyt kysymykset 

voisi VAS esittää suoraan suunnittelijalle (pääasiassa kuitenkin yht.henkilölle.)” 

 

 

 

7.3 Tiedonkulku ja tiedonhallinta   

 

Väittämä 11. Perussuunnitteluprosessiin liittyvä tiedonkulku organisaation sisällä on 

mielestäni sujuvaa 

 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 11 mukaisesti. 

 

Kaavio 11. Perussuunnitteluprosessin tiedonkulku organisaation sisällä 

6. Kyllä 5. 4. 3. 2. 1. Ei

Vastasuten jakauma n=31 1 0 3 12 10 5
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Väittämä 11. Perussuunnitteluprosessiin liittyvä tiedonkulku organisaation 
sisällä on mielestäni sujuvaa
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Väittämän 11 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 1 vastaajaa, joka edusti 3% vastaajista, oli 

väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 15 vastaajaa, joka edusti 49% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 15 vastaaja, joka edusti 48% vastaajista. 

 

Väittämä 12. Perussuunnitteluprosessiin liittyvä tiedonkulku sisäisten sidosryhmien kanssa 

on mielestäni sujuvaa 

 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 12 mukaisesti. 

 

Kaavio 12. Perussuunnitteluprosessin tiedonkulku sisäisten sidosryhmien kanssa 

 

Väittämän 12 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 2 vastaajaa, joka edusti 7% vastaajista, oli 

väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 19 vastaajaa, joka edusti 61% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 10 vastaaja, joka edusti 32% vastaajista. 

 

Väittämä 13. Perussuunnitteluprosessiin liittyvä tiedonkulku ulkoisten sidosryhmien kanssa 

on mielestäni sujuvaa 

Väittämään vastasi 30 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 13 mukaisesti. 

 

6. Kyllä 5. 4. 3. 2. 1. Ei

Vastausten jakauma n=31 2 0 10 9 6 4
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Väittämä 12. Perussuunnitteluprosessiin liittyvä tiedonkulku sisäisten 
sidosryhmien kanssa on mielestäni sujuvaa
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Kaavio 13. Perussuunnitteluprosessin tiedonkulku ulkoisten sidosryhmien kanssa  

 

Väittämän 13 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 2 vastaajaa, joka edusti 7% vastaajista, oli 

väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 15 vastaajaa, joka edusti 50% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 13 vastaaja, joka edusti 43% vastaajista. 

 

Väittämä 14. Perussuunnitteluprosessin tuottaman tiedon hallinta on mielestäni 

asianmukaista 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 14 mukaisesti. 

 

 

Kaavio 14. Perussuunnitteluprosessin tuottaman tiedon hallinta 

6. Kyllä 5. 4. 3. 2. 1. Ei

Vastausten jakauma n=30 0 2 7 8 9 4
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Väittämä 13. Perussuunnitteluprosessiin liittyvä tiedonkulku ulkoisten 
sidosryhmien kanssa on mielestäni sujuvaa

6. Kyllä 5. 4. 3. 2. 1. Ei

Vastausten jakauma n=31 1 3 10 10 3 4
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Väittämä 14. Perussuunnitteluprosessin tuottaman tiedon hallinta on 
mielestäni asianmukaista
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Väittämän 14 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 4 vastaajaa, joka edusti 13% vastaajista, 

oli väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 20 vastaajaa, joka edusti 64% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 7 vastaaja, joka edusti 23% vastaajista. 

 

Väittämä 15. Tiedonkulun nopeus on mielestäni prosessin sujuvan etenemistä kannalta 

riittävää 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 15 mukaisesti. 

 

Kaavio 15. Tiedonkulun nopeus on prosessin sujuvan etenemistä kannalta 

 

Väittämän 15 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 2 vastaajaa, joka edusti 6% vastaajista, oli 

väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 14 vastaajaa, joka edusti 45% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 15 vastaaja, joka edusti 49% vastaajista. 

 

Vapaakentän kommentit aihepiiristä  

Tiedonkulku ja tiedonhallinta: 

Vastaajien määrä 6 

 

Vastaaja 1:”Riippuu vain ja aivan henkilöstä. Oletetaan että toiset huomaavat muutokset 

omista piirustuksista.” 

 

6. Kyllä 5. 4. 3. 2. 1. Ei

Vastausten jakauma n=31 0 2 2 12 12 3
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Väittämä 15. Tiedonkulun nopeus on mielestäni prosessin sujuvan 
etenemistä kannalta riittävää
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Vastaaja 2:”Kaikki "säveltää" omalla parhaalla katsomallaan tavalla, kun 

suunnitteluprosessia/laivanrakennusprosessia ei ole yrityksen alkuvaiheessa kunnolla 

mietitty.” 

Vastaaja 3:”Kaikkiin edellä esitettyihin kysymyksiin löytyy vastaus yhteistyöstä ja 

prosessien kehittämisestä.”  

”Kehittäminen tarkoittaa kunnollisten yksinkertaisten käytäntöjen luontia” 

 

Vastaaja 4:”PES pitäisi olla valmiimpi ennen VAS:n aloitusta. (RMC:n omat ja luokan 

hyväksyntä pidemmälle).” 

”VAS:n (2-3) henkilöä tekemään lay out luonteisia: Karkea reititys, putkireititys, alueellisia 

kaavioita: tuuletus, koneikkokartat, turkki, miesluukku, yms ja he jatkaa VAS:ssa.” 

 

Vastaaja 5: “Tulisi miettiä mitkä lähtötiedot tarvitaan eri projektin vaiheissa. Tarvittava 

lähtötieto ei tarvitse, eikä voikaan olla projektin alkuvaiheessa toisen tekemä valmis kaavio. 

Se voi olla esim. statistiikasta saatava tieto, jota suunnittelun edetessä tarkennetaan 

sovitusti.” 

Vastaaja 6:”Nykymuotoinen toiminta valitettavasti perustuu liikaa sähköposteihin, joihin 

kenelläkään ei ole aikaa perehtyä kunnolla. Lisäksi lähettäjä unohtaa asian, kun on 

sähköpostin jollekin lähettänyt, on "tavallaan hoidossa". Asia ei kuitenkaan missään 

nimessä ole näin. Toinen huolestuttava piirre on se, että laivoja rakennetaan nykyisin Excel-

lomakkeilla ja lukuisilla, ei välttämättä aina niin perustelluilla kokouksilla ja varsinkaan 

henkilömäärillä.” 

 

 

7.4 Prosessin tilan seuranta 

 

Väittämä 16. Saan mielestäni riittävästi toimintaani ohjaavaa tietoa prosessin tilasta 

 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 16 mukaisesti. 

 

Kaavio 16. Prosessin tilasta kertovan toimintaa ohjaavan tiedon määrä 

6. Kyllä 5. 4. 3. 2. 1. Ei

Vastausten jakauma n=31 1 6 7 11 2 4
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Väittämä 16. Saan mielestäni riittävästi toimintaani ohjaavaa tietoa 
prosessin tilasta
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Väittämän 16 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 7 vastaajaa, joka edusti 22% vastaajista, 

oli väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 18 vastaajaa, joka edusti 59% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 6 vastaaja, joka edusti 19% vastaajista. 

 

Väittämä 17. Prosessin tilasta saamani tieto on ajantasaista ja tarkoituksenmukaista 

 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 17 mukaisesti. 

 

Kaavio 17. Prosessin tilatiedon ajantasaisuus ja tarkoituksenmukaisuus 

 

 

Väittämän 17 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 5 vastaajaa, joka edusti 16% vastaajista, 

oli väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 18 vastaajaa, joka edusti 58% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 8 vastaaja, joka edusti 26% vastaajista. 

 

Väittämä 18. Käytän saamaani prosessin tilatietoa oman toimintani ohjaamiseen 

Väittämään vastasi 29 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 18 mukaisesti. 

 

6. Kyllä 5. 4. 3. 2. 1. Ei

Vastausten jakauma n=31 2 3 8 10 4 4

0

2

4

6

8

10

12

V
as

ta
u

st
en

 lu
ku

m
ää

rä
 (

kp
l)

Väittämä 17. Prosessin tilasta saamani tieto on ajantasaista ja 
tarkoituksenmukaista
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Kaavio 18.Prosessin tilatiedon käyttö oman toiminnan ohjaamiseen 

 

 

Väittämän 18 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 17 vastaajaa, joka edusti 59% vastaajista, 

oli väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain samaa mieltä (vaihtoehto 4 

ja 3) väittämän kanssa oli 9 vastaajaa, joka edusti 31% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 

ja 1) väittämän kanssa oli 3 vastaaja, joka edusti 10% vastaajista. 

 

 

Väittämä 19. Kaipaisin lisää tietoa prosessin tilasta oman toimintani ohjaamiseen 

 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 19 mukaisesti. 

 

Kaavio 19. Tarve lisätiedolle prosessin tilasta toiminnan ohjaamiseen 

6. Kyllä 5. 4. 3. 2. 1. Ei
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Väittämä 18. Käytän saamaani prosessin tilatietoa oman toimintani 
ohjaamiseen
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Väittämä 19. Kaipaisin lisää tietoa prosessin tilasta oman toimintani 
ohjaamiseen
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Väittämän 19 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 15 vastaajaa, joka edusti 49% vastaajista, 

oli väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 13 vastaajaa, joka edusti 42% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 3 vastaaja, joka edusti 9% vastaajista. 

 

Väittämä 20. Prosessin poikkeamien (suunnitteluvirheiden/kommenttien) hallinta on 

mielestäni asianmukaista 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 20 mukaisesti. 

 

Kaavio 20.  Prosessin poikkeamien käsittelyn asianmukaisuus 

 

Väittämän 20 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 2 vastaajaa, joka edusti 6% vastaajista, oli 

väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 14 vastaajaa, joka edusti 46% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 15 vastaaja, joka edusti 48% vastaajista. 

 

Vapaakentän kommentit aihepiiristä  

Prosessin tilan seuranta: 

Vastaajien määrä 3 

Vastaaja 1:”Kommentoin vain kohtaa 20: Suunnitteluvirheitä käsitellään listoina ja 

kunnollinen QC-toiminta puuttuu, tästä on seurannut se, että RMC tilaa suunnittelutyön 

sijasta dokumentointia. Tähän liittyy tietenkin myös solmitut sopimukset. 

Tällä hetkellä on vallalla painostava aikataulujen täyttämisen pakko, eikä aitoa yhteistyötä 

juuri ole.” 

Varsinkin RMC:n ja sen alihankkijoiden yhteistyö vaatisi pikaista kehittämistä. 

6. Kyllä 5. 4. 3. 2. 1. Ei
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Väittämä 20. Prosessin poikkeamien (suunnitteluvirheiden/kommenttien) 
hallinta on mielestäni asianmukaista



72 

 

Vastaaja 2:”Onkohan PES pöytäkirjat VAS :lla "aktiivi" käytössä josta ilmenisi mitä 

PES:llä työn alla. (Loki kirja)” 

 

Vastaaja 3:” Kehitetään prosessia, seurantaa sijaan katse tulevaan.” 

 

 

7.5 Laitteet ja ohjelmistot 

 

Väittämä 21. Perussuunnitteluprosessiin liittyvät tietojärjestelmät (M-files, Epicor) ovat 

mielestäni prosessin hallinnan kannalta asianmukaisia 

 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 21 mukaisesti. 

 

Kaavio 21. Perussuunnitteluprosessiin liittyvien tietojärjestelmien asianmukaisuus 

 

Väittämän 21 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 6 vastaajaa, joka edusti 20% vastaajista, 

oli väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 19 vastaajaa, joka edusti 61% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 6 vastaaja, joka edusti 19% vastaajista. 

 

 

Väittämä 22. Perussuunnitteluprosessiin liittyvät ohjelmistot (ACAD, Navisworks, Ms 

Project...) ovat mielestäni asianmukaisia 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 22 mukaisesti. 

 

6. Kyllä 5. 4. 3. 2. 1. Ei
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Väittämä 21. Perussuunnitteluprosessiin liittyvät tietojärjestelmät (M-files, 
Epicor) ovat mielestäni prosessin hallinnan kannalta asianmukaisia
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Kaavio 22. Perussuunnitteluprosessiin liittyvien ohjelmistojen asianmukaisuus 

 

Väittämän 22 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 20 vastaajaa, joka edusti 65% vastaajista, 

oli väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 9 vastaajaa, joka edusti 29% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 2 vastaaja, joka edusti 6% vastaajista. 

 

Väittämä 23. Perussuunnitteluprosessiin liittyvien työtehtävien tekemiseen on olemassa 

asianmukaiset laitteet (tietokoneet, näytöt, tulostimet…) 

 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 23 mukaisesti. 

 

Kaavio 23. Perussuunnitteluprosessiin liittyvien laitteiden asianmukaisuus 

 

6. Kyllä 5. 4. 3. 2. 1. Ei
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Väittämä 22. Perussuunnitteluprosessiin liittyvät ohjelmistot (ACAD, 
Navisworks, Ms Project...) ovat mielestäni asianmukaisia

6. Kyllä 5. 4. 3. 2. 1. Ei
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Väittämä 23. Perussuunnitteluprosessiin liittyvien työtehtävien tekemiseen 
on olemassa asianmukaiset laitteet (tietokoneet, näytöt, tulostimet…)
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Väittämän 23 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 26 vastaajaa, joka edusti 84% vastaajista, 

oli väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 2 vastaajaa, joka edusti 7% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 3 vastaaja, joka edusti 9% vastaajista. 

 

Väittämä 24. Osaan käyttää perussuunnitteluprosessiin liittyvien tietojärjestelmiä, 

ohjelmistoja ja laitteita mielestäni hyvin 

 

Väittämään vastasi 31 vastaajaa ja vastaukset jakaantuivat kaavion 24 mukaisesti. 

 

Kaavio 24. Perussuunnitteluprosessiin kuuluva IT-osaaminen  

 

Väittämän 24 vastaukset jakaantuivat seuraavasti. 20 vastaajaa, joka edusti 65% vastaajista, 

oli väittämän kanssa samaa mieltä (vaihtoehto 6 tai 5). Osittain eri mieltä (vaihtoehto 4 ja 3) 

väittämän kanssa oli 10 vastaajaa, joka edusti 32% vastaajista. Eri mieltä (vaihtoehto 2 ja 1) 

väittämän kanssa oli 1 vastaaja, joka edusti 3% vastaajista. 

 

Vapaakentän kommentit aihepiiristä  

Laitteet ja ohjelmistot: 

Vastaajien määrä 4 

 

Vastaaja 1: “M-filessä ja Epicorissa on toiminnollisuuksia jotka eivät sovellu kovin hyvin 

laivanrakennukseen, jollei niitä saada ratkaistua.” 

 

6. Kyllä 5. 4. 3. 2. 1. Ei
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Väittämä 24. Osaan käyttää perussuunnitteluprosessiin liittyvien 
tietojärjestelmiä, ohjelmistoja ja laitteita mielestäni hyvin
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Vastaaja 2:”Kommentoin kohtaa 24: Käytän ohjelmistoja vain siinä laajuudessa kuin on 

aivan välttämätöntä. Tämä liittyy omaan persoonaani ja ehkä vähän siihen, miten niiden 

käyttöä on opastettu eli liian pitkät ohjeet vaikkapa Epicoriin liittyen eivät edesauta niiden 

tehokasta käyttöä.” 

 

Vastaaja 3:”Epicorin: kompoluettelo pitäisi olla kaiken kattava ja "uusin" tieto (ei apu 

Exceleitä muuta kuin aluksi) jotta Lay outin laite-, kaavionumerot sekä jaksotukset olisi 

yhteneväiset.”  

”MF: lisättävä tieto laitemittapiirustuksen laitosta (ajettavissa lista Laite ID joista tieto 

puuttuu)” 

Vastaaja 4:”Järjestelmien tulisi palvella paremmin laivanrakennusta, josta yritykselle tulee 

positiivista kassavirtaa. 

Esim. Autocadin kehittäminen on ollut vähäistä.” 
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8 KYSELYN TULOSTEN ANALYSOINTI  

 

Tässä luvussa analysoidaan kyselyn tulokset. Analyysin tarkoituksena on löytää vastausten 

perusteella ne perussuunnitteluprosessin osa-alueet, jotka vastaajien mielestä toimivat 

heikosti ja kaipaavat kehittämistoimenpiteitä. Kappaleessa 7 käsitellyt kyselyn vastaukset 

on koottu analyysiä varten aihepiireittäin viiteen eri aihekokonaisuuteen ja vastausprosentit 

on yhdistetty selkeyden vuoksi seuraavasti: Vastausvaihtoehdot 6 ja 5 on yhdistetty 

analyysissä vaihtoehdoksi samaa mieltä, vastausvaihtoehdot 4 ja 3 on yhdistetty 

vaihtoehdoksi osittain eri mieltä ja vastausvaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty vaihtoehdoksi eri 

mieltä. Aihepiiriin kuuluvat vapaakentän kommentit analysoidaan myös tässä luvussa. 

Luvun viimeisenä kappaleena on yhteenveto kyselyn tuloksista. 

 
 

8.1 Perussuunnitteluprosessin kulku 

 

Kaaviossa 25 on esitetty kyselyn vastausten prosentuaalinen jakautuminen 

Perussuunnitteluprosessin kulku- aihepiirin väittämille niin, että vastaukset on yhdistetty 

aiemmin mainitun mukaisesti.  

 

Vastausten mukaan, 84% (n=31) katsoo, että 1. Prosessin tavoitteet ovat vastaajalle selvät. 

Loput vastaajista 16% (n=31) ovat sitä mieltä, että prosessin tavoitteet ovat osittain 

epäselvät. Tästä voidaan kokonaisuutena todeta, että prosessin tavoitteet ovat yleisellä 

tasolla melko selvät siihen osallistuville suunnittelijoille. 

 

2. Perussuunnitteluprosessin kulku ja sen vaiheet ovat 58% (n=31) vastaajille selvät, 39% 

(n=31) vastaajille osittain epäselvät ja 3% (n=31) vastaajista epäselvät. Tästä voidaan todeta, 

että noin puolelle suunnittelijoita on prosessin kulku ja sen vaiheet selvät. Suurelle osalle 

suunnittelijoista on kuitenkin osittain epäselvää, miten prosessin tulisi edetä. Tästä voidaan 

tehdä johtopäätös, että osa suunnittelijoista kokee perussuunnitteluprosessin kulun ja sen 

vaiheet osittain epäselvinä. 

 

3. Toimintatavat perussuunnitteluprosessin suorittamiseksi ovat selvät vain 6% (n=31) 

vastaajista. Suurimmalle osalle vastaajista 74% (n=31) toimintatavat ovat osittain epäselvät 

ja 20% (n=31) vastaajista kokee toimintatapojen olevan epäselvät. Vastausten jakauman 
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perusteella voidaan todeta, että prosessin suorittamiseksi ei ole olemassa selviä yhteisiä 

toimintatapoja tai niitä ei osata hyödyntää. 

 

4. Perussuunnitteluprosessin suunnittelijan käytössä oleva tuntimäärä on selvä vain 20% 

(n=31) vastaajista. 44% (n=31) vastaajista on vain osittain tietoinen käytössään olevasta 

tuntimäärästä ja 36% (n=31) vastaajista kokee, että eivät tiedä käytössään olevaa 

tuntimäärää. Tästä voidaan todeta, että suunnittelutuntien kulutuksen seuranta ei ole osana 

perussuunnitteluprosessiin kuuluvien suunnittelijoiden jokapäiväistä työtä eikä 

suunnittelijoita ainakaan informoida tuntikulutuksesta riittävästi. 

 

5. Prosessin tilaa mittaavien mittarien käyttö ja niiden antama informaatio on selvää vain 

16% (n=31) vastaajista. Lähes puolet vastaajista 48% (n=31), kokee että asia on heille 

osittain epäselvää, mutta jopa 36 % (n=31) vastaajista kokee asian epäselväksi. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että prossin tilan mittaaminen ja sen antaman informaation 

välittäminen suunnittelijan työn tueksi on puutteellista.  

 

 

  

Kaavio 25. Perussuunnitteluprosessin kulku  

  

 

16

20

6

58

84

48

44

74

39

16

36

36

20

3

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5. Perussuunnitteluprosessin tilaa mittaavat mittarit ja
niiden antama informaatio ovat minulle selvät

4. Projektin perussuunnitteluprosessissa käytössäni
oleva tuntimäärä on minulle selvää

3. Toimintatavat perussuunnitteluprosessin
suorittamiseen ovat mielestäni selvät

2. Perussuunnitteluprosessin kulku ja sen vaiheet ovat
minulle selvät

1. Prosessin tavoitteet ovat minulle selvät

Prosentuaalinen osuus vastauksista (%)

PERUSSUUNNITTELUPROSESSIN KULKU

Eri mieltä Osittain eri mieltä Samaa mieltä



78 

 

Perussuunnitteluprosessin kulku –aihepiirin yhteydessä olleeseen vapaakenttään kirjoitti 

seitsemän kyselyyn osallistujaa. Kommentit olivat hyvin yksilöllisiä, kuten kommentit 

tämän tyyppisissä vastaustyypeissä usein ovat. Kommenttien pohjalta voidaan kuitenkin 

havaita, että vastaajien mielestä perussuunnitteluprosessissa ja sen vaiheissa on selkeästi 

kehittämisen tarvetta.  

 

Vastaajien 1, 2 ja 4 mielestä toimintatavat perussuunnitteluprosessin toteuttamiseen eivät ole 

niin selvät ja yksiselitteiset kuin niiden toivottaisiin olevan. Toiminta on selkeästi kuvatun 

prosessin puuttumisen vuoksi enemmän yksilöiden ja edellisen telakan toimintatapojen 

mukaista, kuin yhteneväistä RMC:n toimintatavan mukaista. Vastaaja 5 nostaa esiin eri 

vaiheiden riippuvuuksien ja niiden seuraamisen merkityksen toisiinsa nähden: ”PES 

eteneminen on hyvin toisien etenemiseen sidonnainen ja vaatii näin keskinäisen etenemisien 

ja riippuvuuksien seuraamista”. Myös vastaaja 3 pitää työvaiheiden oikea-aikaista 

suorittamisjärjestystä sekä riippuvuutta toisiinsa tärkeänä sekä korostaa suunnittelutiedon 

oikea-aikaisuuden tärkeyttä. Myös toimintatapojen ja työkalujen selkeyttämistä kaivattiin 

RMC:n ja yhteistyökumppaneiden välille.Vastaaja 3 katsoi, että kehittäminen tulisi 

kohdistaa koko suunnitteluprosessiin suunnittelun eri osa-alueiden kehittämisen sijaan: 

”suunnittelua tulisi kehittää kokonaisuutena, eikä kehityksen tulisi keskittyä pelkästään PES, 

VAS tai konseptisuunnitteluun”. 

 

Yhteenvetona voidaan vastausten perusteella todeta, että perussuunnitteluprosessin kulku ja 

sen vaiheistus kaipaavat selkeyttämistä. Perussuunnitteluprosessin tavoitteet ovat 

pääsääntöisesti selvät suunnittelijoille, mutta suunnitteluprosessin kulku ja sen vaiheet ovat 

osittain epäselvät osalle suunnittelijoista. Toimintatavat perussuunnitteluprosessin 

suorittamiseksi ovat suurimmalle osalle suunnittelijoita epäselvät tai osittain epäselvät ja 

tästä syystä ne vaativat pikaisesti toimenpiteitä. Selkeiden toimintatapojen puuttuessa 

jokainen suunnittelija toimii, kuten parhaaksi näkee ja tämä aiheuttaa turhaa työtä ja sitä 

kautta lisäkustannuksia. Myöskään suunnittelijan käytössä olevien tuntien seurannan tai 

prosessin tilaa mittaavien mittareiden antama informaation ei katsota olevan selvää kuin 

pienelle osalle suunnittelijoita, joten näin ollen myös ne kaipaavat korjaavia toimenpiteitä. 

Suunnittelijat kaipaisivat ajanmukaista tietoa prosessin ja toimintansa tilasta ohjatakseen 

oman vastuualueensa toimintaa.       
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8.2 Roolit ja vastuut 

 

Kaaviossa 26 on esitetty kyselyn vastausten jakautuminen Roolit ja vastuut -aihepiirin 

väittämille niin, että vastaukset on yhdistetty kappaleen 8 tulosten analysointi, 

ensimmäisessä kappaleessa mainitun mukaisesti.  

 

Vastausten mukaan, 49% (n=31) katsoo, että 6. Organisaationi tehtävät 

perussuunnitteluprosessissa ovat vastaajalle selvät, 45% (n=31) vastaajille tehtävät ovat 

osittain epäselvät ja 6% (n=31) vastaajista epäselvät. Tämän perusteella voidaan todeta, että 

kyselyyn vastanneista henkilöistä puolet ei tarkalleen tiedä oman organisaationsa tehtäviä 

perussuunnitteluprosessissa. 

 

7. Tehtäväkuvani, roolini ja vastuuni perussuunnitteluprosessissa ovat 55% (n=31) 

vastaajille selvät, 39% (n=31) vastaajille osittain epäselvät ja 6% (n=31) vastaajista katsoo 

niiden olevan epäselvät. Vastausten jakauma on saman suuntainen kuin väittämässä 6. Noin 

puolelle vastaajista oma tehtäväkuva ja rooli ovat selvät, mutta puolelle vastaajista asia on 

ainakin osittain epäselvä. 

 

8. Omaan toimeeni liittyvät sidosryhmät ovat 52% (n=31) vastaajille selvät, 42% (n=31) 

vastaajille sidosryhmät ovat osittain epäselvät ja 6% (n=31) vastaajista epäselvät. Myös 

väittämän numero 8 kohdalla vastausten jakauma on saman suuntainen kuin väittämissä 6 ja 

7. Vain noin puolet vastaajista tunnistaa oman toimeensa liittyvät sidosryhmät, kun loput 

vastaajista tunnistaa ne vain osittain tai ei ollenkaan. 

 

9. Muiden perussuunnitteluprosessiin osallistuvien henkilöiden roolit ja vastuut 

perussuunnitteluprosessissa ovat vain 16% (n=31) vastaajille selvät, 52% (n=31) vastaajista 

kokevat ne osittain epäselvinä ja 32% (n=31) vastaajista epäselvinä. Vastausten perusteella 

vain pieni osa vastaajista kokee tuntevansa muiden kuin oman roolinsa ja tehtävänsä 

prosessissa ja noin kolmannes vastaajista kokee, että ei tunne toisten tehtäviä ollenkaan tai 

hyvin huonosti. Loput vastaajista, noin puolet, kokee tuntevansa toisten prosessiin 

osallistujien roolit ja tehtävät vain osittain.   
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10. Muiden prosessiin osallistuvien henkilöiden minulta tarvitseman tiedon sisältö on selvää 

39% (n=31) vastaajista, osittain epäselvää 58% (n=31) ja epäselvää 3% (n=31) vastaajista. 

Tämän perusteella voidaan todeta, että yli puolet vastaajista ei tiedä mitä tietoa muut 

prosessiin osallistujat odottavat vastaajalta. 

 

Perussuunnitteluprosessin kulku –aihepiirin yhteydessä olleeseen vapaakenttään kirjoitti 

kaksi kyselyyn osallistujaa. Joista toisessa korostettiin disipliinien välistä yhteistyötä ja 

toinen oli enemmän käytännön tason kommentti, joka ei suoranaisesti liittynyt aiheeseen 

roolit ja vastuut.  

 

 

Kaavio 26. Roolit ja vastuut  

  

Yhteenvetona voidaan todeta, että vastaajien oman organisaation tehtävät ja vastuualueet 

ovat puolelle vastaajista ainakin osittain epäselvät ja tarvitsevat selkeyttämistä. Myös 

vastaajien kokemukset oman roolinsa ja tehtävänsä vastuista ovat yhtä lailla epäselvät noin 

puolelle vastaajista. Noin puolet vastaajista kertoo tunnistavansa omaan toimeensa liittyvät 

sidosryhmät ja 6 % ei niitä tunnista. Loput vastaajista tunnistavat ne osittain. 

   

Muiden perussuunnitteluprosessiin osallistuvien henkilöiden vastuiden ja roolien 

tunteminen koetaan vastausten perusteella heikoksi. Vain pieni osa vastaajista kokee 

tuntevansa muiden vastuut hyvin, kun samanaikaisesti kolmannes kertoo tuntevansa ne 
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huonosti. Myös muiden vastaajalta tarvitseman tiedon sisältö tunnetaan melko huonosti. 

Vain alle puolet vastaajista tietää, mitä tietoa häneltä odotetaan osana prosessia.  

 

 

8.3 Tiedonkulku ja tiedonhallinta  

 

Kaaviossa 27 on esitetty kyselyn vastausten jakautuminen Tiedonkulku ja tiedonhallinta -

aihepiirin väittämille niin, että vastaukset on yhdistetty kappaleen 8 tulosten analysointi, 

ensimmäisessä kappaleessa mainitun mukaisesti.  

 

Vastausten mukaan, vain 3% (n=31) katsoo, että 11. Perussuunnitteluprosessiin liittyvä 

tiedonkulku organisaation sisällä on vastaajien mielestä kunnossa, 49% (n=31) asia on vain 

osittain kunnossa ja 48% (n=31) tiedonkulku ei ole kunnossa. Toisin sanoen, lähes puolet 

vastaajista nostaa esiin organisaation sisäisen tiedonkulun puutteet, ollen sitä mieltä, että asia 

ei ole olleenkaan sillä mallilla kuin sen kuuluisi olla. Myös loput, yhtä vastaajaa lukuun 

ottamatta ovat sitä mieltä, että tiedonkulku organisaation sisällä ei ole sillä tasolla kuin sen 

toivotaan olevan. Vastausten perusteella voidaan päätellä, että organisaation sisäistä 

tiedonkulkua tulee kehittää ensi tilassa.    

 

Vain 7% (n=31) vastaajista katsoo, että 12. Perussuunnitteluprosessiin liittyvä tiedonkulku 

sisäisten sidosryhmien kanssa on kunnossa. 61%(n=31) vastaajista on sitä mieltä, että asia 

on vain osittain kunnossa ja jopa 32%(n=31) vastaajista on sitä mieltä, että asia ei ole 

ollenkaan kunnossa. Vastausten perusteella voidaan todeta, että lähes kolmanneksen 

mielestä tiedonkulku perussuunnitteluun liittyvien sidosryhmien välillä ei toimi ollenkaan. 

Loppujen, pois lukien kahden, vastaajan mielestä tiedonkulku toimii vain osittain. 

 

Väittämän 13. Perussuunnitteluprosessiin liittyvä tiedonkulku ulkoisten sidosryhmien 

kanssa vastausten jakaantuminen noudattelee samaa linjaa aiempien kanssa. Vain 7%(n=30) 

vastaajista on sitä mieltä, että tiedonkulku ulkoisten sidosryhmien kanssa on sujuvaa, 

50%(n=30) vastaavista on sitä mieltä, että se sujuu vain osittain halutulla tavalla ja jopa 

43%(n=30) on sitä mieltä, että tieto ei kulje ollenkaan halutulla tavalla. Tämän perusteella 

voimme tehdä saman johtopäätöksen kuin aiemmin, tieto ei kulje halutulla tavalla ja sen 

kulkua pitää tehostaa ensi tilassa.  
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13%(n=31) vastaajista katsoo, että 14. Perussuunnitteluprosessin tuottaman tiedon hallinta 

on asianmukaista, suurin osa vastaajista, 64%(n=31) on sitä mieltä, että se on osittain 

kunnossa ja 23%(n=31) mielestä asia ei ole kunnossa. Vastausten perusteella voidaan 

päätellä, että tiedonhallinta koetaan puutteelliseksi ja että sitä tulisi selkeyttää ja tehostaa. 

 

Vain 6 %(n=31) vastaajista on sitä mieltä, että 15. Tiedonkulun nopeus on mielestäni 

prosessin sujuvan etenemistä kannalta riittävää. 45%(n=31) vastaajista on osittain 

tyytymätön tiedonkulun nopeuteen, kun samanaikaisesti jopa 49% (n=31) on sitä mieltä, että 

nopeus ei ole riittävää. Luvut kertovat yksiselitteisesti, että suunnittelijat eivät ole tyytyväisiä 

tiedonkulun nopeuteen ja asia vaatii pikaisia toimenpiteitä sen korjaamiseksi.  

 

 

Kaavio 27. Tiedonkulku ja tiedonhallinta  

 

Perussuunnitteluprosessin kulku –aihepiirin yhteydessä olleeseen vapaakenttään kirjoitti 

kuusi kyselyyn osallistujaa. Kommenteista nousi esille tarve osapuolten väliseen 

yhteistyöhön ja prosessien kehittämiseen, sillä vastaajat kokevat, että selkeiden 

toimintamallien puuttuessa toiminta on hyvin henkilöriippuvaista ja näin ”kaikki säveltää 

omalla parhaalla katsomallaan tavalla”, kuten vastaaja 2 kirjoittaa. Vastaaja 5 korosti 

lähtötietojen tärkeyttä ja sitä että tulisi miettiä mitä tietoja missäkin vaiheessa tulisi 

suunnittelijoilla olla käytettävissä. 
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Vastausten perusteella Tiedonkulku ja hallinta –aihealueeseen, voidaan yhteenvetona todeta, 

että tiedonkulku ja sen –hallinnan koetaan perussuunnitteluprosessissa mukana olevien 

suunnittelijoiden mielestä toimivan RMC:llä huonosti. Vastaajat kokevat sekä sisäisen 

tiedonkulun että ulkoisen tiedonkulun toimivan heikosti ja kaipaavat siihen parannusta. 

Vaikka aihepiirin väittämät tiedonkulusta ovat luonteeltaan sellaiset, että niihin ei tule 

helposti annettua hyvää arvosanaa, on huonon arvosanan antaneiden määrä sen verran suuri, 

että asia on otettava kehityksen kohteeksi mahdollisimman pian. Tiedon hallinta ja 

tiedonkulun nopeuden koetaan myös olevan riittämätöntä ja näiden kohdalla tyytymättömien 

osuus vastaajista on todella suuri. Näiden kehitys pitää myös kuulua ensimmäisten 

kehityskohteiden joukkoon toimintaa kehittäessä.  

 

8.4 Prosessin tilan seuranta 

 

Kaaviossa 28 on esitetty kyselyn vastausten jakautuminen Prosessin tilan seuranta -

aihepiirin väittämille niin, että vastaukset on yhdistetty kappaleen 8 tulosten analysointi, 

ensimmäisessä kappaleessa mainitun mukaisesti.  

 

Vastausten mukaan 22%(n=31) vastaajista 16. Saa mielestään riittävästi ohjaavaa tietoa 

prosessin tilasta, 59% (n=31) on osittain tyytymätön saamansa tiedon määrään ja 

19%(n=31) on tähän tyytymätön. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että suunnittelijat kokevat 

saavansa liian vähän tietoa prosessista oman toimintansa ohjaamiseen ja kaipaisivat sitä 

lisää. 

17. Prosessin tilasta saamani tieto on ajantasaista ja tarkoituksenmukaista –väittämän 

vastausten perusteella voidaan todeta, että vain 16%(n=31) vastaajista katsoo, että 

prosessista saatava tilatieto on ajantasaista ja asianmukaista. 58%(n=31) mielestä heidän 

saamansa tieto on osittain puutteellista ja 26%(n=31) mielestä tieto ei ole ajantasaista eikä 

asianmukaista. Vastausten jakauma on hyvin pitkälti saman tyyppinen, kuin väittämän 16 

kohdalla. Noin viidennes vastaajista on sitä mieltä, että prosessin tilatieto on ajantasaista ja 

tarkoituksenmukaista, mutta neljännes katsoo, että asia ei ole näin. Loput vastaajista ovat 

osittain tyytyväisiä saamaansa tilatietoon. Suuresta tyytymättömien ja toisaalta pienestä 

tyytyväisten osuudesta johtuen, tulisi prosessin tilaa mittaavia mittareita tarkastella 

kriittisesti ja kehittää niitä enemmän suunnittelua palvelevaan suuntaan.   
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Väittämän 18. Käytän saamaani prosessin tilatietoa oman toimintani ohjaamiseen, avulla 

selvitettiin käyttävätkö suunnittelijat käytössä olevien prosessimittareiden antamaa tilatietoa 

hyväkseen oman toimintansa ohjaamisessa. Vastausten perusteella 59%(n=29) vastaajista 

katsoo hyödyntävänsä saamaansa tilatietoa, 31 %(n=29) vastaajista hyödyntää sitä osittain 

ja 10%(n=29) ei hyödynnä sitä oman toimintansa ohjaamisessa. Vastausten perusteella 

voidaan päätellä, että prosessimittareiden antama tieto koetaan tärkeäksi ja sitä käytetään 

toiminnan ohjaamiseen. Tästä syystä sen laatuun ja tarkoituksenmukaisuuteen tulee 

panostaa.  

 

Väittämän, 19. Kaipaisin lisää tietoa prosessin tilasta oman toimintani ohjaamiseen, 

vastausten mukaan 49%(n=31) kaipaisi lisää prosessin tilatietoa toimintansa ohjaamiseen, 

42%(n=31) vastaajista on väittämän kanssa osittain samaa mieltä ja 9%(n=31) on 

tyytyväinen nykyiseen määrään tietoa. Vastauksista voidaan päätellä, että asia koetaan 

tärkeäksi, sillä lähes kaikki vastaajat, pois lukien 1 vastaaja, kaipasit lisää prosessitietoa, 

ainakin joissain määrin.  

 

Väittämän, 20. Prosessin poikkeamien (suunnitteluvirheiden/kommenttien) hallinta on 

mielestäni asianmukaista, vastausten mukaan vain 6%(n=31) vastaajista kokee, että 

poikkeamien hallinta perussuunnitteluprosessissa on kunnossa. 46%(n=31) vastaajista on 

väittämän kanssa osittain erimieltä, kun taas 48%(n=31) vastaajista on sitä mieltä, että asia 

ei ole ollenkaan kunnossa. 

 

Vastausten perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että poikkeamien hallinta kaipaa pikaisia 

kehitystoimenpiteitä osakseen. Puolet vastaajista on sitä mieltä, että asia ei ole ollenkaan 

sillä mallilla kuin sen kuuluisi olla ja vain 6% vastaajista on sitä mieltä, että asia on kunnossa. 
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Kaavio 28. Prosessin tilan seuranta  

 

 

Prosessin tilan seuranta –aihepiirin yhteydessä olleeseen vapaakenttään kirjoitti 3 kyselyyn 

osallistujaa. Kommenteista nousi esille ”kunnollisen QC toiminnan puuttuminen” sekä se, 

että koetaan seurannan olevan väkinäistä aikataulujen ”täyttämisen pakkoa”, kuten vastaaja 

1 toteaa. Vastaaja 3 pyrkisi keskittämään toiminnan seurannan sijasta tulevaan toimintaa.  

 

 

Vastausten perusteella Prosessin tilan seuranta –aihealueeseen, voidaan yhteenvetona 

todeta, prosessimittareiden antamaa tilatietoa prosessin tilasta koetaan tarpeelliseksi 

suunnittelijan oman työn ohjaamisen kannalta ja sitä katsotaan olevan liian vähän tarjolla. 

Vastausten perusteella suunnittelijat haluaisivat sitä olevan enemmän helpottamaan työn 

ohjaamista. Olemassa olevaa tietoa tulisi tarkastella kriittisesti ja kehittää sitä enemmän 

suunnittelutoimintaa palvelevaan suuntaan panostamalla sen laatuun ja asianmukaisuuteen.  

Perussuunnitteluprosessin aikaisten poikkeamien hallinnan katsotaan olevan puutteellista ja 

nykyisiä toimintatapoja pidetään toimimattomina.   
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8.5 Laitteet ja ohjelmistot 

 

Kaaviossa 29 on esitetty kyselyn vastausten jakautuminen Laitteet ja ohjelmistot -aihepiirin 

väittämille niin, että vastaukset on yhdistetty kappaleen 8 tulosten analysointi, 

ensimmäisessä kappaleessa mainitun mukaisesti.  

 

Vastausten mukaan 20%(n=31) vastaajista ovat sitä mieltä, että Väittämä 21. 

Perussuunnitteluprosessiin liittyvät tietojärjestelmät (M-files, Epicor) ovat mielestäni 

prosessin hallinnan kannalta asianmukaisia, 61% (n=31) vastaajista on osittain tyytymätön 

tietojärjestelmiin ja 19%(n=31) on näihin tyytymättömiä. Tietojärjestelmiin tyytyväisten 

pieni osuus ja samanaikaisesti tyytymättömien suuri osuus antavat viitteitä siitä, että asiaa 

tulisi tutkia tarkemmin. Tietojärjestelmien soveltuvuutta prosessin hallintaan tulisi tutkia 

perusteellisemmin ja pyrkiä kehittämään järjestelmiä perussuunnitteluprosessia paremmin 

palvelevaan suuntaan.  

 

Vastausten mukaan 65%(n=31) vastaajista on sitä mieltä, että Väittämä 22. 

Perussuunnitteluprosessiin liittyvät ohjelmistot (ACAD, Navisworks, Ms Project...) ovat 

mielestäni asianmukaisia, 29%(n=31) vastaajista ovat osittain tyytyväisiä ja 6%(n=31) 

vastaajista ovat tyytymättömiä perussuunnitteluprosessin käytössä oleviin ohjelmistoihin. 

Tyytyväisten ja osittain tyytyväisten suurehko osuus antaa viitteitä siitä, että ohjelmistojen 

kehittämiseen ei kehitystoimia tarvitse tällä hetkellä kohdentaa. Käytössä olevat ohjelmistot 

ovat suurten ohjelmistotalojen standardituotteita, joten niiden kehittämistyö voi olla 

haastavaa tai ainakin kallista.  

 

Vastausten mukaan 84%(n=31) vastaajista on sitä mieltä, että Väittämä 23. 

Perussuunnitteluprosessiin liittyvien työtehtävien tekemiseen on olemassa asianmukaiset 

laitteet (tietokoneet, näytöt, tulostimet…), 7%(n=31) on osittain tyytyväinen laitteisiin ja 

tyytymättömiä on 9%(n=31). Tämän perusteella voidaan todeta, että laitteet työn tekemiseen 

ovat asianmukaiset ja kehittämistoimia näiden osalta ei tällä hetkellä tarvita. 

 

Vastausten mukaan 65%(n=31) vastaajista on sitä mieltä, että Väittämä 24. Osaan käyttää 

perussuunnitteluprosessiin liittyviä tietojärjestelmiä, ohjelmistoja ja laitteita mielestäni 

hyvin, 32 %(n=31) vastaajista kertoo osaavansa käyttää järjestelmiä, ohjelmistoja ja laitteita 
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kohtalaisesti ja 3% kertoo, että ei hallitse näiden käyttöä. Vastausten perusteella voidaan 

todeta, että kokonaisuutena tietojärjestelmien, ohjelmistojen ja laitteiden käytön osaaminen 

on kohtalaisessa kunnossa. Tietojärjestelmien, ohjelmistojen ja laitteiden käytön osaaminen 

on kuitenkin edellytys prosessin tehokkaalle etenemiselle ja näiden käytön kouluttaminen ja 

sen myötä osaamisen lisääntyminen on varmasti hyödyllistä ja varsinkin uusien henkilöiden 

kohdalla välttämätöntä. 

 

 

Kaavio 29. Laitteet ja ohjelmistot  

 

Prosessin tilan seuranta –aihepiirin yhteydessä olleeseen vapaakenttään kirjoitti 4 kyselyyn 

osallistujaa. Kommenteista nousi esille M-files dokumentaatiohallintajärjestelmän ja  Epicor 

toiminnanohjausjärjestelmän puutteet, kuten vastaaja 1 kirjoittaa: “M-filessä ja Epicorissa 

on toiminnollisuuksia jotka eivät sovellu kovin hyvin laivanrakennukseen, jollei niitä saada 

ratkaistua.”. Kommenteissa korostettiin myös eri järjestelmien synkronisointia toisiinsa. 

Myös ohjeistuksen laatuun toivottiin parannusta, kuten vastaaja 2 kirjoittaa:”...liian pitkät 

ohjeet vaikkapa Epicoriin liittyen eivät edesauta niiden tehokasta käyttöä.” 

 

Vastausten perusteella Laitteet ja ohjelmistot –aihealueeseen, voidaan yhteenvetona todeta,  

että perussuunnitteluprosessissa käytössä oleviin laitteisiin (tietokoneet, näytöt, tulostimet 

jne.) ollaan yleisesti tyytyväisiä ja ne koetaan asianmukaisiksi. Myös käytössä oleviin 

ohjelmistoihin (ACAD, Navisworks, Ms Project...)  ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä eikä 
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näiden suhteen tarvita kehitystoimenpiteitä. Tietojärjestelmien (M-files, Epicor) kohdalla 

tilanne on toinen, sillä suunnittelijat eivät katso näiden palvelevan perussuunnitteluprosessia 

kovinkaan hyvin. Tietojärjestelmät ovat kuitenkin kulmakiviä koko 

perussuunnitteluprosessille ja näiden sujuva käyttö on perusedellytys tehokkaalle 

toiminnalle. Väittämän 24 vastausten perusteella voidaan todeta, että suunnittelijat katsovat 

kuitenkin osaavansa käyttää järjestelmiä suhteellisen hyvin, joten pelkästään 

käyttökoulutuksella tyytyväisyyttä tietojärjestelmiä kohtaan ei saada korjattua. 

Tietojärjestelmien soveltuvuutta tulisikin tarkastella enemmän suunnittelijan näkökulmasta 

ja pyrkiä kehittämään näitä käyttäjän tarpeita palvelevaan suuntaan. 

 

8.6 Kyselyn tulosten kriittinen tarkastelu 

 

Perussuunnitteluprosessin tavoitteet ovat pääsääntöisesti selvät prosessiin osallistuville 

suunnittelijoille, mutta prosessin kulku, sen vaiheet ja varsinkin toimintatavat kaipaavat 

selkeyttämistä. Selkeiden yhteisten toimintatapojen puuttuessa, toimivat suunnittelijat 

omalla parhaaksi katsomallaan tavalla ja tämä ei aina palvele koko organisaation etua ja 

mahdollista prosessin tehokasta etenemistä. Prosessin tilan seuranta ja tämän tiedon 

välittäminen suunnittelijalle tämän työtä ohjaavaksi tiedoksi on vastausten perusteella 

heikkoa ja tätä tulisi parantaa ensi tilassa.   

 

Suunnittelijat kokevat organisaation tehtävät ja vastuut osittain epäselvinä ja kaipaavat 

niihin selkeyttä. Myös rooleihin ja tehtävien rajauksiin kaivattiin lisää selkeyttä. Kyselyn 

vastausten perusteella vain noin puolet vastaajista kokee tietävänsä tarkalleen mitä hänen 

tehtäviinsä kuuluu. Muiden prosessiin osallistuvien henkilöiden roolit tunnetaan vielä 

huomattavasti huonommin. Kolmannes vastaajista kokee, että hän ei tiedä muiden prosessiin 

osallistuvien henkilöiden vastuita. Roolien ja vastuiden määrittelyyn tulee panostaa ensi 

tilassa, jotta kaikkien perussuunnitteluprosessin työtehtävien vastuulliset tulee määriteltyä, 

eikä työvaiheiden valmistuminen myöhästy sen vuoksi, että ei tiedetä kenen asiaa tulisi 

hoitaa. Kyselystä ilmeni myös, että suunnittelijoista vain alle puolet tietää tarkalleen, mitä 

tietoa hänen tulee toimittaa työhönsä liittyville sidosryhmille. Tätä tulisi selventää 

viipymättä, sillä jos suunnittelija ei tiedä mitä häneltä odotetaan, on hänen hyvin vaikea sitä 

tuottaa. 
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Perussuunnitteluprosessin sisäistä ja ulkoista tiedonkulkua tulisi parantaa merkittävästi. 

Suunnittelijat kokevat, että tiedonkulku toimii huonosti, hitaasti ja se haittaa projektin 

sujuvaa etenemistä ja turhauttaa suunnittelijoita. Puolet vastaajista on sitä mieltä, että 

prosessin sisäinen tiedonkulku on huonoa, samoin puolet vastaajista on sitä mieltä, että tieto 

kulkee hitaasti. Myös olemassa olevan tiedon hallintaan kaivataan kehittämistä, sillä vain 

13% vastaajista on sitä mieltä, että tiedonhallinta on asianmukaista sekä toimivaa ja 

samanaikaisesti 23% vastaajista katsoo, että tiedonhallinta ei toimi ollenkaan. Tiedonkulun 

hallinta tulisikin vastausten perusteella ottaa kehityksen kärkihankkeiden joukkoon, sillä 

perussuunnitteluprosessi koostuu eri vaiheista, jotka ovat toisistaan riippuvaisia ja jos tieto 

ei kulje prosessin eri osapuolten välillä tehokkaasti, ei tehokkuutta voi odottaa koko 

prosessilta. 

 

Prosessin tilaa mittaavien mittareiden käyttöä suunnittelutyön ohjauksessa pidetään 

vastausten perusteella tärkeänä. Asia kuitenkin vaatii selkeyttämistä ja kehittämistä, sillä 

suuri osa suunnittelijoista ei koe, että nykyiset mittarit antavat heille tarpeeksi tietoa 

prosessin tilasta oman toimintansa ohjaamiseen ja he kokevat, että niitä tulisi kehittää 

enemmän prosessia ohjaavaan suuntaan. Puolet vastaajista kokee, että 

perussuunnitteluprosessissa syntyvien poikkeamien käsittely on yhtiössä huonoa ja se 

kaipaisi kehittämistä. Vain kaksi vastaajaa 31:stä on tyytyväinen poikkeamien hallintaa. 

Poikkeama itsessään jo aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia yhtiölle, mutta niiden 

minimoimiseksi tulisi poikkeamat korjata mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Tällä 

hetkellä poikkeamien hallintatapa ei tue tätä ja siitä syystä tulisi sen kehittäminen olla 

kärkikehityshankkeiden joukossa.  

 

Suunnittelijoiden käytössä olevia ICT-laitteita pidetään vastausten perusteella 

tarkoituksenmukaisina ja toimintaan sopivina. Myös perussuunnitteluprosessin suorittamista 

varten käytössä olevia ohjelmistoja pidetään yleisesti ottaen toimintaan sopivina ja 

kehitystyöhön näiden osalta ei ole tarvetta. Tietojärjestelmät sen sijaan kaipaisivat vastaajien 

mielestä kehittämistä, sillä niiden ei koeta tukevan prosessia riittävän hyvin. 

Tietojärjestelmät toimivat kuitenkin koko prosessin selkärankana ja näiden toimimattomuus 

heijastuu välittömästi suunnitteluprosessin tehokkuuteen. Tämän tulisikin olla 

kehittämistyön kärkihankkeiden joukossa ja tietojärjestelmiä tulisi kehittää 

suunnitteluprosessia paremmin palvelevaan suuntaa. Laitteiden, ohjelmistojen ja 
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tietojärjestelmien käytön osaamattomuus ei vastausten mukaan riitä syyksi 

tyytymättömyyteen, sillä vain yksi vastaaja ilmoittaa, että ei osaa näitä käyttää. Kolmannes 

vastaajista osaa käyttää näitä jotenkin ja loput vastaajista arvioi oman osaamisensa hyväksi. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa tehdään johtopäätökset ja haetaan vastausta tutkimusongelmaan 

alatutkimuskysymysten avulla. Alatutkimuskysymyksiin etsitään vastausta 

kirjallisuustutkimuksen ja haastattelututkimuksen avulla tavoitteena nostaa esiin 

kehittämistä eniten kaipaavat osa-alueet kohdeyrityksen perussuunnitteluprosessissa. 

Johtopäätösten lopussa vastataan kysymykseen: Miten RMC:n perussuunnitteluprosessia 

tulisi kehittää laivanrakennusprojektissa? 

 

9.1   Työn tavoitteiden saavuttaminen 

 

Tutkimuksen päätavoitteena oli tunnistaa kohdeyrityksen perussuunnitteluprosessin 

kehityskohteet kuvaamalla yhtiön toimintatavan mukainen perussuunnitteluprosessi 

prosessikuvauksen sekä prosessikaavion avulla prosessiin liittyvine henkilöresursseineen ja 

sidosryhmineen. Tämän lisäksi tavoitteena oli hakea kehitysehdotuksia prosessikuvauksen 

ja kyselyn pohjalta esille tuleviin kehittämistä vaativiin osa-alueisiin sekä etsiä sopivat 

mittarit suunnitteluprosessin tilan seurantaan. Tutkimusongelmaa lähestyttiin 

kirjallisuustutkimuksen sekä haastattelututkimuksen avulla ja tavoitteen saavuttamiseksi 

muodostettiin tutkimuksen päätutkimuskysymys: Miten RMC:n perussuunnitteluprosessia 

tulisi kehittää laivanrakennusprojektissa? 

 

 Tähän pyrittiin löytämään vastausta seuraavien alatutkimuskysymysten avulla: 

 

Kuinka tunnistaa projektin perussuunnitteluprosessin kehittämistä vaativat osa-alueet? 

  

Yrityksen nykyistä toimintaa palvelevien prosessien kehittäminen vaatii nykytilan 

analysointia kehittämistarpeiden havaitsemiseksi sekä tavoitteen asettamista sekä 

mallintamista niin, että jokainen voi tunnistaa kehittämistyön vaikutukset omassa työssään. 

Kun nykytilan analysointi on tehty, voidaan seuraavaksi laatia käytännön suunnitelma 

tavoitetilan saavuttamiseksi. (Luukkonen ym. 2012, s.31) 
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Prosessin toimivuuden arviointi kuuluu osana prosessin nykytilan kartoitusta. Parhaaseen 

lopputulokseen on mahdollista päästä, kun arvio teetetään sekä asiakkaalla että oman 

henkilöstön kesken ja sen avulla pyritään tunnistamaan prosessista ne työvaiheet, jotka 

aiheuttavat asiakastyytymättömyyttä prosessin lopputuotoksessa. (Lecklin 2002, s. 137-

232). Prosessin toimivuutta kohdeyrityksessä arvioitiin tekemällä 

perussuunnitteluprosessiin osallistuville suunnittelijoille kysely, jonka avulla kerättiin 

suunnittelijoiden näkemys prosessin nykytilasta sekä kehittämistä vaativista osa-alueista. 

Suunnittelijat vastasivat aiheryhmittäin luokiteltuihin väittämiin ja vastausten perusteella 

pystyttiin muodostamaa käsitys väittämissä esitettyihin asioihin. Aihepiirit väittämiin 

valikoituivat yleisesti havaittujen ongelmien ympärille ja ne käsiteltiin kohdeyrityksen 

suunnittelun johdon kanssa ennen kyselyn julkaisua. Kyselyssä oli väittämien lisäksi 

jokaisen aihepiirin perässä vapaakenttä, johon vastaaja sai vapaasti kirjata mielipiteensä / 

kehitysehdotuksensa kyseiseen aihepiiriin. 

 

Kyselyn vastaukset analysoimalla saatiin muodostettua kohderyhmää hyvin edustava 

mielipide prosessin nykytilasta. Vastausten perusteella pystyttiin selkeästi määrittelemään 

ne perussuunnittelun osa-alueet, jotka eniten kaipaavat kehittämistä. Vastaukset 

analysoimalla huomattiin, että toiset osa-alueet ovat selkeästi toisia huonommassa kunnossa 

ja kaipaavat pikaisia toimenpiteitä prosessin toimivuuden parantamiseksi.  Kysely nosti 

toisaalta myös esiin ne osa-alueet, jotka ovat vastaajien mielestä kunnossa, eivätkä vaadi 

kehittämistä tällä hetkellä. Vapaakenttiin vastattiin aihepiireittäin vaihtelevasti ja vastaukset 

olivat värikkäitä, kuten tämän tyyppisissä avoimissa kysymyksissä yleensä. Vapaakentän 

vastaukset tukivat väittämiin perustuvaa kyselyä ja vastauksista sai yleiskuvan, että nykyiset 

toimintatavat kaipaavat vastaajien mielestä kehittämistä monellakin osa-alueella. 

 

Prosessien kuvaaminen on yksi keino tunnistaa prosessin tuottamattomia työvaiheita. 

Prosessikaaviota tutkimalla ja analysoimalla on mahdollista havaita eroavaisuudet 

suunnitelmien ja todellisuuden välillä. (Riutta 2018, s.1-5). Prosessien kuvaaminen auttaa 

työntekijöitä ymmärtämään työn kokonaisuutta. Prosessikuvausta tutkimalla on 

mahdollisuus havaita lisäarvoa tuottamattomat ja virheitä sekä viivettä tuottavat työvaiheet 

ja keskittää kehittämistoimet näihin työvaiheisiin. (Riutta 2018, s.1-5). 
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Laivaprojektien perussuunnitteluprosessi toteutetaan kohdeyrityksessä suunnitteluosaston 

toimesta luovuttamalla tarvittava määrä suunnitteluresurssia projektin käyttöön. Projektin 

suunnittelupäällikkö vastaa projektin suunnitteluprosessin ohjauksesta apunaan projektin 

suunnittelukoordinaattorit sekä muu projektille osoitettu henkilöstö. Suunnitteluprosessista 

sekä siihen kuuluvasta perussuunnitteluprosessista on olemassa yrityksessä ylemmän tason 

prosessikartta, mutta se on riittämätön arvioitaessa prosessin toimivuutta ja ollakseen apuna 

toiminnan kehittämisessä. Lisäksi prosessikaavion kirjalliset osuudet, jossa toimintaa on 

kuvattu sanallisesti, puuttuvat. Työn tuotoksena syntyvän prosessikuvauksen tehtävänä on 

luoda työkalu jota vastaan tämän hetkistä toimintaa prosessissa voisi peilata sekä arvioida.  

     

Mitkä ovat toimivan perussuunnitteluprosessin tunnusmerkit? 

 

Tutkimuskysymyksen avulla oli tarkoitus saada selville, onko olemassa selkeitä 

tunnusmerkkejä, joiden avulla on mahdollista tunnistaa toimiva perussuunnitteluprosessi. 

Kirjallisuusselvityksestä Laamanen nosti esiin useita prosessille tärkeitä tunnusmerkkejä 

kuten prosessin tarkan määrittelyn, jolla tarkoitetaan prosessin alun ja lopetuksen rajaamista 

niin, että ne ulottuvat asiakkaalta asiakkaalle. Tämän lisäksi keskeisten asiakkaiden, 

syötteiden (input) ja tuotosten (output), tietojen sekä toimittajien tunnistamista pidettiin 

prosessin kannalta tärkeinä asioina. (Laamanen 2002, s.52-300). 

 

Myös Lecklin piti tärkeänä prosessin soveltamisalueen tarkkaa määrittelyä sekä asiakkaiden, 

syötteiden ja tuotosten sekä toimittajien tunnistamista. Tämän lisäksi hän nosti esiin 

prosessin liittymäpinnat muihin prosesseihin, prosessin tavoitteiden seuraamisen ja 

mittaamisen sekä prosessiin osallistuvien henkilöiden tehtävien ja vastuiden määrittelyn 

tärkeyden. (Lecklin 2002, s.235-275) 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus suoritettiin kyselynä, jossa selvitettiin kohdeyrityksen 

nykytilaa perussuunnittelun näkökulmasta. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä 

perussuunnitteluprosessiin osallistuneilta suunnittelijoilta heidän käsityksensä prosessin 

nykytilasta ja sen kehittämistä vaativista osa-alueista. Kyselyn vastauksia verrattiin 

kirjallisuudessa esiin nostettuihin toimivan prosessin tunnusmerkkeihin ja kyselyn 

vastauksista muodostettiin lukuarvo, jonka pohjalta muodostettiin kuvaaja, jonka tehtävänä 

on kuvata visuaalisesti, kuinka hyvin kukin esille nostettu toimivan prosessin tunnusmerkki 
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toteutuu. Kuvaajan indikaattorin sijainti määräytyi väittämien vastausten keskiarvon 

perusteella niin, että asian ollessa kunnossa siirtyi indikaattori oikealle ja vastaavasti 

vasemmalle, jos asia ei ollut kunnossa. Neutraalien vastausten painoarvo indikaattorin 

siirtämisessä oli 0,5. 

 

Esimerkki. Prosessin tarkka määrittely tunnusmerkin indikaattorin sijainnin määrittelystä: 

((58+6) % + (0,5 x (39+74)) % – (3+20) %): 200% = 49% 

  

Prosessin tarkka määrittely 

Epätietoisuus prosessin kulusta ja toimintatavoista sen suorittamiseksi aiheuttavat sen, että 

jokainen toimii, kuten näkee parhaaksi toimia ja pyrkii tällä tavoin selviytymään 

työtehtävistään. Tällainen toiminta ei ole tehokasta vaan se aiheuttaa turhaa työtä, odottelua 

ja sählinkiä, joka ilmenee turhina kustannuksina ja virheinä työn laadussa. Prosessin tarkan 

määrittelyn ja kuvauksen avulla kaikki prosessiin osallistuvat tietävät kuinka toimia ja mitä 

muut prosessiin osallistuvat odottavat toisiltaan.  

 

Kyselyssä selvitettiin kohdeyrityksen kyselyyn vastanneiden käsitystä prosessin tavoitteiden 

seuraamisen ja mittaamisen selkeydestä seuraavien väittämien avulla: Väittämä 2. 

Perussuunnitteluprosessin kulku ja sen vaiheet ovat minulle selvät ja 3. Toimintatavat 

perussuunnitteluprosessin suorittamiseen ovat minulle selvät. Väittämien vastausten 

perusteella, jotka löytyvät luvusta 8 Tulosten analysointi, voidaan todeta, että 

perussuunnitteluprosessin kulku, sen vaiheet eivätkä toimintatavat 

perussuunnitteluprosessin suorittamiseksi ole täysin selvät kaikille prosessiin osallistuville 

suunnittelijoille ja näin ollen kirjallisuudessa esiin tullut toimivan prosessin tunnusmerkki 

prosessin tarkka määrittely ei toteudu kuin osittain Kuva 9. Sama asia ilmenee myös 

vapaakentän vastauksista, jotka oli kirjattu Perussuunnitteluprosessin kulku -aihepiirin alle. 

 

 

Kuva 9. Prosessin tarkka määrittely -tunnusmerkin toteutuminen 
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Tehtävien ja vastuiden määrittely 

Prosessiin osallistuvien henkilöiden tehtävien ja vastuiden eli roolien määrittely nostetaan 

kirjallisuudessa esiin toimivan prosessin tunnusmerkkinä. Roolien tehtävänä on kytkeä 

ihmiset prosessiin, siten että he tietävät, mitkä ovat hänen tehtävänsä ja vastuunsa 

prosessissa. (Laamanen 2002, s.52-296) Laamasen mukaan roolien avulla voidaan helpottaa 

ihmisten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta saattamalla yleiseen tietoon prosessiin 

osallistuvien henkilöiden vastuut ja velvollisuudet. Tarkasti tehtyjen vastuiden määrittelyjen 

avulla pystytään välttämään työtehtävien rajapinnoissa yleisesti esiintyviä ongelmia kuten 

päällekkäisyyksiä sekä asioita, jotka eivät kuulu kenenkään vastuulle.  

 

Kyselyssä selvitettiin kohdeyrityksen kyselyyn vastanneiden käsitystä tehtävien ja vastuiden 

selkeydestä perussuunnitteluprosessissa roolit ja vastuut aihepiirin väittämien avulla. 7. 

Tehtäväni, roolini ja vastuuni perussuunnitteluprosessissa ovat minulle selvät ja 8. Muiden 

perussuunnitteluprosessiin osallistuvien henkilöiden roolit ja vastuut ovat minulle selvät 

avulla. Kahden edellä mainitun väittämän vastausten perusteella voidaan todeta, että 

kirjallisuudessa mainittu tehtävien ja vastuiden tarkka määrittely ei toteudu 

kohdeyrityksessä kuin osittain. Osalle vastaajista oli osittain epäselvää omien tehtäviensä 

sisältö ja sitä suuremmalle osalle vastaajia oli epäselvää muiden perussuunnitteluprosessiin 

osallistuvien henkilöiden vastuut ja tehtävät. Kuva 10 visualisoi Tehtävien ja vastuiden 

toteutumisen kohdeyrityksessä. 

 

 

Kuva 10. Tehtävien ja vastuiden määrittely -tunnusmerkin toteutuminen 
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Prosessin tavoitteiden seuraaminen ja mittaaminen 

Prosessien suorituskyvyn mittaamisen avulla on tarkoituksena saada käsitys siitä, mitä 

prosessissa on todella tapahtumassa. Mittaamisessa ilmiöt puetaan tunnuslukujen muotoon 

ja organisaatiota johdetaan näiden perusteella mielipiteiden ja intuitioiden sijaan. (Laamanen 

2002, s.52-195) 

Kyselyssä selvitettiin kohdeyrityksen kyselyyn vastanneiden käsitystä prosessin tavoitteiden 

seuraamisen ja mittaamisen selkeydestä seuraavien väittämien avulla: 5. 

Perussuunnitteluprosessin tilaa mittaavat mittarit ja niiden antama informaatio ovat minulle 

selvät, 16. Saan mielestäni riittävästi toimintaani ohjaavaa tietoa prosessin tilasta sekä 17. 

Prosessin tilasta saamani tieto on ajantasaista ja tarkoituksenmukaista. 

 

Väittämien vastausten perusteella, voidaan todeta, että käytössä olevan tuntien seurannan ja 

prosessin tilaa mittaavien mittareiden antama informaation ei katsota olevan selvää kuin 

pienelle osalle suunnittelijoita. Suunnittelijat kaipaisivat ajanmukaista tietoa prosessin ja 

toimintansa tilasta ohjatakseen oman vastuualueensa toimintaa. Kuvassa 11 voidaan 

visuaalisessa muodossa todeta, että kirjallisuudessa esille nostettu prosessin tavoitteiden 

seuraamisen ja mittaamisen selkeys ei toteudu kohdeyrityksessä hyvin. 

 

 

 

Kuva 11. Prosessin tavoitteiden seuraamisen ja mittaamisen selkeyden toteutuminen kohdeyrityksessä 

 

 

Asiakkaiden, syötteiden ja tuotosten sekä toimittajien tunnistaminen 

Vuokaaviosta ja kirjallisesta osuudesta koostuvan prosessikuvauksen katsottiin 

kirjallisuudessa olevan työkalu, joka sopii näiden projektin kannalta kriittisten asioiden ja 

niiden välisten riippuvuuksien tarkasteluun. Prosessikaaviota ja prosessikuvausta 

analysoimalla on mahdollista selvittää prosessin lisäarvoa tuottamattomat työvaiheet, missä 

kohtaa prosessia syntyy viivettä ja mahdollisia virheitä, tehdäänkö mahdollisesti turhia 

asioita ja voitaisiinko joitain vaiheita yksinkertaistaa tai nopeuttaa. (Laamanen 2002, s.52-
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195). Laamasen mukaan tärkeille syötteille (input) ja tuotteille (output) tulee löytyä vastineet 

eri prosessien välillä, sillä tämän avulla voidaan varmistaa prosessikartan eheys.  

 

Perussuunnitteluprosessin selkeän prosessikuvauksen puuttuessa prosessin kokonaiskuvan, 

asiakkaiden, syötteiden, tuotosten ja toimittajien muodostamisen vaikeus ilmenee osasta, 

varsinkin perussuunnitteluprosessin kulku -aihepiirin vapaakentän vastauksista. Vastausten 

perusteella voidaan päätellä, että suunnittelijat kaipaavat selkeää kuvausta ja suunnitelmaa, 

jota noudattaa perussuunnittelua tehtäessä. Tämän hetkisen toiminnan katsotaan vastausten 

perusteella olevan enemmänkin henkilöriippuvaista toimintaa kuin ennalta määrättyä 

tekemistä, jossa asioiden kulku olisi suunnitelmallista ja prosessikuvauksen ohjaamaa 

toimintaa.   

 

Liittymäpinnat muihin prosesseihin 

Laivan rakentaminen vaatii siihen osallistuvien eri osapuolten hyvää yhteistyötä ja 

tiedonkulkua. Sen lisäksi, että tiedonkulun telakan sisäisten sidosryhmien välillä on 

sujuttava, on sen sujuttava myös telakan ulkoisten sidosryhmien kanssa. (Gasparotti 2006, 

s.540). Prosessikaaviota ja –kuvausta tutkimalla on mahdollista havaita, kuinka osallistujien 

välisen tiedonkulun on suunniteltu menevän. Kaaviosta on mahdollista tunnistaa asioiden 

etenemistä jarruttavat tekijät ja tunnistaa rajapintojen toimivuuden ongelmia. Kaavion 

analysointi auttaa myös tunnistamaan mahdollisia yrityksen sisäisiä- sekä 

asiakasrajapintaongelmia. (Riutta 2018, s.1-5) 

 

Kyselyssä ei suoraan kysytty, miten vastaaja kokee tuntevansa prosessiin liittyvät sisäiset- 

ja ulkoiset asiakasrajapinnat, mutta tiedonkulkua sisäisten- ja ulkoisten sidosryhmien kanssa 

selvitettiin Tiedonkulku ja tiedonhallinta –aihepiirin kysymysten avulla ja sen todettiin 

toimivan heikosti. Vastausten perusteella yhteistyötä prosessiin liittyvien sidosryhmien 

välillä tulisi parantaa luomalla toimivat yksinkertaiset toimintatavat ja ennen kaikkea saattaa 

ne kaikkien tietoon prosessikuvauksen muodossa. Perusuunnitteluprosessissa ja koko 

laivanrakennusprosessissa on input/output –tietojen oikeellisuus ja oikea-aikaisuus koko 

toimivan prosessin ehto ja tämän ei vastaajien mielestä katsota toimivan halutulla tavalla.    
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Kuinka suunnitteluprosessin toimivuutta voidaan mitata?  

 

Tutkimuskysymyksen avulla oli tarkoitus löytää mittarit, joiden avulla suunnitteluprosessin 

toimivuutta voitaisiin mitata. Kirjallisuudessa todettiin, että prosessimittari voi mitata 

prosessin tuotoksia, syötteitä sekä itse prosessin toimivuutta. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 

s.9). Hyvänä ominaisuutena pidettiin lisäksi mittarin yksiselitteisyyttä, helppokäyttöisyyttä 

ja luotettavuutta sekä, että sen avulla mitataan prosessin todellista suorituskykyä. Mittareita 

tulisi olla vain muutama, ja niiden avulla tulisi mitata juuri kyseiselle prosessille ominaisia 

asioita. Mittareita tulee myös arvioida ja päivittää säännöllisin väliajoin, jotta ne prosessin 

muuttuessa vastaavat prosessia (Lecklin 2002, s.173). 

 

RMC:llä perussuunnitteluvaiheen toiminnan tehokkuuden ja laadun mittaamiseen on 

määritelty seuraavat mittarit (Järvinen, suunnittelun periaatteet 2017, s.1): 

 

Työmäärä/laivan koko (h/GT, LW or SW) 

Tämä on aikaa(työmäärää) mittaava mittari, jonka pohjalta projekteja voidaan verrata 

keskenään. Mittari mittaa syötettä ja kertoo jälkijättöisesti, kuinka paljon tunteja on kulunut 

mitattavaa yksikköä kohti. 

 

Suunnittelukustannus/laivan koko (EUR/m2) 

Tämä on kustannuksia(resursseja) mittaava mittari, jonka avulla eri projekteja ja alueita 

voidaan mitata ja verrata keskenään. Mittari mittaa syötettä ja kertoo jälkijättöisesti, kuinka 

paljon euroja on kulunut tiettyä alaa kohti. 

 

Toimitusvarmuus (keskimääräinen piirustusmyöhästymä (pv)) 

Tämä on aikaa mittaava mittari, joka mittaa poikkeaman kestoa päivissä. Mittari mittaa 

prosessin tilaa ja kertoo, kuinka kauan poikkeama (piirustusmyöhästymä) on ajallisesti 

kestänyt. 

 

Tällä hetkellä perussuunnitteluprosessin käytössä olevat mittarit eivät anna suunnittelijoille 

tietoa prosessin tilasta kovinkaan hyvin. Työmäärää ja suunnittelukustannuksia mittaavat 

mittarit ovat jälkijättöisiä eivät ne anna mittaustietoa, jonka pohjalta käynnissä olevaa 
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prosessia voi säätää. Toimitusvarmuutta mittaavan mittarin antamaa informaatiota voidaan 

käyttää hyödyksi perussuunnitteluprosessin säätämisessä.  

 

Kyselyn vastausten perusteella perussuunnitteluprosessin tilaa mittaavia mittareita ei 

tunnisteta eikä niiden katsota tällä hetkellä olevan toimivia eikä perussuunnitteluprosessia 

tukevia. Perussuunnitteluprosessin tilan mittaamista varten tulisi kehittää mittarit, jotka 

antaisivat ajantasaista tietoa prosessin tilasta ja auttaisivat näin ollen suunnittelijoita ja 

suunnittelun johtoa säätämään prosessia oikeaan suuntaan. Mittareiden valinnan jälkeen 

tulisi suunnittelijat perehdyttää niiden antaman tiedon käyttöön ohjaamana heidän 

toimintaansa. 

 

Seuraavassa ehdotuksia prosessin tilaa mittaavien mittareiden rakentamiseksi: 

 

Laitetietojen oikea-aikaisuuden ja laadun seuranta. 

Perussuunnitteluprosessi on hyvin riippuvainen laitetiedoista, jotka toimivat syötteinä 

prosessille, ja joiden pohjalta perussuunnittelua tehdään. Laitetietojen laatu ja oikea-

aikaisuus ovat ensiarvoisen tärkeät ja siksi laitetietojen toimituksen ympärille tulisi rakentaa 

mittarit. 

 

Piirustusten valmistumisen seuranta 

Prosessin seurannan kannalta on oleellista tietää, onko piirustusten valmistuminen ennalta 

määritellyn aikataulun mukaista vai onko piirustustoimitus hitaampaa kuin alun perin oli 

ajateltu. Perussuunnittelun jälkeen suoritettava valmistussuunnittelu on riippuvainen 

perussuunnittelupiirustuksista, ja jos nämä eivät valmistu suunnitellusti, aiheuttaa se 

ongelmia valmistussuunnittelussa. Mittarin tulisi yksinkertaisesti mitata toteutumaa 

suhteessa suunniteltuun. Tämän tiedon pohjalta voidaan prosessia säätää lisäämällä 

resursseja aikataulun kiinni ottamiseksi. 

 

Ulkoistetun suunnittelutyön laadun seuranta 

Piirustustarkastuksessa löytyneiden virheiden/laatupoikkeamien takia palautettujen 

piirustusten lukumäärän mittaaminen tavoitteena nostaa suunnittelutyön laatua, vähentää 

virheitä sekä vähentää tarvetta käyttää tunteja piirustusten tarkastamiseen. Tätä tietoa tulisi 

käsitellä yhteistyöyritysten kanssa tasaisin väliajoin ja seurata sen kehittymistä. 
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Luokituslaitoksen ja tilaajan tekemien huomautusten seuranta 

Luokituslaitoksen tai tilaajan tekemien huomautusten lukumäärän seuranta. Tämä kertoo 

prosessin kyvystä täyttää sille asetetut vaatimukset. Tämän tiedon pohjalta voidaan prosessia 

säätää siihen suuntaan, että huomautusten määrä pysyy sopivalla tasolla ja huomautukset 

eivät vaikuta hidastavasti prosessin kulkuun.    

 

Tuotetun materiaalin laadun seuranta asiakkaan näkökulmasta 

Perussuunnitteluprosessin tuotoksena syntyvien piirustusten laadun mittaaminen 

asiakkaalla. Perussuunnitteluprosessin läpi päässeiden asiakkaan (valmistussuunnittelun) 

havaitsemien virheiden/laatupoikkeamien määrän mittaaminen. Tämä kertoo 

perussuunnitteluprosessin tehokkuudesta löytää omat virheensä ennen, kun ne pääsevät 

valmistussuunnitteluun saakka.    

 

Kuinka kehittää suunnitteluprosessia ja millaisia keinoja siihen on? 

 

Prosessin kehittämishanke lähtee usein liikkeelle siitä, että prosessissa on havaittu jokin 

ongelma, johon halutaan löytää ratkaisu. Kehittämishankkeen alussa tulisi kehitysprojekti 

rajata ja määritellä minkä tyyppinen kehitysprojekti on kyseessä ja mitä prosesseja 

muutokset koskevat. (Martinsuo & Blomqvist 2010, s.6) Havaittujen ongelmien 

tunnistamisen jälkeen analysoidaan prosessin nykytila tunnistettuineen ongelmineen ja vasta 

tämän jälkeen voidaan alkaa laatimaan käytännön suunnitelmaa, miten tavoitetila voidaan 

saavuttaa. (Luukkonen ym. 2012, s.31) 

 

Prosessianalyysissä käydään lävitse nykytilan kartoitusvaiheessa kerättyä tietoa, ja tämän 

pohjalta luodaan suunnitelmat valittujen prosessien parantamiseksi. Arvioinnin ja analyysin 

avulla pyritään löytämään yrityksen tarpeisiin soveltuva toimintamalli. (Lecklin 2002, s.167) 

Prosessien analysointiin riittää Lecklinin mukaan usein yksinkertaiset perustyökalut, kuten: 

 

 Kehitystiimin ja muiden henkilöiden kokemusten hyödyntäminen, jossa aivoriihen avulla 

pyritään saamaan aikaan mahdollisimman paljon ideoita prosessin kehittämiseksi.   

Prosessikaavion ja -kuvauksen analysointi, jossa prosessikaaviota ja prosessikuvausta 

analysoimalla pyritään selvittämään prosessin lisäarvoa tuottamattomat työvaiheet, missä 
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kohtaa prosessia syntyy viivettä ja mahdollisia virheitä, tehdäänkö mahdollisesti turhia 

asioita ja voitaisiinko joitain vaiheita yksinkertaistaa tai nopeuttaa 

 

Prosessin kustannusrakenteen selvittäminen, jossa määritellään, mitataan ja analysoidaan 

prosessin laatukustannusten aiheuttajat, jotta ne voidaan ottaa huomioon prosesseja 

kehitettäessä. 

 

 Benchmarking, jossa organisaation toimintaa verrataan muiden vastaavien organisaatioiden 

toimintaan. Vertailun avulla pyritään löytämään oman prosessin vahvuudet ja 

kehittämistarpeet kilpailijoihin verrattuna ja asettamaan tavoitteita tulevalle toiminnalle 

tämän tiedon pohjalta. 

 

Parannussuunnitelman tekeminen  

Prosessin ongelmien määrittelyn ja analysoinnin jälkeen on vuorossa uuden toimintatavan 

suunnitteleminen. Prosessiin parannussuunnitelmaan voi sisältyä esimerkiksi seuraavia 

asioita (Lecklin 2002, s.217): Parannustavoitteiden määritteleminen, Uuden 

prosessikuvauksen tekeminen, Pilottiprojektin toteutussuunnitelman tekeminen, Vastuiden 

ja aikataulun määritteleminen, Prosessin mittaus ja seurantavaatimusten määritteleminen, 

resurssisuunnitelman tekeminen. 

 

Ratkaisun testaaminen 

Prosessiin tehtävät merkittävät muutokset tulisi testata pilottiprojektin avulla ennen niiden 

käyttöönottoa. Pilottiprojektin avulla pyritään selvittämään onnistumisen edellytykset, 

testaamaan prosessin toimivuutta ja suorituskykyä sekä varmistamaan tuotteen ja laadun 

parantuminen. Pilottiprojektin toteuttaminen suoritetaan käyttöönottosuunnitelman mukaan 

samanaikaisesti testaten sen toimivuutta. Pilottiprojektia suorittaessa on tärkeää sen tarkka 

seuranta ja dokumentointi. Mittausten jälkeen tulokset analysoidaan huolellisesti ja jos 

tulokset eivät tyydytä, ratkaistaan ongelmat ennen varsinaista käyttöönottoa. Pilotista 

saatujen kokemusten perusteella tehdään prosessiin tarvittavat muutokset, ohjeistukset ja 

koulutustarpeet tarkastetaan ja päivitetään. Tämän jälkeen voi uusitun prosessin 

käyttöönotto alkaa. (Lecklin 2002, s.219): 
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Uudistetun prosessin käyttöönotto 

Toteuttaessa suurehkoja muutoksia olisi siitä laadittava erillinen käyttöönottosuunnitelma. 

Käyttöönottosuunnitelma pitää sisällään samoja asioita kuin parannussuunnitelma ja se voi 

olla myös osa sitä. Erillinen käyttöönottosuunnitelma on yleensä yksityiskohtaisempi 

esimerkiksi työohjeiden ja dokumentoinnin osalta 

 

Prosessin mittaaminen ja ohjaaminen 

Käyttöönottovaiheen aikana on prosessiin kytkettävä yrityksen laatujärjestelmän mukainen 

mittaus- ja ohjausjärjestelmä. Prosessin suoritteita, välituloksia ja toimintaa tulee valvoa 

valittujen mittareiden avulla ja tiedot tulee kerätä tietojärjestelmiin niiden analysointia 

varten. Prosessia tulee myös auditoida säännöllisesti ennalta määritellyn suunnitelman 

mukaan. Myös johdon tekemät katselmukset ovat tärkeä osa prosessin ohjausta. (Lecklin 

2002, s.222) 

 

Osana tätä tutkimusta suoritettu kysely toimi ongelmien tunnistamistyökaluna. Sen avulla 

kerättiin prosessissa työskentelevien suunnittelijoiden kokemuksia prosessin nykytilasta. 

Vastaukset analysoitiin osana tätä tutkimusta sekä annettiin ehdotus kehittämistä vaatien 

osa-alueiden valintaan. Jatkotoimenpiteenä kohti olemassa olevan perussuunnitteluprosessin 

kehittämistä tulisi parannuskohteet hyväksyä suunnittelun johdon toimesta ja alkaa viedä 

kehittämisprojektia eteenpäin edellä mainitun mukaisesti. 

 

 

Kyselyn vastausten analysoinnin pohjalta esiin nousi seuraavia kokonaisuuksia, jotka 

kaipaavat kehittämistä:   

 

Tiedonkulku ja tiedon hallinta kokonaisuutena. Toimimaton tiedonkulku aiheuttaa tiedon 

odottelua ja suunnittelua väärän lähtötiedon pohjalta, jonka seurauksena ei pysytä 

aikataulussa ja joudutaan tekemään uudelleensuunnittelua.  

 

Prosessin aikana tapahtuvien poikkeamien hallinta ja käsittely. Puutteellisten poikkeamien 

hallintamenettelyiden vuoksi poikkeamia jää dokumentoimatta ja samoja virheitä tehdään 

projektista toiseen. Ilman selkeää menettelyä, kustannukset poikkeamien korjaamiseksi 
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jäävät telakan kontolle, sillä ilman selkeää dokumentaatiota niiden jälkeenpäin selvittäminen 

on vaikeaa. 

 

 Prosessin tilan seuranta ja mittaaminen. Ilman selkeää prosessin tilan mittaamista on 

prosessin tilasta mahdotonta muodostaa tarkkaa kuvaa. Ilman mittaamista 

kokonaiskäsitysten luominen perustuu intuitioihin ja tuntemuksiin, jotka ovat jokaisella 

yksilölliset. Näiden mukaan tehty prosessin säätäminen ei saa aikaan optimaalista 

suorituskykyä. 

 

Tehtävät ja vastuut. Ilman selkeää tehtäväjakoa ja vastuiden määrittelyä on mahdotonta 

saada henkilöresursseista optimaalista hyötyä. Tällaisessa tilanteessa vaikeat ja ikävät 

tehtävät jäävät tekemättä ja mukavien sekä mielenkiintoisten tehtävien tekemiseen 

kasaantuu ylimääräisiä henkilöresursseja. Epäselvät tehtävät ja vastuu myös vaikeuttavat 

projektissa työskentelyä, kun ei tiedetä kenen kanssa asiaa tulisi hoitaa.  

 

Tietojärjestelmät. Nykyajan laivanrakennusprojektin aikana käsitellään ja tuotetaan valtava 

määrä tietoa, jonka tulisi olla ajantasaista ja jatkuvasti kaikkien saatavilla. Ilman toimivia 

tietojärjestelmiä tätä asiaa on mahdoton hallinnoida. Jos ajantasaista ja oikeaa tietoa ei ole 

saatavilla, syntyy tiedon odottelusta ja väärän tiedon pohjalta tehdystä suunnittelusta turhia 

kustannuksia.  

 

Kuinka tunnistaa tuottamaton työ prosessissa?  

 

Perussuunnitteluprosessin tehtävänä on tuottaa perussuunnitteluaineistoa 

valmistussuunnittelua varten, jonka tehtävänä on vastaavasti tuottaa 

valmistussuunnitteluaineistoa, jonka pohjalta tuotanto valmistaa asiakkaan tarpeet täyttävän 

tuotteen. Toteuttaakseen taloudellisesti kannattavaa suunnittelua, tulisi kaikkea 

tuottamatonta toimintaa, eli hukkaa välttää ja keskittää prosessin rajalliset resurssit prosessin 

kannalta oleelliseen toimintaan.   

 

Prosessikaavion ja prosessikuvausten tehtävänä on kuvata organisaation toimintaa siihen 

liittyvine osapuolineen. Prosessikaaviota analysoimalla on mahdollista löytää prosessista 

tuottamattomia työvaiheita, kuten päällekkäisyyksiä tai puutteita. Prosessikaaviota 
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analysoimalla, on mahdollista tunnistaa asioiden etenemistä jarruttavat tekijät ja tunnistaa 

rajapintojen toimivuuden ongelmia. Prosessin kulkua tarkkailemalla, voidaan havaita arvoa 

tuottamattomia työvaiheita ja tunnistaa prosessin yksinkertaistamisen mahdollisuudet. 

(Riutta 2018, s.1-5) Prosessikuvauksia voidaan käyttää myös työnjaon tai vastuiden 

selkeyttämisessä. Niissä on kuvattuna, mitä kultakin prosessiin osallistuvalta odotetaan ja 

mitä tehtäviä hänelle kuuluu. Mahdolliset puutteet prosessin tiedonkulussa on myös 

mahdollista havaita prosessikuvauksista. Tiedonkulku eri toimintojen välillä on kuvattu 

tarkemmalla tasolla kuvatuissa prosessikuvauksissa, ja niistä on mahdollista nähdä, missä 

muodossa tieto liikkuu eri toimintojen välillä.  

 

Prosessin suoritteita, välituloksia ja toimintaa tulee valvoa valittujen mittareiden avulla ja 

tiedot tulee kerätä tietojärjestelmiin niiden analysointia varten. (Lecklin 2002, s.170) 

Mittaamisessa ilmiöt puetaan tunnuslukujen muotoon, jotka paljastavat toiminnan 

tehottomuuden. (Laamanen 2002, s.95-117) Mittareiden avulla voidaan mitata mm. 

toiminnan tehokkuutta tai virheiden määrää ja tämän avulla tunnistaa tuottamatonta työtä 

prosessissa. Prosessia mittaamalla ja analysoimalla voidaan prosessin laatukustannusten 

aiheuttajat jäljittää ja huomioida prosesseja kehittäessä. (Lecklin 2002, s.170) 

 

Projektissa työskentelee usein kokeneita henkilöitä, joiden kokemusta hyödyntämällä, 

aivoriihen avulla, on mahdollista saada ideoita prosessin kehittämiseksi ja tuottamattoman 

työn löytämiseksi. Luovan vaiheen jälkeen esiin tuodut ideat ryhmitellään ja arvioidaan sekä 

priorisoidaan. Myös benchmarking voidaan käyttää apuna tunnistamaan tuottamatonta työtä 

organisaation omassa prosessissa. Benchmarkingissa organisaation toimintaa verrataan 

muiden vastaavien organisaatioiden toimintaan ja vertailun avulla pyritään löytämään oman 

prosessin vahvuudet ja kehittämistarpeet kilpailijoihin verrattuna. (Lecklin 2002, s.182) 

 

Mitkä ovat ne henkilöresurssit, jotka laivanrakennusprojekti tarvitsee perussuunnittelun 

tehokkaaseen läpivientiin? 

 

Oman sekä muiden laivanrakennusprosessiin osallistuvien henkilöiden roolien, tehtävineen 

ja vastuineen, tunteminen on prosessin sujuvuuden kannalta erittäin tärkeää. Roolien 

tehtävänä on kytkeä ihmiset prosessiin, siten että jokainen tietää tehtävänsä ja vastuunsa 

prosessissa. (Laamanen 2002, s.119-144) Tutkimuskysymyksen avulla oli tarkoitus 
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määritellä ne tarvittavat henkilöresurssit, jotka laivanrakennusprojekti tarvitsee 

perussuunnitteluprosessin tehokkaaseen läpiviemiseen. 

 

Laivanrakennusprojektin konseptisuunnitteluvaiheessa, ennen perussuunnittelun alkua, 

oleva suunnittelun kannalta tärkein rooli on projekti-insinöörin rooli. Hänellä on paras 

tietämys projektista ja hänen osaamisensa ja kokemuksensa määrittelevät usein suunnittelun 

laadun projektin alkuvaiheessa. Laivanrakennussopimuksen solmimisen jälkeen telakka 

määrittelee projektille projektiorganisaation sekä projektipäällikön, jonka tehtävänä on 

johtaa koko projektia. Tämän myötä projekti-insinöörin taakka alkaa myös vähentyä, 

muiden projektiorganisaation jäsenten ottaessa vastuuta projektista. Tässä vaiheessa 

projektiin osallistuu aktiivisesti edellä mainittujen projekti-insinöörin ja projektipäällikön 

lisäksi, perussuunnittelu –ja valmistussuunnittelupäällikkö, disipliinien suunnittelupäälliköt, 

tuotantopäällikkö, toiminnanohjauspäällikkö sekä suunnittelutiimit ja alihankkijat.  

(Gasparotti 2006, s. 540) 

 

RMC:llä projektin perussuunnitteluvaiheen ydinjoukon muodostavat projektin 

suunnittelupäällikkö, suunnittelun eri disipliinien projektikoordinaattorit, systeemivastaavat 

sekä hankinnan ja tuotannonohjauksen projektille nimeämät henkilöt. Tämän joukon 

yhteistyön tavoitteena on varmistaa suunnittelun eri osa-alueiden yhteensopivuus, 

vaatimusten täyttyminen sekä perussuunnitteluvaiheen toteutuminen suunnitelmien ja 

aikataulun mukaisesti. Projektin suunnittelupäällikkö vastaa perussuunnittelusta 

kokonaisuutena ja suunnittelun osastopäälliköt vastaavat perussuunnittelusta omien 

disipliiniensä osalta. Projektin suunnittelupäällikkö vastaa siitä, että perussuunnittelutyö on 

laadukasta, se toteutetaan aikataulussa sekä budjetissa. Disipliinien projektikoordinaattorit 

vastaavat oman vastuualueensa töiden etenemisestä, suunnittelutyön laadusta, aikataulusta 

ja siitä että työ pysyy budjetissa.  

 

Kyselyn Roolit ja vastuut –aihepiirin väittämien vastausten perusteella voidaan todeta, että 

perussuunnitteluprosessiin liittyvät roolit ja niiden vastuut eivät ole täysin selvät RMC:llä. 

Erityisesti muiden prosessiin osallistuvien tehtävät ja vastuut olivat monelle vastaajalle 

epäselvät. Roolien ollessa epäselvät, on mahdollista, että jotkin tehtävät jäävät puutteelliselle 

panostukselle ja valvonnalle ja toiset saavat liikaakin huomiota osakseen toimintojen 
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päällekkäisyyksien vuoksi. Perussuunnitteluprosessin tehokkaan suorittamisen kannalta 

tulee roolit ja vastuut tulee olla kaikille selvät.    

 

Mitkä ovat ne sidosryhmät, jotka liittyvät läheisesti perussuunnitteluprosessiin?  

 

Tutkimuskysymyksen avulla oli tarkoitus tunnistaa perussuunnitteluprosessiin läheisesti 

liittyvät sidosryhmät sekä tarkastella niiden merkitystä prosessin läpiviemiseksi. 

Kirjallisuudessa tunnistettiin yleisesti laivan suunnitteluprosessin tärkeimmiksi ulkoisiksi 

sidosryhmiksi tilaaja, luokituslaitos, viranomaiset, verkoston suunnittelutoimistot sekä 

laitetoimittajat. (Gasparotti 2006, s. 540) Nämä samat sidosryhmät pätevät myös 

perussuunnitteluun. Ne ovat vahvasti mukana koko perussuunnitteluprosessin ajan ja hyvä 

yhteistyö sekä tiedonkulku on näiden sidosryhmien välillä äärimmäisen tärkeää. 

 

Perussuunnitteluun liittyy ulkoisten sidosryhmien lisäksi myös seuraavia sisäisiä 

sidosryhmiä: Konseptisuunnittelu, joka tuottaa input -tietoa perussuunnittelun avuksi sekä 

valmistussuunnittelu, joka vastaavasti käyttää perussuunnittelun tuottamaa tietoa input -

tietonaan. Hankintaosasto liittyy vahvasti perussuunnitteluun suunnittelusopimusten- ja 

laitehankintojen kautta. Toiminnanohjauksen tehtävänä on projektin aikataulun hallinta ja 

projektin tilan seuraaminen ja siksi se liittyy myös vahvasti perussuunnitteluprosessiin. 

Tukiprosesseista eniten perussuunnitteluprosessiin liittyy, taloushallinto, tietohallinto, 

henkilöstöhallinto, laatu- ja joskus myös lakiosasto.    

 

Kuinka varmistetaan tehokas tiedonkulku projektin eri toimijoiden välillä?  

 

Tiedonkulku organisaation sisällä ja sieltä ulospäin on tämän päivä työyhteisöissä 

äärimmäisen tärkeää. Projektin aikana sekä aiempien projektien aikana syntynyt tieto tulee 

olla tallennettuna ymmärrettävässä ja omaksuttavassa sekä helposti löydettävässä muodossa, 

josta se voidaan ottaa projektin jäsenten käyttöön. (Hämäläinen, 2011 s.4) Sen lisäksi, että 

tieto on tallennettuna, tulee sen olla ajantasaista ja toimintaa tukevaa. (Sydänmaalakka 2004, 

s.187-189) Vääränlainen, vanhentunut tai muuten epäkurantti tieto, vaikuttaa toimintaan 

negatiivisesti. Tämä tarkoittaa siis sitä, että organisaation käytössä on oltava toimiva, 

helppokäyttöinen ja luotettava dokumentointijärjestelmä, josta voi projektin aikana hakea 

tietoa sekä johon voi sitä tallentaa muiden projektiin osallistuvien käytettäväksi. Toimivan 
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järjestelmän avulla voidaan välttää vanhentuneen tiedon pohjalta toimiminen sekä tietojen 

lähettelyä sähköpostin välityksellä. 

 

Nykypäivän projektityöskentelyn apuna on paljon viestintävälineitä, joiden avulla voidaan 

projektin jäsenten välillä vaihtaa tietoa. Ne voidaan jakaa synkronisiin, kuten puhelin, ja ei 

-synkronisiin viestintävälineisiin, kuten s-postiin ja pikaviestipalveluihin. (Hämäläinen, 

2011 s.12) Näiden tehokas käyttäminen edellyttää, että jokainen projektissa oleva tuntee 

oman vastuualueensa ja tehtäviensä lisäksi myös muiden projektiin osallistuvien vastuut ja 

tehtävät. Tällöin sähköpostiviestit kohdentuvat juuri sille projektin jäsenelle, joille ne on 

tarkoitettu, eikä koko organisaatiolle vain siksi, että ei oikein tiedetä kenen asia pitäisi hoitaa.   

Viestintävälineet eivät kuitenkaan poista tapaamisten tai kokousten tärkeyttä, sillä niissä 

luodaan pohja ja luottamus projektin jäsenten kesken. Onnistuneen palaverikäytännön 

luomiseksi tuli projektin jäsenten kesken olla avoin ilmapiiri, jossa tietoa halutaan jakaa 

projektin käyttöön eikä sen katsota olevan kenenkään henkilökohtaista omaisuutta. Myös 

selkeiden yhdessä sovittujen kokouskäytäntöjen käyttö auttaa pitämään fokuksen asiassa, 

eikä kokous lähde harhailemaan epäolennaisten asioiden käsittelyyn. (Hämäläinen, 2011 

s.12) 

 

 Tiedonkulun toimimattomuus perussuunnitteluprosessissa tuli ilmi kyselyn vastauksista. 

Aihepiirin tiedonkulku ja tiedonhallinta vastausten perusteella kävi ilmi, että tämä asia on 

kohdeyrityksessä huonolla mallilla. Tiedon ei katsota kulkevan organisaation sisällä eikä 

sieltä ulos. Olemassa olevan tiedon hallinnan ei katsota toimivan eikä käytössä olevien 

tiedonhallintajärjestelmien katsota tukevan tätä. Myöskään olemassa olevan tiedon 

nopeuden ei katsota olevan riittävää. Tähän asiaan tulisi panostaa ensi tilassa ja tiedonkulun 

koko prosessi tulisi mallintaa ja sitä tulisi kehittää järjestelmällisesti.   

 

Mitkä ovat laivanrakennusprojektin erityispiirteet ja kuinka ne tulee huomioida 

perussuunnitteluprosessissa? 

 

Laivan rakentaminen on valtava ponnistus, johon osallistuu suuri määrä ihmisiä noin kahden 

vuoden ajan, jonka laivan rakentaminen suunnilleen kestää. Jotta laiva saadaan rakennettua 

tässä ajassa, edellyttää se sitä, että laivan suunnittelua tehdään usealla eri osa-alueella 

samanaikaisesti sekä että tuotanto alkaa jo silloin, kun suunnittelu on vielä kesken. Laivan 
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suunnittelu etenee usein spiraalimaisesti hyvin karkeasta suunnittelusta kohti 

yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Suunnittelu tarkentuu useiden iteraatiokierrosten jälkeen 

lopulta työpiirustusten valmistumiseen, joiden pohjalta tuotanto lopulta valmistaa aluksen. 

(Andrews 1998, s. 187-211) 

 

Laivan rakentaminen itsessään on monimutkainen vuorovaikutusprosessi, joka vaatii 

onnistuakseen siihen osallistuvien eri osapuolten välistä hyvää yhteistyötä ja tiedonkulkua. 

Tiedonkulun on sujuttava sekä telakan sisäisten sidosryhmien välillä, että telakan sekä sen 

ulkoisten sidosryhmien välillä. (Gasparotti 2006, s. 540) Toimivan laivanrakennusprosessin 

ehdoton edellytys onkin oikean ja oikea-aikaisen tiedon jakaminen prosessiin osallistuvien 

kesken. Laivanrakennusprosessin eri vaiheissa tuotettu tieto toimii aina seuraavan vaiheen 

input -tietona ja jos tämä on väärää, tämän pohjalta tuotettu seuraavan vaiheen tietokin on 

todennäköisesti väärää. Sama pätee tiedon oikea-aikaisuuteen, eli jos lähtötieto tulee 

myöhässä, vaikuttaa se seuraavaan työvaiheeseen hidastavasti. Dokumentaation tallennus ja 

arkistointi ovat laivanrakennusprosessille oleellisia asioita. Dokumentaation hallintaa varten 

on oltava olemassa toimivat järjestelmät, joihin tietoa voidaan tallentaa ja joista prosessiin 

osallistujat voivat sitä noutaa. Aluksen suunnittelussa hyödynnetään aiempien projektien 

kokemuksia, ennen sopimusta syntynyttä aineistoa ja selvityksiä sekä aiemmista projekteista 

saatua valmistussuunnittelu- ja tuotantopalautetta.  

 

Poikkeamien ja suunnittelumuutosten hallintaprosessi on laivanrakennuksessa erittäin 

tärkeässä roolissa. Mitä pidemmälle projekti on edennyt, sitä enemmän tehtävillä 

muutoksilla on vaikutusta eri osa-alueiden suunnitteluun tai tuotantoon. Muutoksia 

alkuperäisiin suunnitelmiin tulee jokaisessa projektissa, eikä niistä pääse kokonaan eroon, 

mutta oleellista on poikkeamien käsittelyn nopeus ja se, kuinka nopeasti asia saatetaan taas 

suunnitellulle tolalle. Nopea reagointi ja hyvä kommunikointi suunnittelun ja tuotannon 

välillä ovat avainasemassa viemään muutokset mahdollisimman nopeasti ja 

kustannustehokkaasti läpi. (Gasparotti 2006, s.540) 

 

Laivanrakennusprosessin monimutkaisuuden ja toimintojen aikataulukriittisyyden vuoksi 

prosessin suorituskyvyn mittaaminen on keskeisessä roolissa. Mittaamisen avulla saadaan 

selkeä käsitys siitä, mitä prosessissa on todella tapahtumassa ja mittaustiedon avulla, osataan 

prosessia säätää haluttuun suuntaan. (Lecklin 2002, s.137-232) 
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9.2 RMC:n perussuunnitteluprosessin kehittämistä kaipaavat osa-alueet 

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä oli Miten RMC:n perussuunnitteluprosessia tulisi 

kehittää laivanrakennusprojektissa? Tähän haettiin vastausta apututkimuskysymysten sekä 

kyselyn avulla, joka tehtiin perussuunnitteluprosessiin osallistuville suunnittelijoille. Näiden 

pohjalta nousi esiin seuraavat kehittämistä kaipaavat kokonaisuudet: 

 

Tiedonkulku ja tiedon hallinta. Tiedonkulun sujuvuus on ehdoton edellytys tehokkaassa 

laivanrakennusprosessissa ja nyt tämä ei toteudu. Tiedonkulkuun ja sen hallintaan liittyy 

läheisesti myös käytössä olevat tietojärjestelmät, joiden ei katsota palvelevan 

perussuunnitteluprosessia parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Poikkeamien hallinta ja käsittely. Perussuunnitteluprosessin aikana havaittujen poikkeamien 

korjaaminen on edellytys kustannustehokkaalle toiminnalle.  Suunnitteluprosessin aikana 

havaittujen poikkeamien nopea käsittely sekä niiden korjaaminen eivät toteudu tällä hetkellä 

RMC:llä. 

 

Prosessin tilan seuranta ja mittaaminen. Prosessin tilan mittaaminen on ehdoton edellytys 

prosessin säätämiseksi. Tällä hetkellä käytössä olevat mittarit eivät palvele 

perussuunnitteluprosessia tarpeeksi tehokkaasti antaakseen riittävästi tietoa prosessin 

säätämistä varten. 

 

Edellä mainittujen kehittämiskohteiden lisäksi esiin nousi se, että tehtävät ja vastuut ovat 

osittain epäselvät perussuunnitteluprosessiin osallistuville suunnittelijoille. Ilman selkeää 

tehtävänjakoa on vaarana, että osa töistä jää tekemättä tai osaan tehtävistä laitetaan liikaa 

resursseja. Tehtävät ja vastuut kaipaavat lisää selkeyttämistä RMC:llä.      
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9.3 Tutkimuksen kontribuutio 

 

Tutkimuksen kontribuutio verrattain uudelle kohdeyritykselle on perussuunnittelun 

kehittämiskohteiden tunnistaminen. Kyselytutkimuksen vastausten perusteella tunnistettiin 

prosessin eniten kehittämistä vaativat osa-alueet. Kirjallisuustutkimuksen avulla 

perehdyttiin prosessien tunnistamiseen, kehittämiseen ja kuvaamiseen ja tämän avulla esiin 

nostetut kehittämistä vaativat osa-alueet priorisoitiin niin, että esiin nousi kolme eniten 

kehittämistä tarvitsevaa osa-aluetta. Laivanrakennuksen näkökulmasta ei vastaavaa 

tutkimusta ole kuitenkaan ennen tehty ja tutkimuksen tieteellinen kontribuutio on 

laivanrakennuksen perussuunnitteluprosessin aikana havaittujen ongelmakohtien 

havainnointi sekä toimintamallit toiminnan kehittämiselle.   

 

9.4 Pohdinta 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli kohdeyrityksen perussuunnitteluprosessin kehityskohteiden 

tunnistaminen ja kehitysehdotusten tekeminen esiin nostetuille kehityskohteille. Tämän 

lisäksi tavoitteena oli yrityksen toimintatavan mukaisen perussuunnitteluprosessin 

kuvaaminen ja toiminnan mittaamiseen vaadittavien mittareiden etsiminen. Tutkimuksen 

avulla todennettiin yleisesti yrityksen perussuunnitteluprosessin aikana   havaittuja 

ongelmia, joihin suunnittelijat törmäävät jokapäiväisessä työssään. Kyselyn ja sen 

analysoinnin avulla, ongelmat saatettiin visuaaliseen ja vertailtavaan muotoon, jolloin niiden 

pohjalta saatiin muodostettua selkeämpi kuva perussuunnitteluprosessin nykytilasta.  

 

Kysely nosti esiin erityisesti kolme osa-aluetta, joiden toimimattomuus vaikeuttaa 

prosessissa työskentelyä ja aiheuttaa turhia kustannuksia heikentämällä toiminnan 

kustannustehokkuutta. Ensimmäinen tutkimuksen esille nostama ongelma on tiedonkulku, 

jonka katsottiin olevan toimimatonta kohdeyrityksessä. Kyselyssä todettiin, että tieto ei kulje 

yrityksen sisällä eikä sieltä ulos, eikä myöskään tiedon tallennuksen katsottu toimivan 

halutulla tavalla.  Tutkimuksessa todettiin tiedonkulun toimivuuden olevan yksi toimivan 

prosessin tunnusmerkeistä ja tällä hetkellä tämä vaatimus ei täyty kohdeyrityksessä. 

Tutkimuksessa todettiin, että hyvä tiedonkulku vaatii henkilöiden välisen kommunikaation 

sekä olemassa olevan projektitiedon arkistointijärjestelmän toimivuutta. 
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Toinen tutkimuksen esille nostama ongelma kohdeyrityksessä liittyy poikkeamien hallintaan 

ja käsittelyyn. Havaittujen poikkeamien nopea ja tehokas käsittely todettiin tutkimuksessa 

olevan edellytys toimivalle prosessille. Poikkeama itsessään aiheuttaa jo ylimääräisiä 

kustannuksia, mutta niiden nopean käsittelyn avulla saadaan niiden kustannusvaikutus 

minimoitua. On hyvin epätodennäköistä, että poikkeamia pystytään välttämään suuren 

kokoluokan laivanrakennusprojekteissa, mutta toimivan järjestelmän avulla saadaan esille 

tulevat poikkeamat otettua hallintaan ja käsiteltyä mahdollisimman tehokkaasti. 

Tutkimuksen perusteella, olemassa olevan poikkeamakäsittelymenetelmien avulla tämän ei 

katsota toteutuvan tällä hetkellä ja siihen prosessiin osallistuvat suunnittelijat kaipaavat 

parannusta. 

 

Kolmanneksi tutkimuksen esille nostamaksi ongelmaksi perussuunnitteluprosessissa nousi 

esiin prosessin tilan seuraamiseen ja mittaamiseen liittyvät ongelmat. Tutkimuksessa 

todettiin, että jotta prosessia voitaisiin säätää ja kehittää, tulisi sen nykytila voida todentaa 

jollakin muulla menetelmällä kuin pelkästään intuitioiden pohjalta. Kyselyn vastausten 

pohjalta voitiin todeta, että tällä hetkellä prosessissa ei ole suunnittelijoiden käytössä olevaa 

mittaustietoa, joka ohjaisi suunnittelijoita oman vastuualueensa töiden tekemisessä. 

Suunnittelijat kaipasivat toimintansa tueksi toimivia mittareita, joiden antamien tietojen 

pohjalta olisi toimintaa mahdollista tarkastella ja säätää.  

 

Edellä mainittujen kolmen tutkimuksen esiin nostaman ongelman lisäksi nousi epätietoisuus 

prosessiin osallistuvien suunnittelijoiden tehtävistä ja rooleista. Tutkimuksen perusteella 

voidaan todeta, että vastuunjaot prosessin sisällä eivät ole kaikille vastaajille täysin selvät ja 

niihin toivottiin parannusta ja selkeytystä. Osana tutkimusta tehtiin prosessikuvaus sekä 

prosessikaavio, jonka avulla pyrittiin kuvaamaan prosessin kulkua ja prosessitiimin jäsenten 

tehtäviä. Yksittäisten suunnittelijoiden tehtäviä ei tässä yhteydessä lähdetty kuvaamaan, 

vaan sen katsotaan tapahtuvan esimies-alaiskeskustelujen yhteydessä.  

 

Kyselyn strukturoidun muodon avulla, prosessiin osallistuvien mielipiteet saatiin ennalta 

määritellyistä aihepiireistä, mutta samalla tutkimus rajasi mahdollisesti joitain 

ongelmakohtia tutkimuksen ulkopuolelle. Kuitenkin esille nostetut ongelmat ovat todellisia 

ja kohderyhmän esille nostamia, joten ne ratkaisemalla on olemassa olevaa 

perussuunnitteluprosessia mahdollista parantaa. Strukturoitujen kysymysten lisäksi 
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kyselyssä oli jokaisen aihepiirin perässä vapaakenttä, johon suunnittelija sai halutessaan 

kirjoittaa aihepiiristä vapaasti. Vapaakenttien anti tämän tutkimuksen kannalta jäi kuitenkin 

melko vaatimattomaksi huonon vastausinnokkuuden vuoksi. 

 

Tutkimuksen perusjoukko muodostui kohdeyrityksen suunnittelijoista, jotka ovat tai ovat 

olleet osana perussuunnitteluprosessia. Rajaus tehtiin näin, koska vastaajien joukosta 

haluttiin rajata pois puhtaasti valmistussuunnittelun suunnittelijat sekä suunnittelun johtoa. 

Tämän perusteella tutkimusta voidaan pitää luotettavana, sillä 31 suunnittelijaa vastasi 37 

hengen perusjoukosta ja perusjoukon pienestä koosta johtuen, tutkimus suoritettiin 

kokonaistutkimuksena. Tutkimus on luonteeltaan hyvin spesifinen, juuri kohdeyrityksen 

tarpeisiin räätälöity eikä sen tulosten pohjalta voi suoraan tehdä yleistyksiä muiden yritysten 

prosesseihin. Kuitenkin tutkimuksessa esille nostettuja toimintamalleja ja tapoja voidaan 

käyttää muissa prosesseissa ja tutkimuksen vastauksia voidaan vertaisarvioida. 

 

Tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle jäi laivanrakennuksen kokonaisprosessiin liittyviä 

tärkeitä osa-alueita, joiden toimivuus koko prosessin kannalta ovat yhtä tärkeitä kuin tässä 

tutkimuksessa tutkittu perussuunnitteluprosessi. Jatkotutkimuskohteeksi voisi 

valmistussuunnittelusta tehdä vastaavan tutkimuksen, jossa selvitettäisiin suunnittelijoiden 

kokemuksia valmistussuunnitteluprosessin toimivuudesta. Suunnitteluprosessien 

toimivuutta seuraavan vaiheen eli asiakkaan näkökulmasta olisi myös mielenkiintoista tutkia 

ja sitä kautta olisi varmasti mahdollista löytää paljon eväitä laivanrakennusprosessin 

kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.    
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Liite 1       

PERUSSUUNNITTELUPROSESSIN PROSESSIKUVAUS 11.10.2020 / JMA 

Rauma Marine Constructions  

 

 

 Soveltamisalue 

 

Tätä prosessikuvausta sovelletaan Rauma Marine Constructions Oy:n 

laivaprojektien perussuunnittelussa. Prosessi alkaa perussuunnittelun 

aloituskatselmuksesta, jossa käydään läpi projektin oleelliset asiat projektiin 

osallistuvien sidosryhmien kesken. Prosessi päättyy perussuunnittelun 

päätöskatselmukseen, joka pidetään valmistussuunnittelun käynnistyttyä ja kun 

kaikki perussuunnitteluaineisto on hyväksytetty.  

   

Asiakkaat ja suoritteiden hyödyntäminen  

 

Perussuunnitteluprosessin asiakas on valmistussuunnittelu, joka saa 

perussuunnitteluprosessin suoritteena syntyneen järjestelmä-, tila-, ja 

runkosuunnitteluaineiston syötteenä valmistussuunnitteluprosessille. Tämän 

aineiston pohjalta valmistussuunnitteluprosessi tuottaa telakan tuotantomenetelmiin 

soveltuvan tuotantoaineiston, jonka pohjalta varsinainen laivan rakentamisprosessi 

voidaan suorittaa. 

   

Tavoite ja mittarit 

 

Prosessin tavoitteena on tuotetun perussuunnitteluaineiston avulla hakea tilaajalta, 

luokituslaitokselta ja viranomaiselta hyväksyntä suunnitellulle konstruktiolle. 

Perussuunnitteluaineisto toimii lähtöaineistona rungon ja varustelun 

valmistussuunnittelulle ja sen avulla arvioidaan tuotteen sääntöjen ja sopimuksen 

mukaisen laadun ja suoritusarvojen toteutumista. Perussuunnitteluvaiheen mittarien 

avulla seurataan toiminnan tehokkuutta sekä laatua ja prosessia ohjataan näiden 

antaman informaation avulla.  

 



 

Syötteet ja suoritteet 

 

Perussuunnitteluprosessin syötteinä toimii sopimusaineisto liitteineen sekä alukselle 

määriteltyjen sääntöjen vaatimukset. Tämän lisäksi hyödynnetään kokemuksia 

aiemmista vastaavista projekteista, konseptisuunnitteluvaiheen aikana tuotettua 

aineistoa sekä valmistussuunnittelun ja tuotannon antamaa palautetta. 

Perussuunnittelun aikana laitetoimittajilta hankittujen laitteiden tekniset laitetiedot 

toimivat myös syötteinä perussuunnitteluprosessille. Laitetoimittajat ovat 

mekaanisten-, sähkö- ja sisustuskomponenttien toimittajia, jotka kilpailutetaan 

projektikohtaisesti. 

 

Prosessin suoritteena perussuunnitteluprosessi tuottaa, joko omalla henkilöstöllä tai 

verkostoyrityksen voimin, suunnitteluaineiston, jonka avulla täytetään tilojen, 

järjestelmien ja rungon vaatimukset sopimusten ja sääntöjen mukaisesti, yhteistyössä 

tilaajan, luokituslaitoksen ja viranomaisten kanssa. Tämän lisäksi 

perussuunnitteluprosessi määrittelee tuotteen rakentamiseen tarvittavat materiaalit ja 

komponentit ja hankkii ne yhdessä hankintaosasto kanssa.  

 

Prosessikaavio 

 

Perussuunnitteluvaiheeseen osallistuvat kaikki disipliinit (osastot): Teoria-, 

kansivarustelu-, runko-, sisustus-, kone- ja sähködisipliini. Suunnitteluosastojen 

osastopäälliköt valitsevat ja nimeävät yhdessä projektijohdon kanssa 

projektikohtaiset osastojen vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on vastata suunnittelun 

etenemisestä, käytettävien lähtötietojen oikeellisuudesta ja aineiston valmistumisesta 

aikataulujen mukaisesti sekä valmiuden raportoinnista. Suunnittelun osastopäälliköt 

vastaavat suunnittelusta ja valvovat suunnittelun etenemistä oman osastonsa osalta. 

Verkoston suunnittelijat osallistuvat prosessiin projektikohtaisten sopimusten 

mukaisesti.  

 

Teknisen tiedon hankkiminen laitetoimittajilta ja sen lukitseminen aineiston 

hyväksyttämiseksi on oleellinen osa perussuunnitteluprosessia. Osto-, 

järjestelmävastaavat sekä tekniset käsittelijät tekevät materiaalien kyselyt, käsittelyt, 



 

tilaukset ja hyväksyttämiset hankinta-aikataulun sekä sopimuksen ehtojen 

mukaisesti. Perussuunnittelun jatkovaiheille saadaan lähtötietoina runkosuunnittelua 

varten kuilu- ja reittivaatimukset, laitteiden sijoitus- ja painotiedot sekä 

tilasuunnittelua varten järjestelmien vaatimat tilatarpeet, kuten korkeus-, muoto-ja 

aukkotiedot.  

 

Tilaaja, luokituslaitos ja viranomainen ovat mukana koko perussuunnitteluprosessin 

ajan tuotetun materiaalin tarkastajan roolissa.  Suunnittelun projektikoordinaattorit 

lähettävät erittelyssä ja sopimuksissa määritellyssä laajuudessa 

hyväksyttämisaineiston (laskelmat, järjestelyt, piirustukset jne.) 

dokumenttienhallintajärjestelmässä laaditulla saatekirjeellä hyväksyttäväksi (tilaaja, 

luokka, viranomainen). Muutokset käsitellään ja korjataan yrityksen käytännön ja 

sopimuksessa mainitun menettelytavan mukaisesti. Perussuunnitteluaineiston 

hyväksyttämisprosessin etenemistä seurataan dokumentinhallintajärjestelmässä (M-

Files) ja huomautustenhallintajärjestelmässä (M-Files). 

Systeemivastaava/projektikoordinaattori hyväksyttää materiaalit tilaajalla (Maker’s 

list) ja hoitaa materiaaleihin liittyvän kirjeenvaihdon tilaajan, luokan ja 

viranomaisten kanssa. Hyväksyttäminen tehdään projektissa sovitun toimintatavan 

mukaisesti.  

 

Perussuunnitteluprosessi koostuu seuraavista työvaiheista: 

 

1. Perussuunnitteluvaiheen aloituskatselmus 

Sopimuksenteon jälkeen muuttuu myyntiprojekti laivanrakennusprojektiksi. 

Myyntiosasto luovuttaa projektin vetovastuu projektipäällikölle jonka johdolla 

pidetään sopimuskatselmus, jossa tarkastellaan sopimushetken tekninen tilanne, 

sopimusehdot ja toimitusriskit sekä yleisinfo tilaajasta. Tämän jälkeen pidetään 

projektipäällikön johdolla projektitiimin kesken perussuunnitteluvaiheen 

aloituskatselmus, jossa käydään läpi mm. projektiin osallistujat, aikataulut, 

käytännöt, resurssit ja projektin erityispiirteet. Myös tilaajan, verkostosuunnittelun, 

luokituslaitoksen ja viranomaisen kanssa pidetään projektin aloituskatselmukset. 

 

 



 

2. Tilasuunnitteluvaihe 

Aloituskatselmuksen jälkeen alkaa perussuunnittelun tilasuunnitteluvaihe, joka alkaa 

tilojen ja tilatarpeiden määrittelyllä. Tilasuunnitteluvaiheessa määritellään osaston 

projektikoordinaattorin johdolla tilojen koko ja sijainti. Tilat mallinnetaan 3D 

ohjelmiston avulla ja muodostetaan kaikille suunnittelun osa-alueille yhteinen 

laivamalli, joka tallennetaan ja jota ylläpidetään projekti-insinöörin toimesta M-Files 

dokumentinhallintajärjestelmässä. Tilasuunnittelun pohjalta laivan runkomäärittelyä 

korjataan tarvittaessa paino-, vakavuus-, kapasiteettiarvojen ja pinta-alojen 

tarkastamiseksi ja päivittämiseksi. Perussuunnittelun jatkovaiheille saadaan 

lähtötietoina runkosuunnittelulle tilan geometriavaatimukset (vapaakorkeus, 

korotukset, aukot) sekä järjestelmäsuunnittelulle tilojen käyttötarkoitus ja 

sijaintivaatimus. Yleisjärjestelyjen tilat/pohjat toimitetaan projektikoordinaattorin 

toimesta tilaajalle/arkkitehdille/verkostolle suunnittelun lähtötiedoiksi. Tilaajan, 

luokituslaitoksen, viranomaisten sekä verkoston tekemät ehdotukset ja vaatimukset 

tarkastetaan ja laivamalli sekä yleisjärjestely päivitetään näiden mukaisesti projekti-

insinöörin toimesta. 

 

3. Rakennekatselmus 

Tilasuunnitteluvaiheen jälkeen, ennen järjestelmäsuunnitteluvaihetta, pidetään 

projektipäällikön johdolla perussuunnitteluvaiheen rakennekatselmus, jonka 

tehtävänä on varmistaa projektin eteneminen sekä esittää toimenpiteet mahdollisten 

ongelmien ratkaisemiseksi. Rakennekatselmuksen tarkoitus mahdollistaa seuraavien 

suunnittelu-, hankinta-, ja tuotantovaiheiden aikataulun mukainen aloitus. 

 

4. Järjestelmäsuunnitteluvaihe 

Rakennekatselmuksen jälkeen alkaa järjestelmäsuunnitteluvaihe, joka alkaa 

järjestelmien kartoittamisella ja määrittelyllä. Lähtötietoina vaiheelle toimivat 

tilasuunnitteluvaiheessa syntynyt aineisto sekä materiaali- ja komponenttitarjoukset, 

joiden perusteella saadaan määriteltyä tarvittavat järjestelmät kapasiteetteineen sekä 

tehtyä tarvittavat järjestelmäkuvaukset, periaatekaaviot sekä toiminta- ja 

laiteluettelot.  

 

 



 

5. Perussuunnitteluvaiheen päätöskatselmus 

Järjestelmäsuunnitteluvaiheen jälkeen, kun pääosa valmistussuunnittelusta on 

käynnistynyt ja kun kaikki perussuunnitteluaineisto on hyväksytetty, pidetään 

projektipäällikön johdolla erillinen perussuunnitteluvaiheen päätöskatselmus, jossa 

todennetaan suunnitellut perussuunnitteluvaiheen tehtävät toteutetuiksi.  

 

Liittymät muihin prosesseihin 

 

Perussuunnittelun tuotoksena syntyvä materiaali toimii valmistussuunnittelun 

syötteenä, jonka pohjalta valmistussuunnittelu tuottaa valmistuspiirustukset 

tuotantoa varten. Muita laivanrakennuksen kokonaisprosessiin kuuluvia, 

perussuunnitteluprosessiin liittyviä prosesseja ovat muun muassa: 

 

Aluksen hankintaprosessi, joka on tilaajan prosessi aluksen hankkimiseksi telakalta. 

Tilaaja esittää telakalle tarjouspyynnön teknisine vaatimuksineen ja vastaanottaa 

sekä käsittelee telakan tekemän tarjouksen aluksen rakentamisesta. 

Laivanrakennussopimuksen jälkeen tilaajan projektiorganisaatio valvoo aluksen 

rakentamista Maker Approval-  ja piirustushyväksynnän avulla. 

 

Aluksen myyntiprosessi, joka on telakan myyntiosaston prosessi aluksen myymiseksi 

tilaajalle. Myyntiosasto vastaanottaa tilaajan kyselyn ja vastaa siihen tekemällä 

tarjouksen aluksen rakentamisesta. Sopimuksen ja sen mukana lähetettävän teknisen 

erittelyn sisältö tulee konsepti- sekä teknisestä hankintaprosessista. Prosessi päättyy 

laivanrakennussopimuksen jälkeiseen projektin luovutukseen 

projektiorganisaatiolle.  

 

Konseptisuunnitteluprosessi, joka on ennen laivanrakennussopimusta tehtävää 

suunnittelua, jonka syötteenä toimii tilaajan vaatimukset aluksen suhteen ja 

tuotoksena syntyy lähtötiedot perussuunnittelulle. Konseptisuunnitteluprosessi alkaa 

aluksen myyntivaiheessa ja päättyy laivanrakennussopimukseen. 

 

Tekninen hankintaprosessi, jossa suunnitteluosaston tekniset käsittelijät suorittavat 

budjettitason kyselyn pääkomponenteista laitetoimittajilta. Saatujen tarjousten 



 

pohjalta tehdään kalkyyli sekä kirjoitetaan erittelyn tekninen osa. Laitteiden tekniset 

vaatimukset määräytyvät tilaajan erittelyn ja telakan konseptisuunnittelun pohjalta. 

Tekninen hankintaprosessi alkaa aluksen myyntivaiheessa ja päättyy 

järjestelmäsuunnitteluvaiheessa, kun tarvittavat laitehankinnat on tehty. 

 

Laitemyyntiprosessi, joka on laitetoimittajien prosessi, joka tavoitteena on myydä 

tuotteita telakalle. Prosessin alussa laitetoimittajat toimittavat laitteista alustavat 

laitetiedot ja budjettihinnan, jota telakka hyödyntää laivakaupan hintaa 

kalkyloitaessa. Hankintasopimuksen jälkeen laitetoimittaja toimittaa täydentyvää 

laitetietoa perussuunnittelun käyttöön. Laitemyyntiprosessi alkaa aluksen 

myyntivaiheessa ja päättyy laitteiden toimitukseen. Teknisten laitetietojen 

toimittaminen liittyy prosessiin vahvasti.  

 

Hankintaprosessi, jonka tehtävänä on huolehtia perussuunnittelun määrittelemistä 

materiaali, komponentti ja suunnitteluresurssien hankinnoista. Hankintaosasto 

huolehtii myös hankittujen materiaalien ja komponenttien aikataulutuksesta yhdessä 

perussuunnittelun kanssa sekä hankittujen komponenttien toimitusvalvonnasta. 

 

Verkostosuunnitteluprosessi, joka on telakan verkostosuunnittelutoimistoilta 

hankkimaa suunnittelutyötä, jota tehdään telakan valvonnan ja seurannan alla. 

Prosessi alkaa palvelutarjouksen tekemisestä telakalle laivanrakennusprosessin 

kaupankäyntivaiheessa ja sopimuksen jälkeen se etenee telakan määrittelemässä 

projektin perussuunnitteluaikataulussa. Työ tehdään hyvin läheisessä yhteistyössä 

telakan perussuunnitteluvastaavien kanssa. Lähtötiedot suunnittelulle tulevat 

telakalta ja valmiin työn tarkastaa ja hyväksyy telakka. 

 

Luokitusprosessi, joka on luokituslaitoksen prosessi aluksen luokittelemiseksi 

haluttuun luokkamerkkiin. Prosessi alkaa palvelun tarjoamisesta telakalle ja jatkuu 

aluksen luovutukseen saakka. Perusuunnitteluvaiheen aikana luokituslaitos 

hyväksyy aluksen rakenteet ja muut tekniset ratkaisut telakan tuottaman piirustus- ja 

dokumentaatioaineiston avulla olemassa olevia sääntöjä vasten. 

Perussuunnitteluprosessin aikainen yhteistyö luokituslaitoksen ja suunnittelun välillä 

on hyvin tiivistä.   



 

Viranomaisprosessi, jonka tarkoituksena on todentaa, että rakennettava alus 

noudattaa sille lain määräämiä velvoitteita. Usein viranomainen antaa mandaatin 

luokituslaitokselle valvoa tiettyjä kokonaisuuksia puolestaan. Prosessi alkaa 

perussuunnittelun aloituskatselmuksesta ja päättyy aluksen valmistumiseen.  

 

Tietojenhallintaprosessi, on suunnittelun kannalta erittäin tärkeässä roolissa, sillä sen 

avulla hallinnoidaan laivanrakennusprojektin aikana syntyvää tietoa. 

Perussuunnitteluprosessin aikana syntyvää tietoa tallennetaan ja sitä noudetaan M-

files dokumenttihallintajärjestelmästä. Järjestelmään tallennetaan laitetiedot, 

piirustukset, aikataulut sekä kaikki muu prosessissa syntyvä tieto. Epicor- 

järjestelmän avulla hallinnoidaan projektin materiaaleja ja komponentteja. Myös 

tämä on projektin kannalta äärimmäisen tärkeässä asemassa.  

 

 

Vastuut ja tarkennukset 

 

Perussuunnitteluvaiheesta kokonaisuutena vastaa suunnittelujohtaja, tilaajan 

hallinnasta vastaa projektipäällikkö ja näissä heidän apunaan on projektin tekninen 

päällikkö. Projektiryhmä valvoo perussuunnitteluvaiheen toimintaa, kertoo 

sopimuksen toteutumisesta ja tulkinnasta sekä raportoi perussuunnitteluvaiheen 

toteutuksesta. 

Projektiryhmä koostuu seuraavista rooleista: 

 

Projektipäällikkö (Project Manager) 

 

- Johtaa projektia kokonaisuutena 

- Johtaa projektiryhmän työskentelyä 

- Varmistaa sopimuksen sisällön toteutumisen perussuunnitteluaineiston 

laadinnassa 

- Järjestää projektin sisäiset kokouskäytännöt, varmistaa projektin 

tiedonsiirron 

- Varmistaa perussuunnittelun ja tuotannon edellyttämien ratkaisujen 

toteutumisen valmistussuunnittelussa 



 

- Varmistaa suunnitelmien, budjettien ja sopimusten mukaisten 

materiaalihankintojen toteutumisen 

- Varmistaa tuotannon rakennustavan ja –ohjelmien toteutuskelpoisuuden 

- Varmistaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden, sopimuksenmukaisten 

vastaanottotarkastusten ja luovutuksen toteutumisen 

- Hoitaa projektin riskienhallinnan 

- Järjestää ja johtaa lisä- ja muutostöiden käsittelyä, sekä hoitaa muut projektin 

aikana tilaajan kanssa sovittavat asiat 

- Raportoi projektin tilanteesta, laatii projektin kuukausiraportin  

 

Projektin suunnittelupäällikkö (Project Engineering Manager) 

 

- Vastaa projektin suunnittelusta ja projektikohtaisen suunnitteluun liittyvistä 

päätöksistä 

- Listaa yhdessä projektipäällikön ja linjaorganisaation kanssa projektin 

tekniset riskit ja suunnittelee niiden torjuntaan tarvittavat toimenpiteet 

- On mukana sopimassa tuotannon ja hankinnan kanssa projektiin liittyvistä 

hankintatavoista ja –kokonaisuuksista 

- Varmistaa projektin merkittävien kehitysasioiden ja 

kustannustensäästötoimien listaamisen ja toteuttamisen 

- Huolehtii perussuunnittelu-, valmistussuunnittelu ja hankinta-aikataulujen 

laadinnasta ja koordinoinnista sekä vastaa aikataulurakenteen eheydestä 

- Huolehtii projektissa käytettävien ohjeiden listauksesta ja projektikohtaisten 

ohjeiden syntymisestä. Toimii toimittajana projektin laatuluotaimelle. 

- Johtaa projektin suunnittelukokoukset 

- Järjestää suunnitteluvastaavien kanssa valmistussuunnittelun lähtöaineiston 

ja aloituspalaverit suunnittelutoimistoissa. 

- Valvoo perus- ja valmistussuunnittelun etenemistä, aikatauluun ja budjettiin 

nähden. Pitää suunnittelukatselmukset. 

- Vastaa tehdasvastaanotoista ja –kokeista 

- Varmistaa luovutusaineiston keruun 

 

 



 

 

Projektin hankintapäällikkö (Project Procurement Manager) 

 

- Laatii projektin hankintasuunnitelman, sisältäen kustannustavoitteet 

hankintakokonaisuuksittain 

- Huolehtii hankinta-aikataulujen laadinnasta yhteistyössä suunnittelun ja 

projektin toiminnanohjauskoordinaattorien kanssa 

- Huolehtii projektissa käytettävien hankintaohjeiden ja –liitteiden laadinnasta 

- Listaa yhdessä projektiryhmän kanssa projektin toimittajiin liittyvät riskit ja 

suunnittelee niiden torjuntaan tarvittavat toimenpiteet 

- Varmistaa, että tarvittaessa suoritetaan toimittajien auditointi 

- Valvoo ja raportoi hankintojen etenemistä, aikatauluun ja budjettiin nähden 

- Valvoo, että toimitusvalvonta tehdään riittävässä laajuudessa ja että 

korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa 

- Kerää ja analysoi hankintaa ja toimittajiin liittyvää palautetta 

 

Projektin Tuotantopäällikkö (Project Production Manager) 

 

- Vastaa tuotannon verkostoyhteistyöstä ja valvonnasta 

- Listaa yhdessä projektipäällikön kanssa projektin tuotannolliset riskit ja 

suunnittelee niiden torjuntaan tarvittavat toimenpiteet 

- Huolehtii linjaorganisaation kanssa, että projektissa on käytössä oikeat ja 

riittävät tuotantoresurssit. Varmistaa tarvittavien resurssien hankinnan. 

- Varmistaa valmistussuunnitteluaineiston, materiaalien ja esivalmisteiden 

aikataulun- ja laatuvaatimusten mukaisen valmistumisen 

- Varmistaa esivarusteltujen lohkojen oikea-aikaisen ja –laatuisen saapumisen 

kokoonpanoon 

- Johtaa projektin tuotannon verkostokokoukset, vie eteenpäin kokouksissa 

esiin tulevat asiat 

- Vastaa projektin tuotannollisesta tilaaja-, luokituslaitos- ja 

viranomaisyhteistyöstä 

- Vastaa kaikista valmistus-, asennus- ja lopputarkastuksista ja niihin liittyvistä 

huomautuskäsittelyistä 



 

- Valvoo tuotannon etenemistä, aikatauluun ja budjettiin nähden. Raportoi 

tilanteesta. Pitää vesillelaskukatselmuksen 

 

Projektin käyttöönottopäällikkö (Project Commissioning Manager) 

 

- Vastaa laivan koeajosta ja käyttöönotosta 

- Vastaa laituri- ja merikoeohjelman tekemisestä yhdessä suunnittelun 

disipliinivastaavien kanssa 

- Vastaa laituri- ja merikokeiden ohjelman mukaisesta tekemisestä sekä niihin 

liittyvästä huomautuskäsittelystä 

- Pitää koematkakatselmuksen 

 

Projektin dokumentti koordinaattori (Project Document Controller) 

 

- Vastaa projektiin liittyvästä dokumentoinnista 

- Vastaa projektiryhmän muistioista 

- Vastaa tilaaja ja viranomaiskirjeenvaihdon hoidosta ja arkistoinnista 

- Vastaa piirustusten lähettämisestä hyväksyttäväksi sekä niiden arkistoinnista 

- Vastaa rakennetarkastuksiin kutsumisesta 

- Vastaa rakennetarkastusten raporttien arkistoinnista ja yhteenvetoraporttien 

tekemisestä 

 

Projektin talouskoordinaattori (Project Controller) 

 

- Vastaa projektin taloushallinnasta 

- Osallistuu projektin tavoiteasetantaan; sopimuskalkyylin pohjalta 

rakennettavan budjetin muodostamiseen 

- Avaa litterat ja syöttää projektin budjettia projektinlaskentajärjestelmään 

- Huolehtii budjettimuutoksista, esim. lisä- ja muutostöistä, vieden ne 

projektilaskentajärjestelmään 

- Varmistaa riskirekisterin ylläpidon 

- Vastaa projektin kustannusseurannasta ja sen oikeellisuudesta. Pitää 

projektilaskennan tiedot ajan tasalla 



 

- Kokoaa kustannusennusteet projektiraportointia varten 

- Avustaa projektipäällikköä kuukausiraporttien kokoamisessa 

- Tekee kustannusyhteenvedot ja –analyysit projektin loppuraporttiin   

 

Projektin Toiminnanohjauskoordinaattori (Project Planner) 

 

- Toimii projektin aikatauluvastaavana ja koordinoijana 

- Plannerille kuuluu projektin pääaikataulun luonti, projektin ositus ja 

ohjaushierarkian luonti 

- Laatii alustavan rakennustavan  

- Osallistuu Turnkey- ja alihankintakohteiden sisällön ja rajauksen 

määrittelyyn 

- Tekee työtuntiarviot; kuormitus ja tilatarkastelut 

- Aikatauluttaa projektin toteutussuunnittelun  

- Luo perussuunnitteluaikataulut tuotannonohjausjärjestelmään, yhdessä 

suunnittelun kanssa  

- Luo turnkey hankinta-aikataulut tuotannonohjausjärjestelmään yhdessä 

projektin osto- ja suunnittelupäällikön kanssa 

- Luo rungonkoontiaikataulun tuotannonohjausjärjestelmään 

- Luo lohkonrakentamisaikataulun tuotannonohjausjärjestelmään 

- Luo koekäyttöaikataulut tuotannonohjausjärjestelmään 

- Luo varusteluaikataulut tuotannonohjausjärjestelmään 

- Sovittaa yhteen eri toimittajien aikataulut 

- Määrittelee ja dokumentoi lopullisen lohko- ja aluejaon sekä laipiovastuut  

- Laatii lohkojen ja alueiden rakennustapaselvitykset 

- Huolehtii projektin edistymä- ja aikatauluseurannasta ja -raportoinnista 
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