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This bachelor’s thesis has been done for Cimcorp Group's Ulvila office. The purpose of this 
bachelor's thesis was to study the significance of work instructions and their conversion to 
digital form in assembly production, as well as the current state of work instructions at 
Cimcorp Oy. 

 

The work utilizes multi-method research, and the results are examined based on a literature 
review and a survey. The literature review deals with the importance of work instructions in 
assembly-related work tasks, the preparation of work instructions and their digitization. The 
survey examined the current state of work instructions with Cimcorp and the opinions of end 
users of work instructions about traditional paperwork instructions. The survey involved 23 
employees from the production of Ulvila's office, which included supervisors, mechanical 
and automation fitters. The work instructions were also considered for DFMA. 

 

High-quality work instructions are an important part of assembly work. When well designed, 
they increase installer safety, product lifetime, and customer satisfaction. The results of the 
survey revealed employee dissatisfaction with traditional work instructions, and the reasons 
for dissatisfaction were largely related to the problems with traditional 2D instructions. This 
work can be used to improve the satisfaction of end users of traditional work instructions, 
and thus their job performance. 
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1  Johdanto 

Digitalisointi on tärkeä osa nykyajan työkulttuuria, sillä se mahdollistaa reaaliaikaisen tie-

don kulkemisen sekä oikein tehtynä parantaa tuottavuutta. On tärkeää panostaa digitalisoin-

tiin, jotta yritys  pysyy kilpailukykyisenä. Digitaaliset työohjeet kertovat asentajille sekä 

laitteiden huoltajille, miten laitteiden kokoonpanot tulisi optimaalisesti suorittaa. Digitaalis-

ten työohjeiden tulisi myös esittää minkälaisia eri menetelmiä tulisi hyödyntää kokoonpanon 

eri vaiheissa. Digitaalisten työohjeiden laatimisessa sekä käyttöönotossa on monia asioita, 

joita tulee ottaa huomioon. Digitaalisten työohjeiden laatiminen on tehtävä yrityskohtaisesti, 

jonka jälkeen sitä tulisi ylläpitää aktiivisesti toimivuuden takaamiseksi. 

Työssä tutkitaan Cimcorpin mahdollisuuksia siirtyä käyttämään työohjeita mekaanisessa ko-

koonpanossa ja vielä tarkemmin digitaalisia työohjeita, nykyisten teknisten piirustuksien si-

jaan. Työssä digitaalisia työohjeita tarkastellaan kirjallisuuskatsauksen kannalta ja kartoite-

taan yrityksen työohjeiden nykytilanne kyselytutkimuksen avulla. Tämän lisäksi tuotetaan 

kohdeyritykselle ohjeistuista siihen, miten työohjeet tulisi laatia ja toteuttaa. 

 

1.1  Cimcorp Oy 

Cimcorp-konserni on erikoistunut robotiikkaan perustuvien automaatiojärjestelmien suun-

nitteluun, ohjelmointiin, valmistukseen sekä ylläpitoon. Ulvilassa sijaitsee konsernin emo-

yhtiö Cimcorp Oy, johon tämä kandidaatintyö on ensisijaisesti suunnattu. Cimcorp Oy on 

japanilaisen Murata Machinery Ltd.:n alainen osakeyhtiö, joka työllisti vuonna 2020 noin 

360 henkilöä Suomessa. Konsernilla on tytäryhtiöt Kanadassa, Yhdysvalloissa, Intiassa ja 

Espanjassa ja nämä tytäryhtiöt työllistivät noin 150 henkilöä vuonna 2020. 

 

1.2  Työohjeiden nykytilanne Cimcorpilla 

Cimcorpilla ei tällä hetkellä ole käytössä kokoonpanoon liittyviä digitaalisia työohjeita, vaan 

kokoonpanot suoritetaan asentajien toimesta paperisista 2D kokoonpanopiirustuksista. 
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Yritys etsii keinoja ottaakseen käyttöön digitaalisen työohjejärjestelmän kokoonpanotuotan-

nossa. 

 

1.3  Työn tavoitteet, tutkimusongelma sekä rajaukset 

Työn tavoitteena on tuottaa Cimcorpille selvitys digitaalisten työohjeiden laatimiseksi, sekä 

tutkia digitaalisten työohjeiden merkitystä ja laatimista kokoonpanotöissä.  

Rajauksina työhön on tietoteknisen toteuttamisen puolen rajoitukset, kuten miten digitaaliset 

työohjeet konkreettisesti integroitaisiin nykyisiin tuotannonohjausjärjestelmiin. Työn pääta-

voitteena on tutkia digitaalisia työohjeita kokoonpanotuotannossa sekä tehdä Cimcorpille 

selvitys siitä, miten yritys hyötyy digitaalisen työohjejärjestelmän käyttöönotosta. Lisäksi 

selvitetään Cimcorpin työohjeiden nykytilaa kyselytutkimuksella, ja vertaillaan tuloksia kir-

jallisuuskatsaukseen. 

 

1.4  Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelminä tässä työssä toimii kirjallisuuskatsaus sekä kyselytutkimus. 
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2  Kirjallisuuskatsaus 

Seuraava luku käsittelee työohjeita kokoonpanotuotannossa, sekä niiden merkitystä 

DFMA:n kannalta. Luvussa käydään myös läpi digitaalisia työohjeita ja miten niitä tulisi 

laatia. 

 

2.1  Työohjeet kokoonpanotyössä  

Kokoonpanolla tarkoitetaan tuotekohtaisesti valmistettujen standardikomponenttien, osien 

sekä tarvikkeiden toisiinsa liittämistä toimivaksi kokonaisuudeksi. Tuote saattaa rakentua 

osakokoonpanoista, joista muodostuu loppukokoonpanoja. Kokoonpanon viimeisessä vai-

heessa eli loppukokoonpanossa osakokoonpanot sekä muut osat liitetään yhteen muodostaen 

valmiin lopputuotteen. Kokoonpanotyön osuus tuotteen kokonaisvalmistusajasta on huo-

mattava, ja se saattaa olla siitä jopa 20–40 %. (Haag et al. 2011, s. 11) 

 

Työohjeet ovat keino välittää tietoa valmistavassa tuotannossa tuotannon työntekijöille. Oh-

jeiden tarkoitus on kertoa työntekijöille, miten edetään työvaiheiden välillä, mitä tehdään 

jokaisessa työvaiheessa, mitä osia asennetaan sekä miten ne asennetaan. Erinomaiset työoh-

jeet esittävät tehtävän prosessin mahdollisimman yksinkertaisesti, kuitenkaan asennuksen 

kannalta tärkeää tietoa pois jättämättä. Hyvät työohjeet lisäävät tuotannon työntekijöiden 

sekä asiakkaan tyytyväisyyttä, pienentävät asennusvirheitä sekä luovat turvallisemman työ-

ympäristön. (Haug 2015, s. 1.) 

 

Työohjeiden tulisi olla erittäin yksityiskohtaisia dokumentteja, jotka tarjoavat tarkkaa tietoa 

työprosessista. Ohjeiden tulisi sisältää tietoa siitä millainen vastuu jokaiselle työntekijällä 

on, mitä heiltä odotetaan sekä mitä työkaluja ja dokumentteja heidän tulisi työn suoritta-

miseksi käyttää. Työohjeiden esitysmuodosta riippumatta työohjeet ovat tärkeä keino luoda 

tiedonkulkuväylä suunnittelijoiden ja asentajien välillä, jotta heillä on mahdollisuus tuottaa 

asiakkaan tarpeet täyttävä kokonaisuus. (Boer & Petruta, 2015) 
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Perinteiset kokoonpano-ohjeet eli paperille tulostetut 2D-viivakuvat, räjäytyskuvat, osaluet-

telot, selittävät tekstit sekä mahdollisesti valokuvat ovat vielä laajalti käytössä valmistavassa 

tuotannossa. Niitä on viime vuosien aikana alettu alalla korvaamaan digitaalisilla, tietoko-

nepohjaisilla ohjeilla. Perinteisten paperille printattujen ohjeiden etuna on niiden helppo 

’’käyttöliittymä’’, sekä helpompi liikuteltavuus kokoonpanopisteiden välillä sen fyysisen 

luonteen takia. Paperisten kokoonpano-ohjeiden huonoja puolia ovat muun muassa: 

 Päivitykset – Paperisten piirrosten päivitys vie paljon aikaa sekä vaatii manuaalista 

vaivannäköä eikä ohjeiden reaaliaikainen muokkaus ole mahdollista 

 Oikean version löytäminen on hankalaa – Jos kokoonpanoa on muutettu tai suurem-

mat kokoonpanokokonaisuudet toimivat vain uudempien versioiden kanssa, se on 

työntekijälle erittäin työlästä löytää tiettyyn versioon soveltuva kokoonpano 

 Perinteisten 2D-piirustusten ymmärtäminen vaatii ammattitaitoa – Isommat osako-

koonpanot sekä monimutkaiset räjäytyskuvat voivat olla vaikea teknisesti kokemat-

tomien työntekijöiden keskuudessa.  

 Tarvittavan tiedon löytäminen työlästä – Mikäli halutaan löytää kokoonpanopiirus-

tuskansiosta jokin tietty alakokoonpano tai muu tieto, joka ei suoraan tule esille laa-

jemmista piirustuskuvista on niiden löytäminen aikaa vievää, varsinkin mapeista, 

jotka koostuvat useista piirustuksista. (Haag et al. 2011, s. 15.) 

Kuva 1 esittää perinteistä työohjekuvaa, jossa näkyy osaluettelo ja osien numerointi. 
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Kuva 1. Esimerkki perinteisestä työohjeesta räjäytyskuvana. (Haag et al. 2011) 

 

2.2  Valmistus- sekä kokoonpanoystävällinen tuotesuunnittelu työohjeissa 

DFMA on lyhenne sanoista Design for Manufacturing and Assembly, eli suomeksi valmis-

tus- sekä kokoonpanoystävällinen tuotesuunnittelu. Sen lähtökohtina voidaan kuvata peri-

aatteita, joita käytetään murtamaan näkymätön muuri organisaation suunnitteluosaston sekä 

valmistusosaston välillä. Tämän saavuttamiseksi on tarpeellista käyttää selkeitä periaatteita, 

jotta tuotteesta, kokoonpanosta tai rakenteesta saadaan mahdollisimman helposti toteutet-

tava. (Eskelinen & Karsikas 2013) Kuva 2 esittää muurin suunnittelun ja valmistuksen vä-

lillä, sekä avaa tarkemmin DFMA:n merkitystä valmistuksen eri vaiheissa. 
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Kuva 2. Muuri suunnittelun ja valmistuksen välillä (Eskelinen & Karsikas 2013) 

 

Työohjeet ovat suuressa osassa kokoonpanoystävällisessä tuotesuunnittelussa.  

(Eskelinen & Karsikas 2013) on laatinut listan DFMA:lla tavoiteltavista kuudesta päämää-

rästä, jotka ovat: 

 ’’Suunnittelun ja valmistuksen parempaa integrointia 

 Tuotekehitykseen kuluvan ajan ja rahan säästöjä 

 Tuotteen laadun ja luotettavuuden parantamista 

 Läpimenoaikojen lyhentämistä 

 Tuottavuuden lisääntymistä 

 Yrityksen nopeampaa kykyä vastata asiakkaiden toiveisiin.’’ 
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Kuten aiemmin todettiin hyvät työohjeet ja varsinkin digitaaliset työohjeet parantavat edellä 

mainitun listan kaikkia osa-alueita. Suunnittelun ja valmistuksen parempi integraatio toteu-

tuu, kun työohjeilla suunnittelijat voivat ilmaista tarkasti asentajille, miten he ovat kuvitel-

leet miten kokoonpano tulisi suorittaa. Tämän lisäksi digitaalisiin työohjeisiin on mahdol-

lista integroida palautejärjestelmä, joilla asentajat voivat raportoida ohjeessa olevia virheitä 

tai esittää parannusehdotuksia.  

 

Tuotteen laadun sekä luotettavuuden parantaminen tulee työohjeissa esille, kun sillä saadaan 

kokoonpanoon standardimaisuutta. Standardimaisuudella yksittäisen tuotteen kokoonpano 

suoritetaan aina samalla tavalla. Tämä vähentää virheiden riskiä sekä parantaa lopputuotteen 

laatua. Mikäli huomattaisiin että tuotteen elinkaaren jossain vaiheessa tulisi ongelmia on-

gelma voitaisiin paikantaa työohjeista sekä päivittää ohjeita ongelman korjaamiseksi. (Haug 

2015) 

 

Läpimenoajan lyhentyminen sekä tämän kautta tuottavuuden lisääminen on yksi hyvien työ-

ohjeiden hyödyistä (Haug 2015). Tanimizu, et al., (2010) teetti aiheeseen liittyvän tutkimuk-

sen, jossa kartoitettiin kokoonpanoon kuluvaa aikaa kahdessa eri ryhmässä. Testiin osallis-

tuvat jaettiin kahteen ryhmään, jossa heidän piti suorittaa ennestään tuntematon kokoonpano 

viisi kertaa. Toinen ryhmä käytti työohjejärjestelmää ja toinen ei.  Kokoonpanoihin kuluva 

aika mitattiin ja siitä saatiin taulukko 1. Taulukon pohjalta on tehty kuva 2, joka esittää tau-

lukon tulokset.  

 

Taulukko 1. Testiin kulunut keskimääräinen aika molemmissa ryhmissä. (Tanimizu, et al., 

2010). 
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Kuva 3. Testiin kulunut aika molemmissa ryhmissä kuvaajilla esitettynä. 

 

Tuloksista nähdään selvä ero, jossa työohjejärjestelmää käyttävät valmistivat kokoonpa-

nonsa nopeammin kuin toinen ryhmä ilman työohjejärjestelmää. Huomattavin ero on ensim-

mäisessä kokoonpanossa, jonka jälkeen ero pienenee, kun kokoonpano on tullut asentajalle 

tutummaksi. 

 

2.3  Digitaaliset työohjeet 

Yritysten kasvaessa ja laajentuessa tiedonkulun tärkeys työntekijöiden välillä korostuu sekä 

siitä tulee kriittinen osa yrityksen kilpailukykyä markkinoilla. Digitaaliset työohjeet ovat ni-

mensä mukaisesti työohjeita, jotka esitetään digitaalisessa muodossa ja niitä voisi kuvata 

jatkumona perinteisille paperisille työohjeille. Digitaalisessa muodossa olevat työohjeet 

koostuvat useimmiten CAD-malleista (Computer Aided Design), räjäytyskuvista, kokoon-

panopiirustuksista, kuvista sekä videoista. Työohjeet voidaan esittää esimerkiksi käyttöliit-

tymän sisällä, jossa voidaan liikkua ohjeiden vaiheiden eng. Step välillä, tai muissa formaa-

teissa kuten PDF (Portable Document Format) tiedostoina. (Haag et al. 2011) 
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Hyvin laaditut digitaaliset työohjeet ovat erittäin hyödyllisiä kokoonpanotyössä, sillä niiden 

avulla on mahdollista esittää nopein eli kustannustehokkain sekä turvallisin tapa valmistaa 

kokoonpano. Digitaaliset työohjeet tarjoavat useita etuja verrattuna perinteisiin paperisiin 

työohjeisiin. Swipeguiden (2022) mukaan yrityksen vaihtaessa perinteisestä paperisista työ-

ohjeista digitaaliseen työohjejärjestelmään saavutetaan mm. seuraavia etuja: 

 Jatkuvasti parantuvat työprosessit 

 Lisääntynyt toimintatehokkuus ja turvallisuus 

 Vähentyneet koneiden häiriö- ja huoltoajat 

 Työntekijöiden kouluttaminen helpottuu 

 Hiljaisen tiedon kerääminen ja hyödyntäminen 

 Työntekijöiden parantunut työmotivaatio 

Näiden asioiden lisäksi digitaalisiin työohjeisiin on mahdollista lisätä työajanseurannan työ-

kaluja, jolloin tieto kokoonpanon nykytilasta välittyy PLM-järjestelmä (Product Lifecycle 

Management) reaaliaikaisesti, työnjohdon seurattavaksi. Työohjeiden päivittäminen toimii 

myös reaaliajassa, ja digitaalisilla työohjeilla kokoonpanon dokumentit ovat ajan tasalla. Yä-

män lisäksi kokoonpano standardisoituu, kun jokaisella työntekijällä on käytössä samat oh-

jeet (Industry Today 2021). Kuva 4 esittää esimerkkikuvaa digitaalisten työohjeiden käyttö-

liittymästä. 
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Kuva 4. Esimerkkikuva digitaalisten työohjeiden käyttöliittymästä. (Haag et al. 2011) 

 

Perinteisesti kokoonpanoja valmistavilla yrityksillä on suunnittelussa käytössä CAD-, PLM-

,PDM-järjestelmä (Product Data Management), joilla esitetään, millainen tuote on tarkoitus 

valmistaa. Tuotannolla on taas erillinen ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning), 

jossa näytetään miten, milloin sekä minkälaisista komponenteista tuote valmistetaan. Yri-

tyksen omista prosesseista riippuen digitaaliset työohjeet voivat olla näistä luontevammassa 

järjestelmässä. Viime aikoina kokoonpanoja valmistavat yritykset ovat siirtyneet suosimaan 

työohjeiden esittämistä sekä hallinnointia PLM-järjestelmissä ERP-järjestelmien sijaan. 

Tämä helpottaa myös muutostenhallintaa, kun ohjeet ovat integroituna PLM-järjestelmään. 

(Haag et al. 2011) 

 

Suurimmat PLM-järjestelmien toimittajat tarjoavat ratkaisuja työohjeiden liittämiseksi tuo-

teprosessiin. Näihin järjestelmiin sisältyy myös suunnittelun laatimat 3D-mallit sekä muu-

tosten ja versioiden muokkaukset. Mikäli yritys on jo tietyn PLM-järjestelmän käyttäjä, kan-

nattaa työohjejärjestelmä myös liittää tähän, sillä muun järjestelmän käyttö työohjeita varten 

vaatii muutoksia yrityksen toimintatapoihin sekä IT-järjestelmiin. Muita hyötyjä, joita 
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saavutetaan hyödyntämällä käytössä olevaa PLM-järjestelmää, on että työohjeita pystytään 

hallinnoimaan osana tuotetietoa, jolloin työohjeet vastaavat aina oikeita sekä päivitettyjä 

versiota kokoonpanoista. (Haag et al. 2011) Kuvassa 5 on esitetty miltä digitaalisten työoh-

jeiden luontiprosessi näyttää. 

 

Kuva 5. digitaalisten työohjeiden luontiprosessi. (Haag et al. 2011) 

 

2.4  Digitaalisten työohjeiden luominen  

Digitaalisten työohjeiden luontiprosessia voidaan kuvata suunnittelun ja valmistuksen yhty-

mäkohtana. Työohjeiden laadintaprosessin päävaiheet ovat yhdistä, tuota sisältö ja julkaise 

se (Haag et al. 2011). (Pimminger et al. 2020) mukaan digitaalisten työohjeiden laatiminen 

sekä niiden ylläpitäminen päivitettyinä on tärkeässä roolissa, vaikka tämä vaatii huomatta-

van määrän resursseja. Tämän lisäksi he toteavat, että ohjeiden tulisi olla toteutettu niin että 

työntekijät voivat ymmärtää sekä toimia niiden mukaan mahdollisimman pienellä kognitii-

visella kuormalla. 
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Swipeguide on hollantilainen ohjelmistoalan yritys, joka on erikoistunut digitaalisten ohjei-

den luontiin. Tässä luvussa käydään läpi miten hyvät digitaaliset työohjeet laaditaan heidän 

mukaansa.  

 

Laadukkaiden työohjeiden laadinta alkaa työohjeiden rakenteesta. Kuva 6 esittää millaiselta 

digitaalisten työohjeiden rakenne tulisi näyttää. Mallirakenteessa kerrokset rakentuvat tois-

tensa sisälle niin, että liikkuminen niiden välillä on vaivatonta. Kun rakenne on kaikissa 

ohjeissa looginen ja samankaltainen se on ohjeiden loppukäyttäjille helpommin ymmärret-

tävissä. Kerrosten selitykset: 

 Guide eli opas: ohjekokoelma 

 Topic eli aihe: ohjekokoelman eri luokat 

 Instruction eli ohje: tietty joukko vaiheita tehtävän suorittamiseksi 

 Step eli vaihe: yksittäinen toimenpide ohjeen sisällä (swipeguide). 

 

Kuva 6. Työohjeiden mallirakenne. (Swipeguide 2022) 
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Uloin kerros eli ohjekokoelma sisältää kaikki tiettyyn kokoonpanoon liittyvät ohjeet eli ko-

koonpanon kaikki aiheet, ohjeet sekä vaiheet. Hyvänä esimerkkinä ohjekokoelmasta on 

asennusmappi, joka sisältää tietyn kokoonpanon kaikki tekniset piirustukset ja kokoaa nämä 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Aiheet kokoavat tiettyyn toimintoon tai teemaan liittyvät asiat ko-

konaisuuksiin ohjekokoelman sisällä. (Swipeguide 2022) Esimerkkinä aiheesta voi olla 

vaikka ’’pneumatiikka’’, johon on koottu ohjeet ja tietoja kyseisen kokoonpanon pneumaat-

tiseen asennukseen liittyen. 

 

Toiseksi sisin kerros eli ohjeet ovat laajempia ja perustavanlaatuisia ideoita ohjeiden laati-

misprosessissa. Ohjeita ei välttämättä tarvitse esittää tiukassa kronologisessa järjestyksessä, 

mutta niiden tulisi sisältää työvaiheet loogisimmassa järjestyksessä alusta loppuun. Kuva 7 

esittää miltä ohjekokoelman tulisi näyttää. Kuvaan on koottu erään laitteen käyttöönottoon 

vaadittavat askeleet. 

 

 

Kuva 7. Esimerkkikuva ohjekokoelmasta. (Swipeguide 2022). 

 

Vaiheet ovat ohjeiden sisällä esitettävää tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa. Niiden 

tulisi olla luonteeltaan yksinkertaisia. Vaiheet tulisi luoda yksinomaan esittämään tarkasti 

yhtä työvaihetta, ja välttää liian suuri tietomäärä. Vaiheiden tulisi esittää miten kokoonpano 
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muutetaan sen alkutilasta haluttuun lopputilaan. (Swipeguide 2022) Kuva 8 esittää erästä 

vaihetta koneen käyttöönottoprosessissa. 

 

 

Kuva 8. Esimerkkinä eräs vaihe koneen käyttöönottoprosessissa. (Swipeguide 2022) 

 

Digitaaliset työohjeet koostuvat visualisoinnista ja selostuksesta. Kuvat tuovat helpommin 

esille, miten työvaihe tulisi tehdä ja miltä valmiin kokoonpanon tulisi näyttää. Jotkin vaiheet 

saattavat olla hankala suorittaa pelkkien kuvien perusteella ja tämän tyyppisissä tilanteissa 

vaiheeseen tulisi lisätä myös sanallinen selite. Selite tarkentaa asennusprosessia ja lisää sii-

hen tietoa, joita on pelkillä kuvilla vaikea tuoda esille. Vaikka visualisointi voi olla hyvä ja 

tehokas työkalu viemään tietoa eteenpäin, tulisi huolehtia siitä, että visualisointi on tehty 

selkeäksi. Huono visualisointi voi turhauttaa ja vaikeuttaa loppukäyttäjän työtä. (Swipeguide 

2022) 

 

Selostuksen kielen tulisi olla helposti ymmärrettävää ja selkää. Hyvänä sääntönä voidaan 

pitää, että selostuksen kielen tulisi olla niin helposti ymmärrettävää, että sen ymmärtäisi pe-

ruskoulun kolmasluokkalainen. Selostuksessa tulisi välttää pitkiä lauseita (yli 20 sanaa)  ja 

kielessä käyttää verbeissä preesensiä. Jokaisessa vaiheessa tulisi olla vain yksi toimenpide 

ja siten jokaisen vaiheen ohjeissa vain yksi verbi. Selostuksissa tulisi välttää alaan liittyvää 

erikoiskieltä ja sen sijaan muotoilla teksti niin, että sen pystyisi ymmärtämään myös koke-

mattomampi työntekijä. (Swipeguide 2022) 
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2.5  Kyselytutkimus  

Tässä työssä yritykseen laadittiin kyselytutkimus tuotannon työntekijöille, jossa kartoitettiin 

työohjeiden nykytilaa sekä tulevaisuutta. Kyselytutkimus on keino tiedon keräämiseksi. Ky-

selytutkimuksen huolellinen laadinta on tärkeää, jotta saadaan oikeita ja tarkkoja tuloksia. 

Useat kyselytutkimukset epäonnistuvat siksi, että niiden pääpaino on ollut kysymyksissä 

eikä tutkimusta ole osattu katsoa kokonaisuutena. Kyselytutkimuksen laatiminen tehok-

kaasti alkaa siitä, että tutkimuksen päämäärät ovat ennalta suunniteltuja sekä tutkimus päät-

tyy datan analysointiin ja tutkimuksen raportointiin. Kyselytutkimuksen laadukas suunnit-

telu vaatii, että sen laatijat suunnittelevat tutkimuksen kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon 

kaikki tutkimukseen vaikuttavat tekijät. Tämä lisää todennäköisyyttä sille, että kerätty data 

vastaa tutkimuksen päämääriä. (Sue & Ritter 2015) Kuva 9 esittää miten kyselytutkimus 

tulisi laatia vaihe vaiheelta Suen & Ritterin (2015) mukaan. 

 

  

Kuva 9. Kyselytutkimuksen laatimisen kaavio.  
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Seuraavaksi käydään läpi, miten työn kyselytutkimus laadittiin kuvassa 9 esitetyn mallin 

mukaisesti. 

1. ’’Määrittele tutkimuksen tavoite tai hypoteesit’’ 

Tässä kyselytutkimuksessa halutaan selvittää seuraavat asiat: 

 Työntekijöiden mielipide nykyisestä työohjejärjestelmästä 

 Mitkä asiat olisivat tärkeitä näyttää uusissa digitaalisissa työohjeissa 

 Nykyisen NCR-järjestelmän (Nonconformance Report) asenteet 

 Käyttöliittymän merkitys asennuksessa 

 Selvittää työntekijöiden halukkuutta työohjeiden muuttamiseen 

Tutkimuksen tavoitteena on siis nähdä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti työohjeiden 

nykytilanne monelta eri osa-alueelta sekä tutkia mitä työohjeiden loppukäyttäjät vaativat 

uusilta työohjeilta. 

2. ’’Konsultoi aiheen asiantuntijoita / laadi aiheesta kirjallisuuskatsaus’’ 

Kyselytutkimusta varten on tehty tässä työssä kirjallisuuskatsaus aiheesta kappaleissa 

kaksi ja kolme. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi Cimcorpilta on konsultoitu työnjohtoa ja 

tuotannon laatupäällikköä kokouksissa. (Sue & Ritter 2015) mukaan vain toinen näistä 

vaiheista on tarpeellinen, mutta tähän kyselyyn on tehty molemmat vaiheet, sillä kirjal-

lisuuskatsauksessa ei tule esille yrityskohtaisia menettelytapoja. 

3. ’’Tee esiselvitys ja valitse kyselyn kohderyhmä’’ 

Kyselytutkimuksen esiselvityksenä haastatellaan tuotannon työnjohtoa, työntekijää sekä 

laatupäällikköä. Haastatteluissa käydään läpi kysymysten asettelua sekä sanamuotoja ja 

kohderyhmäksi valitaan 25 kokoonpanotuotannossa työskentelevää työntekijää. Kohde-

ryhmä koostuu kahdesta työnjohtajasta, 17 mekaniikka-asentajasta sekä kahdeksasta au-

tomaatioasentajasta. 

4. ’’Valitse kyselytutkimuksen alusta’’ 

Kyselytutkimuksen alustana käytetään Google Formsia. Google Forms on Googlen te-

kemä ilmainen verkkopohjainen kyselynhallintaohjelmisto, jonka avulla sen käyttäjät 
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voivat luoda ja muokata kyselyjä verkossa. Alusta valittiin siksi koska se on ilmainen ja 

sen käyttöliittymä on yksinkertainen. Kuvassa 10 on esitetty miltä kyselytutkimuksen 

kysymykset näyttivät vastaajille. 

 

Kuva 10, kuvakaappaus eräästä kyselytutkimuksen kysymyksestä vastausvaihtoehtoineen 

Google Formsin verkkosivulla, näkymä vastaajalle. 

 

5. ’’Laadi kysely sekä kutsu’’ 

Kysely laaditaan Google Formsin verkkosivulla Googlen omilla työkaluilla. Kysymyk-

set liittyvät nykyisiin työohjeisiin sekä toiveisiin uuteen työohjejärjestelmään liittyen. 

Työohjeisiin liittyviä kysymyksiä tehdään 23 kpl. Muita kysymyksiä on 4 kpl, ja ne liit-

tyvät ikään, työvuosiin, kuinka usein käyttää työohjeita sekä työnkuvaan. Kaikki kysy-

mykset on esitetty liitteessä 1. 

6. ’’Testaa kysely sekä kutsu’’ 

Kysely testattiin lähettämällä linkki kyselyyn tekniikan opiskelijoille ja he toivat esille 

mahdolliset epäkohdat. 

7. ’’Pidä kysely, tarkastele vastauksia’’ 

Kysely pidetään 29.4.2022, ja se esitellään työntekijöiden viikkopalaverissa, jonka jäl-

keen linkki kyselyyn lähetään osallistujille. Vastaukset päivittyvät reaaliajassa Google 

Formsin verkkosivulle. 

8. ’’Lataa, yksinkertaista sekä analysoi data’’ 
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Data tuotiin Formista taulukkomuodossa sekä muokattiin Excelissä helpommin ymmär-

rettävään muotoon, sekä eroteltiin vastauksia työnkuvan mukaan. 

9. ’’Laadi raportti ja esitä tulokset’’ 

Raportit laadittiin ja ne ovat liitteissä 1 ja 2. Tuloksia esitellään tarkemmin seuraavassa 

kappaleessa. 
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3  Tulokset sekä johtopäätökset 

Tämä kappale käsittelee kyselytutkimuksen tuloksia, sekä siitä tehtyjä johtopäätöksiä. Näi-

den johtopäätösten pohjalta on myös mietitty kohdeyritykselle sopiva ohjelmisto digitaalis-

ten työohjeiden luomiseksi. 

 

3.1  Tulokset 

Kysely lähettiin 25 työntekijälle, joista 23 vastasi kyselyyn, näin ollen kyselyn vastauspro-

sentiksi saatiin 93 %. Vastaajat koostuivat kahdesta työnjohtajasta, seitsemästä automaatio-

asentajasta sekä 14 mekaniikka-asentajasta. Kyselytutkimuksesta saadut tulokset tuotiin 

Google Formsista Exceliin, jotta data saatiin helposti ymmärrettävään muotoon. Kuva 11 

esittää miltä Google Formista tuotu data näytti, kun se tuotiin Exceliin. 

 

Kuva 11. Kuvakaappaus Google Formista Exceliin tuodusta raakadatan osasta. 

 

Kuvassa 11 esitetystä datasta laskettiin kaikkien vastausten määrä kysymyksessä, sekä laa-

dittiin sen pohjalta Likert kuvaaja ja vastauksien keskiarvotaulukko. Kuvaaja ja taulukko on 

esitetty liitteissä 1 ja 2. Keskiarvotaulukkoa varten Excelissä vastaukset pisteytettiin as-

teikolla 1-4, seuraavasti: 1 = Täysin eri mieltä, 2 = Osittain eri mieltä, 3 = Osittain samaa 

mieltä ja 4 = Täysin samaa mieltä, sekä vaihtoehto ’’En käyttänyt’’ on muutettu tyhjäksi 

soluksi, eikä niitä huomioida tuloksissa. Painotettua keskiarvoa varten laskettiin jokaisen 

työnkuvan työntekijöiden suhteellinen osuus vastaajista. 
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3.2  Johtopäätökset työohjeiden nykytilasta 

Yleiskuva tuotannon työntekijöiden tyytyväisyydestä nykyisiin työohjeisiin on neutraalilla 

tasolla. Automaatioasentajien vastaukset liittyen heidän työohjeidensa nykytilaan olivat hie-

man muita työntekijäryhmiä alemmalla tasolla automaatioasentajien vastausten keskiarvon 

ollessa 1,7 ensimmäisessä kysymyksessä ’’ 1. Olen tyytyväinen työohjeiden nykytilaan (tek-

niset piirustukset, kaaviot, 3D-mallit yms.)’’. Mekaniikka-asentajien ja työnjohdon näke-

mykset kysymykseen olivat neutraalilla tasolla. Parannuskohteita, joita kyselystä tuli ilmi 

olivat mm. työohjeiden tulisi olla tarkempia, työohjeet tulisi laatia huolellisemmin, työoh-

jeita tulisi päivittää useammin ja pneumatiikan sekä sähköasennuksen ohjeistusta tulisi ke-

hittää. Enemmistö vastaajista haluaisi, että nykyiset työohjeet korvattaisiin kokonaan uu-

della työohjejärjestelmällä, sen sijaan että nykyisten työohjeiden rinnalle tulisi uusi työohje-

järjestelmä. 

 

Kuten kirjallisuuskatsauksessa todettiin luvussa 2.1, monet edellä mainituista parannuskoh-

teista liittyvät perinteisten 2D-kokoonpanopiirusten ongelmiin. Näihin ongelmiin lukeutuu 

mm. seuraavat asiat: perinteiset työohjeet eivät esitä tarpeeksi tarvittavaa tietoa, niitä ei päi-

vitetä tarpeeksi usein sekä ne eivät esitä miten kokoonpano tulisi suorittaa vaihe vaiheelta. 

Tuotannon työntekijät olivat jonkun verran skeptisiä nykyisten NCR-raporttien toimivuu-

desta muuttaa työohjeita. Huomionarvoinen asia on, että tuotannon työntekijöille saattaa 

muodostua todellista tasoa negatiivisempi kuva NCR-raporttien toimivuudesta, sillä he eivät 

välttämättä huomaa työohjeisiin jo tehtyjä muutoksia sekä korjauksia. NCR-raportteihin liit-

tyvissä asioissa tulisi konsultoida tarkemmin suunnittelua sekä laadunvalvontaa, jotta asiasta 

voidaan muodostaa kokonaisvaltaisempi sekä paremmin todellisuutta vastaava kuva. Paran-

nusehdotuksena NCR-raportteihin on tiedonkulun parantaminen tuotannon ja suunnittelun 

välillä.  
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3.3  Johtopäätökset työohjeiden tulevaisuudesta 

Mielenkiintoisena tuloksena kyselystä tuli ilmi, että yleinen mielipide uutta työohjejärjestel-

mää ja digitaalisia työohjeita oli pääosin positiivinen kaikkien työnkuvien keskuudessa. 

Noin 67 % vastaajista suosi täysin tai osittain digitaalisessa muodossa olevia työohjeita (ky-

symys 5) ja noin 90 % vastaajista oli täysin tai osittain sitä mieltä, että nykyiset työohjeet 

tulisi korvata uudella työohjejärjestelmällä (kysymys 14).  

 

Kyselyn pohjalta katsoen uuden työohjelmajärjestelmän tulisi olla yksinkertainen, noin 85 

% vastaajista oli täysin samaa mieltä tämän väitteen kanssa ja loput n. 15 % osittain samaa 

mieltä. Muita asioita, joita tulisi enemmistön mukaan esittää uudessa työohjejärjestelmässä 

olivat pneumatiikan reititykset, kaapelien reititykset, pulttien kiristysmomentit ja ohjeistusta 

siitä miten kokoonpano tulisi asentaa vaiheittain. Tarvittavien työkalujen näyttämistä työoh-

jeessa ei katsottu niin tärkeänä kuin edellä mainittuja asioita, ja tämä kysymys sai pääosin 

neutraalin vastauksen. DFMA:n ja tuottavuuden kannalta huomionarvoista on, että vastaa-

jien mielestä, mikäli työohjeet esittäisivät optimaalisen kokoonpanojärjestyksen 90 % kyse-

lyyn vastanneista tuntee täysin tai osittain siltä, että he saisivat tehtyä kokoonpanotyönsä 

nopeammin.  

 

3.4  Kohdeyritykselle sopiva alusta digitaalisille työohjeille 

Kappaleessa 2 mainittiin, että mikäli mahdollista, tulisi työohjejärjestelmä yhdistää yrityk-

sessä mahdolliseen käytössä olevaan PLM-järjestelmään. Cimcorp käyttää PTC Windchill 

PLM -ohjelmistoa, joten luultavasti vaivattomin tapa yhdistää työohjeet nykyprosessiin olisi 

käyttää PTC:n omaa ohjelmistoa työohjeiden laatimiseen ja hallinnointiin. PTC on luonut 

PTC Creo Illustrate -nimisen ohjelmiston työohjeiden luontia varten. PTC Illustrate täyttää 

myös kaikki kriteerit toimintoineen siitä mitä työntekijät kyselytutkimuksesta toivoivat ja 

näkivät tärkeinä. 

Creo Illustrate on PTC:n luoma ohjelmisto, jolla voidaan luoda staattisia ja interaktiivisia 

työohjeita sekä animoituja 3D visualisointeja. Näiden tehtävä on välittää tietoa 
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suunnitelijoiden sekä kokoonpanon työntekijöiden välillä. Ohjeet voidaan tallentaa ja esittää 

erilaisilla 2D sekä 3D formaateilla. Creo Illustratella on mahdollista tehdä mm. seuraavia 

asioita: 

 3D-CAD-mallien tuonti osaluetteloineen ja osaluetteloiden siirto suunnittelu- sekä 

huoltolistojen välillä 

 Osaluettelon muokkaukset, kuten osien uudelleenjärjestely, siirrot ja yhdistelmät 

osaluettelopuussa 

 Mallien kuvittaminen, johon voi sisältyä esimerkiksi 3D mallien kuvakulmien sekä 

suuntien ja tarkennusten muokkaus, erilaiset renderöintitilat, leikekuvien sekä räjäh-

dyskuvien luominen, huomautusten sekä erilaisten symbolien lisääminen.  

 Animointien luominen 

 Visualisointien julkaiseminen Creo View visualization (*.pzv) -tiedostomuodossa 

 Windchillin käyttö Creo Illustraten hallinnoimiseen 

 

Näiden lisäksi Creo Illustratella tehdyt kuvitukset voidaan asettaa päivittymään automaatti-

sesti lähdemallin muuttuessa. (PTC 2022) Kuva 12 esittää Creo Illustraten käyttöliittymää. 

Kuvassa keskellä on tarkastelussa eräs vaihe poran kokoonpanosta. Vasemmalla näkyvä ku-

vasarja esittää ohjeita järjestyksessä. 

 

 

Kuva 12. Creo illustraten käyttöliittymä (PTC Arbortext. 2021) 
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4  Yhteenveto 

Tässä kandidaatintyössä tutkittiin kokoonpanon työohjeiden digitalisoinnin vaikutuksia tuo-

tannon kannalta, sekä annettiin Cimcorp Oy:lle viitekehys digitaalisten työohjeiden laatimi-

seen. Tutkimuskeinoina työssä käytettiin kirjallisuuskatsausta sekä kyselytutkimusta. Kir-

jallisuuskatsaus paneutui kokoonpanossa käytettäviin työohjeisiin, sekä miten niitä tuotetaan 

digitaalisesti, ja minkälaisia vaikutuksia hyvin laadituilla työohjeilla on tuotannossa. Kyse-

lytutkimuksen tarkoituksena oli tutkia työohjeiden nykytilaa Cimcorpilla, ja tuottaa tietoa 

siitä millaisia parannuskohteita työntekijät näkivät perinteisissä työohjeissa. 

 

Kirjallisuuskatsauksen mukaan perinteisten 2D-piirustus korvaaminen digitaalisilla työoh-

jeille parantaa työn laatua, turvallisuutta sekä tuottavuutta. Työssä tehty kyselytutkimus vah-

visti kirjallisuuskatsauksessa esille tulleita asioita digitaalisten työohjeiden ylivoimaisuuteen 

perinteisiin 2D kuvituskuviin verrattuna. Kyselytutkimus toi myös ilmi kohtia, jotka voitai-

siin korjata parantamalla nykyisten työohjeiden laatua käyttämällä digitaalista työohjejärjes-

telmää perinteisten ohjeiden sijaan. 

 

Työssä esitellään hyvien digitaalisten työohjeiden piirteitä ja työtä voidaan käyttää apuna 

niiden laatimiseksi. Jatkokehitysideana suositellaan työssä esitetyn kyselytutkimuksen pitä-

mistä uudelleen, mikäli Cimcorp ottaa digitaalisen työohjejärjestelmän käyttöön. Näin digi-

taalisia työohjeita voidaan parantaa jatkossa sekä varmistaa että toimivat paremmin kuin ny-

kyiset työohjeet.  
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Liite 1. Kyselytutkimuksen vastausten keskiarvotaulukko ja ympyrädiagrammit 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Liite 2. Kyselytutkimuksen vastausten Likert -kuvaaja


