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Johdanto

Toimin lukuvuonna 2014-2015 projektipäällik-
könä Aalto-yliopiston Design Factoryn järjestä-
mällä poikkitieteellisellä Product development 
project -kurssilla. Projektijohtamiskokemukseni 
aikana uusien haasteiden edessä koin vaikeak-
si löytää tarpeisiini sopivaa kattavaa, visuaalis-
ta ja helposti lähestyttävää projektinhallinta- ja 
tiiminjohtamisopasta, mistä syntyi idea sellai-
sen tekemiseen. Opinnäytetyönäni olen luonut 
”Muotoiluajattelua projektipäällikölle – opas 
tuotekehitysprojektin rokkaamiseen” -oppaan. 
Oppaassa pyrin tarjoamaan projektipäällikölle 
konkreettisia ratkaisumalleja tuotekehityspro-
jektin läpiviemiseen ja poikkitieteellisen tiimin 
johtamiseen muotoiluajattelun keinoja hyödyn-
täen. Tässä kirjallisessa tutkielmassa käyn läpi 
projektipäällikkökokemustani tapaustutkimuk-
sen otteella sekä avaan oppaan syntyprosessia. 
Produktiopainotteisen opinnäytetyöni tavoit-
teena on ollut reflektoida oppimaani ja tarjota 
ratkaisu havaitsemaani ongelmaan.

Ensimmäiseksi esittelen tarkemmin opinnäyte-
työn taustat ja tutkimuskysymykset. Käsittelen 
Product development project -kurssia, joka on 
toiminut lähtökohtana opinnäytetyölleni. Kurs-

sin muiden projektipäälliköiden, oman tiimini 
sekä Design Factoryn henkilökunnan apu ja tuki 
ovat olleet suuressa roolissa omassa oppimis-
kokemuksessani, jonka antia olen oppaaseen 
koonnut. Luvussa kerron ongelmasta, joka ilme-
ni projektipäällikkökokemukseni aikana ja josta 
opinnäytetyöni aihe syntyi. Kerron myös lyhyesti 
tapaustutkimuksesta menetelmänä. Opinnäy-
tetyöni tutkimusosa on toteutettu tapaustutki-
muksena.

Toisessa luvussa käsittelen tarkemmin projekti-
päällikkökokemustani sekä siihen liittyviä haas-
teita ja oivalluksia tapaustutkimuksen otteella. 
Pohdin, mitä on tuotekehitysprojektin johta-
minen ja mitä lisäarvoa muotoiluajattelu tuo 
projektijohtamiseen. Kurssin aikana karttunut 
käytännön kokemus ja oivallukset toimivat ko-
koamani oppaan punaisena lankana. Näitä op-
peja olen reflektoinut koko opinnäytetyöproses-
sini ajan ja tavoitteenani on ollut tuoda teoriaa 
kokemuksen kautta omaksutun rinnalle.

Kolmannessa luvussa avaan oppaan syntypro-
sessia ja sen eri vaiheita. Kuvailen, miten sisältö 
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rajautui sellaiseksi kuin se lopullisessa oppaas-
sa on. Kerron luvussa myös taiton ja kuvituksen 
muotoutumisesta ja oppaassa käyttämistäni 
muotoilullisista ratkaisuista.

Lopuksi kuvailen opinnäyteprosessiani kokonai-
suutena. Käsittelen projektin suunnittelua ja 
ajanhallintaa sekä matkan varrella kohtaamiani 
haasteita ja oppimiskokemuksia. Kerron myös 
mahdollisista jatkosuunnitelmista.
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1. Lähtökohdat

1.1 Product development project -kurssi

Product development project (Pdp) on Aalto-yli-
opiston Design Factoryn järjestämä poikkitie-
teellinen tuotekehityskurssi, joka on suunnattu 
erityisesti insinööri- ja kauppatieteiden sekä 
teollisen muotoilun opiskelijoille. Kurssi on kui-
tenkin avoin muillekin opiskelijoille ja sille osal-
listuu opiskelijoita myös Aalto-yliopiston ulko-
puolelta. Osallistujia kurssilla on reilusti yli sata.

Kurssille valitaan hakemusten perusteella pro-
jektipäälliköt, jotka muodostavat ympärilleen 
tiimin. Tiimeille pyritään löytämään mahdolli-
simman mieluisa yhteistyöyritys kurssin sponso-
reiden joukosta. Projektit tehdään yhteistyössä 
nimekkäiden yritysten kanssa ja tavoitteena on 
antaa opiskelijoille mahdollisimman vapaat kä-
det tuotekehitysprojektin läpiviemiseen.

Kurssin tuotekehitysprojektit perustuvat ongel-
malähtöiseen oppimiseen. Tiimit suunnittelevat 
yhdessä yhteistyöyritysten kanssa prosessiaan 
ja pyrkivät parhaansa mukaan hyödyntämään 
tiimin poikkitieteellistä osaamista. Kurssin tuo-
tekehitysprojektit pitävät tyypillisesti sisällään 

suunnittelua, tutkimusta, konseptointia, pro-
totyypin rakentamista ja testaamista. Lopputu-
lokset esitellään kurssin lopuksi järjestettävässä 
kaikille avoimessa Product Design Galassa.

1.2 Ongelma

Toimin lukuvuonna 2014-2015 projektipääl-
likkönä Wärtsilälle toteutetussa projektissa 
Pdp-kurssilla. Projektipäällikön rooli ei ollut 
minulle entuudestaan tuttu. Lukuvuoden mit-
taisen poikkitieteellisen tuotekehitysprojektin 
johtaminen oli valtava uusi vastuu, johon suh-
tauduin kunnianhimoisesti ja vakavasti. Kohtasin 
vaikeita haasteita, alkaen tuotekehitysprojektin 
vaiheiden suunnittelusta projektin hallintaan ja 
tiimin johtamisen tuomiin haasteisiin.

Projektin aikana koin vaikeaksi löytää kaipaa-
maani tietoa ja apua projektin läpiviemiseen. 
Missään ei tuntunut olevan tarjolla tuotekehi-
tysprojektin johtamisen kokonaisuutena katta-
vaa opasta, joka olisi opastanut sekä prosessin-
suunnittelussa että tiimin johtamisessa. Tarjolla 
olevat oppaat olivat kovin teoreettisia ja vaikeas-
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ti lähestyttäviä. Ne sisälsivät paljon pientä mus-
tavalkoista tekstiä ja monesti oletuksen, että 
aihe olisi entuudestaan jo jonkin verran tuttu. 
Kokemukseni aikana heräsivät kysymykset, mitä 
on tuotekehitysprojektin johtaminen sekä mitä 
lisäarvoa muotoiluajattelu tuo projektijohtami-
seen. Edellä mainitsemani kysymykset toimivat 
opinnäytetyöni tutkimuskysymyksinä.

1.3 Idean syntyminen

Projektin jälkeen huomasin omaavani jo paljon 
asiantuntemusta tuotekehitysprojektin johtami-
sesta. Tämä herätti idean aiemmin kaipaamani 
kokonaisuuden kattavan tuotekehitysprojektin-
johtamisoppaan kokoamisesta. Halusin luoda 
selkeän ja helposti lähestyttävän oppaan, joka 
antaisi hyvän kokonaiskuvan tuotekehityspro-
jektin johtamisesta ja josta olisi apua uusille pro-
jektipäälliköille. Oppaan kokoamiseen vaaditta-
va tietämys perustui projektin aikana koettuun, 
lukemaani teoriaan sekä mentoritapaamisiin, 
joiden pohjalta koin, että minulla olisi paljon an-
nettavaa.

Jälkikäteen oppimaani reflektoidessa aloin myös 
hahmottaa muotoiluajatteluun pohjautuvia rat-
kaisuja, joita olin hyödyntänyt toiminnassani. 
Havaitsin muotoiluajattelun merkityksen omas-
sa projektijohtamiskokemuksessani ja koin, että 
muotoiluajattelun omaksumisesta olisi paljon 
hyötyä muillekin. Oppaassani pyrkisin tarjoa-
maan projektipäälliköille konkreettisia muotoi-
luajatteluun pohjautuvia ratkaisumalleja. Opin-
näytetyönä syntyneessä oppaassa sekä tässä 
kirjallisessa tutkielmassa pyrin löytämään ja ko-
koamaan vastauksia tutkimuskysymyksiini tapa-
ustutkimukseen pohjaten.

1.4 Tapaustutkimus menetelmänä

Jyväskylän kurssi- ja oppimateriaali -sivusto 
Kopassa tapaustutkimus määritellään tutki-
musstrategiaksi, jossa tarkoituksena on tutkia 
syvällisesti vain yhtä tai muutamaa kohdetta tai 
ilmiökokonaisuutta (Jyväskylän yliopisto 2015). 
Tapaustutkimuksessani tutkimuksen kohteena 
on Pdp-kurssilla Wärtsilälle toteutettu tuoteke-
hitysprojekti, jossa toimin projektipäällikkönä. 
Tässä opinnäytetyössä syvennyn projektijohta-
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Projektin aikana pääasiallisena aineistonkeruu-
menetelmänäni oli osallistuva havainnointi. Do-
kumentoin Wärtsilä-projektin aikana prosessin 
edistymistä sekä omaa toimintaani projektipääl-
likkönä päiväkirjan muodossa. En kuitenkaan 
tuo tätä sisältöä sellaisenaan opinnäytetyössä-
ni esille materiaalin arkaluontoisuuden vuoksi, 
vaikka se onkin toiminut taustatekijänä opin-
näytetyössäni. Tapaustutkimukseni pohjautuu 
projektin aikana kerättyihin dokumentteihin, 
mentorointitapaamisiin sekä projektijohtamisen 
ja muotoiluajattelun kirjallisuuteen, josta olen 
etsinyt vahvistusta omille oivalluksilleni.

miskokemukseeni, etsien vastausta siihen, mitä 
on tuotekehitysprojektin johtaminen ja mitä li-
säarvoa muotoiluajattelu tuo tällaisen projektin 
johtamiseen. 

Tapaustutkimus on luonnollinen lähestymistapa 
aiheeseeni, jossa suuressa osassa on oman ko-
kemukseni reflektointi. Jyväskylän yliopistossa 
johtamisen professorina toimiva Iiris Aaltio-Mar-
josola puhuu tapaustutkimuksen erityisyydestä:

”Tutkija saattaa kerätä aineistoa 
osallistumalla tiiviisti tutkimansa 
yhteisön elämään viikkoja tai jopa 
vuosia, ja siten saadaan tärkeää ja 
perusteisiin ulottuvaa tietoa, jonka 
avulla voidaan vastata tutkimusky-
symyksiin. Tutkimuskohteen ainut-
laatuisuus, uniikki luonne on osa tut-
kimusasetelmaa, eikä etsitä yleisiä 
säännönmukaisuuksia, vaan yrite-
tään ymmärtää syvällisesti tapausta 
tai tapauksia omassa ainutkertaises-
sa ympäristössään.” (Aaltio-Marjosola 
1999.)
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2. Tapaus: Tuotekehitysprojekti Wärtsilälle

2.1 Wärtsilä-projekti

Tiimini toteutti tuotekehitysprojektin Wärtsiläl-
le. Tehtävänantonamme oli tutkia voimalaitok-
sen rakentamiseen liittyviä haasteita ja lähteä 
ratkomaan valitsemaamme haastetta. Projekti 
alkoi tutkimusvaiheella, josta osa toteutettiin 
haastatteluina Intiassa ja osa neljän hengen 
voimin voimalaitoksen rakennustyömaalla Kap 
Verdellä. Tämän jälkeen ideoimme ratkaisuja ja 
muodostimme niistä konsepteja. Joulun alla va-
litsimme yhdessä Wärtsilän henkilöiden kanssa 
lopullisen konseptin, tehtävänjako ja opastus 
systeemin, jota lähdettiin kehittämään pidem-
mälle. 

Kevään ajan kehitimme lopullista konseptia pro-
totyypin rakentamisen ja testaamisen menetel-
millä. Lopullinen tuotteemme oli voimalaitok-
sen rakennustyössä käytettävä tehtävänjako- ja 
opastussovellus, josta toteutimme yhdessä 
koodaajan kanssa interaktiivisen prototyypin. 
Esittelimme lopputuotteemme kurssin Product 
Design Gala 2015 -tapahtumassa.

2.2 Projektijohtaminen tuotekehitys-
projektissa

2.2.1 Projektinhallinta ja prosessin suunnittelu

Stanley E. Portny määrittelee projektijohtami-
sen prosessiksi, jossa projekti ohjataan suorituk-
sen kautta päätökseensä. Hän jaottelee projek-
tin johtamisen viiteen eri prosessiin, jotka ovat 
alullepano, suunnittelu, toimeenpano, kontrol-
lointi sekä projektin lopetus. Portnyn mukaan 
nämä viisi prosessia tukevat neljää eri projektin 
elinkaaren etappia, jotka ovat projektin aloitus, 
organisointi ja valmistelu, täytäntöönpano sekä 
projektin lopettaminen. (Portny 2010, s.32)

Wärtsilälle toteutetulle tuotekehitysprojektil-
lemme oli etukäteen määritelty budjetti, aika-
taulu, tiimi, tehtävänanto ja projektipäällikkö. 
Projektipäällikkönä minulla oli vastuu projektin 
ohjaamisesta haluttuun lopputulokseen. Etukä-
teen määritellyissä puitteissa saimme vapaat kä-
det projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Opinnoissani Aalto-yliopiston Teollisen muotoi-
lun koulutusohjelmassa tuotekehitysprojektit 
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ovat tulleet tutuksi tyypillisenä opiskelutapana. 
Sen sijaan projektinhallinta ja tiiminjohtaminen 
tässä mitassa, 11-henkisessä tiimissä lukuvuoden 
mittaisessa projektissa, olivat minulle uusia kokemuksia.

Projektinhallinnassa minulla oli tukenani kurssin 
tarjoama Ulrichin ja Eppingerin Product Design 
and Development -kirja sekä lyhyet koulutukset, 
joissa opiskeltiin projektinhallinnan ja suun-
nittelun perusteita. Vaikka esimerkiksi proses-
sin suunnittelu oli entuudestaan tuttua, ei sen 
viestiminen suurelle tiimille ollut helppoa. Lisä-
haastetta tilanteeseen toivat sijaintinsa puolesta 
kaksi etäjäsentämme Intiassa. Kohtasin projek-
tin aikana paljon uusia haasteita, joihin ei ollut 
yksiselitteisiä ratkaisuja.

Suunnittelimme tiimin kanssa yhdessä proses-
siamme ja laadimme projektisuunnitelman. Pro-
jektisuunnitelma toimii etenemissuunnitelmana 
projektin ajan ja on tärkeä työkalu tehtävien 
koordinoimisessa sekä vaadittavien resurssien ja 
ajankäytön ennakoimisessa (Ulrich & Eppinger 
2012, s.385). Projektisuunnitelma piti sisällään 
muun muassa projektin vaiheet, budjettisuun-
nitelman, riskien kartoitusta sekä ohjeistuksen, 

miten kommunikointi ja päätöksenteko hoi-
detaan. Projektisuunnitelmaan kirjattiin myös 
vastuualueet ja se hyväksytettiin koko tiimillä. 
Vastuualueet jaettiin projektin vaiheiden sekä 
muiden tarpeellisten vastuutehtävien mukaan. 
Projektisuunnitelman hyväksyttäminen koko tii-
millä oli merkittävää sitoutumisen kannalta ja 
helpotti näin ollen projektipäällikön tehtävää 
myös tiimin johtamisen näkökulmasta. 

2.2.2 Tiimin johtaminen

Projektipäällikkö on projektinhallinnan lisäksi 
vastuussa tiimin johtamisesta. Pentti Sydän-
maanlakka kuvailee tiimiä joukoksi ihmisiä, 
joilla on toisiaan täydentävää osaamista. He 
ovat sitoutuneet yhteisiin ja mitattavissa ole-
viin tavoitteisiin, joihin pääsemistä seurataan 
systemaattisesti. Heillä on yhteinen kulttuu-
ri ja toimintatavat, joita he kehittävät yhdes-
sä. Sydänmaanlakka kiteyttää tiimijohtamisen 
osaamiset seitsemään tiimin johtamisen kul-
makiveen. Nämä kulmakivet ovat tarkoitus, si-
toutuminen, kurinalaisuus, yhteenkuuluvuus, 
energisyys ja motivaatio, innovatiivisuus sekä 
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erilaisuus. (Sydänmaanlakka 2012, s.48-49.) Py-
rin projektitiimiämme johtaessa ottamaan kaikki 
edellä mainitut asiat huomioon. 

Projektitiimimme oli 11-henkinen, poikkitieteel-
linen ja monikulttuurinen joukko ihmisiä, joista 
kaksi olivat etäjäseniä Intiassa. Tiimimme koos-
tui seitsemästä insinööristä, kolmesta muotoili-
jasta sekä yhdestä laskentatoimen opiskelijasta. 
Yhteisenä kielenämme toimi englanti ja koko tii-
min tapaamisissa etäjäsenet olivat läsnä Google 
Hangouts -sovelluksen välityksellä. Panostin pro-
jektin alusta lähtien erityisesti ryhmäytymiseen 
ja hyvän ryhmähengen luomiseen. Keksimme 
projektitiimillemme nimen ja järjestin meille tii-
mikuvaussession. Teimme myös yhdessä ruokaa 
ja pyrimme tutustumaan toisiimme. Omalla esi-
merkilläni ja tiimihengen luomisella pyrin innos-
tavan työympäristön, turvallisuuden tunteen ja 
osallisuuden tunteen rakentamiseen parantaak-
seni mahdollisuuksiamme saavuttaa menestyk-
sekkäästi asetetut tavoitteet. Liikkeenjohdon 
konsultti Karl-Magnus Spiik toteaa tiimissä työs-
kentelyn olevan usein kiinnostavampaa ja moti-
voivampaa kuin yksinopiskelu (Spiik 2004, s.11).  
Pidimme tyypillisesti kerran viikossa palaverin, 

jossa käsittelimme ajankohtaisia asioita, tarkis-
timme edellisiä tehtäviä ja valmistauduimme 
tuleviin tehtäviin. Osa tapaamisista oli puhtaas-
ti kommunikointi-palavereita ja osa oli aktiivi-
sempia työpajoja. Työpajoissa työstimme jotain 
konkreettista, kuten ideoimme tai testasimme 
tuotettamme. Tapaamisissa delegoituja tehtäviä 
tiimin jäsenet työstivät itsenäisesti, pareittain 
tai tiimissä. Kierrätimme myös tehtäviä, mikä 
vaikutti positiivisesti motivaation ja mielenkiin-
non ylläpysymiseen. Tehtävien kierrättäminen 
mahdollisti myös monipuolisemman oppimisko-
kemuksen, joka oli opiskelijoiden näkökulmasta 
kurssin ensisijainen tavoite.

Projektipäällikkönä pyrin oikeudenmukaisuu-
teen ja positiivisen ilmapiirin luomiseen. Toteu-
tin vahvasti demokraattista johtamistyyliä, jossa 
projektipäällikkö on tasa-arvoisessa asemassa 
muiden tiimin jäsenten kanssa. Tämä on mieles-
täni tärkeää poikkitieteellisen tiimin potentiaalin 
hyödyntämisen kannalta, jotta kaikki osaaminen 
ja tietämys voidaan valjastaa hyvien tulosten 
saavuttamiseen. Kun opin tuntemaan tiiminjä-
seneni, osasin myös antaa vapautta sitä tarvitse-
ville ja selkeitä ohjeita neuvoja kaipaaville. 
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2.3 Muotoiluajattelun lisäarvo projek-
tin johtamisessa

Projektipäällikön tehtävä on valjastaa tiimin 
osaaminen parhaalla mahdollisella tavalla par-
haan lopputuloksen saavuttamiseksi. Muotoi-
luajattelun näkökulmasta tämä tarkoittaa muun 
muassa kokonaisuuden huomioonottamista, ih-
mislähtöisyyttä, yhteistyön painottamista sekä 
erilaisten menetelmien hyödyntämistä. Näitä 
toteuttamalla voidaan poikkitieteellisessä moni-
muotoisessa tiimissä luoda aidosti innovatiivisia 
tuotteita.

Muotoiluajattelu on mitä suurimmissa määrin 
käyttäjälähtöistä toimintaa. Sitä hyödyntämäl-
lä voi-daan varmistaa, että vastataan todellisiin 
käyttäjätarpeisiin ja tuotetaan arvoa niin asi-
akkaalle kuin loppukäyttäjillekin. Wärtsilä-pro-
jektin aluksi, tutkimusvaiheessa, kyseenalais-
timme tehtä-vänannon ja tutkimme kriittisesti 
käyttäjien tarpeita. Pyrimme haastattelujen ja 
observoinnin kei-noin selvittämään todelliset 
tarpeet käyttäjien mainitsemien tarpeiden alla. 
Tavoitteenamme oli kartoittaa ongelma, jonka 
ratkaisemalla voisimme tuottaa todellista arvoa 

käyttäjille. Päädyimme ratkomaan kommunikaa-
tio- ja ohjeistushaasteita.

Olli-Pekka Heinosen mukaan muotoiluajattelu 
tuo mukanaan näkökulman, joka kannustaa yh-
teisen kielen käyttämiseen ja oman asiantunti-
juuden tuomiseen yhteiseksi hyväksi. Satu Miet-
tisen mukaan muotoiluajattelu mahdollistaa 
ratkaisukeskeistä toimintaa, jossa hyödynnetään 
monialaista asiantuntijuutta luovien, visuaalis-
ten, toiminnallisten ja konkretisoivien menetel-
mien avulla. (Miettinen 2014, s.9 s.11.) Tämä 
on ensisijaisen tärkeää tuotekehitysprojektissa, 
jossa koko tiimin osaamista ja erilaisia näkökul-
mia hyödyntämällä voidaan tuottaa uudenlaisia 
ideoiden yhdistelmiä, todellisia innovaatioita. 
Projektissamme pyrin visualisoimaan ideoitam-
me ja käsittelemiämme asioita tuottaakseni yh-
teisymmärrystä tiimin kesken. Kannustin myös 
tiimini jäseniä ilmaisemaan ajatuksiaan erilaisin 
keinoin, jotta poikkitieteellisyydestä ja eroavista 
ammattisanastoista huolimatta kaikki voisivat 
ymmärtää, mistä on kyse. 

Karelia-ammattikorkeakoulussa muotoilun yli-
opettajana toimivan Mirja Kälviäisen mukaan 
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muotoiluajattelun työskentelytapaa on kuvattu 
yhteistoimintaa ja käyttäjäosallisuutta hyödyn-
tävänä (Miettinen 2014, s.31). Panostin pro-
jektin alusta asti ryhmäyttämiseen, minkä näin 
projektin kannalta ensisijaisen tärkeänä. Opin 
mentoriltani, että me-hengen sekä turvallisuu-
den tunteen rakentaminen tiimin sisällä ovat 
edellytyksiä avoimelle kommunikaatiolle ja aktii-
viselle ideoiden jakamiselle ja yrittämiselle, sillä-
kin riskillä, että epäonnistuu (Airaksinen 2014). 
Kelley & Littmania lähteenä käyttäen Kälviäinen 
toteaa, että muotoilulle tyypillisten nopeiden 
ja alussa liikaa kritisointia välttävien kokeilujen 
tuottamilla epäonnistumisilla on tärkeä merkitys 
oppimisen ja uusien näkemysten tuottamisen 
kannalta (Miettinen 2014, s.38). Prototypointi 
oli tärkeässä roolissa tuotekehitysprojektissam-
me. Se toimi muun muassa ideoinnin, havain-
nollistamisen, kommunikoinnin, testaamisen, 
palautteen keräämisen, kehittämisen ja päätök-
senteon välineenä.

Pyrin projektipäällikkönä suhtautumaan tiimiini 
käyttäjälähtöisesti. Käytännössä tämä tarkoitti 
muun muassa ryhmäyttämiseen panostamista 
ja tiimin jäseniin tutustumista, jotta ymmärtäi-

sin heidän tarpeitaan ja keinoja motivoida ja oh-
jata heitä. Yksilöiden ja tiimin tarpeet eivät ole 
sama asia. Toiset kaipasivat vapautta, kun taas 
toisille toimi selkeiden konkreettisten ohjeiden 
antaminen. Tavoitteiden selkeä ilmaiseminen 
ja innostavan ilmapiirin luominen hyödytti koko 
tiimiä. Pyrin olemaan demokraattinen johtaja, 
joka tekee päätöksiä yhdessä tiimin kanssa. Täl-
lä tavoin osoitin oikeudenmukaisuutta ja kyke-
nin myös sitouttamaan tiimin jäseniä projektiin. 
Vastuunjakaminen lisää myös tiimin jäsenten 
osallisuuden ja merkityksellisyyden tunnetta, 
mikä vaikuttaa positiivisesti motivaatioon ja kan-
nustaa oma-aloitteisuuteen.
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Oppaan syntyprosessin vaiheita
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3. Opas tuotekehitysprojektin rokkaamiseen

3.1 Sisältö

Muotoiluajattelua projektipäällikölle – opas tuo-
tekehitysprojektin rokkaamiseen on syntynyt 
tässä opinnäytteeni kirjallisessa osassa kuvaa-
mani projektijohtamiskokemukseni pohjalta. 
Tarkoituksena on ollut koota käytännönläheinen 
opas, joka on helppoa ja kevyttä luettavaa. Opas 
on suunnattu tuotekehitysprojektissa ensikertaa 
projektipäällikkönä toimiville tai asian tiimoilta 
muistin virkis-tystä kaipaaville henkilöille. Tavoit-
teena on ollut koota oivallukseni oppaaksi, jotta 
tulevat vastaa-vissa tehtävissä toimivat henkilöt 
voisivat välttää samat haasteet, joita itse kohta-
sin.

Oppaaseen on koottu se vähimmäistieto, jolla 
uskon projektipäällikön pääsevän alkuun uu-
sien haasteiden edessä. Pureudun tuotekehi-
tysprojektin johtamiseen kokonaisuutena muo-
toiluajattelun näkökulmasta. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että opastan projektipäällikköä 
haasteessaan oh-jata poikkitieteellinen tiimi ha-
luttuun lopputulokseen muotoilun menetelmillä.

Oppaan alussa pureudun tarkemmin muotoilu-
ajatteluun, jonka erityisen arvon näen kokonai-
suuk-sien hahmottamisessa sekä käyttäjäläh-
töisyydessä. Nämä asiat näkyvät vahvasti itse 
oppaassa, käsitellessäni tuotekehitysprojektin 
johtamista sekä prosessin, että tiimin johtami-
sen näkökulmasta. Pyrin visualisoimaan ja yk-
sinkertaistamaan tuotekehitysprojektin vaiheita, 
jotta projektipäällikön olisi helpompi hahmot-
taa projektia kokonaisuutena. Tämän rinnalla 
käsittelen tiimin johtamisen näkökulmasta tär-
keitä teemoja, jotka projektipäällikön on hyvä 
tiedostaa ja pitää mielessä koko prosessin ajan. 
Oppaassa on vahvasti läsnä käyttäjälähtöinen tii-
min johtaminen.

Opas on jaettu kolmeen osaan, joissa käsittelen 
projektin alussa, sen aikana ja projektin lopus-
sa oleellisia teemoja. Osioiden alussa kuvailen 
lyhyesti osion sisältöä ja kappaleissa tarjoan 
konkreet-tisia ratkaisumalleja projektipäällikön 
kohtaamiin haasteisiin.
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3.2 Ulkoasu

Halusin koota sisällön kirjaksi, joka kulkee pro-
jektipäällikön mukana ja johon voi tehdä mer-
kintöjä. Päädyin tähän ratkaisuun, koska mieles-
täni on helpompi hahmottaa käsin kosketeltavaa 
sisältöä. Koen sen myös helpottavan tiedon löy-
tämistä ja sen omaksumista. Oppaan sisältö on 
koottu teemoittain niin, että jokaisella teemalla 
on oma aukeamansa. Tiedon löydettävyyden 
helpottamiseksi olen lisännyt sivujen reunaan 
aukeamien otsikot, jotka on helppo nähdä kirjaa 
nopeasti selatessa.

Taitto on selkeä ja karsittu. Olen pyrkinyt yksin-
kertaiseen ja tyylikkääseen taittoon, jonka väri-
maailma on hillitty. Oppaan vallitsevat värit ovat 
musta, valkoinen ja turkoosi. Nämä värit ovat 
olleet tunnusomaisia tyylilleni ja koen ne myös 
melko ajattomiksi. Pienet yksityiskohdat, kuten 
sivunumeroiden asettelu sekä valitut kirjaintyy-
pit tuovat oppaaseen kiinnostavuutta.

Oppaan kuvitus on saanut inspiraationsa vaih-
to-opinnoissani kehittyneestä piirustustyylis-
täni. Kapealla tussilla piirretyt sarjakuvamaiset 

hahmot tuovat vauhdikkuutta helposti kuivakak-
si miellettyyn aiheeseen. Hahmot on piirretty 
käsin, skannattu ja tuotu Illustrator-ohjelman 
kautta oppaan sivuille. Halusin pitää ne musta-
valkoisina, mikä sopii oppaan värimaailmaltaan 
hillittyyn yleisilmeeseen.
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4. Pohdinta

4.1 Prosessikuvaus ja aikataulu

Opinnäytetyö sai alkunsa syyskuussa 2014, jol-
loin minut valittiin projektipäälliköksi Pdp-kurs-
sille. Dokumentoin projektiamme ja omaa 
toimintaani kurssin ajan päiväkirjaan ja projek-
tinhallintaohjelma Asanaan. Kokonaisuuden 
hahmottamisen ja muistin helpotukseksi koko-
sin projektin vaiheet visuaaliseksi aikajanaksi. 
Projektipäällikön oppimiskokemukseni rakentui 
kurssin opetuskerroista, itsenäisestä aiheeseen 
perehtymisestä, mentorointitapaamisista, mui-
den projektipäälliköiden kanssa keskustelusta 
sekä varsinaisesta projektityöstä. Projektin jäl-
keen huomasin osaavani paljon projektijohtami-
sesta ja syntyi idea oppaan kokoamisesta.

Opinnäyteprosessi alkoi tavoitteiden asettami-
sella, aikataulun laatimisella ja sisällön ideoimi-
sella. Varsinainen oppaan kokoaminen jakautui 
kolmeen osaan. Ensin hahmottelin sisällysluette-
lon, sitten kokosin projektipäällikkökokemukseni 
kautta omaksumat tietoni ranskalaisilla viivoilla 
otsikoiden alle ja lopuksi kirjoitin ranskalaisten 
viivojen pohjalta varsinaiset tekstit kirjallisuutta 
ja internetiä hyödyntäen. Oppaan sisällysluette-

lo muuttui matkan varrella työstäessäni sisältöä 
otsikoiden teemojen ympärille. Kun sisältö alkoi 
olla melko valmista, aloin suunnitella taittoa ja 
tehdä kuvituksia. Oppaan kokoaminen oli itera-
tiivinen prosessi, jossa hyödynsin muilta kerää-
määni palautetta.

Oppaan valmistuttua aloin koota raporttia. Tämä 
oli ehkä koko opinnäytetyöprosessin haastavin 
vaihe. Erityisesti haastetta tuotti raportin tarkoi-
tuksen hahmottaminen näin suuressa projek-
tissa. Prosessi sisälsi valtavasti asiaa, jotka olisin 
halunnut raporttiini sisällyttää, mutta pyrin ko-
koamaan raporttiin toisiaan täydentävän oleelli-
sen tiedon. Lähdekirjallisuutta hankin kirjastosta 
ja sitä löytyi melko hyvin.

4.2 Miten onnistuin

Koen onnistuneeni opinnäytetyöprosessissa. 
Toteutin haaveeni kokemukseni kokoamisesta 
oppaaksi ja samalla koen oppineeni paljon uut-
ta projektijohtamisesta. Kandidaatintutkinnon 
opinnäytetyöprosessi mahdollisti projektipääl-
likkökokemukseni reflektoinnin, minkä seurauk
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sena pystyin ammentamaan kokemuksestani 
vielä paljon sen loputtuakin. Prosessissani pää-
sin hyödyntämään opintojeni aikani kartutta-
maani monialaista osaamista.

Tavoitteeni oppaan suhteen oli luoda selkeä ja 
helppolukuinen tuotekehitysprojektin kokonai-
suuden kattava opas. Halusin luoda oppaan, 
jollaista olin itsekin kaivannut projektipäällikkö-
kokemukseni aikana sekä osoittaa samalla osaa-
mistani, visuaalista tyyliäni sekä kykyä itsenäi-
seen strategiseen prosessinhallintaan. Halusin 
luoda oikeasti hyödyllistä ja mahdollisesti käyt-
töön tulevaa materiaalia. 

Raportti kuvailee mielestäni selkeästi oleellisen. 
Se perustelee oppaassa tekemiäni valintoja ja 
sen sisältö on tasapainossa keskenään. Raportti 
ja opas yhdessä vastaavat tutkimuskysymyksiin, 
joita käsittelen erityisesti tapaustutkimusosas-
sa. Esimerkiksi muotoiluajattelun konkretisoin-
nin tuoma hyöty ja arvo projektijohtamisessa 
osoittautui mielestäni kiistattomaksi oman koke-
mukseni pohjalta. Tämä ja muut tutkielmassani 
kuvailemat muotoiluajattelun hyödyt osoittavat, 
että muotoiluajattelu todella tuo lisäarvoa pro-

jektijohtamiseen. Tapaustutkimus tuntui luon-
nolliselta valinnalta aiheeni käsittelyyn Wärtsi-
lä-projektimme ainutkertaisuuden vuoksi.

Opinnäytetyöprosessini suurimpia haasteita 
olivat rajaus ja kohdeyleisön määrittely. Aluksi 
opas oli suunnattu muotoilutaustaisille projek-
tipäälliköille, mutta myöhemmin kohdeyleisöksi 
määrittyi ensikertaa tuotekehitysprojektin pro-
jektipäällikkönä toimivat henkilöt, joiden toimin-
taan halusin tuoda muotoiluajattelua. 

Toinen suuri haaste oli oma työskentelyni. Ra-
porttia kootessani saavutin flow-tilan eli virtaus-
kokemuksen tilan vasta öisin, mikä oli projektin 
edistymisen ja oman jaksamiseni kannalta haas-
tavaa. Virtauskokemuksen tilassa haasteet tun-
tuivat edelleen suurilta, mutta samalla ratkais-
tavissa olevilta. Luulen, että tekstiä syntyi yöllä 
siksi, että väsyneenä ja määräajan lähestyessä 
luovuin täydellisyyden tavoittelusta ja keskityin 
vain tekemiseen. Lisäksi pimeys ja hiljaisuus ym-
pärillä rajasivat ajatuksia lähemmäs työtäni, eikä 
tunne siitä, että jäisi jostain paitsi ollut läsnä. 
Myös isojen tehtävien pilkkominen pienempiin 
hallittavissa oleviin osiin sekä palautteen saami-
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nen osana iteratiivista prosessia olivat edistymi-
sen kannalta oleellista.

Projektin aikana suuria onnistumisen kokemuk-
sia tuotti mentoroinnin kautta saamani oival-
lukset. Olin onnekas saadessani tuttuni, Kirsi 
Airaksisen, mentorikseni projektin ajaksi. Kirsin 
yli kymmenen vuoden kokemus projektien joh-
tamisesta teki hänestä oivan oppaan minulle, 
jonka tavoitteena oli kehittyä mahdollisimman 
hyväksi projektipäälliköksi. Tapasimme Kirsin 
kanssa kerran kuussa ja keskustelimme kohtaa-
mistani haasteista ja ennakoimme tulevaa. Hän 
auttoi minua hahmottamaan omia vahvuuksia-
ni, tarjosi neuvoja haasteisiini ja auttoi reflek-
toimaan oppimaani.  Tiimin kanssa pääsin ko-
keilemaan käytännössä erilaisia menetelmiä ja 
ideoita. Toivon, että voin jatkossakin hyödyntää 
mentorointia osana oppimistani.

4.3 Jatko

Toivoin, että oppaani päätyisi oikeasti käyttöön, 
joten otin yhteyttä Pdp-kurssin professoriin, Ka-
levi Ekmaniin. Hän on ilmaissut alustavan kiin-
nostuksensa oppaan painattamiseen kurssille. 

Mikäli päädymme painamaan opasta kurssin 
käyttöön, täytyy se ensin kääntää englanniksi. 
Olen ollut jo alustavasti yhteydessä kirjapainoi-
hin ja lähettänyt niille tarjouspyyntöjä.

Opinnäytetyöprosessini aikana sain kutsun tulla 
luennoimaan projektijohtamiskokemuksestani 
ja oppaastani englanniksi Junior Chamber Inter-
nationalin (JCI) verkostoitumistapahtumaan.  JCI 
on maailmanlaajuinen alle 40-vuotiaille tarkoi-
tettu nuorten johtajien ja yrittäjien liitto. Ympä-
rilleni rakennettiin ”Cosmopolis Design Thinking 
for Project Managers” -tapahtuma, jossa kerroin 
Wärtsilä-projektin vaiheista ja ratkaisuistani pro-
jektipäällikkönä. Kerroin, miten hyödynsimme 
muotoiluajattelua projektissamme ja miten ko-
kosin tämän tiedon oppaaksi. Tilaisuus jännitti 
kovasti ja oli ensimmäinen kerta, kun olin kutsut-
tuna puhujana. Kokemus kartutti ammatillista it-
sevarmuuttani sekä verkostojani johtamisalalla.

Opinnäytetyö loi jatkumoa tähän asti opinnois-
sani oppimalleni. Olen opinnoissani suuntautu-
nut projektijohtamiseen. Opiskeluaikaisissa ryh-
mätöissä olen ottanut paljon vastuuta ja monesti 
huomaamattani päätynyt jonkinlaiseen johtajan 
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tai koordinaattorin rooliin. Se on tuntunut luon-
nolliselta ja koen, että sen kaltaisissa rooleissa 
pääsen hyödyntämään parhaiten osaamistani. 
Koen, että empaattisuus ja muiden asemaan 
asettuminen ovat vahvuuksiani, joita haluan 
tulevaisuudessa hyödyntää. Maisteriopinnoissa 
haluan perehtyä lisää ihmislähtöiseen projekti-
johtamiseen. Maisterin opinnäytetyönä voisin 
laajentaa ja syventää kandidaatin opinnäytetyö-
nä kokoamaani ”Muotoiluajattelua projektipääl-
likölle – opas tuotekehitysprojektin rokkaami-
seen” -opasta.
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