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Tässä diplomityössä tutkitaan teknisen ongelmanratkaisun teorian (TRIZ) käyttöä tek-
nisten tuotteiden alkupään tuotekehitysvaiheissa eli konseptikehityksessä. TRIZ tarjoaa 
ongelmanratkaisuun ja tuotteiden tulevien kehitysvaiheiden ennakointiin useita erilaisia 
menetelmiä, työkaluja ja ajattelumalleja. Työssä keskitytään tarkemmin kahteen TRIZ-
teorian mukaiseen menetelmään Unified Structured Inventive Thinking (USIT) sekä 
Directed Evolution (DE).  

Diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston, Aalto yliopiston ja teollisuuden 
toimijoiden yhteistä MOSES-tutkimusprojektia, jossa tutkitaan alkupään tuotekehitys-
vaiheiden mallinnus- ja arviointityökaluja. Työn tavoitteena on laatia USIT- ja DE-
menetelmien mukaiset viitekehykset ja tutkia mitä viitekehysten hyödyntäminen alku-
pään tuotekehitysvaiheissa vaatii. Lisäksi tutkitaan asioita, jotka viitekehysten mukais-
ten ongelmanratkaisutilaisuuksien osallistujat kokevat TRIZ-työkalujen hyödyiksi.  

Teoriaosuudessa perehdytään teknisen systeemin kehitykseen, tuotekehitysproses-
seihin, alkupään tuotekehitykseen sekä TRIZ:n mukaisiin USIT- ja DE-menetelmiin. 
Pääpaino on TRIZ-menetelmien prosesseissa sekä menetelmien käytön kuvaamisessa. 
Menetelmäkuvausten pohjalta muodostetaan USIT- ja DE-viitekehykset ongelmanrat-
kaisutilaisuuksille, joita johtaa ryhmäprosessien ohjaamisen hallitseva fasilitaattori.  

Työn tulokset muodostetaan soveltamalla viitekehyksiä kolmessa, monimutkaiseen 
tekniseen systeemiin liittyvässä tuotekehitysongelmassa. Tulosten pohjalta todetaan, 
että TRIZ-menetelmien soveltaminen teknisessä ongelmanratkaisussa, tuotekehityksen 
alkupään vaiheissa vaatii menetelmään perehtyneen fasilitaattorin, ongelmaan perehty-
neitä teknisiä asiantuntijoita sekä motivaatiota ratkaista tarkasteltava ongelma. Ongel-
manratkaisutilaisuuksien osallistujien mukaan hyödyllisintä TRIZ-viitekehyksissä ovat 
ongelman analysointityökalut sekä ongelmanratkaisun dokumentointi.  

Työn tuloksissa todetaan, että TRIZ-viitekehysten mukaiset analysointi-, kehitys- ja 
ongelmanratkaisutyökalut eivät ole yksiselitteisiä käyttää, joten niiden soveltamiseen 
tarvitaan enemmän havainnollistavia esimerkkejä. Viitekehysten tehokkaampaa hyö-
dyntämistä varten, työkalut tulee myös räätälöidä paremmin kehitettävän systeemin ja 
ratkaistavan ongelman mukaan. Parempaa räätälöintiä varten fasilitaattorilla on oltava 
koulutus ja kokemusta viitekehysten soveltamisesta. Fasilitaattorin tulee myös ohjata 
osallistujat perehtymään tarkasteltavaan ongelmaan ja sovellettaviin TRIZ-työkaluihin 
etukäteen.  
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rected Evolution (DE), facilitation 
 
The intention of this master’s thesis is to apply the Theory of Inventive Problem Solv-
ing (TRIZ) to technical systems in front-end process of product development. The TRIZ 
methodology contains several different methods, tools and paradigms for problem solv-
ing and forecasting new evolutionary steps for product generations. The focus in this 
thesis is on two TRIZ-based methods called Unified Structured Inventive Thinking 
(USIT) and Directed Evolution (DE). 

The thesis is a part of the MOSES research project, conducted in cooperation with 
Tampere University of Technology, Aalto University and industrial partners. The focus 
of the project is to develop modelling and analysing tools for early design phases and 
concept generation. The goal of this thesis is to develop two problem solving frame-
works based on the USIT and DE methods and apply those to the front-end process of a 
product development project. The main research questions are: what is required to apply 
TRIZ-based frameworks to the front-end process and what are the benefits for partici-
pants using TRIZ-tools in problem solving sessions? 

The theoretical part of the thesis includes the theory of technical systems, product 
development, front-end process and the TRIZ-based USIT and DE methods. The core is 
the process descriptions and the facilitation of the TRIZ methods. The problem solving 
frameworks are created based on the theoretical findings and run by a facilitator whose 
task is to manage group processes. 

The final outcome of the thesis is formed by applying the frameworks in three com-
plex technical conceptualization case studies. Based on the case studies it can be said 
that applying TRIZ frameworks to technical problem solving requires a facilitator spe-
cialized in TRIZ methods and tools, technical professionals specialized on the current 
problem and motivation to solve the problem. According to the participants of the prob-
lem solving sessions, the main benefits of the TRIZ frameworks are the problem analy-
sis tools and the documentation of the problem solving process. 

To make the utilization of USIT and DE tools easier there should be more visualized 
examples and the frameworks should be tailored better according to the developed sys-
tem and current problem. To modify the TRIZ frameworks to suit the problem requires 
more education and experience in usage of the tools. The facilitator should also guide 
the participants in advance to orientate to the current problem and TRIZ tools to be uti-
lized. 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
Abstrakti Käsitteellinen, yleisluontoinen, yleisiin käsitteisiin perustu-

va (Suomisanakirja 2012). 
Benchmarking Esikuva-analyysi, vertailuanalyysi. Oman toiminnan ver-

taamista toisten toimintaan, usein parhaaseen vastaavaan 
käytäntöön. (Suomisanakirja 2012.) 

Deaktivoituminen Käyttökyvyn aleneminen (Suomisanakirja 2012). 
Fasilitointi Facilitation. Jonkin asian tekemistä helpommaksi tai vä-

hemmän vaikeaksi. (Rees 2005.) 
Fasilitaattori Facilitator. Henkilö, joka tekee ryhmän työskentelystä hel-

pompaa ohjaamalla ja jäsentämällä ryhmän prosesseja. 
(Rees 2005.) 

Hermeneuttinen  Tutkimusnäkökulma, johon kuuluu tutkijan kvalitatiiviset 
tieteenkäsitys eli laadulliset havainnot ja tulkinnat tutkittavasta kohteesta 

(Olkkonen 1994, s. 50). 
Ilmalaakeri Laakeriratkaisu, jossa voiteluaineena käytetään paineilmaa 

(Airfloat 2012). 
Iterointi Toistaminen (Ulrich & Eppinger 2003). 
Katalysaattori Katalyysilaite, joka hapettaa reagoimattomat pakokaasut 

(Suomisanakirja 2012). 
Konseptiratkaisu Conceptual Solution. Ratkaisu, jonka yksityiskohtainen 

toteutus- ja toimintoperiaate eivät ole vielä tiedossa. (Gadd 
2011.) 

Menetelmä, metodi Järjestelmällinen, suunnitelmallinen menettelytapa (Suo-
misanakirja 2012).  

Metodologia Johonkin käytettyjen menetelmien ja metodien kokonaisuus 
(Suomisanakirja 2012). 

MOSES-projekti Aalto yliopiston koneenrakennustekniikan laitoksen, Tam-
pereen teknillisen yliopiston tuotantotekniikan laitoksen 
(TTE), Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen 
(TEKES) sekä teollisuuden toimijoiden yhteinen tutkimus-
projekti (Ryynänen 2010). 

NPD New Product Development. Uuden tuotteen kehitysprosessi. 
(Koen et al. 2002.) 

Regenerointi Toimintakyvyn palauttaminen, uudelleen rakentaminen 
(Suomisanakirja 2012).  

Spesifi Erityinen, tietty (Suomisanakirja 2012). 
SPT-tekijät Sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset tekijät (Wormald 

2010). 
Systeemi Kokoelma osista tai osakokonaisuuksista, joilla on yksi tai 

useampi toiminto (Sickafus 1997). 



ix 
 

Tekninen systeemi Technical System. Teknisten periaatteiden mukainen, toi-
minnallinen kokonaisuus. (Hubka & Eder 1996.) 

Toiminta-analyyttinen Hermeneuttiseen tieteenkäsitykseen perustuva tutkimusnä- 
tutkimusote kökulma, josta käytetään myös nimiä case-tutkimus, tapaus-

tutkimus, toimintatutkimus ja kliininen tutkimus (Olkkonen 
1994). 

TTE Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotekniikan laitos. 
TTY Tampereen teknillinen yliopisto. 
Tuotekehitys Product Development. Joukko toimintoja, alkaen tuotteen 

markkinamahdollisuuden tunnistamisesta, päättyen tuotteen 
valmistukseen, myyntiin ja markkinoille viemiseen. (Ulrich 
& Eppinger 2003.) 

Tuotekehitysprosessi Product Development Process. Sarja askeleita tai toiminto-
ja, jotka organisaatio toteuttaa synnyttääkseen, suunnitel-
lakseen ja kaupallistaakseen tuotteen. (Ulrich & Eppinger 
2003.) 

Tuotekehityksen alkupää Front-end process. Tuotekehitysprosessin konseptinkehit-
tämisvaihe. (Ulrich & Eppinger 2003.) 

Tuotekehityksen Sumea Fuzzy front end (FFE). Innovaatioprosessin ensimmäinen, 
alkupää varsinaista tuotekehitysprosessia edeltävä vaihe (Koen et al. 

2002.) 
Varastokenttänosturi Rahtikonttien kuljettamiseen käytettävä nosturi satama-

alueen varasto- ja lastausalueella (Ryöppy 2012b). 
Viitekehys Runko tai malli jollekin (Suomisanakirja 2012). 
TRIZ Theory of Inventive Problem Solving (TIPS). Teknisen 

ongelmanratkaisun teoria. (Altshuller et al. 2005.) 
Classical TRIZ Altshullerin tutkimusryhmän kehittämä TRIZ -menetelmä 

(Altshuller et al. 2005). 
Ideaalisysteemi Ideaalinen tila, jossa systeemin toiminta on täydellistä ja 

rajoittamatonta, eikä siinä ilmene yhtään ristiriitaa (Altshul-
ler et al. 2005). 

Psykologinen inerita Psychological Inertia. Psyykkiset tottumukset, jotka ohjaa-
vat ajattelua ja johdattavat ajatukset vanhoihin toimintamal-
leihin. (Gadd 2011.) 

Tekninen resurssi Resource. Teknisessä systeemissä tai sen ympäristössä ole-
va elementti, toiminto tai ominaisuus. (Altshuller et al. 
2005.) 

Tekninen ristiriita Technical Contradiction. Teknisessä systeemissä ilmenevä 
ongelma, jossa toisen parametrin parantaminen johtaa toisen 
heikkenemiseen. (Altshuller et al. 2005.) 

Tekniset kehityslait Trends of Technical Evolution. Teknisen systeemin kehitys-
tä ennakoivia kehityskaaria. (Altshuller et al. 2005.) 
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DE Directed Evolution. TRIZ-teoriaan pohjautuva syste-
maattinen prosessi, joka tähtää tarkasteltavan systeemin 
tulevien sukupolvien ennakointiin. (Zlotin & Zusman 
2001.) 

AFD Anticipatory Failure Determination. Vikaennusteiden teke-
miseen tarkoitettu menetelmä. (Zlotin & Zusman 2001.) 

CIP Control of Intellectual Property. Aineettoman omaisuuden 
hallintaan tähtäävä menetelmä. (Zlotin & Zusman 2001.) 

Ideointiaivoriihi Ideation Brainstorming. DE-menetelmän mukainen aivorii-
hityökalu luovaan ongelmanratkaisuun. (Zlotin & Zusman 
2001.) 

IPS Inventive Problem Solving. DE-menetelmän mukainen ide-
ointiprosessi luovaan ongelmanratkaisuun. (Zlotin & Zus-
man 2001.) 

I-TRIZ Ideation TRIZ. TRIZ-teoriaan pohjautuva metodologia, 
johon kuuluvat AFD, DE, CIP, IPS (Zlotin & Zusman 
2001.) 

Kehityslait ja -linjat  Patterns and Lines of Evolution. DE-menetelmän mukaisia 
malleja, jotka ohjaavat systeemin kehityksen ennakointia. 
Perustuvat Altshullerin teknisiin kehityslakeihin. (Zlotin & 
Zusman 2001.) 

S-käyrä analyysi S-curve analysis. DE-menetelmän mukainen työkalu sys-
teemin nykyisten ja tulevien kehitysvaiheiden määrittämi-
seen. Zlotin & Zusman 2001.) 

Technological Forecasting Teknologioiden kehitystä ennakoiva menetelmä (Zlotin & 
Zusman 2001). 

Vika-analyysi  Failure Analayis . DE-menetelmän työkalu systeemin viko-
jen määrittämiseen (Zlotin & Zusman 2001). 

USIT Unified Structured Inventive Thinking. SIT-
luovuustekniikkaan pohjautuva, yksinkertaistettu tek-
nisten ongelmien ratkaisuprosessi. (Sickafus 1997.) 

SIT Structured Inventive Thinking. TRIZ-metodologian pohjalta 
kehitetty luovuustekniikka. (Sickafus 1997.) 

Algoritmi Joukko järjestelmällisesti suoritettuja käskyjä tai ohjeita 
jonkin toiminnon suorittamiseksi (Suomisanakirja 2012). 

Closed World -menetelmä Closed World Method. USIT-menetelmän mukainen työka-
lu ongelmien analysointiin. (Sickafus 1997.) 

CW-kaavio Closed World -diagram. Ongelman ydinkohdan kuvaami-
seksi laadittava ratkaisunhakupuu, jossa kuvataan kaikki 
tarkasteltavan systeemin kohteet, ominaisuudet ja toimin-
not. (Sickafus 1997.) 
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Jakaminen Distribution. USIT-ratkaisutekniikka, joka tutkii toiminto-
jen jakamisesta tai yhdistelystä syntyviä mahdollisuuksia 
ajassa ja tilassa. (Sickafus 1997.) 

Ja/tai puukaavio  And/or tree. USIT-prosessin Partikkelimenetelmää seuraava 
ongelmanratkaisutyökalu. (Sickafus 1997.) 

Kohde Object. CW-kaaviossa ongelman ydinkohdan kuvaamiseksi 
kerättyjä, konkreettisia osia, joilla on massa ja tilavuus. 
Myös informaatio ja valo voidaan lukea kohteeksi. (Sicka-
fus 1997.) 

Kuuden laatikon systeemi  Six-Box Scheme.  USIT-menetelmän peruskaavio. 
(Nakagawa 2007.) 

Monistaminen Pluralization. USIT-ratkaisutekniikka, joka tutkii kohteiden 
monistamisesta syntyviä mahdollisuuksia. (Sickafus 1997.) 

Muuntaminen Transduction. USIT-ratkaisutekniikkaa, joka tarkastelee 
kokonaisia kohde-toiminto-ominaisuus -ketjuja. (Sickafus 
1997.) 

OAF-kaavio Object-Attribut-Function -graph. USIT-menetelmän mukai-
nen kohde-toiminto-ominaisuus -kaavio ongelman ana-
lysointiin. (Sickafus 1997.) 

Ominaisuus Attribute. USIT-menetelmän mukaisia osia, jotka kuvaile-
vat kohdetta ja erottavat kohteiden osia toisistaan. (Sickafus 
1997.) 

Partikkelimenetelmä Partichles Method. USIT-menetelmän mukainen työkalu 
ongelmien analysointiin. (Sickafus 1997.) 

QC-kuvaaja Qualitative Change -graph. Laadullisen muutoksen -
kuvaaja. Closed-World -menetelmän työkalu. Käytetään 
mallintamaan systeemin laadullista muutosta. (Sickafus 
1997.)  

Spatiaalinen Spatial Uniqueness. USIT:n ratkaisutekniikan mukainen  
ainutlaatuisuus  ainutlaatuisuuden laji, joka perustuu tilaan, järjestykseen, 

symmetriaan tai muotoon. (Sickafus 1997.)  
Suodatin Filter. USIT-menetelmässä, ongelman tiedonkeräysvaihees-

sa valittu suodatin, joka auttaa arvioimaan ongelman ratkai-
suvaihtoehtoja myöhemmässä vaiheessa (Sickafus 1997.) 

Toiminto Function. Kiinnittävät kohteiden välisiä ominaisuuksia toi-
siinsa. (Sickafus 1997.) 

Ulottuvuus Dimensionality. USIT-ratkaisutekniikka, joka tutkii kohteen 
ominaisuuden muutoksesta aiheutuvia vaikutuksia (Sickafus 
1997.) 

Väliaikainen  Temporal Uniqueness. USIT:n ratkaisutekniikan mukainen  
ainutlaatuisuus  ainutlaatuisuuden laji, joka perustuu ongelman ajallisen 

ainutlaatuisuuden tarkasteluun. (Sickafus 1997.)  
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1 JOHDANTO 

1.1 Ongelmanratkaisu tuotekehitysprosessin alkupäässä 

Teknisen tuotteen kehitys on monialainen ja pitkäkestoinen prosessi, johon liittyy paljon 
epävarmuustekijöitä. Teknisen systeemin suunnittelussa korostuu korkealuokkainen 
teknisten systeemien tuntemus sekä tietämys erilaisista epävirallisista ja järjestelmälli-
sistä suunnitteluprosesseista ja -menetelmistä (Hubka & Eder 1996, s. 82). Erilaisten 
suunnitteluprosessien tuntemus helpottaa tuotekehitysprosessin hallintaa, mutta ei poista 
kehitysprosessin haasteita.  

Tuotekehityksen haastavimmat vaiheet sijoittuvat tuotekehitysprosessin alkupäähän 
tai tuotekehitysprosessia edeltävään, Sumean alkupään vaiheeseen. Sumealle alkupäälle 
on tyypillistä kokeellinen ja hieman kaoottinen työskentely, jota rytmittää ajoittaiset 
löydökset ja keksinnöt. (Koen et al. 2002, s. 6.) Työskentelyn aikana innovatiiviselle 
ajattelulle ja luovalle ongelmanratkaisulle jää hyvin vähän aikaa. Ongelmanratkaisun 
sijaan, kehitystyötä ajavat eteenpäin tiukka aikataulu ja taloudelliset tekijät. (Sickafus 
1998.)  

Ulrich & Eppinger (2003) käyttävät tuotekehityksen alkupään vaiheesta nimitystä 
konseptinkehittämisvaihe, jolloin tehdään päätöksiä tuotteen ominaisuuksiin, tekniseen 
toteutukseen ja muotoiluun liittyen. Päätöksenteko konseptinkehittämisvaiheessa on 
vaikeaa, sillä kehityksen alussa tietoa on tarjolla rajallisesti ja tehdyt päätökset voivat 
vaarantaa tuotteen menestyksen. Konseptinkehittämisvaiheessa korostuu tuotteen toi-
minnallisuuksiin liittyvät ongelmat, jotka pitää ratkaista ennen kuin voidaan siirtyä seu-
raaviin kehitysvaiheisiin.  

Ongelmat tuotekehityksen alkupäässä ovat yleensä monialaisia, joten niiden ratkaisu 
vaatii paljon eri alojen tietämystä. Alkupään tuotekehitysriskien minimoimiseksi, tulisi 
konseptiratkaisuja mallintaa, simuloida ja evaluoida mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa.  Erilaiset systemaattiset ja tietokoneavusteiset menetelmät ovat konkreettinen ja 
tehokas tapa ennakoida tuotekehityksen loppupään vaiheita ja valmiin tuotteen toimin-
taa. Teknisten tuotteiden konseptitason ongelmanratkaisuun on myös olemassa oma 
teoriansa: TRIZ. (Altshuller & Clarke 2005, Ryynänen 2010.) 

TRIZ on teknisten ongelmien ratkaisemiseen kehitetty teoria, joka tarjoaa ongel-
manratkaisun helpottamiseksi useita erilaisia menetelmiä, työkaluja ja ajattelumalleja. 
TRIZ-teorian kehitys on alkanut 1940-luvulla ja se pohjautuu Genrich Altshullerin aloit-
tamaan patenttitutkimukseen. TRIZ-teorian mukaiset työkalut pyrkivät kuvaamaan ja 
analysoimaan teknistä ongelmaa visuaalisesti ja sanallisesti sekä helpottamaan erilaisten 
konseptiratkaisujen kehittämistä. Yleisesti TRIZ-teorian mukaisia menetelmiä käytetään 
tuotekehitysprosessin eri vaiheissa, mutta etenkin tuotekehityksen alkupäässä, teknisten 
ongelmien ratkaisemiseen ja konseptien kehittämiseen. Ongelmanratkaisun jälkeen kon-
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septeja kehitetään eteenpäin tuotekehitysprosessin kuluessa. (Altshuller & Clarke 2005, 
Carvalho & Back.) 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

Tässä työssä kuvataan kaksi teknisen ongelmanratkaisun teorian TRIZ:n mukaista, on-
gelmanratkaisumenetelmää Directed Evolution (DE) sekä Unified Structured Inventive 
Thinking (USIT). Työn tavoitteena on tehdä kirjallisuusselvitys DE ja USIT -
menetelmistä sekä laatia niiden pohjalta viitekehykset, joita sovelletaan tekniseen tuote-
kehitysongelmaan kolmessa tapaustutkimuksessa. Ongelmat liittyvät monimutkaisiin 
teknisiin systeemeihin ja sijoittuvat alkupään tuotekehityksen konseptinkehittämisvai-
heisiin. 

Tutkimuskysymykset ovat: 
 Mitä TRIZ-teorian mukaisten menetelmien hyödyntäminen tuotekehityksen al-

kupään vaiheissa vaatii? 
 Saako laadittujen viitekehysten avulla johdettua, eli fasilitoitua TRIZ-teoriaan 

pohjautuvan ongelmanratkaisuprosessin, tuotekehityksen alkupään vaiheissa? 
 Mitä hyötyä osallistujat kokevat saavansa TRIZ-viitekehysten mukaisten työka-

lujen soveltamisesta? 
 

Tutkimusaineisto kerätään fasilitoimalla kolme TRIZ-viitekehysten mukaista on-
gelmanratkaisuprosessia ja tekemällä havaintoja ongelmanratkaisutilaisuuksien etene-
misen pohjalta. Tuloksissa todetaan, mitä menetelmien soveltaminen teknisessä ongel-
manratkaisussa, tuotekehityksen alkupään vaiheissa edellyttää. Huomioiden pohjalta 
laaditaan ehdotuksia viitekehysten parantamiseen sekä soveltamiseen tulevaisuudessa. 

1.3 MOSES-projektin esittely   

Tämä diplomityö on tehty osana Aalto yliopiston koneenrakennustekniikan laitoksen, 
Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotekniikan laitoksen (TTE), Teknologian ja 
innovaatioiden kehittämiskeskuksen (TEKES) sekä teollisuuden toimijoiden yhteistä 
MOSES-projektia. Projektin tavoitteena on kehittää matemaattisia ja tietokoneavusteisia 
työkaluja monimutkaisten teknisten tuotteiden alkupään tuotekehitysvaiheissa tehtävien 
ratkaisujen mallintamiseen ja arviointiin. Projektin kesto on kolme vuotta, aikavälillä 
1.6.2010  31.5.2013. Diplomityö on tehty Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotek-
niikan laitoksen osuuteen projektista. Laitoksen tavoitteena on tuoda projektiin osaamis-
ta teknisen ongelmanratkaisun teoriasta TRIZ. (Ryynänen 2010.) 

Osana MOSES-projektia tutkitaan TRIZ-teorian mukaisten menetelmien soveltu-
vuutta alkupään tuotekehitykseen. Tavoitteena on yhdistää TRIZ:n periaatteita mate-
maattisiin mallinnustyökaluihin, joita kehitetään projektin kuluessa. TRIZ:n menetelmiä 
ja kehitettäviä mallinnustyökaluja sovelletaan monimutkaisten teknisten tuotteiden kon-
septivaiheen suunnittelussa ja testauksessa. Työkaluja sovelletaan tuotekehitysprojektis-
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sa, jonka tavoitteena on tuottaa energiatehokas ilmalaakeriratkaisu, suurten pyörivien 
kappaleiden laakerointiin. Samalla todetaan mallinnustyökalujen toimivuus sekä TRIZ:n 
menetelmien soveltuvuus alkupään tuotekehitykseen. (Ryynänen 2010.) 

1.4 Työn rakenne 

Diplomityö jakautuu kolmeen osaan: taustateoriaan, tutkimusmenetelmien esittelyyn 
sekä soveltavan osuuden raportointiin. Työ alkaa teoriaosuudella, jonka ensimmäisessä 
osassa perehdytään teknisen systeemin kehitykseen. Teknisen systeemin kehitystä esit-
televässä luvussa käydään läpi teknisen systeemin suunnittelua, tuotesuunnittelun eri 
lähtökohtia, erilaisia tuotekehitysprosesseja sekä tuotekehityksen alkupään vaiheita. 

Teknisen systeemin kehitysvaiheiden tarkastelun jälkeen tutustutaan teknisen on-
gelmanratkaisun teoriaan eli TRIZ-teoriaan. Luvussa esitellään TRIZ:n teoreettiset läh-
tökohdat, ongelmanratkaisun yleinen malli sekä TRIZ:n menetelmiä ja työkaluja. Pää-
paino on menetelmien hyödyntämisessä tuotekehityksessä sekä menetelmien oppimises-
sa ja kouluttamisessa.  

TRIZ:n yleisten periaatteiden esittelyn jälkeen, keskitytään työssä sovellettavien 
TRIZ-menetelmien tarkempaan kuvaamiseen. Menetelmät ovat Unified Structured In-
ventive Thinking (USIT) sekä Directed Evolution (DE). Molemmista menetelmistä ku-
vataan niiden teoreettiset lähtökohdat, verrannaisuus TRIZ:n yleiseen teoriaan, mene-
telmän mukainen ongelmanratkaisuprosessi sekä lopuksi kerrotaan menetelmän käyttä-
misestä.  

Koska tutkittavia TRIZ-menetelmiä halutaan soveltaa ryhmässä, perehdytään teo-
riaosuuden viimeisessä luvussa ryhmätyöskentelyyn ja ryhmätapaamisen fasilitointiin. 
Ensin kuvataan ryhmätyöskentelyyn vaikuttavia tekijöitä sekä haasteita. Tämän jälkeen 
perehdytään fasilitointiin ryhmätyöskentelyn edistäjänä, fasilitaattorin tehtäviin, fasili-
toidun tapaamisen suunnitteluun sekä onnistumiseen vaikuttaviin tekijöihin.  

Teoriaosuuden jälkeen kuvataan tutkimusmenetelmät ja -aineisto esittelemällä ensin 
tutkimusotteita yleisesti. Esittelyn jälkeen perehdytään tarkemmin toiminta-
analyyttiseen tutkimusotteeseen, joka on toimintamalli tämän työn tutkimukselle. Tut-
kimusaineiston keräys -alaluvussa kerrotaan työn rajauksista koskien kirjallisuusselvi-
tystä, kohdeyksiköiden valintaa sekä tutkijan suhdetta tarkasteltaviin kohteisiin. 

Tämän jälkeen alkaa työn soveltava osuus, jonka tavoitteena on rakentaa USIT- ja 
DE-viitekehykset sekä soveltaa niitä kolmeen tapaustutkimuskohteeseen. Soveltavassa 
osuudessa kuvataan ensin rakennetut viitekehykset, viitekehyksiin liittyvät rajoitukset 
sekä lopuksi eroavaisuudet TRIZ:n yleisten työkalujen kanssa. Esittelyn jälkeen kuva-
taan kolme tapaustutkimusta A, B ja C, joissa viitekehyksiä on sovellettu. Tapaustutki-
muksissa esitellään tarkasteltavat ongelmat, kehitystyön tavoitteet sekä koko ongelman-
ratkaisuprosessi alkaen suunnittelusta ja päättyen tulosten analysointiin. 

Koko työn lopuksi kootaan yhteen tapaustutkimuksissa saavutetut tulokset ja verra-
taan niitä taustateoriassa esitettyihin näkökulmiin. Tulososioissa tarkastellaan eri teki-
jöiden vaikutusta saavutettuihin tuloksiin sekä esitetään ehdotuksia USIT- ja DE-
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viitekehysten hyödyntämiseen jatkossa. Työn viimeinen luku on johtopäätökset, jossa 
esitetään työn tärkeimmät tulokset ja kehitysehdotukset. Työn liitteinä on tarkistuslista 
fasilitoidun tapaamisen suunnittelua varten, DE- ja USIT-viitekehykset sekä tapaustut-
kimus A, B ja C ongelmanratkaisutilaisuuksien suunnitellut ja toteutuneet aikataulut. 
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vaiheissa tuotteen 
alkupään vaiheet 

sekä varsinainen tuotesuunnittelu. Alkupään vaiheissa kehitys-
ja asiantuntijat. (Hubka 

1996, s. 46). 

teknisen tietämyksen lisäksi 
erilaisista suunnittelu-  ja  on-

 

alueiden, 
systeemin 

i-
e-

lisäksi tarvitaan tietämystä erilaisista epävirallisista ja järjestelmällisistä 
aluetta, luodaan 

o-

vaiheissa tuotteen 
et 
s-

(Hubka 

teknisen tietämyksen lisäksi 
n-
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gelmanratkaisu
menetelmien lisäksi 
tustekijöitä ovat
kentely, resurssit
kustannustehokkaita tuotteita, jotka pystyvät vastaamaan käyttäjän asettamiin vaatimu
siin. Tavoit
vat suunnitteluprojektissa usein eri asioita.
haasteita, jotka vaikuttavat tuotteen määrittelyyn ja toteutuk
s. 141; Oja 2010, s. 21.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Suunnittelutyön tavoitteena on 

mällä ne ominaisuuksiksi, jotka valmistaja pyrkii tuotteessa toteuttamaan.
kaan valmistaja ja käyttäjä tekevät
tuotteen tuoman lisäarvon välillä. Käyttäjä haluaa tuotteen lisäarvon olevan mahdoll
simman suuri, mikä tuo yleensä lisää suunnittelukustannuksia
valmistuskustannukset 
saavuttamaa

2.1.1 Tuote

Tuotteen suunnittelu voidaan aloittaa 
sia suunnittelu
sia, joista tunnetuimpia lienevät 
perin stage
tuotekehitysprosessi
nitteluun ja 
Ulrich & Eppin

gelmanratkaisumenetelmistä.
menetelmien lisäksi esimerkiksi 
tustekijöitä ovat organisa
kentely, resurssit ja johtaminen
kustannustehokkaita tuotteita, jotka pystyvät vastaamaan käyttäjän asettamiin vaatimu

Tavoite asettaa työskentelylle useita haasteita, sillä käyttäjä ja valmistaja painott
vat suunnitteluprojektissa usein eri asioita.
haasteita, jotka vaikuttavat tuotteen määrittelyyn ja toteutuk

Oja 2010, s. 21.)

Kuva 2

Suunnittelutyön tavoitteena on 
ominaisuuksiksi, jotka valmistaja pyrkii tuotteessa toteuttamaan.

n valmistaja ja käyttäjä tekevät
tuotteen tuoman lisäarvon välillä. Käyttäjä haluaa tuotteen lisäarvon olevan mahdoll
simman suuri, mikä tuo yleensä lisää suunnittelukustannuksia

mistuskustannukset 
maa voittoa. (Oja 2010, s. 21

Tuotesuunnittelun eri

Tuotteen suunnittelu voidaan aloittaa 
suunnittelutyökaluja

, joista tunnetuimpia lienevät 
perin stage-gate malli,
tuotekehitysprosessi. 
nitteluun ja -kehitykseen.

rich & Eppinger 2003.

Ominaisuus

Kustannus

Valmistaja

menetelmistä. Tuotesuunnittelun onnistumiseen vaikuttavat prosessien ja 
esimerkiksi 

organisaation toiminta
ja johtaminen.

kustannustehokkaita tuotteita, jotka pystyvät vastaamaan käyttäjän asettamiin vaatimu
e asettaa työskentelylle useita haasteita, sillä käyttäjä ja valmistaja painott

vat suunnitteluprojektissa usein eri asioita.
haasteita, jotka vaikuttavat tuotteen määrittelyyn ja toteutuk

Oja 2010, s. 21.) 

Kuva 2.2. Tuotesuunnittelun 

Suunnittelutyön tavoitteena on 
ominaisuuksiksi, jotka valmistaja pyrkii tuotteessa toteuttamaan.

n valmistaja ja käyttäjä tekevät
tuotteen tuoman lisäarvon välillä. Käyttäjä haluaa tuotteen lisäarvon olevan mahdoll
simman suuri, mikä tuo yleensä lisää suunnittelukustannuksia

mistuskustannukset nostavat tuotteen 
(Oja 2010, s. 21

suunnittelun eri

Tuotteen suunnittelu voidaan aloittaa 
työkaluja. Tuotekehitysprosesseja ja 

, joista tunnetuimpia lienevät Andrea
gate malli, Pahl & Beitzin 

 Nämä kaikki
kehitykseen. (Andreasen & 

ger 2003.) Tässä työssä perehdytään tarkemmin Pahl & Beitzin sekä 

Ominaisuus 

Kustannus 

Valmistaja 

uotesuunnittelun onnistumiseen vaikuttavat prosessien ja 
esimerkiksi ympäristö ja ulkoiset tekijät.

ation toiminta, kehitettävän tuotteen erityispiirteet, 
. Tuotesuunnittelun tavoitteena on luoda erinomaisia, 

kustannustehokkaita tuotteita, jotka pystyvät vastaamaan käyttäjän asettamiin vaatimu
e asettaa työskentelylle useita haasteita, sillä käyttäjä ja valmistaja painott

vat suunnitteluprojektissa usein eri asioita.
haasteita, jotka vaikuttavat tuotteen määrittelyyn ja toteutuk

Tuotesuunnittelun 

Suunnittelutyön tavoitteena on tulkita käyttäjän asettamia vaati
ominaisuuksiksi, jotka valmistaja pyrkii tuotteessa toteuttamaan.

n valmistaja ja käyttäjä tekevät vaihtokauppaa tuotteen valmistuskustannusten ja 
tuotteen tuoman lisäarvon välillä. Käyttäjä haluaa tuotteen lisäarvon olevan mahdoll
simman suuri, mikä tuo yleensä lisää suunnittelukustannuksia

tuotteen myyntihintaa
(Oja 2010, s. 21  22.) 

suunnittelun eri lähtökohdat

Tuotteen suunnittelu voidaan aloittaa erilaisista lähtökohdista
Tuotekehitysprosesseja ja 

Andreasen & Heinin integroitu tuotekehitysmalli
Pahl & Beitzin Koneensuunnitteluoppi sekä 

Nämä kaikki tarjoavat systemaattisen lähestymistavan tuotesuu
Andreasen & Hein 1987; Cooper 2011;
Tässä työssä perehdytään tarkemmin Pahl & Beitzin sekä 

 

 

Tulkinta

Kompromissi

Määrittely

Tuote

uotesuunnittelun onnistumiseen vaikuttavat prosessien ja 
ympäristö ja ulkoiset tekijät.

, kehitettävän tuotteen erityispiirteet, 
Tuotesuunnittelun tavoitteena on luoda erinomaisia, 

kustannustehokkaita tuotteita, jotka pystyvät vastaamaan käyttäjän asettamiin vaatimu
e asettaa työskentelylle useita haasteita, sillä käyttäjä ja valmistaja painott

vat suunnitteluprojektissa usein eri asioita. Kuvassa 2
haasteita, jotka vaikuttavat tuotteen määrittelyyn ja toteutuk

Tuotesuunnittelun haasteet 

tulkita käyttäjän asettamia vaati
ominaisuuksiksi, jotka valmistaja pyrkii tuotteessa toteuttamaan.

vaihtokauppaa tuotteen valmistuskustannusten ja 
tuotteen tuoman lisäarvon välillä. Käyttäjä haluaa tuotteen lisäarvon olevan mahdoll
simman suuri, mikä tuo yleensä lisää suunnittelukustannuksia

myyntihintaa 

lähtökohdat 

erilaisista lähtökohdista
Tuotekehitysprosesseja ja -metodeja on olemassa 

sen & Heinin integroitu tuotekehitysmalli
neensuunnitteluoppi sekä 

tarjoavat systemaattisen lähestymistavan tuotesuu
Hein 1987; Cooper 2011;

Tässä työssä perehdytään tarkemmin Pahl & Beitzin sekä 

Tulkinta 

Kompromissi 

Määrittely 

Tuote 

uotesuunnittelun onnistumiseen vaikuttavat prosessien ja 
ympäristö ja ulkoiset tekijät. Yrityksen sisäisiä vaik

, kehitettävän tuotteen erityispiirteet, 
Tuotesuunnittelun tavoitteena on luoda erinomaisia, 

kustannustehokkaita tuotteita, jotka pystyvät vastaamaan käyttäjän asettamiin vaatimu
e asettaa työskentelylle useita haasteita, sillä käyttäjä ja valmistaja painott

Kuvassa 2.2. on esitetty suunnittelutyön 
haasteita, jotka vaikuttavat tuotteen määrittelyyn ja toteutukseen. (

haasteet (Oja 2010, s. 21).

tulkita käyttäjän asettamia vaati
ominaisuuksiksi, jotka valmistaja pyrkii tuotteessa toteuttamaan.

vaihtokauppaa tuotteen valmistuskustannusten ja 
tuotteen tuoman lisäarvon välillä. Käyttäjä haluaa tuotteen lisäarvon olevan mahdoll
simman suuri, mikä tuo yleensä lisää suunnittelukustannuksia. Kasvaneet 

 ja pienentävät

erilaisista lähtökohdista, hyödyntäen 
metodeja on olemassa 

sen & Heinin integroitu tuotekehitysmalli
neensuunnitteluoppi sekä 

tarjoavat systemaattisen lähestymistavan tuotesuu
Hein 1987; Cooper 2011;

Tässä työssä perehdytään tarkemmin Pahl & Beitzin sekä 

Vaatimus 

Arvo 

Käyttäjä 

uotesuunnittelun onnistumiseen vaikuttavat prosessien ja 
Yrityksen sisäisiä vaik

, kehitettävän tuotteen erityispiirteet, 
Tuotesuunnittelun tavoitteena on luoda erinomaisia, 

kustannustehokkaita tuotteita, jotka pystyvät vastaamaan käyttäjän asettamiin vaatimu
e asettaa työskentelylle useita haasteita, sillä käyttäjä ja valmistaja painott

on esitetty suunnittelutyön 
seen. (Hubka & Eder 1996, 

(Oja 2010, s. 21). 

tulkita käyttäjän asettamia vaatimuksia, määritte
ominaisuuksiksi, jotka valmistaja pyrkii tuotteessa toteuttamaan. Sa

vaihtokauppaa tuotteen valmistuskustannusten ja 
tuotteen tuoman lisäarvon välillä. Käyttäjä haluaa tuotteen lisäarvon olevan mahdoll

. Kasvaneet suunnitt
ja pienentävät usein valmistajan

, hyödyntäen systemaatt
metodeja on olemassa useita erila

sen & Heinin integroitu tuotekehitysmalli
neensuunnitteluoppi sekä Ulrich & Eppingerin 

tarjoavat systemaattisen lähestymistavan tuotesuu
Hein 1987; Cooper 2011; Pahl & Beitz 2007;

Tässä työssä perehdytään tarkemmin Pahl & Beitzin sekä 

 

 

uotesuunnittelun onnistumiseen vaikuttavat prosessien ja 
Yrityksen sisäisiä vaiku-

, kehitettävän tuotteen erityispiirteet, tiimityös-
Tuotesuunnittelun tavoitteena on luoda erinomaisia, 

kustannustehokkaita tuotteita, jotka pystyvät vastaamaan käyttäjän asettamiin vaatimuk-
e asettaa työskentelylle useita haasteita, sillä käyttäjä ja valmistaja painotta-

on esitetty suunnittelutyön 
Hubka & Eder 1996, 

määrittele-
Samaan ai-

vaihtokauppaa tuotteen valmistuskustannusten ja 
tuotteen tuoman lisäarvon välillä. Käyttäjä haluaa tuotteen lisäarvon olevan mahdolli-

suunnittelu- ja 
usein valmistajan 

systemaatti-
useita erilai-

sen & Heinin integroitu tuotekehitysmalli, Coo-
Ulrich & Eppingerin 

tarjoavat systemaattisen lähestymistavan tuotesuun-
ahl & Beitz 2007; 

Tässä työssä perehdytään tarkemmin Pahl & Beitzin sekä 

uotesuunnittelun onnistumiseen vaikuttavat prosessien ja 

Tuotesuunnittelun tavoitteena on luoda erinomaisia, 

on esitetty suunnittelutyön 
Hubka & Eder 1996, 

vaihtokauppaa tuotteen valmistuskustannusten ja 

ja 
 

Ulrich & Eppingerin 

 
Tässä työssä perehdytään tarkemmin Pahl & Beitzin sekä 
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Ulrich & Eppingerin malleihin, joita opetetaan laajasti alan yliopistoissa ja jotka ovat 
siten tunnetuimpia malleja teknisten tuotteiden kehityksessä. 

Tuotesuunnittelun eri tyyppejä on vaikea määritellä kattavasti, sillä rajat eri suunnit-
telutyyppien välillä riippuvat tarkastelutavasta. Pahl & Beitz (2007, s. 4) jakaa suunnit-
telulajit karkeasti kolmeen osaan: 

 Uuden ratkaisun suunnittelu 
 Soveltava suunnittelu 
 Muunnelma suunnittelu 

 
Uuden ratkaisun suunnittelussa hyödynnetään täysin uusia ratkaisuperiaatteita sys-

teemissä, esimerkiksi laitteessa tai koneessa, ilmenevien tehtävien ja ongelmien ratkai-
semiseen. Toteutus voi tapahtua joko valikoimalla ja yhdistelemällä tunnettuja ratkaisu-
periaatteita ja teknologioita uudella tavalla, tai keksimällä kokonaan uusia teknologioita. 
Uuden ratkaisun suunnittelussa käydään yleensä läpi kaikki suunnitteluvaiheet, korosta-
en konkreettisen toteutuksen tarkkaa teknistä ja taloudellista suunnittelua. (Pahl & Beitz 
2007, s. 4.) 

Soveltava suunnittelu pitää kiinni systeemin tunnetuista ratkaisuperiaatteista, mutta 
pyrkii parantamaan niitä vastaamaan paremmin uusia vaatimuksia ja rajoitteita. Suunnit-
telu keskittyy tyypillisesti yksittäisten kokoonpanorakenteiden tai osien muokkaami-
seen. Pääpaino on tällöin geometrian, tuotannon ja materiaaliteknisten tekijöiden paran-
tamisessa. (Pahl & Beitz 2007, s. 4.) 

Muunnelma suunnittelussa pyritään muuntelemaan tarkasteltavan systeemin kokoa 
ja/tai järjestystä, aiemmin suunniteltujen rajojen ja rakenteiden sisällä. Muuntelu tapah-
tuu yksittäisten osien mittasuhteissa, jolloin systeemin toiminta ja ratkaisuperiaate py-
syvät ennallaan. Systeemissä ei ilmene uusia kehitystehtäviä tai ongelmia. (Pahl & Beitz 
2007, s. 4.) 

Ulrich & Eppinger (2003, s. 35  36) luokittelee tuotekehitysprojektit neljään eri 
luokkaan: 

 Uudet tuotealustat 
 Olemassa olevan tuotealustan jatkokehittely 
 Olemassa olevan tuotteen parantelu 
 Täysin uudet tuotteet 

 
Uuden tuotealustan kehitys eroaa Pahl & Beitzin mukaisesta uuden ratkaisun suun-

nittelusta laajuudeltaan, sillä kehitystavoitteena on luoda kokonainen tuoteperhe, jonka 
kaikki tuotteet on suunniteltu uuden, yhteisen tuotealustan varaan. Täysin uuden tuo-
tealustan kehitys on vaativa projekti ja edellyttää suurta tuotekehityspanosta. Uutuudes-
taan huolimatta tuoteperhe tavoittelee tuttuja markkinoita ja tuotekategorioita. (Ulrich & 
Eppinger 2003, s. 35.) 

Olemassa olevan tuotealustan jatkokehittely muistuttaa Pahl & Beitzin mukaista so-
veltavaa suunnittelua. Jatkokehittelyssä alustaa laajennetaan yhdellä tai useammalla 
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tuotteella. Kuten soveltavassa suunnittelussakin, jatkokehittelyllä pyritään
ennalta tunnettujen

Olemassa olevia tuotteita parannellessa keskitytään puolestaan yksittäisten tuotte
den ominaisuuksien päivittämi
ja kilpailukykyisinä.
ominaisuuksia muokata, jotta muuttuneet vaatimukset saadaan täytettyä. (Ulrich & E
pinger 2003, s. 35  36.)

Uuden tuotteen kehitystä voidaan verrata suoraan Pahl & Beitzin mukaiseen uuden 
ratkaisun kehittämiseen.
tuotteen kehittäminen tai uusien teknologioiden hyödyntäminen tuotteessa.
projektin toteutukseen sisältyy suuremmat ri
uusia tai tuntemattomia markkinoita

2.2 Tuotekehitysprosessi

Tuotekehitys määritellään joukoksi toimintoja, alkaen markkinamahdollisuuden tunni
tamisesta ja päättyen
Tuotekehitysprosessi
seen, suunnitellakseen ja kaupallistaakseen tuotteen. Useat prosessin askeleista ovat 
ennemmin älyllisiä ja organisatorisia kuin konkreettisia
sessä olemuksessa

Ulrichin & Eppingerin mukaan
jotka on esitetty 
telmä projektin tehtä
min ohjenuorana ja on
tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia tuot
Konseptien pohjalta tehdään suunnittelua teknisen systeemin eri tasoilla. L
na on tuote, joka
toistettavasti tuotantoprosessissa.

Kuva 2.3.
 

Tuotekehity
kaa yrityksen tavoitteiden, saatavilla olevien teknologioiden, tuotealustojen ja tuotant
järjestelmien määrittelyllä. Prosessin aikana kehitystietoa muokataan, luodaan määr
telmiä, kon
teen tuotantoa ja myyntiä tukeva tieto on luotu ja viestitty eteenpäin. 
tuotekehitysprosessia on nähdä se 

Vaihe 0: 
Suunnittelu

la. Kuten soveltavassa suunnittelussakin, jatkokehittelyllä pyritään
tunnettujen markkinoiden vaatimuksiin

ssa olevia tuotteita parannellessa keskitytään puolestaan yksittäisten tuotte
den ominaisuuksien päivittämi
ja kilpailukykyisinä. 

naisuuksia muokata, jotta muuttuneet vaatimukset saadaan täytettyä. (Ulrich & E
pinger 2003, s. 35  36.)

Uuden tuotteen kehitystä voidaan verrata suoraan Pahl & Beitzin mukaiseen uuden 
ratkaisun kehittämiseen.
tuotteen kehittäminen tai uusien teknologioiden hyödyntäminen tuotteessa.
projektin toteutukseen sisältyy suuremmat ri
uusia tai tuntemattomia markkinoita

Tuotekehitysprosessi

Tuotekehitys määritellään joukoksi toimintoja, alkaen markkinamahdollisuuden tunni
ja päättyen

Tuotekehitysprosessi on sarja askeleita tai toimintoja, jotka y
seen, suunnitellakseen ja kaupallistaakseen tuotteen. Useat prosessin askeleista ovat 
ennemmin älyllisiä ja organisatorisia kuin konkreettisia
sessä olemuksessa. (Ulrich & Eppinger 2003, s. 2, 12.)

lrichin & Eppingerin mukaan
jotka on esitetty kuvassa 
telmä projektin tehtävästä ja tavoitteesta. 

in ohjenuorana ja on
tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia tuot
Konseptien pohjalta tehdään suunnittelua teknisen systeemin eri tasoilla. L
na on tuote, joka vasta alun kehityshaasteisiin ja jota
toistettavasti tuotantoprosessissa.

.3. Yleinen kuvaus tuotekehitysprosessista

Tuotekehitysprosessi
kaa yrityksen tavoitteiden, saatavilla olevien teknologioiden, tuotealustojen ja tuotant
järjestelmien määrittelyllä. Prosessin aikana kehitystietoa muokataan, luodaan määr
telmiä, konsepteja ja muotoilullisia yksityiskohti
teen tuotantoa ja myyntiä tukeva tieto on luotu ja viestitty eteenpäin. 
tuotekehitysprosessia on nähdä se 

: 
Suunnittelu

Vaihe 1:
Konseptin 

kehittäminen

la. Kuten soveltavassa suunnittelussakin, jatkokehittelyllä pyritään
markkinoiden vaatimuksiin

ssa olevia tuotteita parannellessa keskitytään puolestaan yksittäisten tuotte
den ominaisuuksien päivittämiseen. Tuoteparannuksilla

 Tuotteisiin voidaan tehdä esimerkiksi lisäyksiä tai joitain niiden 
naisuuksia muokata, jotta muuttuneet vaatimukset saadaan täytettyä. (Ulrich & E

pinger 2003, s. 35  36.) 
Uuden tuotteen kehitystä voidaan verrata suoraan Pahl & Beitzin mukaiseen uuden 

ratkaisun kehittämiseen. Täysin uuden tuotteen kehitykseen kuuluu radi
tuotteen kehittäminen tai uusien teknologioiden hyödyntäminen tuotteessa.
projektin toteutukseen sisältyy suuremmat ri
uusia tai tuntemattomia markkinoita

Tuotekehitysprosessi

Tuotekehitys määritellään joukoksi toimintoja, alkaen markkinamahdollisuuden tunni
ja päättyen tuotteen valmistuks

on sarja askeleita tai toimintoja, jotka y
seen, suunnitellakseen ja kaupallistaakseen tuotteen. Useat prosessin askeleista ovat 
ennemmin älyllisiä ja organisatorisia kuin konkreettisia

(Ulrich & Eppinger 2003, s. 2, 12.)
lrichin & Eppingerin mukaan

kuvassa 2.3. Prosessi alkaa s
västä ja tavoitteesta. 

in ohjenuorana ja on syöte seuraavalle, konseptin kehitysvaiheelle. 
tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia tuot
Konseptien pohjalta tehdään suunnittelua teknisen systeemin eri tasoilla. L

vasta alun kehityshaasteisiin ja jota
toistettavasti tuotantoprosessissa.

Yleinen kuvaus tuotekehitysprosessista

sprosessia voidaan 
kaa yrityksen tavoitteiden, saatavilla olevien teknologioiden, tuotealustojen ja tuotant
järjestelmien määrittelyllä. Prosessin aikana kehitystietoa muokataan, luodaan määr

septeja ja muotoilullisia yksityiskohti
teen tuotantoa ja myyntiä tukeva tieto on luotu ja viestitty eteenpäin. 
tuotekehitysprosessia on nähdä se 

Vaihe 1:
Konseptin 

kehittäminen

Systeemi

suunnittelu

la. Kuten soveltavassa suunnittelussakin, jatkokehittelyllä pyritään
markkinoiden vaatimuksiin

ssa olevia tuotteita parannellessa keskitytään puolestaan yksittäisten tuotte
seen. Tuoteparannuksilla

Tuotteisiin voidaan tehdä esimerkiksi lisäyksiä tai joitain niiden 
naisuuksia muokata, jotta muuttuneet vaatimukset saadaan täytettyä. (Ulrich & E

Uuden tuotteen kehitystä voidaan verrata suoraan Pahl & Beitzin mukaiseen uuden 
Täysin uuden tuotteen kehitykseen kuuluu radi

tuotteen kehittäminen tai uusien teknologioiden hyödyntäminen tuotteessa.
projektin toteutukseen sisältyy suuremmat ri
uusia tai tuntemattomia markkinoita. (Ulrich & Eppinger 2003, s. 

Tuotekehitysprosessi 

Tuotekehitys määritellään joukoksi toimintoja, alkaen markkinamahdollisuuden tunni
tuotteen valmistukseen, myyntiin sekä markkinoille viemiseen.

on sarja askeleita tai toimintoja, jotka y
seen, suunnitellakseen ja kaupallistaakseen tuotteen. Useat prosessin askeleista ovat 
ennemmin älyllisiä ja organisatorisia kuin konkreettisia

(Ulrich & Eppinger 2003, s. 2, 12.)
lrichin & Eppingerin mukaan tuotekehitysprosessi koostuu kuudesta vaiheesta, 

Prosessi alkaa s
västä ja tavoitteesta. Projektitehtävän määritelmä toimii kehitysti

syöte seuraavalle, konseptin kehitysvaiheelle. 
tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia tuotekonsepteja, joita muokataan 
Konseptien pohjalta tehdään suunnittelua teknisen systeemin eri tasoilla. L

vasta alun kehityshaasteisiin ja jota
toistettavasti tuotantoprosessissa. (Ulrich & Eppinger 2003, s. 13.)

Yleinen kuvaus tuotekehitysprosessista

voidaan tarkastella
kaa yrityksen tavoitteiden, saatavilla olevien teknologioiden, tuotealustojen ja tuotant
järjestelmien määrittelyllä. Prosessin aikana kehitystietoa muokataan, luodaan määr

septeja ja muotoilullisia yksityiskohti
teen tuotantoa ja myyntiä tukeva tieto on luotu ja viestitty eteenpäin. 
tuotekehitysprosessia on nähdä se riskienhallintaprosessina

Vaihe 2:
Systeemi-

tason 
suunnittelu

la. Kuten soveltavassa suunnittelussakin, jatkokehittelyllä pyritään
markkinoiden vaatimuksiin paremmin

ssa olevia tuotteita parannellessa keskitytään puolestaan yksittäisten tuotte
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vaatimusten määrittely, konseptien luominen, konseptin valinta, konseptin testaus, lo-
pullisten vaatimusten asettaminen sekä jatkokehityksen suunnittelu. (Ulrich & Eppinger 
2003, s. 16.) 

Prosessi alkaa asiakastarpeiden tunnistamisella, jossa tavoitteena on ymmärtää asi-
akkaan tarpeet ja saattaa ne selkeästi ilmaistuina ja painotettuina kehitystiimin jäsenten 
tietouteen. Asiakasvaatimukset käännetään teknisiksi termeiksi, jotka toimivat tiimin 
kehitystavoitteina koko kehitysprosessin ajan. Vaatimusten määrittelyn tuloksena syn-
tyy lista tuotteen ominaisuuksista, joista jokainen sisältää tunnusluvut sekä marginaalin, 
jonka sisällä ominaisuus on vielä hyväksyttävä. (Ulrich & Eppinger 2003, s. 16.) 

Varsinaisessa konseptien luomisvaiheessa on tarkoitus tutkia perusteellisesti tuote-
konseptivaihtoehdot, jotka voisivat toteuttaa asiakastarpeet. Konseptikehitys on sekoitus 
ulkoista tutkimustyötä, kehitystiimin sisäistä, luovaa ongelmanratkaisua ja ratkaisuvaih-
toehtojen järjestelmällistä arviointia. Vaiheen tavoitteena on saada aikaan erilaisia kon-
septivaihtoehtoja, joista jokaisesta on lyhyt kirjallinen kuvaus sekä visuaalinen hahmo-
telma. (Ulrich & Eppinger 2003, s. 17.)  

Konseptikehityksen jälkeen konsepteja analysoidaan, jotta lupaavimmat saataisiin 
tunnistettua. Konseptin valinta on haastavaa ja vaatii yleensä useita iteraatiokierroksia 
sekä erilaisia arviointi- ja mallinnusmenetelmiä päätöksenteon tukena. Konseptien va-
lintaan saattaa sisältyä myös uusien konseptien luomista ja parantelua. (Seppala et al. 
2011; Ulrich & Eppinger 2003, s. 17.) 

Yksi tai useampi konsepti testataan, jotta voidaan varmistua asiakastarpeiden täyt-
tymisestä. Testausvaiheessa arvioidaan tuotteen markkinapotentiaalia sekä listataan 
puutteet, jotka tulee korjata tulevien kehitysvaiheiden kuluessa. Testaamisen jälkeen 
tarkastellaan tuotteelle konseptikehityksen alussa määriteltyjä ominaisuuksia, mahdolli-
sia rajoituksia ja sitoudutaan tiettyihin numeerisiin arvoihin. Loppuvaiheessa tiimi aset-
taa tuotteen lopulliset vaatimukset, mikä tarkoittaa usein kompromisseja tiettyjen omi-
naisuuksien, kuten kulujen ja suorituskyvyn välillä. (Ulrich & Eppinger 2003, s. 17.) 

Konseptoinnin viimeisessä vaiheessa luodaan lopullinen kehityssuunnitelma, aika-
taulu, strategia ja määritetään resurssit, joita kehitystyöhön tarvitaan projektin loppuun 
viemiseksi. Edellä esiteltyjen vaiheiden rinnalla kulkee koko ajan taloudellinen analyy-
si, kilpailevien tuotteiden benchmarking sekä mallien ja prototyyppien rakentaminen. 
Näiden, avustavien prosessien tavoitteena on kerätä jatkuvasti ajan tasalla olevaa tietoa 
edeltävistä tuotteista, kehitetyistä konsepteista sekä konseptien toiminnallisuudesta ja 
kannattavuudesta. Näin saadaan koostettua päätöksentekoa tukevaa tietoa alkupään tuo-
tekehityksen eri vaiheissa. (Ulrich & Eppinger 2003, s. 17.) 

2.2.2 Tuotekehityksen Sumea alkupää 

Koen et al. 2002 käyttää tuotekehityksen alkupäästä nimitystä tuotekehityksen Sumea 
alkupää. Sanana ”sumea” kuvaa hyvin alkupään tilannetta, jolloin tieto on hajanaista, 
rajallista tai osin epäselvää. Sumea alkupää on innovaatioprosessin ensimmäinen, varsi-
naista tuotekehitysprosessia edeltävä vaihe. Kuvassa 2.5. on esitetty innovaatioprosessin 
kaikki kolme vaihetta: sumea alkupää (englanniksi the fuzzy front end, FFE), uuden 
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Mahdollisuuksien analysointi -vaiheessa löydettyjä mahdollisuuksia tutkitaan ja ar-
vioidaan, jotta voidaan tunnistaa mahdollisuuksien todellinen hyöty yrityksen toiminnan 
kannalta. Vaihe voidaan suorittaa erikseen kunkin mahdollisuuden kohdalla tai iteratii-
visesti prosessin edetessä. Analysoimisessa hyödynnetään samoja työkaluja kuin niiden 
tunnistamisessa, mutta huomio kiinnitetään yksityiskohtiin. Vaiheen aikana voidaan 
arvioida esimerkiksi tulevia markkinoita, asiakaskuntaa, ajankohtaisuutta ja kehitystar-
peita liittyen tarkasteltaviin mahdollisuuksiin. (Koen et al. 2002, s. 17  19.) 

Ideoiden luomisen ja jalostamisen aikana kehitetään konkreettisia ideoita. Vaihe 
voidaan käydä läpi tavanomaisella tavalla, esimerkiksi aivoriihen avulla, tai hyödyntäen 
systemaattisia lähestymistapoja, kuten TRIZ:n menetelmiä ja työkaluja. On myös mah-
dollista, että idea tulee organisaation ulkopuolelta, esimerkiksi asiakkaan epätavallisesta 
toiveesta. Idea voi käydä kehityksen aikana läpi monta iteraatiokierrosta, kun sitä jalos-
tetaan ja parannellaan.  (Koen et al. 2002, s. 19  21.) 

Idean valinta on haastava ja kriittinen vaihe. Tässä vaiheessa päätetään mitä ideaa 
lähdetään jatkokehittämään, jotta saataisiin mahdollisimman suuri liikearvo. Idean va-
linta perustuu usein lukuisiin iteraatiokierroksiin, jotka karsivat huonoimpia ideoita 
pois. Tärkeää on, että idean esittäjä saa palautteen idean hyödynnettävyydestä ja siihen 
liittyvistä jatkotoimenpiteistä. Valinnassa voidaan käyttää johdonmukaisia ja määritelty-
jä menetelmiä. Lopullinen ideoiden valinta perustuu yleensä yksittäisen ihmisen harkin-
takykyyn, sillä kaavamaiset valintaprosessit vaativat enemmän sitoutumista, tiedonjakoa 
ja toimintatapojen yhtenäistämistä. (Koen et al. 2002, s. 22  25.) 

Konseptin määrittely on viimeisin vaihe koko konseptin kehittämisprosessissa. Tä-
män vaiheen jälkeen uuden tuotteen koko konsepti on selvillä ja se on valmis siirrettä-
väksi varsinaiseen tuotekehitysprosessiin. Kehitettävästä tuotteesta riippuen on tässä 
vaiheessa tiedossa muun muassa tuotteen riskit, tavoitteet, tarkat suunnitelmat, resur-
sointi, aikataulutus ja muuta tietoa, jota yritys tarvitsee aloittaakseen tuotteen varsinai-
sen kehityksen. (Koen et al. 2002, s. 26  29.) 

Kaikki edellä esitetyt vaiheet ovat yhteydessä niin sanottuihin vaikutustekijöihin. 
Näitä ovat esimerkiksi yrityksen organisaation kyvyt, asiakas- ja kilpailijavaikutukset ja 
poliittiset päätökset. Vaikutustekijät ovat jatkuvasti muuttuvia, joten yrityksen on pys-
tyttävä reagoimaan muutoksiin ja vastaamaan niihin mahdollisimman nopeasti. (Koen et 
al. 2002, s. 10  12.) 
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3 TEKNISEN ONGELMANRATKAISUN TEORIA 
— TRIZ 

3.1 Teoreettiset lähtökohdat 

TRIZ on teknisten ongelmien ratkaisemiseen kehitetty teoria, joka tarjoaa ongelmanrat-
kaisuun useita erilaisia menetelmiä, työkaluja ja ajattelumalleja. TRIZ nimi tulee venä-
jänkielisistä sanoista:  (Teoriya Resheniya 
Izobretatelskikh Zadatch). Englanninkielellä teoriasta käytetään nimeä: Theory of In-
ventive Problem Solving, joka lyhennetään usein muotoon TIPS. (Altshuller & Clarke 
2005, s. 15.) 

TRIZ:n kehitys on alkanut 1940-luvulla ja se pohjautuu Genrich Altshullerin aloit-
tamaan patenttitutkimukseen. Kuvassa 3.1. on esitetty TRIZ-teorian syntyyn ja kehitty-
miseen vaikuttaneita tekijöitä. Teoria on kehittynyt vuosikymmenten aikana tiedemies-
ten ja insinöörien käytännön kokemusten kautta sekä erilaisten systeemien kehityshisto-
riaa tarkastelemalla. Tutkimuksen perusteella on syntynyt teorian pääajatus, jonka mu-
kaan tekniset systeemit kehittyvät kohti ideaalitilaa, mukaillen erilaisia teknisiä kehitys-
lakeja. Ideaalitilassa systeemin toiminta on täydellistä, systeemi toimii itsenäisesti eikä 
sen toimintaa rajoita mikään. (Altshuller & Clarke 2005, s. 15.) 

 
Kuva 3.1. TRIZ:n syntymiseen ja kehittymiseen vaikuttaneet tekijät  

(Zlotin & Zusman 2009). 
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Teknisten systeemien kehitys kohti ideaalisysteemiä, perustuu systeemissä ilmene-
vien ristiriitojen ja ongelmien ratkaisemiseen. Kun systeemin jotain ominaisuutta pyri-
tään parantamaan, aiheuttaa se yleensä jonkin toisen ominaisuuden heikkenemisen. Tä-
mä aiheuttaa ristiriidan systeemin sisällä. Systeemit saattavat olla laajoja ja monimut-
kaisia teknisiä kokonaisuuksia, joissa ristiriitoja ilmenee eri tasoilla. Auto on esimerkki 
kompleksisesta systeemistä, joka koostuu useista eri elementeistä eli osakokonaisuuk-
sista ja osista. (Altshuller & Clarke 2005, s. 15, 17.) 

3.2 Teknisen ongelmanratkaisun yleinen malli 

TRIZ-teorian mukainen ajattelutapa voidaan esittää yleisenä ongelmanratkaisumallina 
(kuva 3.2.). Mallin mukainen toimintaperiaate näkyy useissa TRIZ:n mukaisissa mene-
telmissä ja yksittäisissä työkaluissa. Malli kuvaa TRIZ:n mukaisen ongelmanratkaisu-
prosessin, joka alkaa tarkasteltavassa systeemissä havaitusta, spesifistä eli erityisestä 
ongelmasta. Ratkaisuprosessi päättyy ongelman ratkeamiseen, eli konkreettisen ongel-
man poistumiseen. (Altshuller 2000.) 

Reitti ongelman havaitsemisesta ongelman poistumiseen ei ole suora, sillä psykolo-
ginen inertia rajoittaa ja ohjailee ongelmanratkaisijoiden ajattelua. Psykologinen inertia 
on totuttuihin toimintatapoihin turvautumista, vaistomaista ja tiedostamatonta vastarin-
taa muutoksia kohtaan. Inertian johdattamana ratkaisuvaihtoehtoja saatetaan lähteä ar-
vailemaan kokeilemalla tai keksimällä olemassa olevia ratkaisuja. TRIZ:n tavoitteena 
on löytää ongelmaan uusi ja vahva ratkaisu, joka vie systeemin kohti ideaalista ratkai-
sua. (Altshuller 2000; Kowalick 1998.) 

 

 
Kuva 3.2. TRIZ:n ongelmanratkaisun yleinen malli (Gadd 2011, s. 44). 
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Ongelmanratkaisuprosessi alkaa yleensä hyvin konkreettisesta, spesifistä ongelmas-
ta, joka havaitaan tarkasteltavassa ympäristössä tai teknisessä systeemissä, esimerkiksi 
Miten pystytään havaitsemaan vesivuodot koteloiduissa putkistoissa? Sen sijaan, että 
ongelmaa lähdettäisiin tämän jälkeen ratkaisemaan arvailemalla konkreettisia ratkaisu-
vaihtoehtoja, pyritään ongelma käsitteellistämään ja ilmaisemaan TRIZ:n työkalujen 
avulla mahdollisimman yleisessä muodossa. Tässä vaiheessa ongelmalauseke myös 
yksinkertaistuu. Esimerkkitapauksessa yleisen tason ongelma voisi olla pelkkä veden 
(tai vesipisaroiden) havaitseminen. (Altshuller 2000; Gadd 2011.) 

Ongelman yleistämisen jälkeen seuraa prosessin varsinainen ongelmanratkaisuvai-
he, kun käsitteelliseen ongelmaan lähdetään TRIZ:n työkalujen avulla hakemaan käsit-
teellistä ratkaisua. Vaikka TRIZ:n menetelmät tarjoavat hyvin paljon erilaisia työkaluja 
ratkaisunhakuun, eivät ne poista yksilön merkitystä prosessissa. Ratkaisunhaussa tarvi-
taan osallistujien teknistä luovuutta, jotta työkalujen tarjoamia syötteitä osataan yhdis-
tellä ratkaisuvaihtoehdoiksi. Tässä vaiheessa ratkaisuja haetaan tutkimalla ongelmaan 
liittyviä ilmiöitä ja tarkastelemalla kaukaisiakin systeemejä. Tarkasteltaessa veden ha-
vaitsemiseen liittyvää ongelmaa, voitaisiin ratkaisuja hakea TRIZ:n työkaluilla esimer-
kiksi etsimällä veden kanssa reagoivia materiaaleja. (Altshuller 2000; Gadd 2011.) 

Kun ongelmaan on löydetty yleisen tason ratkaisuvaihtoehtoja, tulee niistä valita yk-
si tai useampi toteutettavaksi ja siirtää ratkaisu käytännön tasolle. Lopullisena tavoittee-
na on siis saada muodostettua konseptitason ratkaisu, jota voidaan lähteä testaamaan ja 
siirtämään oikeaan ympäristöön. Ongelmanratkaisijoiden panos ja tekninen luovuus 
korostuu myös tässä vaiheessa, sillä ilman ratkaisukonseptin kehittämistä, ei ongelman-
ratkaisussa voida päästä takaisin konkreettisen ongelman tasolle. (Altshuller 2000; Gadd 
2011.) 

3.3 TRIZ:n menetelmät ja työkalut 

TRIZ tarjoaa teknisten systeemien kehityksessä ilmenevien ongelmien määrittelyyn, 
analysointiin ja ratkaisuun useita erilaisia menetelmiä ja työkaluja. TRIZ-teoria on ke-
hittynyt vuosikymmenten kuluessa laajaksi, eri menetelmiä käsittäväksi metodologiaksi. 
Altshullerin aikana kehittynyttä Classical TRIZ -menetelmää pidetään valtaosin koko 
metodologian perustana, josta erilaiset tutkimusryhmät ovat lähteneet kehittämään omia, 
TRIZ-teoriaan perustuvia ongelmanratkaisumenetelmiä (kuva 3.3.). (Kucharavy 2010.) 

TRIZ:n menetelmiä ja työkaluja kehitetään edelleen eteenpäin eri puolilla maailmaa. 
TRIZ teorian mukaisia ongelmanratkaisu- ja analyysityökaluja ovat muun muassa 40 
innovatiivista periaatetta, tekniset kehityslait, systeemiajattelu, ominaisuuksien siirto, 
ristiriitamatriisi, erotussäännöt, ideaalisuuden käsite, resurssien analysointi, aine-kenttä 
-analyysi, toimintoanalyysi ja standardiratkaisut. Työkaluja voidaan käyttää yksittäisinä 
apuvälineinä tai yhdistellä niistä oma ongelmanratkaisun työkalupakki. (Gadd 2011, s. 
9  10.) 
 



17 
 

 
Kuva 3.3. Classical TRIZ:n eri alahaaroja (Kucharavy, 2010). 

 
Kuvassa 3.3. on sinisillä soikioilla esitetty Altshullerin Classical TRIZ:n pohjalta 

kehittyneitä menetelmiä ja menetelmäkokonaisuuksia. Soikioiden alle on kirjattu mene-
telmän koko nimi ja pääasialliset kehittäjät. Menetelmät mukailevat kaikki yleisiä 
TRIZ:n periaatteita, mutta toteutustavoissa ja työkaluissa löytyy eroja. Useissa mene-
telmissä on esitetty samoja asioita eri termeillä, mikä hankaloittaa menetelmien keski-
näistä vertailua ja oppimista. Tämän työn luvuissa 4 ja 5 esitellään tarkemmin menetel-
miä Unified Structured Inventive Thinking (USIT) sekä Directed Evolution (DE). 

3.3.1 Menetelmien hyödyntäminen tuotekehityksessä 

TRIZ-teorian mukaista ideaalisuuden käsitettä sekä ristiriitojen ja resurssien tarkastelua 
voidaan pitää eräänlaisena lähtökohtana tekniselle suunnitteluprosessille. Yleisesti 
TRIZ-teorian mukaisia menetelmiä käytetään tuotekehitysprosessin alkupäässä innova-
tiivisten ratkaisuideoiden ja konseptien kehittämiseen. Tämän jälkeen konsepteja kehite-
tään eteenpäin tuotekehitysprosessin kuluessa. Menetelmää voidaan hyödyntää ristiriito-
jen ratkomisessa myös muissa kehitysprosessin vaiheesta. TRIZ:n menetelmiä ja -
työkaluja valittaessa tärkeämpää on huomioida ratkottava ongelma sen sijaan, että tar-
kasteltaisiin suunnitteluvaihetta jossa ongelma on ilmennyt. (Carvalho & Back.) 

TRIZ:n eri menetelmät esittävät useita työkaluja ongelmanratkaisuun. Suurin osa 
niistä on yleishyödyllisiä ja erillisiä työkaluja, joita voi käyttää haluamallaan tavalla. 
Useita TRIZ:n menetelmistä ja työkaluista ei ole esimerkiksi linkitetty ongelmatyyppei-
hin tai tunnettujen tuotekehitysprosessien vaiheisiin, vaan menetelmän soveltajan vas-
tuulle jää valita tilanteeseen sopivat menetelmät ja työkalut. Tämän vuoksi tiettyyn on-
gelmaan tai tuotekehitysprosessin vaiheeseen sopivan TRIZ-menetelmän löytäminen 
voi olla vaikeaa ja vaatii käytännön kokemusta menetelmien käytöstä. (Carvalho & 
Back.) 
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Carvalho & Back mukaan TRIZ-teoria ja perinteiset tuotekehitys- ja suunnittelupro-
sessit integroituvat ainoastaan kahdessa lähestymistavassa. Ensimmäinen on TRIZ:n ja 
Pahl & Beitzin tuotekehitystoimintojen yhdistämiseen tähtäävä lähestymistapa the Uni-
fication approach. Toinen on tuotteen elinkaaritarkasteluun keskittyvä innovaatiostrate-
gia Way of Contradiction Oriented Innovation Strategy (WOIS) (Malmquist et al. 1996; 
Linde & Hill 1993). Näiden lisäksi Carvalho & Back esittävät itse Pahl & Beitzin sys-
temaattiseen tuotekehitysprosessiin pohjautuvan IDEATRIZ metodologian, joka määrit-
telee kuhunkin tuotekehitysvaiheeseen sopivat ideointimenetelmät ja TRIZ-työkalut. 

Moniin TRIZ:n mukaisiin menetelmiin sisältyy oma tuotekehitysprosessinsa, joka 
rajoittuu pääosin tuotekehityksen alkupään konseptikehitysvaiheisiin. Menetelmien ta-
voitteena on usein tunnistaa ja analysoida teknisiä ongelmia, kehittää ratkaisuja ja luoda 
niiden pohjalta tuotekonsepteja. Tällaisen ovat kehittäneet esimerkiksi Zlotin & Zus-
man. He ovat luoneet TRIZ-teoriaan ja teknisen kehityksen ennakointiin perustuvan, 
systemaattisen prosessin nimeltä Directed Evolution (DE). DE tavoittelee suunnattua 
tuotekehitysprosessia, jossa ennakoidaan tarkasteltavan tuot-
teen/liiketoiminnan/palvelun tulevia kehityssuuntia ja suunnataan kehitys kohti haluttua 
määränpäätä. Prosessissa on tarkkaan määritellyt vaiheet, joissa hyödynnetään TRIZ:n 
mukaisia työkaluja. (Zlotin & Zusman 2001.) 

3.3.2 Menetelmien oppiminen ja kouluttaminen 

TRIZ-teoriaan perustuvat menetelmät tarjoavat useita erilaisia lähestymistapoja luovan, 
teknisen ongelmanratkaisun määrittelyyn, opettamiseen ja kouluttamiseen. Siitä huoli-
matta, tai osittain sen takia, TRIZ:n leviäminen ja juurtuminen on ollut oletettua hi-
taampaa. Syitä TRIZ-menetelmien hitaaseen vastaanottoon saattaa olla esimerkiksi 
muutosvastarinta uusia toimintatapoja kohtaan, ajan puute, ongelmanratkaisun alhainen 
priorisointi tai ymmärryksen puute ratkaisukonseptien hyödyllisyydestä. (Nakagawa 
2007; Sickafus 1998.)  

TRIZ-teorian alle on kehittynyt vuosikymmenten aikana laaja kirjo yhtä aikaa toisis-
taan eroavia, mutta ajattelumalliltaan samankaltaisia menetelmiä. Aloittelijan on vaikea 
tunnistaa, mitkä työkalut sopivat kulloinkin tarkasteltavan ongelman ratkaisuun. Usei-
den menetelmien tuloksellinen hyödyntäminen vaatii motivaatiota TRIZ:n mukaisen 
ajattelutavan sisäistämiseen, laajamittaista perehtymistä erilaisiin määritelmiin ja työka-
luihin sekä työkalujen käytön harjoittelua. Ilman koulutusta tai menetelmän käyttöä 
ohjaavaa fasilitaattoria, oppiminen vaatii paljon oma-aloitteista työtä. (Nakagawa 
1999c.) 

TRIZ-teorian ja -menetelmien oppimiseksi tulisi hyödyntää erilaisia keinoja:  
 tiedon kerääminen kirjallisuudesta, lehdistä, journaaleista ja internetistä 
 seminaareihin, konferensseihin ja koulutuksiin osallistuminen 
 TRIZ-tietokoneohjelmien kokeileminen ja käyttäminen  
 tehtyjen keksintöjen ja innovaatioiden analysointi TRIZ:n menetelmien avulla 
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 TRIZ-menetelmien kokeileminen ja soveltaminen omiin ongelmiin (Nakagawa 
1999c.) 

 
Opetellessa ja opettaessa TRIZ:n menetelmien ja työkalujen käyttöä, kannattaa kun-

kin vaiheen kohdalla hyödyntää erilaisia havainnollistavia esimerkkejä. Useista mene-
telmistä löytyy yksinkertaisia, kuvitettuja esimerkkitapauksia, joihin perehtymällä saa 
tekstikirjoja nopeammin kuvan ongelmanratkaisuprosessin etenemisestä. TRIZ:n mene-
telmät ja työkalut tulisi opettaa ja oppia mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. 
Kun on saanut perusteet ja kokonaiskuvan haltuun, voi lähteä luomaan omaa pohjaa 
työkalujen soveltamiselle ja laajemmalle ymmärtämiselle. (Nakagawa 2001b.) 

TRIZ-teorian mukainen ajattelutapa on todella hyödyllinen vasta sitten, kun se on 
jatkuvassa käytössä soveltajansa mielessä, joko ilman työkaluja tai niiden kanssa. Sen 
sijaan, että käytetään aikaa oppikirjojen muodolliseen opiskeluun ja opettamiseen, tulisi 
pyrkiä ymmärtämään TRIZ-teorian filosofia ja yleiset periaatteet. TRIZ-kokeiluja kan-
nattaa tehdä siten, että mukailee menetelmiä ja työkaluja omien muistikuviensa mukaan, 
seuraamatta virallista toimintatapaa. Tällä tavalla TRIZ:n hyödyntämisestä tulee auto-
maatio ja ongelmanratkaisuprosessit nopeutuvat ja tehostuvat. (Nakagawa 2001b.) 
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4 UNIFIED STRUCTURED INVENTIVE THINK-
ING  USIT 

4.1 Teoreettiset lähtökohdat 

Unified Structured Inventive Thinking (USIT) on yksinkertaistettu ja yhtenäistetty luo-
va, teknisten ongelmien ratkaisuprosessi, joka pohjautuu luovuustekniikkaan nimeltä 
Structured Inventive Thinking (SIT). SIT:n kehitys on alkanut 1980-luvulla TRIZ-
metodologian pohjalta, tavoitteenaan yksinkertaistaa perinteisen TRIZ:n ongelmanrat-
kaisukäytäntöjä. 1990-luvulla SIT on kehittynyt edelleen Ford Motor Companyn Ed 
Sickafuksen toimesta USIT-menetelmäksi. (Nakagawa 2001a; Sickafus 1997, s. 43  46.)  

Toru Nakagawa on työskennellyt  SIT:n ja USIT:n parissa Japanissa vuodesta 1999. 
Hän on järjestänyt TRIZ:n ratkaisunhakumenetelmät uudestaan USIT operaattoreiksi ja 
luonut kuuden laatikon systeemin, englanniksi Six-Box Scheme, uutena lähestymista-
pana luovaan ongelmanratkaisuun. Nakagawan kehittämästä Japanilaisesta USIT:sta 
käytetään myös lyhennystä JUSIT. (Nakagawa 2001a.)  

4.2 USIT verrattuna yleiseen TRIZ-teoriaan 

USIT:ia edeltäneen SIT:n kehitys alkoi tarpeesta yksinkertaistaa TRIZ:n työkalut ja 
käytännöt. SIT-menetelmä keskittyy laadullisen muutoksen luomiseen ongelman ku-
vaamisessa, kun perinteisen TRIZ:n menetelmien päätavoitteena on eliminoida ristiriita 
resurssien avulla. SIT auttaa kiinnittämään huomion systeemin laadullisiin erityispiirtei-
siin ja korostaa oman ajattelun merkitystä, mikä helpottaa menetelmän oppimista. 
(Sickafus 1997, s. 43  46.)  

USIT eroaa SIT:stä ja TRIZ:stä painottamalla ratkaisunhakuprosessia ja luovuuden 
tärkeyttä. USIT on vahvasti graafinen ongelmanratkaisumenetelmä, joka korostaa rat-
kaisuvaihtoehtojen nopeaa läpikäyntiä ja useiden ratkaisukonseptien löytämistä. Pääpai-
no on ratkaisunhakumenetelmän kehittämisessä. Tehokkaamman ratkaisunhakuproses-
sin myötä myös lopulliset ratkaisut jalostuvat paremmiksi. (Sickafus 1997, s. 34, 43  
46.) 

USIT-menetelmän peruskaavio, eli kuuden laatikon -systeemi (Six box scheme) on 
esitetty kuvassa 4.1. Se eroaa luvussa 3.2 Teknisen ongelmanratkaisun yleinen malli 
esitellystä TRIZ:n neljän laatikon systeemistä, tarkastelemalla ongelmanratkaisua kuu-
sivaiheisena mallina. USIT:n kuuden laatikon systeemi lähtee TRIZ:n yleisen mallin 
tavoin liikenteeseen käyttäjän määrittämästä, reaalitason ongelmasta. Ongelman havait-
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heekseen toisin kuin USIT:n malli. Vaikka USIT:ssa painotetaan erikseen konseptitason 
ratkaisujen luomista, tarjoaa menetelmä melko vähän työkaluja lopullisten konseptien 
muodostamiseen. Menetelmään sisältyy kuitenkin reilusti erilaisia ratkaisutyökaluja, 
mutta ideat uuden systeemin luomiseksi voivat olla pieniä ja pirstaleisia. Niitä on kek-
sitty useilla tavoilla, joskus spontaanisti ongelman analysointivaiheessa ja joskus USIT 
operaattoreita systemaattisesti soveltaen. (Nakagawa 2007.) 

4.3 Ongelmanratkaisuprosessin kuvaus 

USIT:n kuuden-laatikon systeemissä (kuva 4.1.) hyödynnetään vakioitua joukkoa mene-
telmiä, joita sovelletaan ongelman määrittelyyn, analysointiin ja ratkaisun kehittämi-
seen. Ongelmanratkaisuprosessin (kuva 4.2.) kolme päävaihetta jakautuvat tarkemmin 
määriteltyihin, alemman tason vaiheisiin. Prosessin tavoitteena on tiedon keräämisen ja 
jäsentelyn kautta määritellä ratkaistava ongelma, analysoida tarkasteltavaa systeemiä ja 
ongelmaa objektien eli kohteiden, ominaisuuksien ja toimintojen kautta sekä lopuksi 
muodostaa erilaisia ratkaisukonsepteja soveltamalla ratkaisutekniikoita. (Nakagawa 
1999a; Sickafus 1997.) 
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USIT-menetelmä sisältää viisi erilaista ongelmanratkaisutekniikkaa, joiden avulla 
määriteltyä ongelmaa voidaan lähestyä eri näkökulmista. Ratkaisutekniikoissa kiinnite-
tään huomio kerrallaan vain yhteen kolmesta komponentista: kohteisiin, ominaisuuksiin 
tai toimintoihin. Ratkaisutekniikoiden tärkeimpänä tavoitteena on tuottaa potentiaalisia 
ratkaisukonsepteja. (Nakagawa 1999; Sickafus 1997, s. 52  54.) 

4.3.1 Vaihe 1: Ongelman määrittely 

Ongelman löytäminen, määrittely ja täsmentäminen ovat alku koko ongelmanratkaisu-
prosessille ja tämän vuoksi myös tärkein vaihe koko prosessin kannalta. Mikäli ongelma 
määritellään epätäsmällisesti tai kokonaan väärin, ajaudutaan ratkaisemaan väärää on-
gelmaa. Tästä syystä USIT-menetelmässä panostetaan ongelman määrittelyyn, kerää-
mällä, järjestelemällä ja jäsentelemällä ongelmasta löydettyä informaatiota. (Sickafus 
1997, s. 95, 97  98.) 

Ongelman kuvaamista varten, ratkottavasta ongelmasta kerätään informaatiota. Vai-
heelle on ominaista informaation kerääminen sanallisessa ja kuvallisessa muodossa, ja 
muuntaminen myöhemmin teknisestä kuvauksesta käsitteellisempään kuvaukseen. Ku-
vassa 4.3. on esitetty informaation keräämisprosessi, josta näkee miten tietoa luokitel-
laan. Keräämisen jälkeen informaatio jaetaan ongelman määrittelyä tukevaan tietoon, 
suodattimiin sekä epäolennaiseen tietoon. (Sickafus 1997, s. 98  99.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4.3. Informaation kerääminen ongelman määrittelyn aikana (Sickafus 1997, s.99). 
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haaksi ratkaisuksi valikoituu se, joka läpäise suurimman määrän suodattimia tai kaik-
kein tärkeimmät suodattimet. (Sickafus 1997, s. 99, 101.) 

Ongelman määrittely tähtää ongelman ilmaisemiseen yksinkertaistetuin termein ja 
vertauksin, ilman teknisiä määritelmiä. Tässä vaiheessa ongelma kuvataan sanallisesti ja 
kuvallisesti mahdollisimman yleisessä muodossa, keskittyen ongelman ytimeen. On-
gelmaa havainnollistetaan yleensä nopean piirroksen avulla. Kuvan ei kuulu olla yksi-
tyiskohtainen, vaan tärkeintä on saada esitettyä yleistetty ongelma. Kuva tulee esittää ja 
määritellä selkeästi, jotta muutkin kuin ongelman analysoijat voivat ymmärtää sen sisäl-
lön. (Sickafus 1997, s. 102, 103.) 

Ongelman kuvaamisen jälkeen prosessissa valitaan kohteita, joihin keskitytään on-
gelmanratkaisun edistyessä. Tarkoituksena on valita vain ne kohteet, jotka tarvitaan 
ongelman ydinkohdan kuvaamiseksi. Tämän vuoksi kohteiden määrää ja laajuus tulisi 
pitää mahdollisimman vähäisenä. Kohteet ovat konkreettisia osia, joilla on massa ja 
tilavuus. Kohteet ovat olemassa vaikka ne erotettaisiin koko systeemin ulkopuolelle, eli 
ne ovat tietyllä tapaa riippumattomia. Kohteiden fyysisen olomuodon vuoksi, ne voivat 
olla kosketuksissa ja liitettynä toisiinsa. Poikkeuksen tähän muodostavat informaatio ja 
valo, jotka lasketaan myös kohteisiin kuuluviksi, vaikka ne eivät olekaan fyysisiä osia. 
(Sickafus 1997, s. 114–115, 196.)  

4.3.2 Vaihe 2: Ongelman analysointi 

Ongelmien syvempään analysointiin käytetään USIT:ssa algoritmeja, joista kaksi kes-
keisintä ovat: Closed-World Method ja Particles Method. Menetelmistä käytetään tässä 
työssä nimityksiä CW-menetelmä ja Partikkelimenetelmä. Sovellettava algoritmi vali-
taan tarkasteltavan ongelman perusteella. CW-menetelmä soveltuu parhaiten olemassa 
olevissa systeemeissä havaittujen ongelmien tai puutteiden poistamiseen. Partikkelime-
netelmä puolestaan sopii paremmin uuden innovaatiotarpeen ratkaisemiseen, eli tilantei-
siin joissa systeemi ja sen toimintatapa ei ole vielä tiedossa. Molempia voidaan kuiten-
kin käyttää kaikenlaisten ongelmien ratkaisemiseen. (Nakagawa 1999; Sickafus 1997, s. 
123.) 

CW-menetelmä 
CW-menetelmässä korostuu rajattu lähestyminen ongelmanratkaisuun. Sickafuksen 
(1997, s. 115) mukaan ongelmanratkaisuun valitut kohteet muodostavat käsitteen: koh-
teiden suljettu maailma, joka rajoittaa ajattelua, auttaa keskittymään olennaisiin ongel-
miin ja etsimään ratkaisuja ongelman ydinalueelta. CW-menetelmä hyödyntää kolmea 
heuristista työkalua ja lähtee liikkeelle systeemistä, jossa ongelma on havaittu. Välineet 
ovat nimeltään Closed-World –kaavio, Object-Attribute-Function –kaavio sekä laadul-
lista muutosta mallintava Qualitative-Change –kuvaaja. Työkaluista käytetään tässä 
työssä nimitystä CW-kaavio, OAF-kaavio ja QC-kuvaaja. (Sickafus 1997, s. 115, 125.)  

CW-kaavioon on listataan kaikki suljetun systeemin kohteet, joista lähdetään raken-
tamaan ratkaisupuuta (kuva 4.4.). Kohteet ovat systeemin fyysisiä osia tai osakokonai-
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Ominaisuus b tukevat toimintoa F, joka vaikuttaa kohteen C Ominaisuuteen c”. OAF-
lausekkeiden perusteella voidaan muodostaa OAF-kaavioita, joita hyödynnetään kon-
septien kehitysvaiheessa, osana systemaattista ongelmanratkaisua. (Nakagawa 1999b; 
Sickafus 1997, s. 193–195.) 

 
 
 
 
 
 

Kuva 4.5. Object-Attribute-Function (OAF) -kaavio (Sickafus 1997, s. 194). 
 

Kolmas Closed World -menetelmän työkaluista on laadullista muutosta mittaava 
Qualitative-Chance -kuvaaja (kuva 4.6.), joka kuvaa ongelman luonteen laadullista 
muutosta. Ongelman luonteen muutoksella tarkoitetaan jonkin ei-toivotun ominaisuuden 
kehittymistä tietyn muuttujan suhteen. Työkalu havainnollistaa teknisen ristiriidan kehi-
tystä systeemissä. QC-kaavion avulla pyritään yksinkertaistamalla kuvaamaan ongel-
man muutoksen hallintaa. Ongelmaa analysoitaessa, voidaan laatia useita QC-kuvaajia. 
(Sickafus 1997, s. 147–150.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4.6. Kaksi esimerkkiä Qualitative-Chance -kuvaajasta. 
 
Kuvassa 4.6. on esitetty kaksi mallia QC-kuvaajasta. Vasemmalla on QC-kuvaajan 

yleinen esitystapa ja oikealla esimerkkitapaus ilmastointilaitteen tehokkuuden laadulli-
sesta muutoksesta, jossa energiantarve kasvaa viilennystehon kasvaessa. QC-kuvaajan 
laatiminen alkaa tarkasteltavan systeemin kehityksessä havaitun, ei-toivotun vaikutuk-
sen tunnistamisella. Kun ongelman vaikutus on tunnistettu, tulee pohtia mikä on ongel-
masta riippuvainen, haluttu tai vaadittu vaikutus. Kehitystä kuvataan QC-kuvaajalla 
siten, että y-akselilla on esitetty tilanteen ei-toivottu vaikutus ja x-akselilla haluttu vai-
kutus. Ongelman tunnusluku esitetään tämän jälkeen x- ja y-akselista riippuvaisena käy-
ränä. Haluttua ja ideaalista laadullista muutosta kuvataan katkoviivan avulla. (Sickafus 
1997, s. 149.)  
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seen muodostuu vain vähäinen määrä pieniä kaasukuplia, jotka pääsevät karkaamaan 
astiasta. Ongelmatilan esittämisen jälkeen kuvan oikeaan yläreunaan on piirretty haluttu 
ideaalitilanne. Ideaalitilassa kaasukuplia muodostuu säiliöön paljon, ne ovat isoja eivät-
kä pääse karkaamaan. Ongelmatilasta ideaalitilaan pääsemiseksi käytetään partikkeleita, 
jotka on merkitty kuvan keskimmäiseen piirustukseen punaisilla x-merkeillä. Taikapar-
tikkeleita on lisätty nestesäiliön sisälle estämään kuplien karkaamisen ja kasvattamaan 
niiden kokoa. Tarkempaa toimintaperiaatetta ei tarvitse vielä tässä vaiheessa tietää. 

Partikkelit voivat tarjota millaisia ominaisuuksia ja toimintoja tahansa, ne voivat ol-
la esimerkiksi fysikaalisia, kemiallisia, biologisia tai geometrisiä. Partikkelit voidaan 
myös sijoittaa mihin tahansa, esimerkiksi kohteen sisä- tai ulkopuolelle tai molempiin. 
Kuvassa 4.7. partikkelit on sijoitettu systeemiin täysin sattumanvaraisesti, mutta monis-
sa muissa tilanteissa partikkeleiden oikealla sijoittelulla voi olla suuri merkitys. Tär-
keintä partikkeleiden sijoittelussa on ymmärtää miksi partikkelit on sijoitettu kuhunkin 
paikkaan ja noudattaa sitä koko ongelman analysointivaiheen ajan. (Sickafus 1997, s. 
167–170.) 

Partikkeleiden sijoittelussa tehdyt valinnat johtavat ongelman tarkastelijan erilaisiin 
vaihtoehtoihin ongelman analysoinnissa. Näitä vaihtoehtoja havainnollistetaan puukaa-
violla, jossa käytetään luonteeltaan vaihtoehtoisia tai pakollisia ja/tai-haaroja. Ja/tai-
puukaavion (kuva 4.8.) laatiminen on kolmivaiheinen prosessi, jossa ensin kuvataan 
ytimekkäästi ideaaliratkaisu, tämän jälkeen luodaan partikkeleiden toiminnoista moni-
tasoinen puurakenne ja lopuksi listataan partikkeleiden toimintoihin liittyvät ominaisuu-
det. Puukaavion ylimmälle tasolle sijoitetaan tavoiteltava ratkaisu, ja kaavion avulla 
kuvataan eri vaiheet ideaaliratkaisusta partikkeleiden yksityiskohtaisiin ominaisuuksiin. 
Analyysistä saatu hyöty riippuu kaavion syvyydestä ja leveydestä. (Sickafus 1997, s. 
171–173.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Säiliö lämpötilaero kuplaytimien alkiot imeytyminen lämpötilaero 
Paine paine-ero säiliön pinta molekyylien 

sisäiset voimat 
paine-ero 

Sähkökenttä kuplaydinten 
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kenttä 
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muodostumisreak-
tion kiihdyttäminen 

magneetti-
kenttä 

 

  pidempi aika pidempi aika  

Kuva 4.8. Esimerkki ja/tai-puukaaviosta. 
 
Kuvassa 4.8. on esitetty ja/tai -puukaavio, jonka ylimmälle tasolle on sijoitettu ta-

voiteltava ideaalitila, eli kaasun pakenemisen estäminen nesteen pinnasta. Seuraavaksi 
on esitetty toimintotaso, jossa määritellään mitä partikkeleiden tulisi tehdä, jotta ideaali-
tilaan päästään. Kun yksityiskohdat partikkeleiden toiminnoista on kerätty puuhun, vii-
meistellään kaavio lisäämällä ominaisuuksia, joilla toiminnot voidaan saavuttaa. (Sicka-
fus 1997, s. 176–177.) 

Ominaisuudet listataan puukaavion jokaisen haaran perään, ja niiden avulla pyritään 
vastaamaan kysymykseen: Kuinka partikkelit toteuttavat toimintonsa? Listauksen kautta 
halutaan määritellä mitä ominaisuuksia partikkeleilla voisi olla, jotta toimintojen toteu-
tuminen olisi mahdollista. Näitä ominaisuuksia etsitään mahdollisimman paljon ja laaja-
alaisesti. Tämän jälkeen puukaavion toimintojen ja ominaisuuksien väliltä etsitään eroa-
vaisuuksia ja yhtäläisyyksiä, joiden avulla kehitetään uusia ideoita ratkaisujen luomi-
seksi. Ominaisuuksia listatessa korostuu yleensä ongelmanratkaisijoiden erikoisosaami-
nen ja asiantuntemus, jolloin lista ulottuu syvemmälle ratkaisijoiden omalla osaamisalu-
eella. (Sickafus 1997, s. 176–177.) 

OMINAISUUDET 

(MO aikaansaavat) kaasu ei pakene nesteen pinnasta vaan muodostaa enemmän,  
suurempia kuplia 
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TAI TAI 

MO = Mahdolliset ominaisuudet 
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4.3.3 Vaihe 3: Ratkaisun kehittäminen 

Ratkaisuehdotuksia tarkasteltavaan ongelmaan syntyy yleensä jo vaiheessa kaksi eli 
ongelman analysoinnin aikana, sillä ongelmanratkaisijoiden ajatukset ja ideat jäsentyvät 
koko ajan prosessin kuluessa. Ideoiden syntyminen kesken prosessin on osoitus siitä, 
että prosessi ruokkii ongelmanratkaisijoiden luovuutta ja että he ovat keskittyneet täy-
dellisesti ongelmaan ja erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen etsimiseen. Kaikki ideat on syytä 
kirjata ylös, mutta ongelmanratkaisuprosessia tulee jatkaa kolmanteen vaiheeseen asti, 
jolloin sovelletaan varsinaisia ratkaisutekniikoita. (Sickafus 1997, s. 137.) 

USIT-menetelmä sisältää viisi erilaista ongelmanratkaisutekniikkaa, joiden avulla 
määriteltyä ongelmaa voidaan lähestyä eri näkökulmista. Jokaisessa tekniikassa huomio 
kohdistetaan systeemin eri osiin: kohteisiin, ominaisuuksiin tai toimintoihin. Ratkaisu-
tekniikoiden tärkeimpänä tavoitteena on tuottaa potentiaalisia ratkaisukonsepteja. Tek-
niikat eivät tuota ongelman lopullista ratkaisua, vaan ongelmanratkaisijan täytyy kehit-
tää ratkaisut ja ratkaisukonseptit itse. Prosessin noudattaminen kuitenkin nopeuttaa ja 
tehostaa ratkaisun löytymistä. (Sickafus 1997, s. 55–56, 225.)  

USIT-prosessiin viisi ongelmanratkaisutekniikkaa ovat Sickafuksen (1997) mukaan: 
 Ainutlaatuisuus (uniqueness):  

Sovelletaan ensimmäisenä kaikissa ongelmanratkaisutapauksissa. Tarkastellaan 
epätavallisia piirteitä. 

 Ulottuvuus (dimensionality):  
Tutkitaan miten kohteen jonkun ominaisuuden muuttaminen vaikuttaa koko sys-
teemiin. 

 Jakaminen (distribution):  
Tutkitaan mitä mahdollisuuksia toimintojen jakaminen ajassa ja tilassa tarjoaa. 
Myös toimintojen yhdistely mahdollista. 

 Monistaminen (pluralization): 
Tarkastellaan mitä mahdollisuuksia syntyy monistamalla kohteita. 

 Muuntaminen (transduction): 
Tarkastellaan kokonaisia kohde-toiminto-ominaisuus -ketjuja. 

Ainutlaatuisuus 
Systeemin ainutlaatuisuus on ratkaisutekniikoista tärkein ja sitä suositellaan hyödynnet-
täväksi ensimmäisenä. Ainutlaatuisuutta tarkasteltaessa keskitytään etsimään epätavalli-
sia piirteitä, jotka voivat liittyä niin ongelman kohteeseen kuin sen toimintoihin. Koh-
teen tai toiminnon tulee erota riittävästi muista samankaltaisista tekijöistä, eli kohteesta 
tulee löytyä jokin erityispiirre, joka tekee siitä epätavallisen. Ainutlaatuisuutta voidaan 
tarkastella kahdesta eri näkökulmasta: väliaikaisen ainutlaatuisuuden tai spatiaalisen 
ainutlaatuisuuden löytämisen kautta. (Sickafus 1997, s. 226–227.) 

Väliaikaista ainutlaatuisuutta tarkastellessa tulisi ymmärtää ongelman ajallinen ulot-
tuvuus ja arvioida liittyykö siihen jotain ainutlaatuista. Jokaista toimintoa voidaan tar-
kastella aikajanalla ja tutkia milloin toiminto on aktiivinen ja milloin tehoton. Toimin-
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toon voidaan liittää lisäksi kohteita ja kohteille ominaisuuksia, jolloin aikajanatarkastelu 
laajenee. Aikajanasta voidaan etsiä esimerkiksi jaksollisuutta, järjestyksiä, riippuvuuk-
sia tai tapahtumistiheyksiä, joihin paneutumalla voidaan löytää ainutlaatuisuuteen liitty-
viä väliaikaisia tekijöitä. Kun ainutlaatuinen erityispiirre on tunnistettu, lähestytään tätä 
piirrettä jollain toisella ratkaisutekniikalla. (Sickafus 1997, s. 228–229.) 

Toinen lähestymistapa on etsiä spatiaalista eli geometristä ainutlaatuisuutta, joka pe-
rustuu tilaan, järjestykseen, symmetriaan tai muotoon. Jos tarkasteltavasta kohteesta 
löydetään esimerkiksi kohteiden välillä ainutlaatuista symmetriaa, voidaan symmetriaa 
muuttamalla löytää potentiaalinen ratkaisukonsepti. Väliaikainen ja spatiaalinen ainut-
laatuisuus täydentävät usein toisiaan. (Sickafus 1997, s. 231–232.) 

Ainutlaatuisia ominaisuuksia voidaan tavallisesti lisätä, kasvattaa, vähentää, poistaa, 
muokata tai kontrolloida. Väliaikaista ainutlaatuisuutta tarkastellessa, ratkaisumahdolli-
suudet johtavat erityisesti ajan, tapahtumisjärjestyksen, jaksollisuuden ja tapahtuma-
määrän muunteluun. Spatiaalisia ominaisuuksia ovat puolestaan tila, fyysinen järjestys, 
jaksollisuus ja muoto. Näiden piirteiden vastaavuutta on verrattu taulukossa 4.1. (Sicka-
fus 1997, s. 230–233.) 
 

Taulukko 4.1. Väliaikaisten ja spatiaalisten ominaisuuksien vastaavuus. 
Väliaikainen ominaisuus  Spatiaalinen ominaisuus 
Aika  Tila 
Tapahtumisjärjestys  Fyysinen järjestys 
Jaksollisuus  Jaksollisuus 
Tapahtumamäärä (d/dt)  Muoto (d/dx) 

 
Ainutlaatuisuuden tunnistamisessa kohteista, ominaisuuksista ja toiminnoista voi-

daan hyödyntää seuraavia käytännön menetelmiä: ongelman analysoinnissa voidaan 
esimerkiksi pohtia jotakin vastoinkäymistä ja tutkia voidaanko se poistaa tai muuttaa 
hyödyksi. Ongelman ristiriitaa voidaan myös tutkia ja etsiä ratkaisua esimerkiksi päin-
vastaisesta suunnasta kuin aikaisemmin on tehty. Ongelmaa voidaan lähestyä myös nol-
la tai ääretön -tasolla, jolloin haetaan ääripään ratkaisua, joka poikkeaa totutusta. (Sicka-
fus 1997, s. 234.) 

Nakagawa (1999a) esittelee omassa mallissaan ensimmäisenä ratkaisutekniikkana 
Ainutlaatuisuusanalyysin (Uniqueness Analysis), jossa tilallista ja ajallista muutosta 
havainnollistetaan piirtämällä. Analyysissa esitetään tila- ja aikamuuttujien laadulliset 
vaikutukset/toiminnot ongelmatilanteessa ja ideaaliratkaisun tilanteessa. Havainnollis-
tamalla ongelman laadullista kehitystä graafisesti, saadaan irrotettua ongelmanratkaisu 
teknisistä yksityiskohdista ja voidaan havaita laajempia kehityssuuntauksia. Ainutlaa-
tuisuusanalyysi on verrattavissa Classical TRIZ:n Fysikaalisten ristiriitojen johtamiseen. 
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Muut ratkaisutekniikat 
Ainutlaatuisuustutkimuksen jälkeen voidaan ratkaisua lähteä hakemaan muiden teknii-
koiden avulla, joita ovat ulottuvuus, jakaminen, monistaminen ja muuntaminen. Ulottu-
vuus ja jakaminen luetaan ajoittain yhdeksi ratkaisutekniikaksi, sillä ne tuottavat sa-
mankaltaisia ratkaisuja. Näkökulma tekniikoissa on kuitenkin hieman erilainen, ulottu-
vuus keskittyy kohteiden ominaisuuksiin, kun taas jakaminen keskittyy kohteiden toi-
mintoihin. (Sickafus 1997, s. 235.) 

Ulottuvuutta mitataan aktiivisten ominaisuuksien avulla sekä toimintojen, joita nä-
mä aktiiviset ominaisuudet tukevat. Ulottuvuutta voidaan kasvattaa tai vähentää akti-
voimalla tai poistamalla ominaisuuksia. Jonkin ominaisuuden aktivoimalla, kohde voi 
ottaa haltuunsa uuden toiminnon, esimerkiksi toisesta kohteesta. Tarkoitus ei ole lisätä 
uusia kohteita tarkasteltavaan systeemiin, vaan hyödyntää käyttämättömiä ominaisuuk-
sia paremmin. Jakamalla toimintoaika osiin, saadaan kohde suorittamaan erilaisia toi-
mintoja eri aikaan, ja näin laajennettua sen ulottuvuutta. Ulottuvuutta tarkastelemalla 
voidaan yksinkertaistaa tarkasteltavaa systeemiä ja helpottaa innovatiivisten ratkaisujen 
löytämistä. (Sickafus 1997, s. 235–236.) 

Jakaminen puolestaan perustuu toimintojen yhdistämiseen kohteiden vähentämiseksi 
tai toimintojen laajentamiseen useille eri kohteille, aktivoimalla käyttämättömiä ominai-
suuksia. Yksi keskeinen keino on tutkia mahdollisuutta vaiheen tai olomuodon muutok-
selle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tarkasteltava kohde pystyy toteuttamaan eri toi-
mintoja eri ajan hetkinä tai eri paikoissa. Esimerkiksi kirjan paperiset päälliset voivat 
toimia kirjan suojina, mutta myös kirjanmerkkinä. (Sickafus 1997, s. 239.) 

Monistamisessa keskitytään kohteiden ja kohteiden osien kloonaamiseen. Tarkaste-
lutaso säilyy suljetussa systeemissä, koska ainoastaan kohteiden määrä muuttuu, eikä 
uusia kohteita tuoda sisään. Ratkaisukonseptit luodaan monistamalla kohteita tai kohtei-
den osia ja etsimällä niille uusia, alkuperäisestä poikkeavia toimintoja. Toiminnot voivat 
ajoittua myös eri aikajaksolle kuin alkuperäinen toiminto. Keskeinen ajatus on, että yh-
den kohteen monistaminen ratkaisee ongelman mahdollistamalla uudenlaisen toiminnon 
sekä uudenlaiset ominaisuudet. (Sickafus 1997, s. 237.) 

Muuntamisella puolestaan tarkoitetaan jonkin ominaisuuden muuntamista toiseksi 
ominaisuudeksi. Muunnosprosessissa (kuva 4.9.) muuntajan tehtävänä on toteuttaa jokin 
toiminto, joka saa aikaan kohteen ominaisuuden muutoksen toiseksi ominaisuudeksi. 
Esimerkki muunnosprosessista on elohopealämpömittari, jossa lämpötilan muutos saa 
aikaan muutoksen elohopean tilavuuteen. (Sickafus 1997, s. 244–245.) 
 
 
 
 
 
Kuva 4.9. Muunnosprosessi, jossa ominaisuus A muunnetaan muuntajan tuottaman 
toiminnon avulla ominaisuudeksi B (Sickafus 1997, s. 244). 
 

Syöte 
Ominaisuus A 

Muuntaja 
Toiminto 

Lopputulos 
Ominaisuus B 
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Ratkaisumenetelmiä sovellettaessa tarkastelua kannattaa tehdä positiiviseen ja nega-
tiiviseen suuntaan, sillä ratkaisu saattaa löytyä odottamattomasta ja päinvastaisesta 
suunnasta. Taulukossa 4.2. on esitetty peruskonsepteja, joiden avulla voi lähestyä kaik-
kia ratkaisumenetelmiä (ainutlaatuisuus, ulottuvuus, jakaminen, monistaminen ja muun-
taminen) ja niiden avulla löydettyjä ominaisuuksia eri suunnista. Esimerkiksi ajallista 
ainutlaatuisuutta voi kasvattaa, muunnella, kontrolloida, keskittää, poistaa. (Sickafus 
1997, s. 241.) 

 
Taulukko 4.2. Peruskonsepteja ratkaisuvaihtoehtojen lähestymiseen  

(Sickafus 1997, s.241). 
Positiivinen vaikutus Negatiivinen vaikutus 

Lisätä Poistaa 
Kasvattaa Vähentää 
Muunnella Kontrolloida 

Yhdistää Erottaa 
Yksinkertaistaa Monimutkaistaa 

Pienentää Suurentaa 
Keskittää Jakaa 
Kannattaa Kieltää 

 
Sickafuksen (1997, s. 226) mukaan ratkaisutekniikat eivät ole täysin erillään toisis-

taan, vaan voivat käsitellä toistensa kanssa päällekkäisiä aihealueita. Eri ratkaisuteknii-
koilla on myös mahdollista päätyä samaan ratkaisuun. Ongelmanratkaisumenetelmien 
väitetään olevan kuitenkin perinteisen TRIZ:n menetelmiä yksinkertaisempia. Ne pyrki-
vät käsitteellistämään ja yleistämään systeemin toimintaa kohteiden, ominaisuuksien ja 
toimintojen kautta. Tekniikat muistuttavat TRIZ:n Innovatiivisia periaatteita ja Standar-
diratkaisuja. 

4.4 Menetelmän käyttäminen 

Tyypillisesti USIT:n työkaluilla ratkaistavat ongelmat liittyvät jonkun teknisen systee-
min komponentin, suorituskyvyn tai prosessin parantamiseen. Menetelmää on sovellettu 
Ford-yhtiössä maailmanlaajuisesti ongelmiin, jotka liittyvät takuuseen, tuoteparannuk-
siin, valmistukseen ynnä muuhun. Menetelmää voidaan soveltaa missä tahansa tuoteke-
hityksen tai tuotantoprosessin vaiheessa, mutta se soveltuu erityisesti uuden innovaa-
tiotarpeen ratkaisemiseen tai olemassa olevan tuotteen paranteluun. (Sickafus 1997, s. 
48; Sickafus 1998.)  

Kaikkien USIT-menetelmän vaiheiden kerrotaan olevan helposti omaksuttavissa, 
mutta erityisesti Partikkelimenetelmä on myös aloittelijoiden helppo omaksua. Partikke-
limenetelmä soveltuu uuden innovaatiotarpeen ratkaisemiseen esimerkiksi tilanteessa, 
jossa ongelman ratkaisemiseksi ei ole kehitetty vielä mitään teknistä systeemiä. Closed 
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World -menetelmän hallitseminen vaatii jo enemmän koulutusta. CW-menetelmä sovel-
tuu parhaiten tilanteeseen, jossa halutaan parantaa tai muuttaa jo olemassa olevaa tuotet-
ta, jolloin suunnittelua rajoittaa tuotteen asettamat vaatimukset. (Nakagawa 2000.) 

USIT:n mukaisen ongelman analysoinnin sekä viiden ratkaisutekniikan hallitsemi-
seksi kehotetaan perehtymään ongelmiin, joita tekniikoiden avulla on jo ratkottu. Tutus-
tumalla esimerkkitapauksiin, pystyy paremmin ymmärtämään ajattelutavan kunkin rat-
kaisutekniikan taustalla. Taustatutkimuksen jälkeen, USIT-menetelmää oppii parhaiten 
soveltamalla sitä itse oikeaan, tekniseen ongelmaan. Ongelmanratkaisuprosessia ja pro-
sessin aikana kehitettyjä ratkaisukonsepteja on hyvä arvioida kriittisesti ja kehittää pro-
sessia seuraavaa kertaa varten. (Nakagawa 2000.)  

Mikäli USIT:n menetelmiä haluaa soveltaa ryhmässä oikeisiin tuotekehitysongel-
miin, suositellaan ryhmän koostuvan USIT asiantuntijasta/asiantuntijoista ja teknisistä 
asiantuntijoista/insinööreistä, joita ongelma koskettaa. Ongelmanratkaisun tulokset hei-
jastavat ratkaisutekniikan lisäksi, ratkaisijoiden tieteellisen ja teknologisen taustan sy-
vyyttä. Mikäli USIT-menetelmää haluaa soveltaa esimerkiksi opiskelijoiden kanssa, 
tulee ongelmanratkaisuprosessiin varata huomattavasti enemmän aikaa. Määritelmien 
omaksumiseen ja teknisen tiedon hankintaan menee yleensä enemmän aikaa. Tällöin 
tulee myös huomioida, että ratkaisuista ei välttämättä tule niin syvällisiä kuin asiantunti-
jaryhmän kanssa. (Nakagawa 1999a; Nakagawa 2001a.)   

Nakagawa on opettanut USIT-menetelmää insinööreille, kahden ja kolmen päivän 
mittaisissa USIT-koulutuksissa. Koulutusseminaarit on pidetty niin sisäisinä kuin avoi-
mina, useiden eri yritysten osanottajien tilaisuuksina. Sisältö on ollut molemmissa tapa-
uksissa kutakuinkin sama. Koulutuksessa on käyty läpi rinnakkaisia ryhmäharjoituksia, 
oikeiden ongelmien ratkomiseksi USIT:n avulla. Tyypillisesti osallistujat ovat tehneet 
ongelmanratkaisua 4  7 hengen ryhmässä. (Nakagawa 2007.) 

Kaksipäiväisen koulutuksen sisältö on kuvattu taulukossa 4.3. Koulutuksessa vuo-
rottelevat luennot, ryhmätyö, tulosten esittely ja keskustelu. Luennot toimivat johdatuk-
sena ja ohjeistuksena ongelmanratkaisuprosessin kuhunkin vaiheeseen. Ongelmat ja 
saavutetut tulokset esitellään kaikille osallistujille, jotta kaikki ovat tietoisia minkälaisia 
ongelmia ryhmät ratkovat ja mitä ratkaisuja he ovat kehittäneet. Työskentelyssä ja tulos-
ten esittelyssä käytetään apuna muun muassa tussitauluja ja post-it -lappuja, joiden avul-
la tulokset esitetään kirjoittaen, piirtäen ja suullisesti selittäen. (Nakagawa 2007.) 
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Taulukko 4.3. TRIZ/USIT koulutuksen kahden päivän ohjelmarunko (Nakagawa 2007). 
Luento Toimintaa 

 
Kellonaika 1. Päivä 2. Päivä 
9-10  (L4) Ideaalisysteemin analysointi 
10-11 Esittäytyminen  Ryhmätyötä 

(L1) Johdatus TRIZ:n ja USIT:n 
toimintaan 

11-12 (L1) Johdatus TRIZ:n ja USIT:n 
toimintaan 

Tulosten esittely ja keskustelua 
(L5) Ratkaisun luominen 

12-13 Lounas   Lounas 
13-14 Ongelmien esittely  Ryhmätyötä 
14-15 (L2) Ongelman määrittely Tulosten esittely ja keskustelua 
15-16 Ryhmätyötä  Ryhmätyötä 
16-17 Tulosten esittely ja keskustelua Tulosten esittely ja keskustelua 
17-18 (L3) Nykyisen systeemin  

Analysointi 
(L6) Menetelmän edistäminen  
teollisuudessa 
Yleistä keskustelua 

18-19 Ryhmätyötä 
Tulosten esittely ja keskustelua 

 

 
Lyhyet esimerkit ja tapaustutkimukset ovat tarpeellisia, jotta osallistujat saadaan 

ymmärtämään ja motivoitumaan paremmin. Osallistujat odottavat erityisesti esimerkke-
jä omalta alalta, mutta usein selkeät, yksinkertaiset ja tuoreet esimerkit ovat hyödylli-
simpiä. Kouluttaja on menetelmän asiantuntija, mutta myöskään hän ei tiedä ratkaisuja 
käsiteltäviin ongelmiin. Vaikka kouluttaja voi neuvoa osallistujia ajattelemaan USIT:sti, 
hän ei pysty ratkaisemaan ongelmia muiden puolesta. Kaksi päiväsen koulutuksen lo-
puksi (taulukko 4.3.), kukin ryhmä päätyy yleensä 30  50 ratkaisuideaan, jotka tiivisty-
vät 5  10 ratkaisukonseptiin. Kaikki osallistujat ymmärtävät kuinka kolme ryhmää ana-
lysoivat ongelman ja loivat ratkaisukonseptit USIT-prosessin ohjaamana. (Nakagawa 
2007.) 

USIT-menetelmän esiastetta SIT-menetelmää on koulutettu yrityksissä siten, että 
SIT-koulutetut asiantuntijat ovat vierailleet asiakkaan luona yrityksissä soveltamassa 
menetelmää tuotekehityshenkilökunnan kanssa. SIT-asiantuntijasta ja yrityksen tuote-
kehittäjistä muodostuva SIT-tiimi on käsitellyt oikeita ongelmia, yleistänyt ne, analy-
soinut ja pyrkinyt löytämään nopeasti useita konseptiratkaisuja ongelmiin. Asiakkaiden 
avulla kehitetyistä konsepteista on valittu sopivimmat jatkokehitykseen ja arviointiin. 
Tämän jälkeen asiakas on arvioinut ratkaisukonseptit ja tehnyt myöhemmän kehitys-
työn. (Sickafus 1998.) 
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SIT-asiantuntija pitää prosessin aikana kolme tai neljä kahden tunnin ryhmätapaa-
mista asiakkaan kanssa, jolloin määritellään ongelma, koulutetaan tiimi, sovelletaan 
SIT-prosessia ja tuotetaan ratkaisuja. Asiakkaiden osallistuminen on jatkuvaa koko pro-
sessin läpi ja siihen kuuluu myös loppuraportin luonnostelu asiakkaan johdolle. Loppu-
raportin kanssa asiakkaalle jätetään arviointikaavake kunkin ratkaisukonseptin kriittistä 
arvostelua varten. Arviointikaavakkeessa konseptit on jaoteltu kehitettäviin, hyllytettä-
viin ja kokonaan hylättäviin konsepteihin. SIT-tiimin toimintaa arvioitaessa ei korostu 
luotujen ideoiden määrä vaan ne konseptit, jotka johtivat lopulliseen tuotteeseen, mikäli 
niitä kehitettiin. (Sickafus 1998.) 

Yrityksen tuotekehitysprosessi ja ongelmanratkaisu SIT-menetelmän avulla, mukai-
lee seuraavia vaiheita: 

 SIT-tiimi muodostuu SIT-asiantuntijasta ja teknisistä asiantuntijoista (asiakkaan 
edustajia) 

 SIT-tiimi soveltaa menetelmää ja luo konseptiratkaisut 
 Konseptit annetaan asiakkaan arvioitavaksi ja suodatettavaksi 
 Jatkokehittelyyn valittujen konseptien teknistä toteutettavuutta ja kustannuksia 

arvioidaan 
 Valittujen konseptien prototyypin suunnittelu ja valmistus (yleensä 1-2 konsep-

tia) 
 Testaus ja todentaminen 
 Pelkistys yhteen konseptiin 
 Tuotettavuuden vahvistaminen 
 Tuotteen valmistaminen (Sickafus 1998.) 

 
SIT ja USIT on suunnattu ensisijaisesti niille, jotka ovat kiinnostuneet ongelmanrat-

kaisuprosessista ja sen kehittämisestä tehokkaammaksi. USIT ei tarjoa valmiita ratkai-
suja ongelmiin, vaan kuten kaikissa TRIZ:n mukaisissa menetelmissä, ongelmanrat-
kaisijoiden on itse löydettävä ratkaisut. (Sickafus 1997, s.37.) Nakagawa (2000) sanoo 
USIT:n tarjoavan käytännönläheisen toimintatavan ongelmanratkaisuun, jossa ratkaisu-
tekniikat, käsitteet ja prosessit on selkeästi määritelty ja helposti omaksuttavissa. USIT-
menetelmä perustuu ajattelutavan omaksumiseen, eikä siinä käytetä käsikirjoja tai tieto-
koneohjelmia. Menetelmän osat soveltuvat hyvin ryhmätyöskentelyyn. (Nakagawa 
2000.) 
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5 DIRECTED EVOLUTION 

5.1 Teoreettiset lähtökohdat 

Directed Evolution (DE) on TRIZ-teoriaan pohjautuva systemaattinen prosessi, joka 
tähtää tarkasteltavan systeemin tulevien sukupolvien ennakointiin. DE:n esiaste on syn-
tynyt 1950-luvulla, kun teknologioiden kehitystä ennakoiva Technological Forecasting 
(TF) sai alkunsa. Menetelmä hyödynsi esimerkiksi ekstrapolointia, morfologista mallia, 
Delfoi-metodia ja monia muita todennäköisyysmallintamiseen kytkeytyviä työkaluja. 
1970-luvulla menetelmästä alettiin käyttää nimeä TRIZ Technological Forecasting, kun 
siihen yhdistettiin tarkoin valikoituja TRIZ:n työkaluja, helpottamaan ideoiden kehittä-
mistä. Menetelmään kuuluu kehityslakeja ja -linjoja (Patterns and Lines of Evolution), 
jotka ovat sovelluksia TRIZ:n teknisen systeemin kehityslaeista (Laws of Technical 
System Evolution). (Zlotin & Zusman 2001, s. 19.) 

1990-luvun puolivälissä menetelmä sai nimekseen Directed Evolution ja siitä muo-
toutui systemaattinen lähestymistapa potentiaalisten kehityssuuntausten tunnistamiseen. 
DE ei rajoitu pelkästään teknisten systeemien tarkasteluun, vaan sitä voidaan käyttää 
muun muassa tuotteiden, palveluiden, prosessien, teknologioiden, organisaatioiden, 
markkinoiden ja yhteisöjen kehityksen ennakointiin. Menetelmä pyrkii vastaamaan ky-
symykseen: ”Mitkä kehityssuuntaukset tulisi valita tunnistettujen kehityssuuntausten 
joukosta, jotta systeemin kehitys olisi voitokasta?”. DE tarjoaa tuotekehitykseen strate-
gisen päätöksentekoprosessin, joka perustuu kehityslakien ja -linjojen pohjalta luotuihin 
kehityssuuntauksiin. Prosessi johtaa yhden tai useamman kehityssuunnitelman toteutuk-
seen. (Zlotin & Zusman 2001, s. 20.) 

DE-menetelmän kehittäjänä vuosikymmenten ajan ovat toimineet Boris Zlotin, Alla 
Zusman sekä heidän perustamansa Ideation International Inc -yrityksen tutkimusryhmä. 
DE on osa laajempaa I-TRIZ-metodologiaa, jota Ideation International on kehittänyt 
vuosikymmenten kuluessa. Muita I-TRIZ:n osia ovat ennakoivaan virheiden määrityk-
seen ja analysointiin tähtäävä Anticipatory Failure Determination (AFD), vaikeiden 
teknisten ongelmien ratkaisuun tarkoitettu Inventive Problem Solving (IPS) sekä aineet-
toman omaisuuden hallintaa tehostava Control of Intellectual Property (CIP) (Zlotin & 
Zusman 2001, s. 2; Zlotin & Zusman 2009.) 

5.2 Directed Evolution verrattuna yleiseen TRIZ-teoriaan 

Kokonaisuutena DE-prosessi perustuu teknologioiden kehitystä ennakoivaan Technolo-
gical Forecasting -menetelmään. DE-menetelmään kuuluvat työkalut sisältävät kuiten-
kin useita yhtymäkohtia TRIZ:n teoriaan sekä klassisen TRIZ:n työkaluihin. DE-
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menetelmässä ristiriitoja ja ongelmia käsitteellistetään ongelma- ja ristiriitalausekkeiden 
avulla, kuten TRIZ:n yleisessä ongelmaratkaisumallissa (luku 3.2, kuva 3.2.). Menetel-
mässä ei kuitenkaan korosteta niin paljon abstraktin tason ongelmanratkaisua, vaan kon-
septiratkaisuja voi syntyä missä vaiheessa tahansa.  

Altshuller et al. (2000) ovat todenneet, että tekniset systeemit eivät kehity sattuman-
varaisesti, vaan niiden kehityksen on havaittu mukailevan tiettyjä teknisiä säännönmu-
kaisuuksia. Altshullerin tutkimusryhmä määritteli aikoinaan kahdeksan teknisen sys-
teemin kehityslakia, joiden mukaan tekniset systeemit muuntuvat tuotteen sukupolvien 
kehittyessä. Zlotin & Zusman ovat jatkaneet tutkimustyötä Altshullerin jälkeen ja ryh-
mitelleet kaksitoista kehityslakeihin pohjautuvaa kehitysmallia sekä yli 460 kehityslin-
jaa. (Zlotin et al. 2010.) 

Kehityslakien lisäksi DE-prosessiin kuuluu Klassiseen TRIZ:iin pohjautuva, luovan 
ongelmanratkaisun -työkalu (Inventive Problem Solving, IPS). IPS-työkaluun kuuluu 
ongelmanratkaisun ja koko systeemin tarkastelu eri näkökulmista: systeemin ylä- ja 
alatasolla, menneisyydessä ja tulevaisuudessa, sekä syy-seuraussuhteiden, syöttöjen ja 
ulostulojen mukaan. IPS:n systeemi-, aika- ja prosessitarkastelu on hyvin samankaltai-
nen Klassisen TRIZ:n mukaisen systeemitarkastelun kanssa. Lisäksi työkalu sisältää 
systeemin ideaaliratkaisun sekä systeemissä esiintyvien ristiriitojen kuvailua ja työstä-
mistä. Ideaaliratkaisun tavoittelu ja ristiriitojen ratkaiseminen ovat keskeisessä osassa 
TRIZ:n yleisessä teoriassa. 

5.3 Kehitysprosessin kuvaus 

DE-kehitysprosessi muodostuu viidestä päävaiheesta, joiden suorittamiseen on olemassa 
useita erilaisia tekniikoita, algoritmeja, tietokantoja ja tietokoneohjelmia. Kuvassa 5.1. 
esitetyn DE-kehitysprosessin vaiheet ovat: 

1. Historiatiedon kerääminen 
2. DE-vianmääritys 
3. Ideoiden yhdisteleminen 
4. Päätöksenteon tukeminen 
5. Kehitysprosessin tukeminen 

 
Kukin prosessin vaihe on merkattu kuvaan 5.1. oranssilla ympyrällä sekä mustaan 

laatikkoon kirjoitetuilla kuvauksilla. Jokaisessa vaiheessa on käytössä erilaisia systee-
min analysointiin ja ongelmanratkaisuun tarkoitettuja työkaluja, joita prosessissa sovel-
letaan. Kunkin vaiheen työkalut on esitetty kuvan mustissa laatikoissa. Kuvan siniset 
nuolet kuvastavat prosessin etenemissuuntia. Prosessi suuntautuu systeemin nykytilasta 
ensin menneiden kehitysvaiheiden tarkasteluun, minkä jälkeen huomio kiinnitetään vas-
ta tulevaisuuden konseptien kehittämiseen ja toteuttamiseen. 
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Prosessin ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan

ninen, sosiaalinen tai organisatorinen systeemi)
verrata systee
suunnitellaan systeemin pitkän ja lyhyen aikavälin kehitystavoitteet sekä muotoillaan 
kaikki ongelmat ja esteet, jotka systeemistä pitää poistaa kehityksen toteutumiseksi. 
(Zlotin & Zusman 2001, s. 

Kolmannessa vaiheessa luodaan ideoita systeemin siirtämiseksi seuraavalle kehity
tasolle. Neljännessä vaiheessa kehitetyt ideat yhdistetään erilaisiksi konsepteiksi ja keh
tysskenaarioiksi, joita arvioidaan ja verrataan asetettuihin kehitystavoitteisiin. Par
kehitysskenaariot tai 
toimintasuunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan prosessin viidennessä vaiheessa. Vi
des eli viimeinen vaihe on toteutusvaihe, jolloin suunnitelmat viedään käytä
malla pyritään tarkastelemaan ja ennakoimaan koko ajan systeemin ja ympäristön yllä
täviä muutoksia ja poikkeamia, joiden mukaan päivitetään myös tuotteen kehitysskena
rioita. (Zlotin & Zusman 2001, s. 

5.3.1 Vaihe 1: Historiatiedon kerääminen

DE-prosessin ensimmäisessä vaiheessa kerätään
teen liittyvää

Menneisyys

Kuva 5.1

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan
ninen, sosiaalinen tai organisatorinen systeemi)

systeemin kehitystä yleisiin
suunnitellaan systeemin pitkän ja lyhyen aikavälin kehitystavoitteet sekä muotoillaan 
kaikki ongelmat ja esteet, jotka systeemistä pitää poistaa kehityksen toteutumiseksi. 
(Zlotin & Zusman 2001, s. 

lmannessa vaiheessa luodaan ideoita systeemin siirtämiseksi seuraavalle kehity
tasolle. Neljännessä vaiheessa kehitetyt ideat yhdistetään erilaisiksi konsepteiksi ja keh
tysskenaarioiksi, joita arvioidaan ja verrataan asetettuihin kehitystavoitteisiin. Par
kehitysskenaariot tai 
toimintasuunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan prosessin viidennessä vaiheessa. Vi
des eli viimeinen vaihe on toteutusvaihe, jolloin suunnitelmat viedään käytä
malla pyritään tarkastelemaan ja ennakoimaan koko ajan systeemin ja ympäristön yllä
täviä muutoksia ja poikkeamia, joiden mukaan päivitetään myös tuotteen kehitysskena
rioita. (Zlotin & Zusman 2001, s. 

Vaihe 1: Historiatiedon kerääminen

prosessin ensimmäisessä vaiheessa kerätään
teen liittyvää aineistoa

1. Historiatiedon ker

DE-kysely
DE vika
DE ongelman muotoilu

Menneisyys 

2. DE
Kehitysresurssien analysointi
S-käyrä analyysi
Kehityslait ja 
DE vikaennuste

.1. Kaaviokuva Directed Evolution 
 (mukaillen Zlotin & Zusman 2001, s.21).

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan
ninen, sosiaalinen tai organisatorinen systeemi)

min kehitystä yleisiin
suunnitellaan systeemin pitkän ja lyhyen aikavälin kehitystavoitteet sekä muotoillaan 
kaikki ongelmat ja esteet, jotka systeemistä pitää poistaa kehityksen toteutumiseksi. 
(Zlotin & Zusman 2001, s. 22  24.) 

lmannessa vaiheessa luodaan ideoita systeemin siirtämiseksi seuraavalle kehity
tasolle. Neljännessä vaiheessa kehitetyt ideat yhdistetään erilaisiksi konsepteiksi ja keh
tysskenaarioiksi, joita arvioidaan ja verrataan asetettuihin kehitystavoitteisiin. Par
kehitysskenaariot tai -konseptit valitaan toteutettavaksi ja valinnan pohjalta kehitetään 
toimintasuunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan prosessin viidennessä vaiheessa. Vi
des eli viimeinen vaihe on toteutusvaihe, jolloin suunnitelmat viedään käytä
malla pyritään tarkastelemaan ja ennakoimaan koko ajan systeemin ja ympäristön yllä
täviä muutoksia ja poikkeamia, joiden mukaan päivitetään myös tuotteen kehitysskena
rioita. (Zlotin & Zusman 2001, s. 

Vaihe 1: Historiatiedon kerääminen

prosessin ensimmäisessä vaiheessa kerätään
toa. Tavoitteena

1. Historiatiedon ker

kysely 
DE vika-analyysi

ngelman muotoilu

1 

2 

2. DE-vianmääritys
Kehitysresurssien analysointi

analyysi 
Kehityslait ja -linjat

vikaennuste 

Kaaviokuva Directed Evolution 
(mukaillen Zlotin & Zusman 2001, s.21).

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan
ninen, sosiaalinen tai organisatorinen systeemi)

min kehitystä yleisiin kehitys
suunnitellaan systeemin pitkän ja lyhyen aikavälin kehitystavoitteet sekä muotoillaan 
kaikki ongelmat ja esteet, jotka systeemistä pitää poistaa kehityksen toteutumiseksi. 

24.)  
lmannessa vaiheessa luodaan ideoita systeemin siirtämiseksi seuraavalle kehity

tasolle. Neljännessä vaiheessa kehitetyt ideat yhdistetään erilaisiksi konsepteiksi ja keh
tysskenaarioiksi, joita arvioidaan ja verrataan asetettuihin kehitystavoitteisiin. Par

konseptit valitaan toteutettavaksi ja valinnan pohjalta kehitetään 
toimintasuunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan prosessin viidennessä vaiheessa. Vi
des eli viimeinen vaihe on toteutusvaihe, jolloin suunnitelmat viedään käytä
malla pyritään tarkastelemaan ja ennakoimaan koko ajan systeemin ja ympäristön yllä
täviä muutoksia ja poikkeamia, joiden mukaan päivitetään myös tuotteen kehitysskena
rioita. (Zlotin & Zusman 2001, s. 26  31.) 
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minta ja aikaisempi kehitys, paljastaa positiiviset ja negatiiviset trendit systeemin kehi-
tyksessä sekä verrata havaittuja trendejä yleisiin kehityslakeihin ja -linjoihin kehitys-
poikkeamien ja -häiriöiden tunnistamiseksi. Ensimmäisen vaiheen työkalujen avulla 
listataan kehitystapahtumat ja laaditaan syy-seuraus -kaavio systeemissä ilmenevistä 
ongelmista. (Zlotin & Zusman 2001, s. 22  23.)  

Tiedon keräämiseen ja jäsentelemiseen prosessi tarjoaa DE-työkaluja nimeltä: DE-
kysely, DE vika-analyysi sekä DE ongelman muotoilu. Tietoa voidaan kerätä myös 
esimerkiksi tekemällä patenttianalyyseja, haastattelemalla asiantuntijoita sekä tutkimalla 
kirjallisuutta ja nettilähteitä. DE-kysely esittää apukysymyksiä tarkasteltavan systeemin 
rakenteen, toiminnan, kehitysresurssien, markkinoiden ja organisaation kehityksestä. 
Kyselyn avulla voi tarkastella esimerkiksi systeemin kehityksen aikana ilmenneitä on-
gelmia sekä suurimpia keksintöjä ja parannuksia. (Zlotin & Zusman 2001, s. 23  24.)  

DE vika-analyysin tekeminen on valinnainen vaihe, jota voidaan käyttää mikäli sys-
teemisissä esiintyvistä hyödyllisistä ja haitallisista ilmiöistä tarvitaan lisätietoa. Vika-
analyysi auttaa ongelman ja siihen vaikuttavien olosuhteiden tunnistamisessa. Työkalu 
kääntää ongelman toisinpäin, tutkimalla miten ongelma saataisiin muodostettua itse. 
Vika-analyysissä pyritään esimerkiksi kuvailemaan ilmiötä apulausekkeen avulla: Ku-
vaile ilmiö [kuvaile haitta] joka aiheutuu vallitsevista olosuhteista [kuvaile olosuhteet, 
jotka aiheuttavat haitan ja/tai seuraavat sitä]. Kuvailun jälkeen keksi keino tuottaa il-
miö kehittämällä/etsimällä menetelmä, jonka avulla tarkasteltava ongelma voidaan tar-
koituksellisesti tuottaa. Vika-analyysi kehottaa myös tutkimaan, miten haitan aiheutta-
vaa ilmiötä käytetään hyödyksi jossain toisessa ympäristössä/olosuhteissa. Lopuksi ana-
lyysityökalu tarkastelee haittavaikutuksien juurisyitä. (Zlotin & Zusman 2001, s. 23, 
50.) 

Tiedon keräämisen ja vika-anlyysin jälkeen muodostetaan ongelmalauseke DE on-
gelman muotoilu -työkalun avulla. Työkalu on analyyttinen tekniikka, joka perustuu 
TRIZ:n mukaiseen systeemilähestymistapaan. Tavoitteena on koota ongelmanrat-
kaisijoiden keräämää tietoa ja esittää se graafisena ongelmakaaviona. Kaavion avulla 
saadaan esitettyä syy-seuraussuhteita systeemin osien, osakokonaisuuksien ja ympäris-
tön välillä yksinkertaisessa, kaaviomaisessa muodossa. (Zlotin & Zusman 2001, s. 23  
24.) 

Ongelman analysoinnissa on kaksi vaihetta: kaavion laatiminen ja ongelmalausek-
keiden muodostaminen. Kaavio rakentuu toiminnoista, jotka ovat toimintaa, parametreja 
tai mitä tahansa tekijöitä, joiden voidaan katsoa vaikuttavan tarkasteltavaan tilanteeseen. 
Toimintojen välillä on linkkejä, jotka yhdistävät kaksi toimintoa kuvastaen niiden välis-
tä syy-seuraussuhdetta. Toiminnot voivat olla joko hyödyllisiä tai haitallisia ja niiden 
välinen yhteys voi olla hyödyllisen tai haitallisen toiminnon tuottavaa tai ehkäisevää. 
Erilaisia toimintoja ja linkkejä kuvataan erivärisillä laatikoilla ja nuolilla. (kuva 5.2.) 
(Zlotin & Zusman 2001, s. 51.) 
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 Hyödyllisten toimintojen kehitys 
 Haitallisten toimintojen karsiminen 
 Sovellusten kehittäminen 
 Integroinnin/rakenteiden lisääminen 
 Dynaamisuuden ja hallinnan lisääminen 
 Yhteensopivuuden/epäyhteensopivuuden kehittäminen 
 Resurssien hyödyntäminen 
 Ristiriitojen kehittäminen 
 Systeemin sisäisten prosessien kehittäminen 
 Kenttien hyödyntäminen 
 Eri tasojen kehitys 
 Muutokset ihmisosallisuudessa (Ideation International 2012; Zlotin & Zusman 

2001, s. 26.) 
 

Tarkasteltaessa systeemiä ja sen kilpailijoita, tulisi huomioida ensin menneet kehi-
tysaskeleet ja tarkastella kuinka ne sopivat kunkin kehityslain alle. Tämän jälkeen tar-
kastellaan voidaanko kehityslakien ja -linjojen tarjoamia ohjeita soveltaa systeemin siir-
tämiseksi uudelle tasolle. Kaikki kehityslait tulisi siis käydä läpi ja tarkastaa niiden so-
veltuminen tarkasteltavan systeemin käsittelemiseen. (Zlotin & Zusman 2001, s. 36.) 

Kaikkia kehityslakeja ei, suuren määrän vuoksi, lähdetä esittelemään tässä työssä 
kovin yksityiskohtaisesti, mutta nostetaan esiin muutama esimerkki. DE-prosessin ete-
nemisen kannalta, on ristiriitojen kehittämiseen tarkoitettua kehityslakia hyvä soveltaa 
melko alkupäässä. Kehityslaki tarjoaa työkaluja ristiriitalauseiden muodostamiseen, 
hyödyntäen seuraavanlaisia kaavoja: 
”Hyödyllisen toiminnon <täydennä tähän> tulisi toteutua, koska <täydennä tähän>, ja 
ei tulisi toteutua koska <täydennä tähän>.” 
”Ominaisuuden <täydennä tähän> tulisi olla suuri, koska <täydennä tähän> ja tulisi 
olla pieni, koska <täydennä tähän>.” (Zlotin & Zusman 2001, s. 38.) 

Ristiriitalausekkeiden muodostamisen jälkeen, työkalu tarjoaa ristiriitojen ratkaisu-
välineeksi Classical TRIZ:n pohjalta kehittyneitä erotussääntöjä, kuten esimerkiksi: 
vastakkaisten vaatimusten erottamista tilassa ja ajassa. Työkalu ei analysoi tai vertaile 
ristiriitalausekkeita keskenään, joten DE-menetelmän soveltajat joutuvat päättämään 
ristiriidoista ratkaistavaksi valittavat ongelmat intuition perusteella. Tällöin voidaan 
helposti valita väärä ongelma ratkaistavaksi.  (Zlotin & Zusman 2001, s. 38.) 

Yksi DE:n kehityslaeista tutkii resurssien hyödyntämistä. Tekniikassa käytetään hy-
väksi aikaisemmin kehitysresurssien analysointia varten täydennettyä kysymyslistaa. 
Resurssien parempaa hyödyntämistä varten, listattuja resursseja ryhmitellään ja muoka-
taan eri tavoin. Resursseja voidaan koota yhteen, keskittää, yhdistellä ja muuntaa fysi-
kaalisesti ja/tai kemiallisesti. Tällä tavalla resursseille saatetaan löytää uusia käyttötar-
koituksia tai aikaisemmin huomaamatta jääneet resurssit saadaan kytkettyä mukaan sys-
teemin toimintaan. (Zlotin & Zusman 2001, s. 38.) 
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Tarkasteltavaa systeemiä voidaan kehittää myös lisäämällä tai vähentämällä ele-
menttien yhteensopivuutta tai epäyhteensopivuutta kehityslain mukaisesti. Tarkastelua 
voidaan tehdä sovittamalla yhteen systeemin parametreja, esimerkiksi systeemin raken-
teeseen, mittasuhteisiin, massaan, materiaaleihin, fysikaalisiin ja kemiallisiin ominai-
suuksiin liittyviä tekijöitä. Lisäksi voidaan tarkastella esimerkiksi systeemin kestävyyt-
tä, luotettavuutta, toimintorytmiä, sähköisiä ja magneettisia ominaisuuksia. Ominai-
suuksista voidaan tehdä yhtä suuria, suhteellisia ja keskenään riippuvia tai erilaisia, it-
senäisiä ja vastakkaisia. Lisäksi voidaan kehittää systeemin osien hallittavuutta, eli teh-
dä ominaisuuksista tilanteen mukaan säädettäviä. (Zlotin & Zusman 2001, s. 40.) 

Koneiden ja laitteiden automatisointi on ollut kehitystä ajava tekijä monella teolli-
suuden alalla. Yksi kehityslaeista tähtää ihmisosallisuuden vähentämiseen systeemin 
toiminnassa. Tavoitteena on korvata ihminen koneella tai laitteella tekemällä toimin-
noista mahdollisimman yksinkertaisia ja mekaanisia, hyödyntämällä tekoälyä tai avus-
tamalla ihmistä automatisoiduilla toiminnoilla, esimerkiksi tarkkuutta ja nopeutta vaati-
vissa toiminnoissa. (Zlotin & Zusman 2001, s. 42.) 

Ihmistoimintoja voidaan korvata käyttämällä mekaanisen energian muuntajia, akku-
ja tai käyttämällä erilaisia voiman- ja energianlähteitä, esimerkiksi tuuli, vesi, höyry, 
kemikaalit ja sähkö. Systeemin ohjaus voidaan myös toteuttaa ilman ihmistyövoimaa 
käyttämällä esimerkiksi työkaluja systeemin ohjaamiseen ja hallitsemiseen, sekä erilai-
sia laitteita komentokäskyjen välittämiseen ja tuottamiseen. Myös tiedon keräämisessä 
ja analysoimisessa voidaan käyttää koneita ja laitteita, kuten erilaisia antureita ja tieto-
koneohjelmia. (Zlotin & Zusman 2001, s. 42.) 

Kehityslakeja ja -linjoja voidaan soveltaa vapaassa järjestyksessä, iteroiden ja yhdis-
tellen. Lakien tarkasteluun kannattaa panostaa, sillä se on DE-prosessin päävaihe ja tar-
joaa paljon hyödyllisiä työkaluja ja näkökulmia ongelmanratkaisuun. Tavoitteena on, 
että kehityslakien tarkastelun jälkeen ongelmanratkaisijoilla on kasassa paljon erilaisia 
kehitys- ja ratkaisuideoita systeemin saattamiseksi uudelle tasolle. Tämän jälkeen voi-
daan DE-prosessin toisessa vaiheessa siirtyä sen viimeiseen osioon, eli tekemään DE-
vikaennustetta. (Zlotin & Zusman 2001, s. 42.) 

DE-vikaennuste pyrkii kuvailemaan kehitettäviä konseptiratkaisuja ja niiden toteu-
tusta uhkaavia vikoja tai uhkia. Työkalun avulla voi myös etsiä keinoja uhkien toteutu-
misen estämiseen. Tavoitteena on tutkia edellisissä vaiheissa kehitettyjä ratkaisuideoita 
ja muodostaa niistä ratkaisukonsepteja yksinkertaisen lausekkeen avulla: ”On olemassa 
konsepti [konseptin nimi ja lyhyt kuvaus], jonka tarkoituksena on [syy konseptin toteu-
tukseen]. On tarpeellista tuottaa kaikki mahdolliset ei-toivotut vaikutukset, joita voi 
ilmetä konseptin toteutuksen aikana.” Konseptikuvauksen jälkeen käydään läpi lisää 
kirjallisia vaiheita, joissa kuvaillaan konseptin toteutusta, varaudutaan häiriö- ja vikati-
lanteisiin, listataan keinoja välttää vikoja sekä mietitään miten systeemin suoritustasoa 
voitaisiin mitata. (Zlotin & Zusman 2001, s. 64.) 
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5.3.3 Vaihe 3: Ideoiden yhdisteleminen 

Vaiheessa kolme yhdistellään jo kehitettyjä ratkaisuideoita ja luodaan lisää uusia, jotta 
systeemi saadaan siirrettyä seuraavalle kehitystasolle. Vaikka vaiheessa kaksi on tarkas-
teltu kehityslakeja ja tuotettu sitä kautta paljon ratkaisuideoita, saattaa ideoiden toteu-
tukseen liittyä uusia, ratkaisemattomia ongelmia. Lisäksi voi olla, että kehityslakeja 
tarkastelemalla ei olekaan löydetty toteutettavaksi kelpaavia ratkaisuehdotuksia. Oli 
tilanne kumpi tahansa, ratkaisuja tulee ideoida lisää vaiheessa kolme. (Zlotin & Zusman 
2001, s. 26.) 

Vaiheessa kolme kehitettävät ideat voivat liittyä systeemin uusiin toimintoihin, so-
velluksiin ja markkinoihin, toimintojen uudelleenjärjestämiseen, vahingollisten tai ei-
toivottujen tapahtumien ehkäisemiseen, systeemin elinkaaren eri vaiheisiin tai systee-
min integroimiseen ylätason systeemin kanssa. Työskentely alkaa analysoimalla edelli-
sissä vaiheissa kehitetyt ideat ja muodostamalla niihin liittyviä toisen tason ongelmia. 
Mikäli edellisissä vaiheissa on syntynyt paljon ratkaisemattomia ongelmia, tulee ne ot-
taa uudelleentarkasteluun jäsentelemällä, järjestelemällä ja asettamalla ongelmat tärke-
ysjärjestykseen. (Zlotin & Zusman 2001, s. 26.) 

Ongelmien järjestelyn jälkeen voidaan ratkaisuprosessia jatkaa hyödyntämällä luo-
van ongelmanratkaisun työkalua (Inventive Problem Solving, IPS) sekä ideointiaivoriih-
tä. IPS:n soveltamiseen valitaan kerrallaan yksi ongelmatilanne, joka kuvataan lyhyesti 
ja tämän jälkeen analysoidaan ongelmaa valitusta näkökulmasta. Taulukossa 5.1. on 
esitetty ongelman analysointiin neljä eri näkökulmaa: systeemi, aika, syy-seuraus ja 
syöttö-ulostulo. Ongelmaa ja kutakin näistä neljästä näkökulmasta voidaan tarkastella 
prosessin eri vaiheissa, esimerkiksi ongelmanratkaisua voidaan tehdä systeemin ylä- tai 
alatasoilla, tai tarkastelemalla menneisyyden tai tulevaisuuden tapahtumia ja niiden syy-
seuraussuhteita. Taulukossa 5.1. on esitetty myös apukysymyksiä ongelmalausekkeen 
muokkaamiseen. Ongelmanratkaisua voidaan tehdä joko muokattuun tai alkuperäiseen 
ongelmalausekkeeseen liittyen. (Zlotin & Zusman 2001, s. 65.) 
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Taulukko 5.1. DE-prosessin mukainen työkalu ongelmalausekkeen muokkaamiseen 
(Zlotin & Zusman 2001, s. 65). 

Näkökulma Askel Muokattu ongelmalauseke 

Systeemi 

Askel kohti ylätason  
systeemiä 

Mitkä muutokset ylätason systeemissä 
saattavat ratkaista tilanteen? 

Askel kohti alatason  
systeemiä 

Mitkä muutokset alatason systeemissä 
saattavat ratkaista tilanteen? 

Aika 

Askel kohti menneisyyttä Mikä mennyt tapahtuma aiheuttaa on-
gelman? Onko tätä tapahtumaa mahdol-
lista muuttaa? 

Askel kohti tulevaisuutta Pohdi systeemin seuraavaa sukupolvea. 
Saadaanko ongelman ratkaistua vai ei? 

Syy-
seuraus 

Astu taaksepäin Onko ongelman aiheuttaja mahdollista 
poistaa? 

Astu eteenpäin Onko ongelmasta aiheutuneita ei-
toivottuja seurauksia mahdollista poistaa 
(tai kompensoida)? 

Syöttö-
ulostulo 
 

Astu taaksepäin Miksi syötteet aiheuttavat ongelman? 
Miten niitä voitaisiin muuttaa ongelman 
ehkäisemiseksi? 

Astu eteenpäin Miksi systeemistä tulee ulos haitallisia 
partikkeleita/lopputuotteita? Onko 
ulostuloa mahdollista muuttaa haitallisten 
ominaisuuksia  

 
Ongelmalausekkeen valinnan jälkeen muodostetaan ideaaliratkaisu tai -tilanne hyö-

dyntämällä seuraavia lausekkeita:  
”Kohde [kuvaile kohde] toimii itsestään saavuttaakseen tarvittavat hyödylliset tulokset 
[kuvaile tulokset]. Elementtiä [kuvaile elementti] joka tuottaa tarvittavat hyödylliset 
tulokset [kuvaile tulokset] ei enää tarvita.” 
”Elementti [kuvaile elementti] joka tuottaa haitallisen vaikutuksen [kuvaile haitallinen 
vaikutus] poistetaan systeemistä.” (Zlotin & Zusman 2001, s. 66.) 

Ideaalilausekkeita muodostettaessa ei kuulu miettiä vielä tilanteen toteutusta, vaan 
tavoitteena on kuvata ideaalitilanne, eli tavoiteltu tilanne, jossa ongelmaa ei ilmene. 
Ideaalilausekkeiden muodostamisen jälkeen voidaan systeemin kehitykseen soveltaa 
muutamia IPS-työkalun kuvailemia apulausekkeita ja käydä läpi systeemin vapaita re-
sursseja, jotka voivat auttaa ideaaliratkaisun toteuttamisessa. Myös systeemin toteutuk-
sesta syntyvät haitat ja ristiriidat tulee huomioida ja pyrkiä ratkaisemaan. Mikäli vaihei-
den aikana ei synny ratkaisuja ideaaliratkaisun toteuttamiseksi, voidaan pohtia myös 
kokonaan uuden systeemin toteuttamista. Tämä vaihtoehto tulee kuitenkin käsitellä vas-
ta viimeisenä. (Zlotin & Zusman 2001, s. 66–68.) 



48 
 

IPS-työkalun soveltamisen tuloksena saattaa syntyä lisää uusia ongelmia tai toisen 
tason ongelmia, jotka pitää ratkaista ennen kuin voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. 
IPS-prosessia voidaan toistaa niin monta kertaa kuin tarve vaatii ja haluttaessa palataan 
hakemaan ratkaisuja myös kehityslakien ja -linjojen avulla. Näiden lisäksi voidaan on-
gelmanratkaisua tehdä hyödyntämällä perinteistä ideointiaivoriihtä. (Zlotin & Zusman 
2001, s. 68.)  

Aivoriihi koostuu kahdesta peräkkäisestä vaiheesta, joita fasilitaattori ohjaa: ideoi-
den luominen ja arviointi. Valittuun ongelmalausekkeeseen liittyvää ideointia tehdään 
noin 5–15 minuuttia ryhmässä, dokumentoiden kaikki kehitetyt ideat. Ideointivaiheessa 
ei saa kritisoida tai arvioida ideoita, vaan tavoitteena on tuottaa määrällisesti mahdolli-
simman paljon erilaisia ideoita. Ideoiden luomisen jälkeen seuraa niiden arviointi, jotta 
saadaan tunnistettua parhaat ideat. Ideoiden arviointiin tulee käyttää aikaa vain 5–10 
minuuttia, esimerkiksi täydentäen lauseita: ”idea ei toimi, koska…”, ”idea ei ole kan-
nattava, koska…” ja ”idea saa aikaan haitallisen vaikutuksen…”. (Zlotin & Zusman 
2001, s. 69.) 

5.3.4 Vaihe 4: Päätöksenteon tukeminen 

Vaiheiden 1–3 aikana on verrattu tarkasteltavan systeemin historiaa kehityslakeihin ja -
linjoihin, arvioitu systeemin tulevia kehityssuuntauksia sekä tehty ongelmanratkaisua 
systeemin kehitystä haittaaviin ongelmiin ja ristiriitoihin liittyen. Neljännen vaiheen 
tavoitteena on valmistella kaikki tarvittava materiaali toteutettavien kehityssuuntien 
päättämiseksi. Tässä vaiheessa DE-prosessiin on hyvä ottaa mukaan kaikki yrityksen 
päätöksenteosta vastaavat henkilöt. (Zlotin & Zusman 2001, s. 29.) 

Mikäli ratkaisukonsepteja ei ole yhdistetty aikaisemmissa vaiheissa, tulee yhdenmu-
kaiset ideat yhdistää konsepteiksi, joista jokainen edustaa muunnosta systeemin kehi-
tyksestä. Konseptikehityksen jälkeen konseptit jaetaan eri luokkiin niiden yhteensopi-
vuuden ja sukupolven mukaan. Jaottelun perusteella rakennetaan mahdollisia kehityss-
kenaarioita, joille muodostetaan tavoitteet, strategia ja toimintasuunnitelma halutun ke-
hityksen aikaansaamiseksi. Skenaarioiden rakentamiseen kuuluu myös tarvittavien re-
surssien ja aineettoman omaisuuden suojan määrittäminen. Kehitettyjä strategioita ja 
toimintasuunnitelmia tarkastellaan koko ajan ja pyritään korjaamaan mahdollisten estei-
den ja häiriöiden välttämiseksi. (Zlotin & Zusman 2001, s. 29–30.) 

DE-prosessin tuloksena systeemin eri ajanjaksoille suunnitellaan useita erilaisia ke-
hitystavoitteita, joiden toteutuminen selviää vasta tarkasteltavan systeemin kehityksen 
myötä. Kehitetyt konseptit ja ratkaisuskenaariot luokitellaan usein aikajanalla lyhyen, 
keskipitkän ja pitkän aikavälin konsepteihin (kuva 5.4.). Toteutettavat konseptit valikoi-
tuvat ajan kuluessa, systeemin kehityksen kohdatessa niin sanottuja kriisejä. Kuvassa 
5.4. kehityksen kriisipisteet on merkattu mustina pisteinä, joiden välille piirretyt oranssit 
nuolet kuvaavat toteutuvia kehityskaaria. Mustat nuolet esittävät mahdollisia kehitys-
kaaria, jotka eivät ole toteutuneet. (Zlotin & Zusman 2009.) 

 
 



49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5.4. Systeemin kehitys eri aikaväleillä (Zlotin & Zusman 2009). 
 

Kriisipisteet ovat systeemin kehityksen käännöspisteitä, joihin vaikuttavat systeemin 
sisäiset asiat, kuten systeemin kehitysvaihe S-käyrällä, mutta myös ulkoiset asiat, kuten 
teknologioiden ja ympäröivien systeemien kehitys, lainsäädännön ja vallitsevien arvojen 
muutos, kilpailijoiden toiminta sekä asiakkaiden tarpeet. Systeemin kohdatessa kriisipis-
teen, on vaikea ennustaa mitä kehityskaarta systeemin kehitys lähtee noudattamaan. 
Tämän vuoksi kehityskaaria tulisi ennakoida mahdollisimman pitkälle ja mahdollisim-
man monipuolisesti. (Nakagawa 2010; Zlotin & Zusman 2009.) 

Tukena eri kehitysskenaarioiden valinnassa ja kehityksessä voidaan hyödyntää jo 
aikaisemmissa vaiheissa sovellettuja DE-työkaluja: ideointiaivoriihi, IPS, kehityslait ja -
linjat, DE vikaennuste sekä kehitysresurssien analysointi (Zlotin & Zusman 2001, s. 
30). Työkalujen avulla konsepteja saadaan kehitettyä eri aikavälien tarpeita vastaavaksi. 
DE-menetelmä ei kuitenkaan ohjeista millaisissa tilanteissa kutakin työkalua tulisi käyt-
tää ja miten systeemin kehitysskenaariot muodostetaan. 

5.3.5 Vaihe 5: Kehitysprosessin tukeminen 

DE-prosessin viides eli viimeinen vaihe on nimeltään kehitysprosessin tukeminen. Se 
on haastavin ja pitkäkestoisin vaihe koko DE-prosessissa, sillä se kattaa kehitettyjen 
konseptien toteutuksen, toteutusprosessin jatkuvan tarkkailun ja tarvittavien korjausten 
tekemisen. Tavoitteena on ennustaa ja tarkkailla mahdollisia poikkeamia ja muutoksia 
kehitettävän systeemin ympäristössä, ratkoa poikkeamista seuraavia ongelmia, tunnistaa 
ja kontrolloida systeemin kehityksen kriittiset pisteet sekä päivittää aikaisemmissa vai-
heissa muodostettuja skenaarioita ja konsepteja. (Zlotin & Zusman 2001, s. 30  31.)  

Kriisipisteet  
(haarakohdissa) 

Mahdollisia  
kehityskaaria 

Lyhyen  
aikavälin kehitys 
Toimenpiteiden 

ja tulosten  
suunnittelu 

Toteutuvia  
kehityskaaria 

Keskipitkän  
aikavälin kehitys 

Ensimmäisen kriisin 
selättäminen 

Kriittisten päätösten 
ensimmäinen vaihe 

Massakysyntä, tekninen 
toteutettavuus, riittävä 
tekninen ja sosiaalinen 

ympäristö 

Pitkän  
aikavälin kehitys 

Yleisten kehityssuun-
tausten ja kehitys-
resurssien hallinta 
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Muutosten ja poikkeamien tarkkailussa otetaan huomioon ilmastossa, väestöraken-
teessa, politiikassa, taloudessa ja trendeissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi uusien tieteel-
listen ja teknisten keksintöjen ja löydösten seuraaminen on tärkeää, myös systeemiin 
liittymättömillä tieteenaloilla. Poikkeamia ennakoidaan analysoimalla ennustettuja ja 
toteutuneita kehityskaaria. Poikkeamista seuraavia ongelmia pyritään ratkomaan, hyö-
dyntämällä poikkeamat uusina resursseina sekä neutralisoimalla ja korvaamalla poik-
keamia sekä suojaamalla systeemiä niiden vaikutuksilta. (Zlotin & Zusman 2001, s. 31.) 

Poikkeamien tarkastelun ja ennakoinnin tavoitteena on kerätä tietoa edellisissä vai-
heissa työstettyjen skenaarioiden korjaamiseen ja päivittämiseen. Kehitettyjä konsepteja 
katselmoidaan säännöllisesti, yhdestä kahteen kertaa vuodessa. Havaitut tekniset, sosi-
aaliset ja taloudelliset muutokset ja poikkeamat pyritään huomioimaan konseptikehityk-
sessä heti niiden havaitsemisen jälkeen. (Zlotin & Zusman 2001, s. 31.) 

Viidenteen vaiheeseen kuuluu olennaisesti DE-prosessin ja -työkalujen kouluttami-
nen koko organisaatiolle, jotta kehitystä pystytään seuraamaan jatkuvasti ja muutoksiin 
reagoimaan nopeasti. Systeemin kehitysprosessin tukena voidaan soveltaa DE vikaen-
nustetta, DE vika-analyysia, IPS-prosessia, ideointiaivoriihtä sekä kehityslakeja ja -
linjoja. Apuna voidaan hyödyntää myös tietoteknisiä järjestelmiä. Tarkempia ohjeita 
DE-työkalujen ja tietojärjestelmien soveltamisesta toteutuksen tukena ei anneta kirjalli-
sissa lähteissä. (Zlotin & Zusman 2001, s. 31.) 

5.4 Menetelmän käyttäminen 

DE-menetelmä tarjoaa täsmällisen, askel askeleelta etenevän prosessin tulevaisuuden 
teknologioiden ennakointiin. Se tukee tarkasteltavan systeemin siirtämistä seuraavalle 
kehitystasolle, oikea-aikaisesti. Prosessin eri vaiheet on suunniteltu hyödynnettäväksi 
systeemin elinkaaren eri vaiheissa. Menetelmän avulla voidaan synnyttää tuote, jolla 
edistetään organisaation kilpailuasemaa markkinoilla pitkäjänteisesti. (Zlotin et al. 
2010.) 

Klassisesta TRIZ:n teoriasta poiketen, DE-menetelmää ei ole tarkoitettu ainoastaan 
teknisten systeemien kehittämiseen, vaan sitä voidaan soveltaa tuotteiden, palveluiden, 
prosessien, teknologioiden, organisaatioiden, markkinoiden ja jopa kokonaisten teolli-
suudenalojen kehityksen ennakointiin. Prosessia voidaan soveltaa kokonaisuutena tai 
käyttää vain yksittäisiä työkaluja, riippuen tarkasteltavasta systeemistä. (Zlotin et al. 
2010.) Mikäli tarkastellaan teknisen tuotteen kehitystä, niin alkupään tuotekehitystoi-
mintoja eli konseptinkehitystä tukevat prosessin vaiheet 1. Historiatiedon kerääminen, 
2. DE-vianmääritys, 3. Ideoiden yhdisteleminen sekä 4. Päätöksenteon tukeminen. Nel-
jän ensimmäisen vaiheen aikana kehitetään konseptiratkaisut ja skenaariot, joita lähde-
tään toteuttamaan viidennessä vaiheessa.  

DE-prosessin työkaluja ja tekniikoita voidaan soveltaa itsenäisesti päivittäisissä toi-
minnoissa, esimerkiksi tulevaisuuden kehityslinjojen ja mahdollisten vikatilanteiden 
ennakoinnissa, ongelmien juurisyiden selvittämisessä ja luovassa ongelmanratkaisussa. 
Mikäli kehitystyötä halutaan tehdä organisaatiossa laajemmin ja pitkäjänteisemmin, 
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tarvitaan ryhmä DE-prosessin osaavia asiantuntijoita. Ammattitaitoinen DE-prosessin 
soveltaminen vaatii tietämystä tarkasteltavasta alasta, tarkasteltavan systeemin historias-
ta sekä DE-työkalujen ja tekniikoiden käytöstä. Lisäksi menetelmän hyödyntäminen 
ryhmässä vaatii kommunikointi-, fasilitointi- ja tietojenkäsittelytaitoja sekä erilaisten 
tiedonhaku- ja analysointimenetelmien käyttöä. (Zlotin & Zusman 2001, s. 32–33.)  

Menetelmää tulisi opettaa myös yliopistoissa, sillä DE-työkaluja soveltamalla opis-
kelijat oppivat tuntemaan oman alansa kehitysvaiheet ja historian. Opiskelijoille olisi 
hyvä tarjota luovan ongelmanratkaisun -kursseja sekä opettaa analysoimaan erilaisten 
systeemien kehitystä. (Zlotin & Zusman 2001, s. 32.) DE-prosessin ensimmäisissä vai-
heissa sovellettavat tiedonkeräys- ja analysointitekniikat, kuten DE-kysely, ongelman 
muotoilu, kehitysresurssien analysointi ja S-käyrä analyysi ovat toimintaperiaatteeltaan 
melko yksinkertaisia ja sopivat hyvin menetelmää tuntemattomille. Työkaluista DE vi-
ka-analyysi, kehityslait ja -linjat, DE vikaennuste sekä IPS vaativat jo enemmän koke-
musta menetelmän hyödyntämisestä sekä TRIZ:n yleisistä periaatteista.  

DE-prosessin tukena voidaan käyttää erilaisia ohjelmistotyökaluja, esimerkiksi DE-
kyselyn tekemiseen, ongelman muodostukseen ja kehityslakien tarkasteluun. Kuvassa 
5.5. on esimerkki Ideation International Inc:n kehittämästä DE-ohjelmistotyökalusta, 
johon on sisällytetty kaikki DE-prosessin vaiheet ja työkalut. Esimerkiksi DE-kysely 
kattaa kysymysjoukon sekä ohjeet systeemin kokonaisvaltaisen alkukartoituksen teke-
miseen tietokoneavusteisesti. Ongelman muodostamiseen tarkoitettu työkalu puolestaan 
hyödyntää tekoälyä syy-seuraussuhteiden rakentamiseen ja analysointiin, kuvaamalla 
systeemin rakennetta ja toimintaa. Työkalu luo listan yksityiskohtaisista kontrollikysy-
myksistä systeemin analysointia ja arviointia varten. Analysoinnin jälkeen se esittää 
suuntia muun muassa systeemin kehittämiseen, ongelmien ratkaisemiseen ja ei-
toivottujen tapahtumien juurisyyn selvittämiseen. (Zlotin et al. 2010.) 

 
Kuva 5.5. Näkymä Directed Evolution -ohjelmistotyökalun käyttöliittymästä  

(Ideation International 2012; Zlotin et al. 2010).  
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Koska DE-menetelmän tavoitteena on rakentaa kestävää kilpailullista etua, tukee se 
myös aineettoman omaisuuden hallintaa. Koko prosessi tähtää uusien keksintöjen ja 
patenttien syntymiseen, aineettoman omaisuuden suojan paranemiseen sekä olemassa 
olevien resurssien, mukaan lukien patenttien, parempaan hyödyntämiseen. Menetelmän 
hyödyntäminen aktivoi organisaation työntekijöiden luovuutta ja ongelmanratkaisuky-
kyä, mikä edesauttaa keksintöjen syntymistä. (Zlotin & Zusman 2001, s. 34.) 
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6 RYHMÄTYÖSKENTELY JA RYHMÄTAPAA-
MISEN FASILITOINTI 

6.1 Ryhmätyöskentely 

Ryhmällä tarkoitetaan kokoelmaa henkilöistä, joilla on syy olla yhdessä. Ryhmän ylei-
siä tunnusmerkkejä ovat tietty koko, tarkoitus, säännöt, vuorovaikutus, työnjako ja roo-
lit sekä johtajuus. Nämä rakennetekijät vaihtelevat ryhmittäin ja saattavat vaihdella 
myös yksittäisen ryhmän kohdalla sen elinkaaren eri vaiheissa. Ryhmään kuuluminen 
voi olla vapaaehtoista tai ennalta määrättyä, kokoontuminen kertaluontoista tai jatkuvaa, 
suunniteltua tai suunnittelematonta sekä ryhmän elinkaari lyhyt tai pitkä. (Niemistö 
2004, s. 16; Rees 2005, s. 3.) 

Helkama et al. (1998) esittävät ryhmätoiminnan oleellisten tekijöiden jakautuvan 
kolmeen osaan: lähtötekijät, ryhmässä syntyvät ilmiöt sekä tulokset. Malli on esitetty 
tarkemmin kuvassa 6.1. Ryhmän toimintaa säätelevät tietyt ulkoiset ja sisäiset ehdot, 
jotka voidaan jakaa kolmeen ryhmätoiminnan oleelliseen lähtötekijään: ryhmän tarkoi-
tus, ympäristötekijät sekä ryhmän jäsenet. Lähtötekijät luovat ryhmälle rajat ja vaikutta-
vat siihen mitä ryhmä voi saavuttaa. Ryhmässä syntyvät ilmiöt puolestaan kertovat 
ryhmän sisäisestä dynamiikasta, ryhmäilmiöistä sekä ryhmän muuntumisesta. Ne voivat 
ilmetä esimerkiksi jäsenten osallistumisessa, vuorovaikutuksessa, rooleissa ja normeis-
sa. Viimeisenä ryhmätoiminnassa tulevat tulokset, jotka kertovat ryhmän sisäisistä ja 
ulkoisista saavutuksista. (Helkama et al. 1998; Niemistö 2004, s. 21  22.) 
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Kuva 6.1. Malli ryhmän ehdoista ja ryhmäprosessista 
(Helkama et al. 1998; Niemistö 2004, s. 21  22). 

 
Kuva 6.1. voidaan tiivistää muotoon: ryhmän toimintaa säätelevät tietyt ulkoiset ja 

sisäiset ehdot, joiden huomioimisesta riippuu ryhmätoiminnan mieli ja tuloksellisuus. 
Ryhmän tarkoitus ohjaa ryhmän toimintaa ja vaikuttaa sen rakenteisiin. Tarkoitus kertoo 
miksi ryhmä on olemassa, joten se on laajempi käsite kuin pelkkä tavoite tai perustehtä-
vä. Ryhmien toiminta heikkenee tai lakkaa kokonaan, jos säännöt, tavat, kokoonpano tai 
toiminta ei ole ryhmän tarkoituksen mukaisia. (Niemistö 2004, s. 35.)  

6.1.1 Ryhmätyöskentelyyn vaikuttavat tekijät 

Ryhmätoimintaan sekä etenkin tiedon luomiseen ja jakamiseen ryhmätasolla vaikuttavat 
monet tekijät, esimerkiksi ryhmän johtaja, ryhmän jäsenten tunteet, tiimityöskentely, 
ryhmäkulttuuri ja kommunikaatio. Ryhmän toiminnassa korostuu ryhmän jäsenten väli-
nen vuorovaikutus, jossa osapuolet vastaavat toistensa käyttäytymiseen yhteisten peli-
sääntöjen ja oman tulkintansa mukaisesti. Ryhmän sisäiseen kommunikointiin vaikutta-
via tekijöitä ovat kommunikointimieltymykset ja -tavat, kuten esimerkiksi kommuni-
kointityyppi, -tiheys ja -kanavat sekä kommunikoinnin tarpeellisuus. Muita vaikuttavia 
tekijöitä ovat kasvotusten tapahtuva vuorovaikutus, kuten keskustelut, tarinan kerronta 
ja hiljaisen tiedon välittäminen. Ryhmän sisäisen kielen muodostuminen on myös tärkeä 
tiedon luomiseen ja jakamiseen vaikuttava tekijä. (Niemistö 2004, s. 18.) 

Tuckmanin (1965) mukaan ryhmätyöskentelyssä on erilaisia kehitysvaiheita, jotka 
voidaan luokitella seuraavasti: ryhmän muodostusvaihe (forming), kuohuntavaihe 
(storming), yhdenmukaisuusvaihe (norming) sekä hyvin toimiva ryhmä (performing). 
Kriittisimpiä ryhmän toiminnan onnistumisen kannalta ovat ryhmän muodostusvaihe 
sekä kuohuntavaihe. Muodostusvaiheessa ryhmän jäsenet etsivät hyväksyttäviä kanssa-

Lähtötekijät Ryhmässä  
syntyvät ilmiöt 

Tulokset 

• Ryhmän tarkoitus: 
perustehtävä, ryhmän 
tavoite 
• Ympäristötekijät: 
fyysinen ja sosiaalinen 
ympäristö, ryhmän 
asema systeemissä 
• Ryhmän jäsenet: 
ryhmän koko, jäsenten 
erilaisuus, ryhmän 
valmiit sisäiset raken-
teet 

• Osallistumisen ja 
viestinnän jakautumi-
nen, normit, roolit, 
johtajuus, kiinteys, 
ryhmämotivaatio 
 

• Ryhmäkokemus, 
terapeuttisuus, oppi-
miskokemus, tulokselli-
suus, tuottavuus, jäsen-
ten hyvinvointi, työtyy-
tyväisyys 
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käymisen muotoja ja rajoja sekä muodostavat riippuvuussuhteita toisiinsa. Jäsenten it-
seilmaisu on varovaista, mikä voi luoda esteitä ryhmän kehittymiselle. Suurempia haas-
teita ryhmä kohtaa kuitenkin kuohuntavaiheessa, jossa vuorovaikutussuhteita leimaa 
konflikti ja polarisoituminen. Tässä vaiheessa ryhmän jäsenet pyrkivät ilmaisemaan 
yksilöllisyyttään melko voimakkaasti ja päätöksentekotilanteissa saattavat asettaa mieli-
piteensä ääripäihin. Myös tyytymättömyyttä ja pettymystä saatetaan tuoda esiin. (Nie-
mistö 2004, s. 160  161; Tuckman 1965) 

6.1.2 Ryhmätyöskentelyn haasteet 

Ryhmätyöskentely saattaa vaikeutua tai ryhmä hajota kokonaan, mikäli ryhmä kohtaa 
haasteita, jotka muodostuvat suuremmiksi kuin ryhmää koossa pitävät tekijät. Mikäli 
ryhmän jäsenet eivät ole selvillä ryhmän tarkoituksesta, he eivät ole motivoituneita 
ryhmän toimintaan. Tilanne voi olla myös päinvastainen, eli henkilön motivaatio on jo 
alun perin suuntautunut muualle, eikä henkilö näin ollen ole motivoitunut panostamaan 
ryhmän toimintaan. Ryhmätyöskentelyn onnistumiseen vaikuttavat oleellisesti myös 
ryhmän ulkoiset rakenteet, joita ovat aika, kokoontumistiheys, ryhmän koko, ryhmän 
asema organisaatiossa sekä fyysisen ympäristön tekijät, kuten lämpötila, valaistus, tila 
ja melu. Mikäli ryhmällä ei ole esimerkiksi yhteisiä pelisääntöjä ja vakiintunutta toimin-
taympäristöä, voivat nämä tekijät muodostua toiminnan esteeksi. (Niemistö 2004, s. 37, 
51) 

Ryhmän tarkoituksen epäselvyyden sekä toimintaympäristön puutteiden lisäksi 
haasteita ryhmän toiminnalle voivat aiheuttaa ryhmän jäsenten erilaiset ominaisuudet 
sekä ryhmäilmiöiden syntyminen. Samantyyliset, positiiviset sekä sopeutuvat henkilöt 
edistävät yleensä ryhmän tehokasta toimintaa, ryhmän kiinteyttä ja moraalia, kun taas 
epäsovinnaiset, negatiiviset ja pelokkaat jäsenet ehkäisevät sitä. Kuitenkin ryhmänjäse-
nillä tulisi olla ryhmän tarkoitusta tukevia erityistaitoja sekä sopivassa määrin erilaiset 
luonteet ja roolit, jotta työskentely ryhmän sisällä jakautuu eri henkilöille heidän kyky-
jensä mukaisesti. (Niemistö 2004, s. 63  64.)  

Alla on listattu muutamia tyypillisiä tekijöitä, jotka haittaavat ryhmän edistymistä: 
 Heikko osallistujamäärä 
 Liian pitkä/lyhyt tapaamistiheys 
 Yhteisymmärryksen puute ryhmän päämääristä ja päätöksistä 
 Muutokset ryhmän päämäärissä 
 Pitkät keskustelut ilman ratkaisuja 
 Ryhmänjäsenten kommunikoinnin puute 
 Ryhmän johtajan puuttuminen 
 Johtajuuden puuttuminen  
 Päätösten ja toimenpiteiden puutteellinen dokumentointi 
 Henkilökohtaisten tavoitteiden vaikutus ryhmänjäsenten toimintaan ja mielipi-

teisiin 
 Dominoiva ryhmän jäsen tai johtaja 
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 Persoonallisuuserot  
 Selvittämättömät erimielisyydet ja riidat 
 Kulttuurierot ja niiden ymmärryksen puute (Rees 2005, s. 11  12) 

6.2 Fasilitointi ryhmätyöskentelyn tehostajana 

Fasilitointi on johtamisen ja yhteistyön muoto, jonka avulla pyritään saavuttamaan mak-
simaalinen luovuus, osallistuminen ja sitoutuminen kulloiseenkin tehtävään. Sana fasili-
tointi tarkoittaa jonkin asian tekemistä helpommaksi tai vähemmän vaikeaksi. Fasili-
toinniksi voidaan määritellä kaikenlaiset ryhmän tai kahden henkilön väliset tapaamiset, 
joissa fasilitaattori hallitsee ryhmäprosesseja työskentelyn helpottamiseksi. (Rees 2005, 
s. 2, 9, 17.) 

Fasilitointi parantaa ryhmän tehokkuutta torjumalla ryhmätyöskentelyn yleisiä on-
gelmia. Fasilitointitaidot nousevat merkittävään osaan kaikkien ryhmien ja organisaati-
oiden kaikilla tasoilla, sillä ryhmien tehokas toiminta ja yhteistyö eri organisaatioasteilla 
on tärkeää, toimintaympäristöstä riippumatta. Hyvä fasilitointi tehostaa organisaatioiden 
kolmea pääaluetta: kommunikointi, tiimityöskentely ja ongelmanratkaisu. (Rees 2005, s. 
13  14.)  

Fasilitoinnin yleisimpiä ja tärkeimpiä hyötyjä ovat: 
 Ryhmänjäsenten motivoituminen, osallistuminen ja sitoutuminen  
 Ryhmänjäsenten tiedonjaon ja päätöksenteon parantuminen 
 Ryhmäroolien selkiytyminen ja henkilöresurssien parempi hyödyntäminen 
 Ryhmähengen parantuminen ja ryhmäytyminen 
 Päätöksentekoprosessin selkeytyminen  
 Päätöksenteon ja suorittavan työn yhdistyminen 
 Ryhmän innovointi-, ongelmanratkaisu- ja toteutuskykyjen paraneminen  
 Organisaation sisäisen keskustelun lisääntyminen  
 Organisaation muuttuminen joustavammaksi ja tuotteliaammaksi (Rees 2005, s. 

14  15.) 
 

Tehokkaasti fasilitoidut tapaamiset auttavat ryhmää suorittamaan tehtävänsä ja saa-
vuttamaan tuloksia, vahvistaen samalla ryhmän sisäistä yhtenäisyyttä ja luottamusta. 
Fasilitoidun tapaamisen jälkeen tehdyt päätökset saavat täysvaltaisen tuen kaikilta osal-
listujilta, tehdyt ja tulevat toimenpiteet on kirjattu ylös sekä ryhmän vuorovaikutus jat-
kuu. Fasilitoinnin keinoin voidaan parantaa ryhmäluottamusta, ryhmähenkeä ja lujittaa 
ryhmää erilaisten aktiviteettien avulla. Tehokkaassa fasilitoinnissa huomioidaan lisäksi 
kulttuuriset ja maantieteelliset erot sekä näiden vaikutus ryhmän toiminnan kehittymi-
seen. (Rees 2005, s. 13  14, 17.) 
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6.2.1 Fasilitaattorin tehtävät 

Fasilitaattorilla tarkoittaa henkilöä, joka tekee ryhmän työskentelystä helpompaa oh-
jaamalla ja jäsentämällä ryhmän prosesseja. Fasilitaattori nousee ryhmätyöskentelyssä 
tärkeään osaan innostamalla, ohjaamalla ja jäsentelemällä ryhmän työskentelyä, paran-
taen näin ryhmän luovuutta, keskittymistä ja tuottavuutta. Fasilitaattori johtaa ryhmää 
tarjoamalla työkaluja ja menetelmiä yhteisen työskentelyn tehostamiseksi. Fasilitaattori 
ei kuitenkaan määrittele ryhmän tavoitetta ja tarkoitusta, vaan päinvastoin pyrkii suhtau-
tumaan neutraalisti käsiteltävään aiheeseen ja ryhmän tavoitteisiin. (Rees 2005, s. 2, 18  
19.) 

Fasilitaattorin tärkeä tehtävä on auttaa ryhmän jäseniä asettamaan ja saavuttamaan 
tavoitteensa ja tunnistettavat tulokset, vaikka ne muuttuisivat prosessin aikana. Fasili-
toidun tapaamisen jälkeen, jokaisen osallistujan pitäisi osata kertoa ulkopuoliselle mitä 
tapaamisessa saatiin aikaiseksi. Fasilitaattorin perustoiminnot ovat hyvin yksinkertaisia: 
kysymysten esittäminen, kuunteleminen, tilanteen selittäminen omin sanoin, selkeyttä-
minen ja yhteenveto. (Rees 2005, s. 13  14, 15.) 

Fasilitaattorin toiminnassa korostuu kuhunkin tilanteeseen, tavoitteisiin ja ryhmään 
sopivien työkalujen ja menetelmien valinta. Fasilitaattorin tehtävä on varmistaa, että 
ryhmäjäsenillä on käytössään mahdollisimman tehokkaat menetelmät tehtävän suorit-
tamiseksi. Tapaamisen rakenne tulee olla suunniteltu siten, että ryhmä voi keskittää 
energiansa ja luovuutensa kyseiseen tehtävään, aiheeseen tai projektiin. (Rees 2005, s. 
23  24.) 

Päätöksenteko- ja valintatilanteissa fasilitaattori erittelee vertailtavat vaihtoehdot ja 
niiden sisällöt sekä määrittelee erilaiset etenemisvaihtoehdot ja niiden mahdolliset seu-
raukset. Tehokas fasilitaattori tarjoaa myös uusia menettelytapoja päätöksenteon helpot-
tamiseksi sekä muistuttaa osallistujia tilaisuuden tavoitteista. Vaikka fasilitaattori osal-
listuu aktiivisesti päätöksenteon tehostamiseen, hänen oma mielipiteensä ei saa vaikut-
taa ryhmän ratkaisuun tai ohjata sitä omaehtoiseen suuntaan. (Rees 2005, s. 23  24.) 

Tärkein fasilitaattorin tehtävä on luoda ryhmän sisälle avoimuuden ja luottamuksen 
ilmapiiri, jotta kaikki ryhmän jäsenet voivat tuntea itsensä vapaiksi osallistumaan ja 
työskentelemään yhdessä. Pääasialliset tekniikat, joita fasilitaattori hyödyntää osallistu-
jien aktivoimisessa, voivat toimia joko rohkaisevina tai lannistavina. Tämän vuoksi fasi-
litaattorin tulee opetella soveltamaan sopivia tekniikoita kussakin tilanteessa, saadak-
seen kaikki ryhmänjäsenet osallistumaan tasapainoisesti. (Rees 2005, s. 31.) 

6.3 Fasilitoidun ryhmätapaamisen suunnittelu 

Ryhmätapaamisen fasilitointi on hyvä suunnitella etukäteen, jotta tilaisuus saataisiin 
onnistumaan mahdollisimman hyvin. Liitteessä 1 on esitetty fasilitaattorin muistilista 
tapaamisen suunnittelua varten. Listassa on esitetty tapaamisen järjestelyissä huomioi-
tavat tekijät ja apukysymyksiä valmistelujen helpottamiseksi. Kiteytettynä lyhyempään 
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muistilistaan, fasilitoidun tapaamisen suunnittelussa tulisi huomioida ainakin seuraavat 
tekijät: 

 Tapaamisen tarkoitus 
 Tapaamisen osallistujat 
 Alkutilanteen määrittäminen 
 Tulossuuntautuneiden tavoitteiden määrittäminen tapaamiselle 
 Tapaamisen aikataulu 
 Tapaamispaikka 
 Valmistelevien toimenpiteiden määrittely 
 Hyödynnettävien prosessien määrittely 
 Avaus- ja lopetusaktiviteettien valinta 
 Tapaamisen järjestelyvastuut (Rees 2005, s. 213  214.) 

 
Tapaamisen valmisteluissa fasilitaattorin on hyvä tehdä mahdollisimman paljon yh-

teistyötä asiakkaan kanssa, esimerkiksi fasilitointirungon suunnittelun suhteen, mikäli 
asiakas näin haluaa. Yhteistyö asiakkaan kanssa fasilitoinnin suunnitteluvaiheessa 
edesauttaa tapaamisen onnistumista ja yhteisymmärryksen saavuttamista esimerkiksi 
tapaamisen tavoitteiden suhteen. Asiakkaan osallistuminen tapaamisen suunnitteluun 
kertoo myös aidosta yhteistyöhalusta. (Rees 2005, s. 220.) 

Fasilitoidun tapaamisen suunnittelu viimeistellään laatimalla yksityiskohtaiset muis-
tiinpanot tilaisuuden aktiviteeteista, materiaaleista sekä tarvikkeista. Tapaamisessa voi-
daan tarjota osallistujille monisteita tai muuta materiaalia, jotka tulee valmistella ennen 
tapaamista. Ainakin fasilitointisession runko on hyvä kopioida kaikille tapaamiseen 
osallistuville henkilöille. Lopuksi kaikki tilaisuuteen ja asiakkaaseen liittyvät materiaalit 
kannattaa koota yhteen kansioon sekä pakata valmiiksi laukkuun, jossa on tapaamisessa 
tarvittavat tarvikkeet. (Rees 2005, s. 225.) 

6.3.1 Fasilitoinnin onnistumiseen vaikuttavat tekijät 

Fasilitaattori on avaintekijä tapaamisen onnistumisessa, sillä hänen onnistumisensa ta-
paamisen suunnittelussa ja vetäjänä vaikuttavat tapaamisen etenemiseen ja tulosten saa-
vuttamiseen. Fasilitaattorilla on viisi päävastuuta tapaamisen aikana: tarjota työskente-
lylle keskipiste, tarjota tapaamiselle rakenne, hallita kokousympäristöä, hallita keskey-
tyksiä ja vastoinkäymisiä sekä kerätä palautetta. Mikäli hän laiminlyö jonkun vastuis-
taan, tapaaminen saattaa tuntua osallistujien mielestä epäonnistuneelta. (Rees 2005, s. 
287  289.) 

Fasilitoinnin epäonnistumiseen saattaa johtaa puutteellisten tai tilanteeseen sopimat-
tomien fasilitointimenetelmien hyödyntäminen, huonosti suunniteltu tapaaminen, ryh-
mänjäsenten motivaation tai ymmärryksen puute tai ryhmänjäsenten heikko toiminta ja 
asenne. Fasilitaattorin ei tule syyttää itseään ryhmän mahdollisesta epäonnistumisesta, 
sillä vaikutustekijöitä on monia. Kokeneen fasilitaattorin pitäisi kuitenkin tunnistaa mit-
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kä tekijät vaikuttivat epäonnistumiseen ja miten haittatekijöitä voitaisiin tulevaisuudessa 
vähentää tai poistaa kokonaan. (Rees 2005, s. 16.) 

Muutama ohje fasilitoidun tapaamisen onnistumiseen: 
 Tapaamisella tulee olla tavoite  
 Tapaaminen tähtää tavoitteen saavuttamiseen  
 Paikalla on tarvittavat osallistujat 
 Osallistujat on ohjeistettu etukäteen ja tarvittaessa jaettu etukäteistehtäviä 
 Tapaaminen on suunniteltu hyvin: miten mielenkiinto, luovuus ja energia säily-

tetään ja maksimoidaan? 
 Tapaaminen aloitetaan ja lopetetaan ajoissa 
 Huvituksille ja yleiselle keskustelulle on varattu myös aikaa 
 Tapaamisen kesto on perusteltu ja aktiviteetit suunniteltu 
 Aktiviteettejä muunnellaan: visualisointi, demonstrointi, kuvat, värit, äänet 
 Ryhmän toiminnan ajautuessa umpikujaan, tapaamisen voi myös keskeyttää 

(Rees 2005, s. 286  287.) 
 

Varmistaakseen tapaamisen onnistumisen on tilaisuuden alku tärkein, sillä tällöin 
fasilitaattorin tulee voittaa ihmisten huomio ja keskittymiskyky puolelleen. Fasilitaatto-
rin tulee varmistaa, että tapaamisella on selkeä päämäärä ja että kaikki osallistujat ym-
märtävät sen. Tapaamisen tavoite kannattaa kirjoittaa ylös kaikkien näkyville. Mitä yk-
sinkertaisemmaksi ja selkeämmäksi tavoitteen saa muotoiltua sen parempi. Esimerkiksi 
tapaamisen tavoitteena on tehdä päätös joidenkin vaihtoehtojen väliltä, vastata johonkin 
kysymykseen tai listata asioita. Fasilitaattori voi myös dokumentoida ja listata ylös osal-
listujien ideoita/ajatuksia prosessin kuluessa, jolloin heillä on koko ajan jotain konkreet-
tista mitä tarkastella. (Rees 2005, s. 289.) 

Fasilitaattorin tulee tarjota tapaamiselle runko ja pitää huoli, että se kantaa läpi ta-
paamisen ja johtaa tapaamisen tavoitteiden toteutumiseen. Runkorakenteeseen olisi hy-
vä sisällyttää erilaisia työskentelytapoja, materiaaleja ja välineitä huomioiden tapaami-
sen luonteen ja lopullisen tavoitteen. Tapaamisessa tulisi olla sopivassa suhteessa ajatte-
lutyötä, keskustelua, arviointia, taukoja ja huumoria. Tärkeää on myös kunkin vaiheen 
aikatauluttaminen, jotta tapaamiseen ei muodostu liian pitkiä toiminnallisia aukkoja tai 
toisaalta eteneminen ei ole liian nopeaa. Tärkeintä on myös fasilitaattorin taito lukea 
tilannetta ja muuttaa tapaamisen rakennetta etenemisen ja tarpeen mukaan. (Rees 2005, 
s. 289.)  

Fasilitaattorin lisäksi myös kokousympäristö sekä osallistujien tiedot ja taidot vai-
kuttavat tapaamisen onnistumiseen. Osallistujien pohjatietojen riittävyys tulisi varmistaa 
jollain tapaa etukäteen sekä saattaa tarvittavalle tasolle. Esimerkiksi ennakkomateriaali-
en jakaminen osallistujille on hyvä keino perehdyttää osallistujat etukäteen käsiteltäviin 
aiheisiin ja tehostaa työskentelyä tapaamisessa. Myös tapaamiselle tarvittava tila kan-
nattaa varmistaa etukäteen. Tapaaminen voi epäonnistua, mikäli tilasta puuttuu tarvitta-
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vat materiaalit, se on liian pieni, meluisa, tarkoitukseen soveltumaton tai mikä pahinta, 
tilaa ei ole varattu ollenkaan. (Rees 2005, s. 295  296.) 

Tapaaminen saattaa epäonnistua vielä loppumetreillä, mikäli lopetuksen kanssa tu-
lee kiire ja kaikkia tarpeellisia asioita ei ehditä käydä läpi. Tällöin myös tapaamisen 
tavoitteet eivät välttämättä täyty. Fasilitaattorin tulee siis seurata tilannetta jatkuvasti 
tapaamisen edetessä, ja varmistaa, että palautteen keräämiselle, loppuyhteenvedolle ja 
tilaisuuden lopettamiselle jää tarpeeksi aikaa. Erityisen tärkeää on, että kaikki osallistu-
jat ymmärtävät mitä tapaamisessa saatiin aikaiseksi, tietävät miten toiminta jatkuu ta-
paamisen jälkeen ja mitkä ovat kunkin henkilön vastuualueet, mikäli prosessi on edel-
leen käynnissä. Tapaamisen jälkeen tulee myös huolehtia tulosten, muistioiden tai muun 
materiaalin jakamisesta, mikäli näin on sovittu. (Rees 2005, s. 305  306.) 
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7 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 

7.1 Tutkimusotteiden esittely 

Tieteen ja tutkimustyön tekemisessä sovelletaan useita eriluonteisia tutkimusperinteitä 
ja -otteita, riippuen tutkittavasta tieteenalasta, tutkimusalueesta ja -ongelmasta. Tiedon 
hankintaan sovellettavat tutkimusotteet voidaan karkeasti jaotella positivistiseen ja her-
meneuttiseen tieteenkäsityksiin perustaviin tutkimusotteisiin. Positivismin kriteerien 
mukaan tiedon hankinta perustuu todettuihin ja todennettaviin havaintoihin, joiden kä-
sittelyssä sovelletaan vain objektiivisia, tutkijan tulkinnoista riippumattomia menetel-
miä. Positivistista tutkimusta mitataan yleensä kvantitatiivisin, eli määrällisin menetel-
min, jolloin on yleistä kohdeotosten ja toistojen suuri määrä. Hermeneuttisen tieteenkä-
sityksen mukaiseen tutkimusotteeseen puolestaan kuuluu oleellisesti tutkijan ja tutkitta-
van ilmiön parissa työskentelevien henkilöiden kvalitatiiviset, eli laadulliset havainnot 
ja tulkinnat. (Olkkonen 1994, s. 50  52.) 

Tutkimusote sekä tiedon hankinta- ja prosessointitapa määrittelevät paljon, minkä-
laista tietoa tutkimuksella saadaan tuotettua. Tutkimusote ja sovellettavat menetelmät 
valikoituvat tutkittavan tieteenalan ja ongelman, olemassa olevien lähtötietojen, saata-
villa olevan aineiston sekä tavoiteltavien tulosten mukaan. Koska positivistisen ja her-
meneuttisen tieteenkäsitysten välille on vaikea tehdä suoraviivaista eroa, käytetään eri 
tutkimusotteita usein yhdessä ja rinnan. (Olkkonen 1994, s. 50, 53, 59.) 

7.1.1 Toiminta-analyyttinen tutkimus 

Toiminta-analyyttinen tutkimusote perustuu hermeneuttiseen tieteenkäsitykseen ja pyr-
kii sen mukaisesti ymmärtämään kohteena olevaa ongelmaa. Toiminta-analyyttistä tut-
kimusotetta sovelletaan yleensä organisaation toimintaa, johtamista, ongelmanratkaisua, 
päätöksentekoprosesseja tai kehitys- ja muutosprosesseja käsittelevissä tutkimuksissa. 
Ongelmat ovat usein uusia, monimutkaisia ja nopeasti muuttuvia kysymyksiä, jotka 
liittyvät organisaation sisäiseen toimintaan. Ongelmaan liittyvät tyypillisesti myös ihmi-
set ja heidän tavoitteensa. (Olkkonen 1994, s. 52, 73.) 

Hermeneutiikkaan perustuville tutkimusotteille on muodostunut eri tieteenaloilla 
erilaisia nimityksiä. Toiminta-analyyttisen tutkimuksen lisäksi tunnetuimpia ovat case-
tutkimus, tapaustutkimus, toimintatutkimus ja kliininen tutkimus. Vaikka eri tavalla 
nimetyt tutkimusotteet hyödyntävät tutkimuksessa hieman erilaisia menetelmiä, on 
kaikkien taustalla sama hermeneuttinen pohja-ajatus. (Olkkonen 1994, s. 52.) 

Tutkimusotteen mukaiselle tapaustutkimukselle on ominaista tarkastella monimut-
kaista, pitkään jatkunutta ilmiötä, ja vastata kysymykseen: mitä voimme oppia tapauk-
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sesta? Tapaustutkimuksen tavoitteena on tyypillisesti tehdä kokonaisvaltainen analyysi 
luonnollisesti ilmenevästä tapauksesta, kiinnostus sosiaalisiin prosesseihin, useanlaisten 
aineistojen ja menetelmien käyttö, aikaisempien tutkimusten hyödyntäminen sekä tapa-
uksen ja siihen liittyvän kontekstin häilyvä raja. Päämääränä on lisätä ymmärrystä tut-
kittavasta tapauksesta ja sen kehittymiseen vaikuttaneista olosuhteista ja ilmiöistä. (Lai-
ne et al. 2007, s. 10.) 

Tutkimusotteessa korostuu kohdetapausten vähäinen määrä, jolloin tutkimusaineis-
ton tulkinnassa on mahdoton soveltaa tilastomatemaattisia menetelmiä luotettavasti. 
Usein tutkittavia kohdetapauksia onkin vain yksi ja sen kautta tutkittava ilmiö tai siihen 
liittyvä tapahtumakulku pyritään kuvaamaan perusteellisesti. Tutkittavasta kohteesta 
tehtävät havainnot ja tulkinnat perustuvat tutkijan ymmärrykseen, jolloin kohteen ja 
tutkijan tiivis yhteistyö on tärkeää tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Tutkijan suhde vaih-
telee tarkkailijan, osallistujan ja vaikuttajan välillä. Tyypillisesti tutkija osallistuu yhtei-
sön elämään ja pyrkii vaikuttamaan tutkimuskohteeseen, esimerkiksi ratkaisemaan on-
gelman yhdessä yhteisön jäsenten kanssa. (Olkkonen 1994, s. 73; Laine et al. 2007, s. 
9.) 

Toiminta-analyysi tutkimusotteella saavutettuja tuloksia ei voida yleistää koske-
maan laajempaa joukkoa, sillä otteen tutkimusaineisto jää yleensä liian suppeaksi. Jon-
kinlaisia, teoriaa yleistäviä tai kyseenalaistavia johtopäätöksiä voi olla mahdollista tehdä 
tulkitsemalla ja analysoimalla aineistoa, mutta tulokset jäävät kuitenkin todennäköisiksi 
olettamuksiksi. Tutkimustulosten perusteella tehtyjen oletusten paikkansapitävyyttä on 
usein selvitettävä jatkotutkimuksin. (Olkkonen 1994, s. 74.)  

7.2 Tutkimusaineiston keräys 

Diplomityö mukailee hermeneuttisen tieteenkäsityksen mukaista, toiminta-analyyttistä 
tutkimusotetta. Hermeneuttisessa tutkimusotteessa tulokset perustuvat tutkijan ja tutkit-
tavan ilmiön parissa työskentelevien henkilöiden kvalitatiivisiin, eli laadullisiin havain-
toihin ja tulkintoihin. (Olkkonen 1994, s. 50  52.) Tutkimusotteen periaatteelliset vai-
heet on esitelty kuvassa 7.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 

 
Tutkimuksessa on lähdetty liikenteeseen 

kaisesti, ongelma
mykset liittyvät TRIZ
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Taustateoriaan tutustumalla 

Aikaisemmat, on
koskevat teoriat ja tutkimukset

Vaikutukset teoriaan 

Kuva 7.1. Toiminta
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tutkimuskysymyksiä. Alustavan kirjallisuusselvityksen jälkeen on työstetty TRIZ:n me-
netelmien mukaiset viitekehykset sekä etsitty MOSES-projektin sisältä kohteet, joissa 
soveltaa laadittuja viitekehyksiä.  

Kohteisiin on tutustuttu kirjallisen materiaalin sekä etukäteistapaamisten pohjalta. 
Tutustumisen jälkeen on valikoitu kuhunkin kohteeseen sovellettava TRIZ-viitekehys ja 
viitekehyksen mukaiset työkalut ongelmanratkaisutilaisuuksiin. Työn kirjoittaja on osal-
listunut viitekehysten soveltamiseen kussakin kohteessa sekä fasilitoinut ongelmanrat-
kaisutilaisuuksia. Tapaamisista on laadittu muistiinpanot mukaillen viitekehysten eri 
vaiheita. 

Ongelmanratkaisutilaisuuksien suunnittelun ja etenemisen perusteella on tehty ha-
vaintoja ja tulkintoja ongelmanratkaisuprosessin kulusta sekä viitekehysten rakenteesta. 
Saatuja tuloksia on verrattu taustateoriaan ja vertailun pohjalta laadittu suosituksia 
TRIZ-viitekehysten mukaisten työkalujen soveltamisesta alkupään tuotekehityksessä. 
Lisäksi tulosten pohjalta on annettu suosituksia sovellettuihin TRIZ-viitekehyksiin liit-
tyvästä jatkotutkimuksesta. 

7.2.1 Kirjallisuusselvitys 

Työn teoriaosa on tehty kirjallisuusselvityksenä tutkimuskysymysten rajaamien aihepii-
rien pohjalta. Kirjallisuusselvityksen pohjalta on laadittu työssä sovellettavat TRIZ-
viitekehykset. Selvitys on rajattu käsittelemään tuotesuunnittelua ja alkupään tuotekehi-
tystä, yleistä TRIZ-teoriaa sekä sovellettavia TRIZ-menetelmiä: Directed Evolution ja 
Unified Structured Inventive Thinking. Viitekehysten mukaisten ongelmanratkaisutilai-
suuksien suunnittelua ja ohjaamista varten, on tutustuttu ryhmätyöskentelyä ja ryhmän 
fasilitointia käsittelevään kirjallisuuteen. 

Tuotekehitystä koskeva kirjallisuus keskittyy Ulrich & Eppingerin (2003) määritte-
lemän tuotekehitysprosessin vaiheisiin ja etenkin prosessin alkupään konseptointivai-
heeseen. Konseptivaiheen kuvauksen kautta saadaan käsitys, minkälaista toiminta on 
tuotekehitysprosessin alkupäässä. Lisäksi tarkastellaan tuotekehityksen sumean alku-
pään haasteita sekä työvaiheita. 

Sovellettavat TRIZ-menetelmät on valikoitu yhdessä MOSES-tutkimusryhmän 
TTE:n edustajien kanssa. Valinnassa on painotettu menetelmiä, joiden toimintaperiaate 
on ollut tutkimusryhmälle entuudestaan vieras. Aikaisempien kirjallisuusselvitysten 
pohjalta, tässä työssä tutkittavien menetelmien on koettu tuovan lisähyötyä entuudestaan 
tuttujen TRIZ-työkalujen rinnalle. Lisäksi menetelmien valinnassa on korostunut tutki-
musryhmän kiinnostus teknisen systeemin kehitystä ennakoiviin sekä TRIZ:n ongel-
manratkaisuprosessia yksinkertaistaviin menetelmiin. 

TRIZ-menetelmiä koskevassa selvityksessä on tutustuttu alan kirjallisuuteen, artik-
keleihin, internet-sivustoihin sekä seminaari- ja konferenssijulkaisuihin. USIT-
menetelmässä pääpaino on Ed Sickafuksen sekä Toru Nakagawan tekemässä tutkimus- 
ja kehitystyössä. DE-menetelmässä selvityksen kohteena ovat Ideation International 
Inc., Boris Zlotin ja Alla Zusman.  
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7.2.2 Kohdeyksikön valinta 

Tutkimusaineistoa on kerätty MOSES-tutkimusryhmän ilmalaakerikehitykseen liitty-
västä projektista (tapaustutkimus A) sekä kahden teollisuusyrityksen aidosta tuotekehi-
tysprojektista (tapaustutkimukset B ja C). MOSES-projektin tavoitteet sanelivat ilma-
laakeriin liittyvän ongelman valitsemisen tutkimuskohteeksi. Projektin tavoitteena on 
kehittää uusi, energiatehokas ilmalaakeriratkaisu. Viitekehyksiä on haluttu hyödyntää 
sekä tutkimus- että yritystoiminnassa, jotta saadaan kokemusta menetelmien hyödyntä-
misestä eri tilanteissa, eritaustaisten osallistujien kanssa. Lisäksi samalla on voitu hank-
kia tietoa menetelmien soveltumisesta yritysten tarpeisiin.   

Kohdeyksiköiden valinnassa on painotettu tuotekehitysprosessin alkupäässä olevia 
projekteja sekä mahdollisuutta soveltaa TRIZ:n menetelmiä yritysten aitojen tuotekehi-
tysongelmien ratkomiseen. Yritysten sisältä on ollut vaikea löytää alkupään tuotekehi-
tysvaiheissa olevia uudistuotteita, joten yrityskohteiden valinnassa on painotettu kehi-
tysprojekteija, joiden pyrkimyksenä on tuottaa radikaaleja innovaatioita olemassa olevi-
en tuotteiden kehityksessä. 

7.2.3 Tutkijan suhde kohdeyksiköihin 

Tutkijan suhde tutkittaviin kohteisiin on osallistuva sekä tutkimuksen kulkuun vaikutta-
va. Tutkija on vaikuttanut tutkimuskohteeseen esimerkiksi suunnittelemalla ongelman-
ratkaisutilaisuuksien sisällön ja toteutukseen. Tutkija on myös osallistunut ongelman-
ratkaisuun yhdessä ryhmän jäsenten kanssa ja laatinut muistiinpanot ryhmätapaamisista.  
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8 TRIZ-VIITEKEHYSTEN RAKENTAMINEN  

Työn yhtenä osatavoitteena on laatia kaksi erillistä viitekehystä, pohjautuen Unified 
Structured Inventive Thinking ja Directed Evolution -menetelmiin. Viitekehykset on 
laadittu kirjallisuusselvityksen pohjalta, perehtyen molempiin menetelmiin erikseen. 
Viitekehysten rakentamista varten on käyty läpi alan kirjallisuutta, artikkeleita, semi-
naari- ja konferenssijulkaisuja, internetsivustoja sekä etsitty esimerkkejä menetelmien 
avulla toteutetuista ongelmanratkaisuprosesseista. 

Viitekehyksiä voi soveltaa hyvin monenlaisiin ongelmanratkaisutilaisuuksiin, tuote-
kehitysprosessin eri vaiheissa. Molemmat viitekehykset ovat sanallisia ja kuvallisia työ-
kirjoja, joissa on ohjeistukset menetelmän käytöstä. Viitekehyksiä voi soveltaa yksin tai 
ryhmässä ja ne tulee aina räätälöidä tarkasteltavan ongelman mukaan.  

Ongelmanratkaisutilaisuuden osallistujien on tunnettava tarkasteltava systeemi ja 
ongelma, minkä lisäksi heillä tulee olla tarvittavaa ammattiosaamista sekä motivaatiota 
ratkaista ongelma. Ongelmasta riippuen, ryhmässä tulee olla kokemusta eri aloilta, esi-
merkiksi suunnittelusta, valmistuksesta, tuotekehityksestä, asennuksesta ja myynnistä. 
Ryhmän poikkitieteellinen kokemus helpottaa tiedon keräämistä, tarkistamista ja jaka-
mista ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Tarvittavat osallistujat tulee valikoida ja 
kutsua mukaan hyvissä ajoin ennen viitekehyksen soveltamista. 

Työskentelyn helpottamiseksi ryhmässä on hyvä olla yksi fasilitaattori, joka suunnit-
telee, ohjaa ja aikatauluttaa työskentelyä etukäteen ja tilaisuuden aikana. Ryhmätyös-
kentelyn suunnittelussa ja aikatauluttamisessa huomioidaan esimerkiksi osallistujien ja 
fasilitaattorin lähtötiedot käsiteltävästä ongelmasta, systeemistä sekä viitekehyksestä. 
Ennen viitekehysten hyödyntämistä määritellään ongelmanratkaisuprosessin tavoitteet 
yhdessä, hoidetaan tarvittavat tilavaraukset, materiaalit sekä sovitaan ongelmanratkaisu-
tilaisuuden dokumentoinnista. Liitteenä 1 on tarkistuslista fasilitoidun tapaamisen suun-
nitteluun, jota voi käyttää apuna suunnittelussa. 

8.1 USIT-viitekehys 

Unified Structured Inventive Thinking -viitekehys on tämän työn liitteenä 2. Se perus-
tuu SIT- ja USIT-menetelmiä kehittäneiden tutkimusryhmien julkaisuihin. Omien ryh-
miensä tutkimusta ovat johtaneet Ed Sickafus sekä Toru Nakagawa. Sickafuksen (1997) 
kirjassa Unified Structued Inventive Thinking: How to Invent, esitetty ongelmanratkai-
suprosessi toimii USIT-viitekehyksen pääasiallisena runkona. Kirjassa esitettyjä tietoja 
on täydennetty Nakagawan (2012) lähteiden pohjalta.  
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Nakagawan (2012) omilta internetsivustoilta löytyy paljon artikkeleita, esityksiä, 
esimerkkitapauksia ja muistioita sähköisessä muodossa. Useat nettisivuilla julkaistut 
artikkelit on esitetty alan konferensseissa ja seminaareissa, joten lähteiden on todettu 
olevan luotettavia. Myös Nakagawan esimerkkejä ongelmanratkaisuprosesseista on käy-
tetty hyväksi USIT-viitekehyksen rakentamisessa, mutta niitä ei ole sisällytetty itse vii-
tekehykseen. Esimerkkitapauksia on silti hyvä hyödyntää viitekehystä sovellettaessa. 

Viitekehyksen työkalut on valittu Sickafuksen (1997) ja Nakagawan (2012) proses-
sikuvausten perusteella ja mukaan on sisällytetty kaikki USIT-menetelmän mukaiset 
työkalut, jotka on esitelty lähteissä. Työkalujen valinnassa ei ole huomioitu tuotekehi-
tysprosessin vaiheita tai tarkasteltavaa systeemiä, vaan ne tulee huomioida tapauskoh-
taisesti, viitekehystä sovellettaessa. USIT-mentelmää käsittelevässä alaluvussa 4.4 Me-
netelmän käyttäminen on kerrottu lisää ongelmanratkaisuprosessin soveltamisesta ja 
kouluttamisesta ongelmanratkaisutilaisuuksissa. Viitekehyksen soveltamiselle on hyvä 
varata aikaa vähintään kaksi kokonaista päivää, jonka lisäksi aikaa kuluu työskentelyn 
raportointiin ja tiedon selvittämiseen. 

Sovellettavia työkaluja ei ole kuvattu kovin yksityiskohtaisesti, joten viitekehystä 
soveltaakseen on hyvä perehtyä esimerkiksi Nakagawan (1999b, 2000) esimerkkeihin 
USIT-menetelmän soveltamisesta. Varsinkin tiedon keräämisessä työskentelytavat ovat 
hyvin vapaita, joten kannattaa pohtia viitekehyksen ulkopuolisten tiedonkeruumenetel-
mien hyödyntämistä. Viitekehystä sovellettaessa tulee myös huomioida, että se on tar-
koitettu lähtökohtaisesti teknisten ongelmien ratkaisemiseen. 

8.2 DE-viitekehys 

Directed Evolution -viitekehys on tämän työn liitteenä 3. Se perustuu DE-menetelmää 
kehittäneen tutkimusryhmän ja Ideation International Inc. -yrityksen julkaisuihin. Tut-
kimusryhmää ja yritystä johtavat tutkijat Boris Zlotin ja Alla Zusman. DE-
viitekehyksen runko perustuu verkkokirjaan: Directed Evolution philosophy, theory and 
practice (Zlotin & Zusman 2001). Kirjassa esitettyä prosessia ja työkaluja on täydennet-
ty internetlähteestä (Ideation International 2012) löydettyjen kuvausten ja esimerkkien 
avulla. DE-menetelmän käytöstä on tosin ollut vaikea löytää esimerkkejä, joten viiteke-
hys on rakennettu pääosin verkkokirjan perusteella. 

Viitekehyksen työkalut on valittu Zlotin & Zusman (2001) prosessikuvauksen pe-
rusteella ja mukaan on sisällytetty kaikki DE-menetelmän mukaiset työkalut, jotka on 
esitelty lähteessä. Työkalujen valinnassa ei ole huomioitu tuotekehitysprosessin vaiheita 
tai tarkasteltavaa systeemiä, vaan ne tulee huomioida tapauskohtaisesti, viitekehystä 
sovellettaessa. DE-menetelmää käsittelevässä alaluvussa 5.4 Menetelmän käyttäminen 
on kerrottu lisää ongelmanratkaisuprosessin soveltamisesta ja kouluttamisesta.  

Viitekehyksen mukaisten työkalujen soveltaminen on pitkäkestoinen prosessi, johon 
kannattaa varata aikaa sekä yksilötasolla että ryhmässä useita päivää. Koska prosessi 
tähtää tuotteen tulevien kehitysvaiheiden kauaskantoiseen ennustamiseen, sijoittuvat 
prosessin työkalut tuotekehitysprosessin eri vaiheisiin. Aikaa kuluu esimerkiksi tiedon 
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selvittämiseen, työskentelyn raportointiin, ryhmäideointiin, konseptien kehittämiseen ja 
testaamiseen sekä tuotteen toteutusvaiheen seurantaan. Viitekehyksen voi ottaa myös 
organisaation jatkuvaksi tuotekehitys- ja strategiaprosessiksi. 

Viitekehyksen työkalut ovat pääosin kysymyslistoja tai piirtämiseen perustuvia työ-
kaluja ja niiden soveltaminen on lähinnä täydentämistä. Työkalujen käyttö on kuvattu 
viitekehyksessä melko hyvin, mutta kannattaa tutustua myös esimerkkeihin DE-
menetelmän soveltamisesta (Ideation International 2012). Työkalujen käytön tavoitteita 
ja järjestystä kannattaa myös pohtia. Viitekehys tarjoaa todella paljon erilaisia työkaluja 
tiedon keräämiseen ja analysointiin, ongelmanratkaisuun, vika-analyyseihin ja strategi-
seen suunnitteluun.  

Viitekehystä käyttäessä tulee huomioida, että se soveltuu hyvin monenlaisten sys-
teemien tarkasteluun. Sitä voidaan soveltaa esimerkiksi tuotteiden, palveluiden, proses-
sien, teknologioiden, organisaatioiden, markkinoiden ja jopa kokonaisten teollisuu-
denalojen kehityksen ennakointiin. Monipuolisten sovelluskohteiden vuoksi määrittelyt 
ja viitekehyksen mukaisten työkalujen käyttö saattaa tuntua ajoittain epäselvältä. 

8.3 Eroavaisuudet TRIZ-viitekehysten työkalujen välillä 

Taulukossa 8.1. on esitetty USIT- ja DE-viitekehysten työkaluja ja verrattu niitä yleises-
ti tunnettuihin TRIZ:n työkaluihin. Taulukon keskisarakkeessa esitetyt TRIZ-työkalut 
on kirjoitettu englanniksi, sillä alan kirjallisuus on pääosin englanninkielistä ja nimien 
suomentaminen saattaisi johtaa lukijan harhaan. Englanninkielisten nimikkeiden perus-
teella lukijan on helpompi löytää työkaluista lisätietoa. Taulukon vaalenkeltaiset laatikot 
ovat ongelman määrittelytyökaluja, vaaleansiniset ovat ongelman analysointityökaluja 
ja violetit ratkaisun kehittämiseen tarkoitettuja työkaluja. USIT- ja DE-viitekehyksistä 
on kirjattu ainoastaan ne työkalut, joiden kanssa on löydetty yhteneväisyyksiä yleisten 
TRIZ-työkalujen kanssa. 
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Taulukko 8.1. USIT-, DE- ja yleisten TRIZ -työkalujen yhtäläisyydet  
(Gadd 2011; Mann 2002; Nakagawa 2012; Sickafus 1997; Zlotin & Zusman 2001). 
Unified Structured  
Inventive Thinking  
(viitekehyksen työkalut) 

TRIZ tools 
(yleisesti tunnettuja  
työkaluja) 

Directed Evolution 
(viitekehyksen työkalut) 

Tiedon kerääminen  
(ei erityisiä työkaluja) 

 
Technical contradictions 
Analogy 

DE-kysely: 
Ristiriitojen määrittely 
Samankaltaiset systeemit 

  
BAD Solutions 

DE vika-analyysi: 
Ongelmien kääntäminen 

  
Resources and Trimming 
Analogy 

Kehitysresurssien arviointi: 
Resurssien listaaminen 
Analogiat 

 
Closed World -kaavio 
 

 
Function and Attribute  
Analysis  
Substance Field Analysis 
Technical contradictions 

DE Ongelman muotoilu: 
Systeemikaavio 
 
 
Ongelmalausekkeet 

OAF-kaavio Function and Attribute  
Analysis  

 

QC-kuvaaja Physical and Technical  
contradiction 
Subversion Analysis 

 

Partikkelimenetelmä Smart Little People (SLP)  
Ja/tai -puukaavio   
 S-curve Analysis S-käyrä analyysi 
  

8 Trends of Evolution  
Standard Solutions 
40 Principles 

Kehityslait- ja linjat: 
12 erilaista kehityslakia 

Ratkaisutekniikat: 
Viisi erilaista 

40 Principles 
Size-Time-Cost (STC) 

 

Ratkaisukonseptien 
muodostaminen 

 DE vikaennuste: 
Konseptin kuvailu 
Vikatilanteiden kuvailu 

  
System Operator/9 screen/ 
Thinking in Time and Scale 
Ideal Final Result/System 
Resources 
Contradiction 

IPS-prosessi: 
Askel 1: Ongelman kuvailu 
 
Askel 2: Ideaaliratkaisu 
Askel 3: Resurssit 
Askel 5: Ristiriidat 

  Ideointiaivoriihi 
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Vertailun perusteella voidaan todeta, että TRIZ:n eri työkaluista löytyy paljon yh-
teneväisyyksiä keskenään. USIT- ja DE-menetelmät yhdessä sisältävät hyvin monipuo-
lisesti erilaisia työkaluja, joiden kautta saadaan laaja näkemys lähes kaikista TRIZ-
metodologian mukaisista työkaluista. Tietämystä voidaan syventää tutustumalla muiden 
alan tutkijoiden julkaisuihin, työkaluista löytyviin ohjeistuksiin ja esimerkkeihin. 
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9 TRIZ-VIITEKEHYSTEN SOVELTAMINEN 

9.1 Viitekehysten soveltaminen 

Tutkimuksen soveltava osuus toteutettiin yhteistyössä Aalto yliopiston koneenrakennus-
tekniikan laitoksen sekä kahden yrityskumppanin kanssa. Työskentelyvaiheet olivat 
ongelmanratkaisutilaisuuksien suunnittelu TRIZ-viitekehysten pohjalta, tilaisuuksien 
toteutus viitekehysten mukaisesti, saavutettujen tulosten eli ratkaisuideoiden kirjaami-
nen, kokousmuistioiden laatiminen sekä saavutettujen tulosten arviointi. Tulokset käy-
tiin lopuksi läpi yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Kaikissa tapaustutkimuksissa fasilitaattori laati viitekehysten mukaiset materiaalit 
sekä suunnitteli ongelmanratkaisutilaisuuksien sisällöt yhteistyökumppaneiden tarpei-
den pohjalta. Kunkin tapaustutkimuksen yhteyshenkilön vastuulla oli ongelmanratkaisu-
tilaisuuksien tilavaraukset sekä tarjoilut. Ongelmanratkaisutilaisuuksissa fasilitaattori 
toimi sovellettavan TRIZ-viitekehyksen asiantuntijana ja muut osallistujat teknisenä 
asiantuntijaryhmänä. Tekniset asiantuntijat vastasivat ongelmakentän ja tarkasteltavan 
systeemin toiminnan esittelystä sekä sovelsivat TRIZ-työkaluja viitekehysten ja fasili-
taattorin ohjeiden mukaan. 

Pääpaino tässä työssä on ongelmanratkaisuprosessien suunnittelun ja etenemisen 
kuvaamisessa. Ongelmanratkaisuprosessin vaiheet on esitetty sillä tarkkuudella, että 
kuvauksen perusteella voi toteuttaa vastaavanlaisen ongelmanratkaisuprosessin. Työssä 
ei ole esimerkiksi esitetty yksityiskohtaisia kaavioita tarkasteltujen teknisten systeemien 
toiminnasta tai kehitettyjä ratkaisuideoita.  

9.2 Tapaustutkimus A: Ilmalaakeri 

9.2.1 Ratkaistavan ongelman esittely 

Tapaustutkimus A liittyy energiatehokkaan ilmalaakerin kehitykseen. Ilmalaakerikehi-
tys on osa TTY:n tuotantotekniikan laitoksen sekä Aalto yliopiston koneenrakennustek-
niikan laitoksen MOSES-projektia, jonka tavoitteena on kehittää suurten pyörivien kap-
paleiden laakerointiin soveltuva, vuodot minimoiva ilmalaakeriratkaisu. Ilmalaakeroin-
tia on perinteisesti hyödynnetty suurten koneenosien siirtelyssä tasaisella alustalla sekä 
pienissä, korkeanopeuksisissa sovelluksissa, esimerkiksi työstökoneiden karoissa. Kor-
kea energiankulutus ja vikaherkkyys ovat hidastaneet ilmalaakerointisovellusten laaja-
alaista hyödyntämistä teollisuuden haastavissa toimintaympäristöissä. (Ryynänen 2010, 
Uhlmann & Neumann 2006.) 
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Ilmalaaker
malaakerin ja vastinpinnan välille.
laakeri lähes kitkaton ja kulumista esiintyy hyvin vähän.
energiankulutusta lisäävät ilmavuodot, joiden minimoimiseksi laakerin ilmaraon tulisi 
olla mahdollisimman pieni. Pieni ilmarako vaatii hyvälaatuisia vastinpintoja, joka johtaa 
koneistustarkkuuden
vin kokoonpuristuvaa, 
ketus, mikäli laakeri

Paineilmalla toimivat ilmalaakerit voidaan jakaa kahteen ryhmään. Perinteisissä i
malaakereissa on yksi tai useampi aukko, j
noille. Laakeripinnalla on lisäksi
demmissa laakereissa käytetään huokoisia materiaaleja, jolloin paineilma virtaa vasti
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kalvo, jonka keskeltä paineilma johdetaan ilmatyynyn ja vastinpinnan välistä ulos. Oi-
keassa reunassa on jäykkä ilmalaakeri, joka on valmistettu kovasta materiaalista. Pai-
neilma johdetaan niin ikään laakerin keskeltä reunoille, mutta laakeri vaatii toimiakseen 
tasaiset ja tarkasti työstetyt vastinpinnat. Jäykkä ilmalaakeri on energiankulutukseltaan 
pienempi kuin joustava, ilmatyynymäinen laakeri. (Airfloat 2012.) 

Ongelmana ilmalaakereiden laajamittaisessa hyödyntämisessä on ilmanpainejärjes-
telmän tarve ja ilmavuodoista johtuva, korkea energiankulutus. Lisäksi laakerit ovat 
hyvin vikaherkkiä, esimerkiksi kuorman tai käyttönopeuden vaihdellessa. Jäykillä ilma-
laakereilla on tarkat vastinpintavaatimukset, kun taas joustavia laakereita voi käyttää 
epätasaisemmillakin alustoilla. Joustavan laakerin vastinpintojen välille syntyy kuiten-
kin helposti kosketusta vaihtelevilla kuormilla. Ilmalaakeriin voi muodostua myös il-
mavasara-ilmiö, jossa laakeri alkaa nakuttaa epätasaisesti ja saattaa jopa rikkoutua. Il-
man ominaisuuksista johtuen, ilmalaakereihin muodostuu helposti kondenssivettä. 
(Ryöppy 2012a.) 

Ilmalaakereihin liittyvää tutkimusta ja ongelmanratkaisua on tehty useissa eri tutki-
muslaitoksissa, jonka johdosta esimerkiksi laakerimateriaalit ovat kehittyneet huomatta-
vasti. Kyseinen tuotekehitysprojekti voidaan kuitenkin sijoittaa Ulrich & Eppingerin 
(2003) mukaisen tuotekehitysprosessin alkupään konseptikehitysvaiheeseen, sillä MO-
SES-tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää uusi, energiatehokas ilmalaakerikonsepti, 
tutkimalla ja testaamalla olemassa olevia ilmalaakerisovelluksia. Uuden ilmalaakerin 
kehittämiseksi on testattu omia sovelluksia, mutta uutta laakerikonseptia ei ole saatu 
kehitettyä. 

9.2.2 Kehitystyön tavoitteet 

Asiantuntijaryhmän tavoitteena ongelmanratkaisutilaisuuksissa oli: ”Ilmalaakerin ide-
ointi/suunnittelu siten, että laakeri toimii dynaamisessa tilanteessa, huonolla vastinpin-
nalla ja pienellä ilmankulutuksella.” Ideoitavan ilmalaakerin tulisi liikkua vastinpinnan 
suhteen, tasosta poikkeavalla alustalla. Lisäksi laakerin ilmankulutus pitäisi jäädä pie-
neksi. Ideoinnin tavoitteena oli vastata kysymykseen: ”Minkälainen olisi ilmalaakeri, 
joka on energiatehokas (kuluttaa vähän ilmaa), mutta sallii kuitenkin (normaalissa ko-
neenrakennustilanteessa) heikkolaatuisen vastinpinnan?” Ongelmanratkaisuprosessin 
konkreettisena tavoitteena oli tuottaa konseptiratkaisuja, joiden toimivuutta tutkimus-
ryhmä voisi testata käytännössä. (Ryöppy 2012a.) 

9.2.3 Ongelmanratkaisuprosessin suunnittelu 

Ongelmanratkaisuprosessin suunnittelu aloitettiin yhteistyössä Aalto yliopiston koneen-
rakennustekniikan laitoksen kanssa vuoden 2011 lopussa, jolloin asiasta käytiin ensim-
mäiset keskustelut. Vuoden 2012 alussa fasilitaattori lähetti ensimmäisen sähköpostin 
ongelmanratkaisutilaisuuksien mahdollisille osallistujille. Sähköpostissa oli kuvattu 
lyhyesti sovellettavat ongelmanratkaisumenetelmät, tarpeet asiantuntijaryhmälle sekä 
vaihtoehtoiset ajankohdat tilaisuuden järjestämiselle. Sähköpostin perusteella Aalto yli-
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opiston yhteyshenkilö rajasi ja kuvasi tarkasteltavan ongelman. Lisäksi saatiin sovittua 
yhteinen ajankohta ongelmanratkaisutilaisuudelle. 

Ongelmakuvauksen perusteella fasilitaattori valitsi ongelmanratkaisuun sovelletta-
vaksi Directed Evolution -menetelmään perustuvan viitekehyksen, sillä se pyrkii enna-
koimaan tarkasteltavan systeemin kehitystä pidemmälle. Ensimmäisen ongelmanratkai-
sutilaisuuden ajankohta sovittiin maaliskuun alkuun. Ennen ensimmäistä ongelmanrat-
kaisutilaisuutta sovittiin asiantuntijatiimin ja fasilitaattorin vastuut tilaisuuden järjeste-
lyistä. Fasilitaattori lähetti myös osallistujille ennakkomateriaalina DE-viitekehyksen, 
johon käski osallistujien perehtymään etukäteen sekä täyttämään viitekehyksen mukai-
sen kyselyn ilmalaakerin kehityksestä. 

9.2.4 Ongelmanratkaisuprosessin toteutus 

DE-viitekehystä (liite 3) sovellettiin ratkaistavaan ongelmaan neljässä erillisessä ongel-
manratkaisutilaisuudessa, joiden kestot vaihtelivat neljästä viiteen tuntiin. Tilaisuudet 
järjestettiin Aalto yliopiston toimitiloissa 1.-2.3., 26.3. sekä 30.3.2012. Fasilitaattori 
suunnitteli kaikkien tapaamisten sisällöt ja aikataulut, valmisteli tarvittavat etukäteisma-
teriaalit ja jakoi ne osallistujille sähköpostitse. Tilaisuuksien muut osallistujat huolehti-
vat tilavarauksista sekä tarjoiluista.  

Ongelmanratkaisutilaisuuksien osallistujat oli valikoitu MOSES-tutkimusryhmän si-
sältä ja heidän osaamisessaan yhdistyi erilainen tutkimustausta tarkasteltavaan systee-
miin liittyen. Osallistujien määrä vaihteli tapaamisissa kahdesta neljään. Osallistujien 
osaamisessa yhdistyi ilmalaakereiden suunnitteluun ja toimintaan liittyvä teoriatieto 
sekä käytännön kokemus ilmalaakereiden testaustilanteista. Kaikki osallistujat olivat 
soveltaneet muutamia TRIZ:n mukaisia työkaluja aikaisemmissa ongelmanratkaisu- ja 
ideointitilaisuuksissa, joita oli pidetty vuotta aikaisemmin. Osallistujien lähtötiedot on-
gelmasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä eivät olleet kaikkien osalta yhtenäiset.  

Ongelmanratkaisuryhmälle oli kaikilla kerroilla varattu riittävän kokoinen kokousti-
la, joissa oli tarpeeksi pöytätilaa ja tuoleja. Tilasta löytyi myös videoprojektori sekä 
lehtiö- tai tussitauluja. Tilaisuudessa lehtiö-/tussitauluille kirjatut muistiinpanot ja kuvat 
taltioitiin digikameralla. Fasilitaattori valmisti jokaisesta tapaamisesta muistion, joka 
jaettiin osallistujille jälkikäteen. 

9.2.5 Ensimmäinen ongelmanratkaisutilaisuus 

9.2.5.1 Tilaisuuden alustus 
Ensimmäinen DE-prosessin mukainen ongelmanratkaisutilaisuus pidettiin kahdessa 
osassa 1.-2.3.2012. Osallistujat saivat muutamaa päivää ennen ensimmäistä tapaamista 
etukäteismateriaalina muistion DE-viitekehyksestä, johon fasilitaattori kehotti osallistu-
jia perehtymään etukäteen. Fasilitaattori pyysi osallistujia myös täydentämään vaiheen 
1. Historiatiedon kerääminen -mukaista työkalua: DE-kysely. Ensimmäisen tapaamisen 
tavoitteena oli käydä läpi DE-prosessin vaiheet 1. Historiatiedon kerääminen, 2. DE-
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vianmääritys sekä 3. Ideoiden yhdisteleminen ja soveltaa kaikkien vaiheiden työkaluja 
viitekehyksen mukaisesti.  

Ongelmanratkaisutilaisuuksien suunnitellut ja toteutuneet aikataulut on liitteenä 4. 
Ensimmäinen, kaksipäiväinen tilaisuus alkoi henkilöiden ja sovellettavan DE-
menetelmän esittelyllä sekä yhteisten pelisääntöjen läpikäymisellä. Ongelmanratkaisu-
prosessin tavoitteena oli testata sovellettavaa DE-viitekehystä, tukea ilmalaakeriin liit-
tyvää kehitystyötä ideointiprosessin avulla sekä tuottaa uusia ideoita/mahdollisia kek-
sintöaihioita ilmalaakerin toiminnan parantamiseksi. 

9.2.5.2 Vaihe 1: Historiatiedon kerääminen 
Ongelmanratkaisuprosessi aloitettiin historiatiedon keräämisen ensimmäisellä vaiheella, 
eli DE-kyselyn täyttämisellä. Osallistujille oli annettu tehtäväksi täyttää kysely etukä-
teen, jotta tapaamisessa ei menisi aikaa tiedon etsimiseen. Täytetyn DE-kyselyn avulla 
käytiin kysymys kerrallaan läpi ilmalaakerin toimintaperiaatteet, rakenne, kehityshisto-
ria sekä perustiedot systeemissä havaituista ongelmista ja samankaltaisista systeemeistä.  

Tarkasteltavaksi systeemiksi kyselyyn kirjattiin energiatehokas, muuttuviin olosuh-
teisiin soveltuva ilmalaakeri. Kyselyä täydennettiin lisää tilaisuuden aikana, jolloin tieto 
ilmalaakerin toiminnasta ja ominaisuuksista jäsentyi. Työskentelyn myötä syntyi en-
simmäisiä ratkaisuehdotuksia ilmalaakerin parantamiseksi. Osana kyselyä muodostettiin 
systeemissä esiintyviä perusristiriitoja, käyttäen viitekehyksen mukaista pohjaa. Lau-
sekkeen avulla ristiriita saatiin muotoon:  
”Systeemi pyrkii toteuttamaan ylätason systeemin <konejärjestelmä> saneleman vaati-
muksen <alhainen kitka JA alhainen energiankulutus>, aiheuttaen toisen ylätason sys-
teemin <laakeripintojen/vastinpintojen> vaatimuksen/vaatimusten <vähäi-
nen/maltillinen koneistustarkkuus> kärsimisen tai rajoituksia.” 

Tämän jälkeen perusristiriitalausekkeesta johdettiin toiminnallisia ristiriitalausekkei-
ta: 
”Hyödyllisen toiminnon <lähes kitkaton liike> toteuttaminen haittaa toista hyödyllistä 
toimintoa <vähäinen energiankulutus/vähäinen ilmankulutus>.” 
”Hyödyllisen toiminnon <vastinpinnan muotovirheiden ja/tai karkean pinnan sallimi-
nen> johtaa haitallisen toiminnon <suuri ilmankulutus> syntymiseen.” 
”Hyödyllisen toiminnon <laajeneva ilma jäähdyttää laakeripintoja> toteuttaminen ai-
heuttaa haitallisen vaikutuksen <kondenssivesi aiheuttaa korroosiota> systeemille itsel-
leen.” 

Työskentelyssä edettiin koko ajan seuraten DE-kyselyä, joten ristiriitalausekkeiden 
perusteella lueteltiin ongelmat, joita tarkasteltavassa systeemissä esiintyy. Suurimpana 
ongelmana nähtiin ilmalaakerin vastinpintojen välinen kontakti, joka syntyy mikäli: 

 ilmanpaine karkaa tai on liian pieni  
 vastinpinnat ovat huonolaatuisia tai epätasaisia 
 laakeri on liian joustava 
 syntyy ilmavasara-ilmiö 
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Systeemissä esiintyvien ongelmien listaamisen jälkeen kuvailtiin olosuhteet ja me-
kanismit, jotka aiheuttavat ja edistävät kyseisiä ongelmia. Tämän lisäksi listattiin on-
gelmien ei-toivotut seuraukset ja lopuksi käytiin läpi systeemin kehityshistoria. Kehi-
tyshistoriassa lueteltiin muun muassa systeemin aikaisemmat sukupolvet kehitysjärjes-
tyksessä. Laakereiden kehitys on alkanut puisista laakeripinnoista, joita voideltiin eläin-
rasvoilla ja öljyillä. Laakereissa on ajan kuluessa siirrytty yhä pienempiin ja hienompiin 
valmistus- ja voitelumateriaaleihin, sillä osassa nykyisiä ilmalaakereita valmistusmate-
riaalit ovat huokoista keraamia tai grafiittia ja voiteluaineena toimii ilma. 

Lopuksi kyselyssä käytiin vielä läpi perustiedot samankaltaisista systeemeistä sekä 
tarkasteltavan systeemin ongelmanratkaisuhistoria. Tarkastelu käsitti kaikki aikaisem-
min ratkotut, perustavanlaatuiset ongelmat ilmalaakerin kehityksessä sekä edellisissä 
TRIZ-ongelmanratkaisutilaisuuksissa saadut ideat ja tunnetut ratkaisut. Kokonaisuutena 
DE-kyselyn todettiin olevan todella laaja-alainen tarkastelu ja sen avulla saatiin muo-
dostettua yhtenäinen käsitys tarkasteltavasta systeemistä ja sen kehitysvaiheista. 

DE-kyselyä seuraavaa vika-analyysia ei käyty läpi juurikaan, sillä ongelma-
aihioiden koettiin erottuvan jo kyselyn täydentämisen perusteella. Tilaisuuden osallistu-
jat olivat kuitenkin täydentäneet vika-analyysin valmiiksi. Fasilitaattorin tarkastellessa 
täydennettyä vika-analyysiä myöhemmin, hän havaitsi, että sitä oli täydennetty työkalun 
toimintaperiaatteen vastaisesti. Analyysiin oli kuitenkin kirjattu useita ratkaisuehdotuk-
sia ilmalaakerissa ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi. 

DE-kyselyn tarkastelun jälkeen siirryttiin suoraan ongelman muotoiluun, joka teh-
tiin viitekehyksen mukaisella työkalulla. Tämä koettiin vaikeaksi vaiheeksi soveltaa, 
sillä prosessikuvauksesta ei saatu tarkkaa käsitystä mitä ongelma-kaavion vihreisiin ja 
punaisiin toimintolaatikoihin olisi pitänyt laittaa. Fasilitaattori ei osannut selventää työ-
kalun määritelmiä osallistujille, minkä lisäksi muutama esimerkki, jotka työkalun käy-
töstä oli olemassa, eivät olleet kovin selkeitä. 

Työkalun ohjeistuksessa ”toiminnot”, joiden välille luodaan riippuvuussuhteita eli 
”linkkejä”, oli määritelty seuraavalla tavalla: ”toiminto, toiminta, parametri tai mikä 
tahansa tekijä (lausuma), jonka voidaan katsoa vaikuttavan tarkasteltavaan tilanteeseen 
hyödyllisesti tai haitallisesti.” Määritelmä kuulosti hyvin lavealta, jolloin osallistujat 
kyseenalaistivat työkalun hyödyt. Ongelmalausekkeiden työstäminen aloitettiinkin lis-
taamalla ilmalaakerissa esiintyviä positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia, joita DE-
kyselyä täydennettäessä oli havaittu.  

Listaamisesta siirryttiin melko pian piirtämään työkalun mukaista ongelmakaaviota, 
mutta edelleen oli vaikeaa määritellä toimintoja positiivisiksi tai negatiivisiksi, sillä 
niillä koettiin olevan molempia merkityksiä, riippuen kahden toiminnon välisestä syy-
seuraussuhteesta. Työskentelyn tuloksena syntyi kuitenkin kuvan 9.3. mukainen, ilma-
laakerin toimintaa kuvaava kaavio. Kaavio piirrettiin ongelmanratkaisutilaisuudessa 
tussitaululle ja tilaisuuden jälkeen fasilitaattori piirsi sen puhtaaksi tietokoneella. 
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Kuva 9.3. Kaavio ilmalaakerin toiminnoista.  

 
Kuvassa 9.3. esitettyä kaaviota voi lähteä lukemaan mistä suunnasta tahansa. Kaavi-

on yläreunassa on esitetty positiivisia vaikutuksia, joita seuraa, mikäli ilmaa käytetään 
laakerin voiteluaineena. Ilma on helposti saatavilla oleva, ympäristöystävällinen luon-
nonmateriaali. Ilma voiteluaineena tuottaa kuitenkin haitallisen toiminnon: kokoonpu-
ristuvuus, joka ehkäisee jäykän laakeroinnin käytön. Jäykkä laakerointi puolestaan eh-
käisee pienen ilmaraon käytön, eli vaatii vastinpinnoilta suurta tarkkuutta. 

Vastinpintojen tarkkuuden lisääntymisestä seuraa kasvavat valmistuskustannukset, 
joka on haitallinen ominaisuus. Toinen valmistuskustannuksia kasvattava, negatiivinen 
tekijä on suuri kantopinta-ala. Kantopinta-alan suuruus kuitenkin mahdollistaa kantoky-
vyn vaihtelun, jota pieni ilmanpaine ehkäisee. Pieneen ilmanpaineeseen pyritään, jotta 
saataisiin ehkäistyä laakeripintojen välisen ilmavuodon suuruutta. Suuri ilmavuoto lisää 
luonnollisesti ilman- ja energiankulutusta. Ilmavuodon määrää kasvattavat ilman pieni 
kitka ja viskositeetti. 

Vaikka kaavion laatiminen koettiin haastavaksi, löydettiin sen avulla eräs perusta-
vanlaatuinen ristiriita, johon huomio keskitettiin tulevissa työskentelyvaiheissa: Miten 
saadaan katkaistua yhteys pienen ilmaraon ja vastinpintojen suuren tarkkuuden välillä? 
Eli miten kehittää ilmalaakeri, jossa on pieni ilmarako ja epätarkat vastinpinnat. Kaavi-
on avulla systeemistä löydettiin hyvin perustavanlaatuinen ristiriita. Ongelman ana-
lysointia ei jatkettu enää työkalun toiseen vaiheeseen, sillä ongelmalausekkeita ei osattu 
muodostaa viitekehyksen ohjeiden perusteella. 
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9.2.5.3 Vaihe 2: DE-vianmääritys 
Ensimmäisen päivän lopussa ja toisen päivän alussa tarkasteltiin DE-prosessin 2. vai-
heen työkalua: kehitysresurssien analysointi. Työkalun avulla listattiin systeemistä ja 
sen ympäristöstä löytyviä kehitysresursseja. Työkalua soveltaessa systeemiksi määritel-
tiin ilmalaakeriyksikkö ja ylätason systeemiksi konejärjestelmä, jossa laakerointi sijait-
see, esimerkiksi paperikone. Työskentely eteni työkalun mukaisesti listaamalla systee-
min ja sen ympäristön teknisiä ja taloudellisia resursseja, henkilöresursseja sekä lopuksi 
erityisiä kehitysresursseja. 

Systeemin sisäisiä ja ympäristöstä havaittuja resursseja olivat muun muassa laake-
reiden erilaiset voiteluaineet, kuten paineilma, öljy, vesi, kaasut ja näiden eri yhdistel-
mät. Muita havaittuja resursseja olivat esimerkiksi vastinpinnan ja laakerin materiaalit 
sekä likapartikkelit. Muita systeemin ympäristöstä listattuja raakamateriaaleja olivat 
paineilma, vesi sekä konejärjestelmien toiminnassa tarvittavat erilaiset raakamateriaalit, 
kuten öljyt ja kemikaalit. 

Tarkastelussa listattiin myös saatavilla olevia energianlähteitä, tietoresursseja, toi-
minnallisia sekä ajallisia resursseja. Ilmalaakerin käyttöprosessia tarkasteltiin eri ajan-
hetkillä, esimerkiksi ennen laakerin käytön aloittamista, käytön aikana, käytön päätty-
misen jälkeen sekä vikatilanteissa. Tärkeimpänä huomiona voidaan todeta ilmalaakerin 
käytön olevan hyvin haastavaa jatkuvatoimisissa konejärjestelmissä, jotka eivät kestä 
keskeytyksiä. 

Viimeisenä kehitysresurssien analysoinnissa keskityttiin henkilöresurssien sekä eri-
tyisten kehitysresurssien analysointiin. Henkilöresursseja tarkasteltiin listaamalla esi-
merkiksi laakerivalmistajia sekä alan tutkimusta tekeviä laitoksia. Kehitysresursseissa 
huomio kiinnitettiin puolestaan muihin samankaltaisiin systeemeihin ja niissä hyödyn-
nettyihin resursseihin, esimerkiksi kumipatjojen, magneettien, luistavien materiaalien, 
ilmatunneleiden ja -virtausten hyödyntämiseen. 

Kehitysresurssien tarkastelun jälkeen siirryttiin tekemään S-käyrä analyysia, jota 
sovellettiin hyvin vapaasti, lähinnä keskustellen. Analyysin kautta todettiin, että ilma-
laakereiden soveltaminen nykyisissä kohteissa on melko kypsä tekniikka, joten uuden 
S-käyrän aikaansaamiseksi tulee kehittää uusia sovelluskohteita tai tapoja toteuttaa laa-
kerointi. S-käyrä analyyseja voisi tehdä useista eri aiheista, esimerkiksi kuormankanto-
kyvyn, energiankulutuksen tai käyttökustannusten kehityksestä. 

Sovellettaessa S-käyrä analyysia, pohdittiin alan viimeisintä läpimurtoa. Sen todet-
tiin olevan huokoisten materiaalien ja lasertyöstömenetelmien hyödyntäminen laakerei-
den valmistuksessa. Ilmalaakeroinnin keskeisimpiä epävarmuustekijöitä on sen uutuus, 
sillä laakerin toimintaperiaatetta ei tunneta yleisesti kovin hyvin. Konepajateollisuus on 
konservatiivista ja paineilma laakerin väliaineena nähdään epätodennäköisenä ja epä-
luotettavana vaihtoehtona. Analyysin myötä keskusteltiin myös magneettikenttien hyö-
dyntämisestä laakeroinnissa.  

Ensimmäisen ongelmanratkaistutilaisuuden viimeisenä työkaluna sovellettiin kehi-
tyslakeja ja -linjoja. Tilaisuuden aikana käytiin läpi kehityslait: 1. Kehityksen tasot, 2. 
Kehitys kohti resurssien parempaa hyödyntämistä, 3. Systeemin elementtien epäyhte-
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näinen kehitys sekä 8. Mikrotason kehitys. Kyseiset kehityslait valittiin tarkasteluun 
niiden yksinkertaisuuden vuoksi. Ensimmäisen kehityslain tavoitteena oli määritellä 
ilmalaakerin kehityksen tasoja liiketoiminnan, virhetilanteiden ja strategisten tavoittei-
den suhteen. Liiketoiminnallisiksi tavoitteiksi listattiin:  

 Ilmalaakeroinnin käytön laajentaminen uusille sovellusalueille 
 valmistuskustannusten merkittävä väheneminen 
 energiatehokkuuden parantaminen 
 käyttökustannusten väheneminen 

 
Kehityksen kuluessa tulisi välttää seuraavia virhetilanteita: 

 valmistusmenetelmät eivät sovellu käyttöön 
 vanhojen ratkaisujen soveltaminen suoraan uusiin kohteisiin (esimerkiksi olo-

suhteiden ja teknologioiden muutosten huomiointi) 
 tuntemattomat käyttöolosuhteet (esimerkiksi likapartikkelit, pinnan tasaisuus, 

käyttöaika, kannettavat kuormat) 
 
Liiketoiminnallisten tavoitteiden ja tyypillisten virheiden tarkastelun kautta saatiin 
muodostettua strategisia tavoitteita systeemin kehitykselle: 

 ilmanpaineen tuottamisen energiatehokkuus 
 vuotojen minimointi 
 laakerin ja vastinpintojen valmistusmenetelmien kehittyminen 
 uusien, energiatehokkaiden teknologioiden hyödyntäminen ilmanpaineen tuot-

tamisessa ja energian keräämisessä 
 laakeri- ja vastinpintamateriaalien kehittäminen 

 
Ensimmäisen kehityslain tarkastelun jälkeen, siirryttiin tutkimaan systeemin kehitystä 
kohti resurssien parempaa hyödyntämistä. Tässä kohtaa palattiin takaisin tarkastelemaan 
kehitysresurssien arviointityökalua ja jatkettiin resurssien työstämistä käsiteltävän kehi-
tyslain avulla. Ensin tarkasteltiin ilmanpaineen ohjaamista laakeriin eri suunnasta sekä 
resurssien yhdistelemistä, esimerkiksi yhdistelemällä erilaisia laakerimateriaaleja ja 
väliaineita. Näiden lisäksi pohdittiin resurssien fysikaalista ja kemikaalista muuttamista, 
esimerkiksi väliaineen rakenteen tai laakerimateriaalien muokkaamista. Kehityslain 
avulla saatiin paljon erilaisia ideoita systeemissä ilmenevien ongelmien poistamiseksi ja 
lieventämiseksi. 

Neljännessä kehityslaissa tarkasteltiin systeemien elementtien epäyhtenäistä kehitys-
tä. Ensin muodostettiin ristiriitalausekkeita, soveltamalla kehityslain mukaisia kaavoja 
ja sen jälkeen niihin haettiin ratkaisuja soveltamalla erotussääntöjä. Ristiriitalausekkeet 
olivat muotoa: 
”Hyödyllisen toiminnon <pieni ilmarako> tulisi toteutua, koska <se vähentää vuotoa> 
ja ei tulisi toteutua koska <se lisää vastinpintojen tarkkuusvaatimuksia>.” 
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Hyödyllisen toiminnon <ilmalaakerin pinta-ala tulisi olla pieni> tulisi toteutua, koska 
<se vähentää tilantarvetta> ja ei tulisi toteutua koska <se alentaa kuormankantoky-
kyä>. 

Ratkaisuvaihtoehtona ensimmäiseen ristiriitaan pohdittiin siliävää vastinpinta, joka 
voi olla epätasainen muuten, mutta siliää tullessaan laakerin kohdalle. Toisen ristiriidan 
ratkaisemiseksi pohdittiin esimerkiksi ilmalaakerin muuttuvaa pinta-alaa tai painetta. 
Ristiriitalausekkeen avulla muodostettiin vielä muutama muu ristiriita, joita ei kuiten-
kaan ehditty tarkastella erotussääntöjen avulla. 

Viimeisenä kehityslakina tapaamisessa sovellettiin mikrotason kehitystä, jossa tar-
kasteltiin eri rakennetasojen vaikutusta systeemin kehittämiseen. Esimerkkinä pienistä 
elementeistä rakennettu systeemi, kuten nanopalloista, jotka voivat liikkua toistensa 
suhteen, mukaillen vastinpintaa ja muodostaen huokoisen rakenteen. Tarkastelua ei eh-
ditty tehdä kovin pitkään, sillä tilaisuuteen varattu aika päättyi. 

9.2.5.4 Tilaisuuden lopetus  
Tilaisuuden molempien päivien lopuksi käytiin läpi kunkin päivän tulokset: mitä DE-
viitekehyksen työkaluja oli sovellettu ja päästiinkö tilaisuudelle asetettuihin tavoittei-
siin. Fasilitaattori valokuvasi tussitaululle piirretyt kaaviot ja ratkaisuideat, ja liitti kuvat 
mukaan tilaisuudesta kirjoitettuihin muistiinpanoihin. Koko tilaisuuden tavoitteeksi oli 
asetettu DE-viitekehyksen testaaminen, suunniteltujen vaiheiden ja työkalujen sovelta-
minen sekä uusien ideoiden tuottaminen ilmalaakerin kehitystä varten.  

Molempina päivinä tavoitteista poikettiin ainoastaan sovellettavien työkalujen suh-
teen, sillä alkuperäisen suunnitelman mukaan kahden päivän aikana olisi pitänyt käydä 
läpi kaikki DE-viitekehyksen neljä ensimmäistä vaihetta: 1. Historiatiedon kerääminen, 
2. DE-vianmääritys, 3. Ideoiden yhdisteleminen ja 4. Päätöksentekoprosessin tukemi-
nen. Vaiheita kolme ja neljä ei ehditty kuitenkaan tehdä, sillä aikaa kului ensimmäisen 
ja toisen vaiheen soveltamiseen suunniteltua enemmän. Erityisesti DE-kyselyn tarkaste-
lu, ongelman muodostaminen ja kehityslakien soveltaminen vei oletettua enemmän ai-
kaa. 

Kahden päivän aikana syntyneet ratkaisu- ja kehitysehdotukset kirjattiin ylös, mutta 
niitä oli vaikea poimia esiin, sillä muistiinpanoista tuli laajat ja ne sisälsivät paljon ai-
kaisempia ideoita sekä tietoa ilmalaakeiden historiasta, rakenteesta ja toiminnasta. Tä-
män vuoksi kehitettyjen ratkaisuideoiden määrää on vaikea eritellä, vaikka niitä syntyi-
kin reilusti. Ensimmäisen ongelmanratkaisutilaisuuden lopuksi sovittiin vielä tulevista 
ongelmanratkaisutilaisuuksista ja muistiinpanojen jakamisesta. 

9.2.6 Toinen ja kolmas ongelmanratkaisutilaisuus 

9.2.6.1 Tilaisuuden alustus 
Seuraavat ongelmanratkaisutilaisuudet pidettiin 26.3. sekä 30.3.2012 Aalto yliopistolla. 
Osallistujat olivat saaneet ensimmäisen tilaisuuden muistiinpanot sähköpostitse muuta-
maa viikkoa ennen seuraavaa tapaamista. Yksi osallistujista oli englanninkielinen, joten 
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fasilitaattori teki lisätyötä kääntääkseen sovellettavan DE-viitekehyksen sekä ensimmäi-
sen tapaamisen muistiinpanot englanniksi. Kolmannen tapaamisen tavoitteena oli käydä 
läpi saavutetut tulokset ja sovelletut DE-työkalut, jatkaa työskentelyä kehityslinjojen 
parissa sekä käydä läpi DE-viitekehyksen vaiheet 2. DE-vianmääritys, 3. Ideoiden yh-
disteleminen ja 4. Päätöksentekoprosessin tukeminen.  

Molempien ongelmanratkaisutilaisuuksien alussa käytiin läpi koko ongelmanratkai-
suprosessin ja kyseisten tilaisuuksien tavoitteet, kerrattiin DE-viitekehyksen vaiheet ja 
käytiin läpi edellisten tapaamisten tulokset. Mukana molemmilla kerroilla oli uusia osal-
listujia, jotka eivät olleet soveltaneet viitekehyksen mukaisia työkaluja aikaisemmin. 
Ongelmanratkaisutilaisuuksien suunniteltu ja toteutunut aikataulu on liitteenä 4.  

9.2.6.2 Vaihe 2: DE-vianmääritys 
Vaiheen kaksi tarkastelua jatkettiin kolmannessa tapaamisessa soveltamalla kehityslake-
ja 8. Mikrotason kehitys ja 9. Kehitys kohti kenttien lisääntynyttä käyttöä. Neljännessä 
tapaamisessa sovellettiin kehityslakeja 4. Systeemien elementtien epäyhtenäinen kehitys, 
7. Kehitys elementtien yhteensopivuuden ja epäyhteensopivuuden suhteen sekä 8. Mik-
rotason kehitys. Kehityslakeja sovellettiin toisen tason ongelmiin, joita oli havaittu tar-
kastelemalla ratkaisemattomia ongelmia. Lopuksi täydennettiin työkalu 11. Loppuyh-
teenveto.  

Mikrotason kehityksessä huomiota kiinnitettiin muun muassa erityisen muotoisista 
elementeistä tehtyihin systeemeihin, joissa voisi käyttää yleisesti tunnettuja ilmiöitä 
kuten Venturi-efekti tai Bernoullin laki. Erilaisten, rakenteisiin liittyvien vaikutusperi-
aatteiden käyttöä pohdittiin myös, esimerkiksi nanoputkien hyödyntämistä laakeripin-
nan rakenteena, teflon pinnoitusta tai silikonia.  

Yhdeksännessä kehityslaissa tarkasteltiin mahdollisuutta hyödyntää erilaisia kenttiä 
kehitettävässä systeemissä. Peruskentät on jaettu mekaaniseen, termodynaamiseen, ke-
mialliseen, sähköiseen sekä magneettiseen kenttään. Peruskenttien alle lukeutuu useita 
erityiskenttiä, joita voidaan hyödyntää suoraan ratkaisuperiaatteina. Kenttätarkastelun 
avulla ei saatu kehitettyä yhtään ratkaisuideaa. 

Kolmannessa tapaamisessa ei käytetty enempää DE-työkaluja, vaan yksi osallistujis-
ta halusi havainnollistaa systeemin toimintaa tekemällä juurisyy-analyysin ilmalaakerin 
toimintaan liittyen. Analyysiin listattiin ongelmatilanteeseen vaikuttavat asiat ja kaavion 
avulla pyrittiin etsimään syy-seuraussuhteita, jotka tulisi saada katkaistua ongelman 
ratkaisemiseksi. Katkaistava side löydettiin vuodon ja ilmaraon väliltä sekä ilmaraon ja 
pinnankarheuden väliltä. Kaaviota ei esitetä tässä työssä, sillä se ei ollut menetelmän 
mukainen työkalu. 

Kehityslakien käsittelyä jatkettiin neljännessä tapaamisessa. Neljännen kehityslain 
ristiriitalausekkeiden avulla muodostettiin systeemiin liittyviä, toisen tason ongelmia. 
Ristiriidat ja niiden ratkaisemiseksi luodut ideat kehittyivät muotoon: 
”Kuinka saadaan ilmalaakerin pinta-ala hyvin pieneksi (vuoto pienenee) ja samaan 
aikaan suureksi (kantokyky paranee).” 

 Lämpötila vaikuttaa pinta-alaan 



82 
 

 Yksi suuri pinta-ala, joka koostuu osa pinta-aloista (pienempiä pinta-aloja kytke-
tään päälle/pois tarpeen mukaan) 

 Joustava pinta, joka laajenee, kun painetta lisätään 
 Tilallinen erotus: vuoto rajataan reunoille tiivisteen avulla 
 Tiivistyksen jakaminen eri tason tiivisteisiin (tiivistepinta ei tule niin jyrkkänä) 

 
”Kuinka saadaan laakerin ilmanpaine hyvin pieneksi (vuoto vähenee) ja samaan aikaan 
suureksi (korkeampi voima)” 

 Ilmanpaine suuri laakerin sisällä ja pieni reunoilla: laakerin tiivisteestä imu ta-
kaisin painejärjestelmään 

 Tiivistysnesteiden tai mekaanisten tiivisteiden hyödyntäminen (sulkunesteenä 
esimerkiksi vesipatsas) 

 Vaikuttaako ilman lämpötilan muuntelu ilman virtaamiseen? (esim. reunoilla 
kylmää ja keskellä lämmintä ilmaa) 

 Vastapaine impulssienergialla (ilmasykäykset laakerin ulkopuolelta) 
 
”Kuinka ilmarako saadaan mahdollisimman pieneksi (vuoto vähenee) ja samaan aikaan 
suureksi (sallitaan epätarkemmat pinnat)” 

 Laakerointi kannateltavaan systeemiin joustavaksi  
 Laakeripinnan ja vastinpinnan tarkkuuden lisääminen (hionta tai pinnoitus) 
 Millaisiin tarkkuuksiin laserilla pääsee? 

 
Seitsemännen kehityslain avulla ei saatu juurikaan tuloksia, joten siirryttiin loppuyh-

teenvetoon, jossa ryhmiteltiin luotuja ideoita kahteen ryhmään: ideat, joiden toteutuspe-
riaate on tiedossa ja ideat joista pidetään, mutta niiden toteutusperiaate ei ole tiedossa. 
Toteutusperiaate oli tiedossa yhteensä viidessä ideassa. Ideoita, joiden toteutusperiaatet-
ta ei tunnettu oli kahdeksan kappaletta. 

Kehityslakien hyödyntämisen jälkeen siirryttiin soveltamaan vaiheen kaksi viimeistä 
työkalua: DE vikaennustetta. Aikaisemmissa vaiheissa kehitetyistä ideoista muodostet-
tiin työkalun avulla kaksi konseptia, joille laadittiin vikaennuste hyödyntämällä annettua 
tehtävälistaa. Ensimmäinen konseptiratkaisu oli ilmalaakerin pietsokäyttöinen tiiviste-
reuna, jonka tarkoituksena on säätää laakerin tiivistereunan paksuutta ja sen myötä ilma-
raon suuruutta. Toinen konsepti sisälsi laakerin huokoisen grafiittimateriaalin sekä laa-
kerin joustavan nivelöinnin ylätason systeemiin. Tavoitteena on saada ilmalaakeri mu-
kautumaan vastinpinnan epätasaisuuksiin paremmin.  

Konseptien lyhyen kuvauksen jälkeen, esitettiin konseptin toteutukseen tarvittavat 
välineet ja vaiheet, toteutusta uhkaavat viat sekä tapoja estää kukin vika. Vikaennus-
teessa huomioidaan myös ympäristön viat ja vaarat, kuten laiterikot. Havaittujen vikojen 
estämiseksi pyritään lopuksi löytämään mittauskeinoja. 
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9.2.6.3 Tilaisuuden lopetus  
DE-viitekehyksen soveltaminen lopetettiin vaiheen 2. DE-vianmääritys työkaluihin, 
sillä kolmannen vaiheen soveltamisesta ei nähty enää huomattavaa hyötyä. Mikäli ryh-
mä olisi lähtenyt soveltamaan vielä vaiheessa 3. tarjottuja IPS- ja ideointiaivoriihi -
työkaluja, ei konseptien luomista ja vikaennustetta olisi ehditty käydä läpi. Prosessin 
tuloksena saatiin nyt muodostettua muutama konseptiratkaisu sekä useita yksittäisiä 
ratkaisuideoita.  

Tilaisuuden loppupuolella käytiin läpi päivän tulokset sekä verrattiin niitä tavoittei-
siin. Päivälle asetetut tavoitteet jäivät ratkaisutekniikoiden osalta vaillinaisiksi. Tilai-
suudessa kehitettyjen ideoiden määrää on vaikea todeta. Lopputuloksena saatiin kuiten-
kin muutama konsepti sekä vikaennusteet konseptien toteutusta varten. Tilaisuuden 
päätteeksi sovittiin vielä DE-ongelmanratkaisuprosessin päättämisestä, sillä viitekehyk-
sen avulla ei uskottu saavan enää kovin suurta lisähyötyä. Fasilitaattori kyseli lopuksi 
osallistujilta vapaamuotoisesti kommentteja sovelletuista työkaluista. 

Kommenttien perusteella viitekehyksen soveltamiseen olisi tarvittu enemmän esi-
merkkejä sekä selkeämpiä määritelmiä työkalujen käytöstä. Useita työkaluja ei päästy 
hyödyntämään kunnolla, sillä määritelmät ja ohjeet olivat epäselviä tai ristiriitaisia esi-
merkkien kanssa. Ongelmanratkaisuryhmän aikaa menikin paljon työkalujen toiminta-
periaatteiden selvittämiseen ja kehittämiseen. Systemaattisen viitekehyksen työkalut 
koettiin kuitenkin hyödyllisiksi tiedon keräämisessä ja koostamisessa. Tilaisuuksien 
aikana syntyi paljon sanallisia ja kuvallisia ideoita ja tietoa, jonka fasilitaattori pyrki 
dokumentoimaan ja jakoi kaikkien osallistujien kesken.  

Fasilitaattori havaitsi, että hänen lähtötietonsa menetelmän soveltamisesta ja fasili-
toinnista yleensä olivat liian suppeat. Koko ryhmä sovelsi DE-viitekehystä ensimmäistä 
kertaa, joten työskentelyn aikana olisi pitänyt esittää enemmän havainnollistavia esi-
merkkejä. Fasilitaattorin olisi pitänyt selvittää tietoa DE-työkalujen käytöstä ja määri-
telmistä aktiivisesti tapaamisten välillä. Prosessi ei myöskään edennyt täysin johdon-
mukaisesti, sillä fasilitaattori tai osallistujat hyödynsivät välissä menetelmään kuulumat-
tomia työkaluja. Ryhmätyöskentelyä olisi pitänyt johtaa päämäärätietoisemmin, kohti 
alussa määriteltyjä tavoitteita.  

9.2.7 Saavutetut tulokset 

Yhteensä neljän neljästä kuuteen tuntia kestäneen tapaamisen aikana saatiin DE-
viitekehyksen mukainen ongelmanratkaisuprosessi käytyä osittain läpi. Ongelmanrat-
kaisuryhmän tavoitteena oli käydä kaikki DE-prosessin vaiheet läpi ja hyödyntää vai-
heiden mukaisia työkaluja uusien ideoiden ja keksintöaihioiden kehittämisessä. Vaiheita 
3. Ideoiden yhdisteleminen, 4. Päätöksenteon tukeminen sekä 5. Kehitysprosessin tuke-
minen ei käyty läpi, sillä niiden ei uskottu tuovan uusia ideoita ratkaistavaan ongelmaan 
liittyen. Ongelmanratkaisuprosessille asetetut tavoitteet eivät siis toteutuneet täysin. 

Ratkaisu- ja kehitysideoita saatiin kuitenkin kehitettyä runsaasti. Ideoiden määrää on 
vaikea sanoa, koska ideoita esitettiin ratkaisuprosessin eri vaiheissa, ne olivat osittain 
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päällekkäisiä ja materiaalia oli paljon. Ongelmanratkaisuprosessin lopuksi ideoiden 
pohjalta muodostettiin kaksi konseptikuvausta ja niille vikaennusteet. Ratkaisuideoiden 
ja konseptien toimivuutta ei pystytä toteamaan ilman testausta, joten ongelmanratkaisu-
prosessin jälkeen ei voida sanoa, poistavatko kehitetyt ideat todella ilmalaakerin energi-
ankulutukseen ja vastinpintojen tarkkuusvaatimuksiin liittyvä ongelmat.  

DE-viitekehyksen vaiheita ja vaiheiden etenemistä oli työskentelyn aikana vaikea 
seurata. Määritelmät ja ohjeistukset monissa ongelmanratkaisuprosessin vaiheissa ja 
työkaluissa olivat epäselviä tai liian yleispäteviä. Fasilitaattorin olisi pitänyt tutustua 
menetelmään paljon syvällisemmin ja viestiä kukin vaihe ryhmän jäsenille tehokkaam-
min, esimerkiksi havainnollistavien esimerkkien avulla. Fasilitaattorin olisi pitänyt mo-
tivoida ryhmää tutustumaan työkaluihin itsenäisesti ja toimimaan myös tapaamisten 
välillä aktiivisesti, esimerkiksi tiedonhankinnan suhteen. Osallistujista osa kuitenkin 
valmistautui tapaamisiin esimerkiksi täydentämällä etukäteen DE-kyselyä ja vika-
analyysiä.  

Osallistujien vaihtelevat lähtötiedot ongelmasta ja ilmalaakerin toiminnasta vaikut-
tivat ongelmanratkaisuprosessin etenemiseen. Historiatiedon keräämiseen tarkoitettu 
DE-kysely oli hyödyllinen työkalu osallistujien tiedon yhtenäistämiseen ja dokumen-
tointiin, ja sitä käytiin läpi hyvin perusteellisesti. Myös muut tiedon keräämiseen ja 
koostamiseen tarkoitetut työkalut koettiin hyödyllisiksi. Ratkaisuvaiheessa heikot tiedot 
ilmalaakerin käytännön toiminnasta korostuivat, sillä tulevia kehitysvaiheita ja ratkai-
suideoita pohtiessa heräsi paljon kysymyksiä, joihin asiantuntijaryhmän sisältä ei löyty-
nyt tietämystä. 

9.2.8 Tulosten analysointi 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että DE-työkalujen avulla saatiin menetelmän mukaisesti 
tuotettua ratkaisuideoita ja konsepteja ilmalaakerin siirtämiseksi seuraavaan kehitysvai-
heeseen. Viitekehyksen työkalut koettiin pääosin hyödyllisiksi, mutta niiden käyttöön 
olisi kaivattu enemmän systemaattisuutta, määritelmiä sekä havainnollistavia esimerk-
kejä. Etenkin ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheiden välille kaivattiin johdonmukai-
suutta, sillä nyt työkalut tuntuivat toisistaan irrallisilta, eikä prosessin kuluessa käytetty-
jen työkalujen hyöty tullut selväksi kokonaisuuden kannalta. 

Fasilitaattorin toimintaa tulisi kehittää, sillä hänellä on suuri merkitys viitekehyksen 
soveltamisen onnistumisessa. Fasilitaattorin tulisi kouluttautua ja olla soveltanut mene-
telmän mukaisia työkaluja itse, ennen kuin fasilitoi ongelmanratkaisutilaisuuksia muille. 
Hänen tulisi hallita kaikkien työkalujen tavoitteet, toimintaperiaatteet ja käyttöön liitty-
vät määritelmät sekä koko prosessin sisältö siten, että viitekehystä voi muokata parem-
min ongelmaan sopivaksi. Fasilitaattorin tulisi perehdyttää osallistujat paremmin on-
gelmanratkaisuprosessin toimintaan ja motivoida tutustumaan työkaluihin myös itsenäi-
sesti.  

Ongelmanratkaisuprosessin onnistumista parantaa osallistujien laaja-alainen tekni-
nen tietämys, tarkasteltavan ongelman syvällinen tuntemus sekä ongelman yksinkertais-
taminen. Osallistujaryhmässä olisi pitänyt olla mukana asiantuntijoita, joilla on laaja-
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alaista käytännön kokemusta ilmalaakereiden kehityksestä ja toiminnasta. Osallistujien 
olisi hyvä olla työskennellyt kehitettävän systeemin kanssa pitkään. Lisäksi ongelman-
ratkaisun aikana olisi pitänyt valita tiukemmin ongelma tai ristiriita, jonka ratkaisemi-
seen keskitytään. Nyt ideointia tehtiin melko yleisellä tasolla, kaikenlaiseen ilmalaake-
rikehitykseen liittyen.  

9.3 Tapaustutkimus B: Varastokenttänosturi 

9.3.1 Ratkaistavan ongelman esittely 

Tapaustutkimus B on varastokenttänosturin kulkemiseen ja ohjattavuuteen liittyvä on-
gelma. Ongelman on asettanut kansainvälinen nostolaitteita ja alan huoltopalveluita 
tarjoava yritys, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa erilaiset silta-, satama- ja 
konttinosturit. Ratkaistava ongelma liittyy varastokenttänosturin kantopyörien sekä nos-
turikiskon välillä syntyvään kosketukseen, mikä johtaa kantopyörän laippojen kulumi-
seen.  

Konttien varastokenttänosturia käytetään satamissa rahtikonttien kuljettamiseen sa-
tama-alueen varasto- ja lastausalueella. Ne kulkevat automatisoidusti maahan asennettu-
ja kiskoja pitkin ja tekevät nopeita kiihdytyksiä ja hidastuksia ajon aikana. Konttinostu-
riin vaikuttavat rasitukset vaihtelevat muun muassa nosturin nopeuden, siirrettävän mat-
kan, kuljetettavien konttien massan ja nostokorkeuden mukaan. Yksinkertaistettuna 
konttinosturi koostuu nosturirungosta ja telirakenteesta, johon kantopyörät on kiinnitet-
ty. Kantopyörässä on kantopinta, joka on kontaktissa kiskoihin sekä pyörän molemmilla 
reunoilla laipat, jotka estävät pyörien putoamisen kiskoilta. Kuvassa 9.4. on havainnol-
listettu kantopyörän kontaktia kiskojen kanssa. (Ryöppy 2012b.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kuva 9.4. Konttinosturin kantopyörä ja kisko -vastinpari. 
 

Ideaalitilanteessa nosturi kulkee suoraan keskellä kiskoa, siten että ainoastaan kan-
topyörän kantopinta koskettaa kiskoon. Käyttötilanteessa kantopyörä ei kuitenkaan kul-
je kiskoilla suoraan, vaan laipat ajautuvat jostain syystä kosketukseen kiskojen kanssa. 
Ongelma aiheutuu pitkällä aikavälillä, sillä laipat kuluvat kantopyörästä kokonaan pois 
ja vaikuttavat nosturin liikkumiseen. Laippojen kuluminen on tunnettu ongelma, joka on 
tullut esille siirtonopeuksien kasvaessa. Ongelman analysoimiseksi on tehty erilaisia 

Kisko 

Kantopyörä 
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testejä ja mittauksia, mutta niiden avulla ongelmaa ei ole toistaiseksi saatu ratkaistua. 
Ongelmanratkaisun voidaan todeta sijoittuvan Ulrich & Eppingerin (2003) mukaisen 
tuotekehitysprosessin alkupään konseptikehitysvaiheeseen. 

9.3.2 Kehitystyön tavoitteet 

Yrityksen tavoitteena ongelmanratkaisutilaisuuksissa oli: ”Kehittää konseptiratkaisuja 
nosturin kantopyörän laippojen kulumiseen liittyvään ongelmaan.” Ongelmanratkaisuti-
laisuuksien tuloksena syntyneiden ratkaisukonseptien avulla kantopyörien laippojen 
kuluminen saataisiin estettyä ja sitä myötä ongelma poistuisi kokonaan. Ongelmanrat-
kaisuprosessin tavoitteena oli kehittää tilanteeseen käytännössä toteutettavia konsepti-
ratkaisuja USIT-menetelmän avulla. Toisena tavoitteena oli tutustua sovellettavaan 
USIT-menetelmään ja tutkia menetelmän jatkohyödyntämismahdollisuuksia yrityksen 
sisällä. (Ryöppy 2012b.) 

9.3.3 Suunnittelu 

Ongelmanratkaisuprosessin suunnittelu aloitettiin yhteistyössä yrityksen kanssa vuoden 
2012 alussa, jolloin fasilitaattori lähetti ensimmäisen sähköpostin yrityksen yhteyshen-
kilölle. Sähköpostissa oli kuvattu lyhyesti tarve tekniselle ongelmalle, projektin alustava 
aikataulu sekä sovellettavat ongelmanratkaisumenetelmät. Sähköpostin perusteella yh-
teyshenkilö hankki yrityksensä sisältä esimerkkiongelman sekä kokosi siihen liittyvän 
asiantuntijanryhmän.  

Molemmat ongelmanratkaisuviitekehykset sekä yrityksen ongelma käytiin lyhyesti 
läpi maaliskuussa pidetyssä palaverissa, johon osallistui yrityksen yhteyshenkilö sekä 
fasilitaattori. Esittelyn perusteella valittiin sovellettavaksi ongelmanratkaisumenetel-
mäksi USIT-viitekehys ja sovittiin ensimmäisen ongelmanratkaisutilaisuuden ajankohta 
maaliskuun lopulle. Lisäksi sovittiin yrityksen yhteyshenkilön ja fasilitaattorin vastuut 
tilaisuuden järjestelyistä.  

9.3.4 Ongelmanratkaisuprosessin toteutus 

USIT-viitekehystä (liite 2) sovellettiin ratkaistavaan ongelmaan kahdessa, noin kahdek-
san tuntia kestäneessä ongelmanratkaisutilaisuudessa. Tilaisuudet järjestettiin yrityksen 
toimitiloissa. Ensimmäinen ongelmanratkaisutilaisuus pidettiin 28.3.2012 ja toinen 
25.4.2012. Fasilitaattori suunnitteli molempien tapaamisten sisällön ja aikataulun, val-
misteli tarvittavat etukäteismateriaalit, ja jakoi ne osallistujille yrityksen yhteyshenkilön 
kautta. Yrityksen yhteyshenkilö huolehti tilavarauksista, kokouskutsujen lähettämisestä 
sekä tilaisuuden tarjoiluista.  

Ongelmanratkaisutilaisuuksien osallistujat oli valikoitu yrityksen sisältä ja heillä 
kaikilla oli erilainen, tekninen asiantuntemus tarkasteltavasta systeemistä. Osallistujia 
oli fasilitaattorin lisäksi paikalla neljä, ja heidän ammattitaidossaan yhdistyi käytännön-
tason tekninen tietämys konttinosturin mekaniikan, automaation, sähköjen ja säätökäyt-
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töjen suunnittelusta. Osallistujien lähtötiedot ongelmasta ja siihen vaikuttavista tekijöis-
tä eivät olleet kaikkien osalta yhtenäiset.  

Ongelmanratkaisuryhmälle oli molemmilla kerroilla varattu riittävän kokoinen ko-
koustila, joissa oli tarpeeksi pöytätilaa ja tuoleja. Tilasta löytyi myös videoprojektori 
sekä lehtiö-/tussitauluja. Tilaisuudessa tauluille kirjatut muistiinpanot ja kuvat taltioitiin 
digikameralla. Fasilitaattori valmisti ensimmäisestä tapaamisesta muistion, joka jaettiin 
osallistujille jälkikäteen.  

9.3.5 Ensimmäinen ongelmanratkaisutilaisuus 

9.3.5.1 Tilaisuuden alustus 
Ensimmäinen ongelmanratkaisutilaisuus pidettiin 28.3.2012. Osallistujat saivat muuta-
maa päivää ennen ensimmäistä tapaamista etukäteismateriaalina muistion USIT-
viitekehyksestä, johon fasilitaattori kehotti osallistujia perehtymään etukäteen. Ensim-
mäisen tapaamisen tavoitteena oli käydä läpi USIT-prosessin vaiheet 1. Ongelman mää-
rittely ja 2. Ongelman analysointi, ja päästä näiden vaiheiden avulla yhteisymmärryk-
seen ongelmasta ja systeemistä, johon ongelma liittyy. Ongelman analysointiin oli valit-
tu käytettäväksi Closed World -menetelmää, sillä menetelmä soveltuu parhaiten olemas-
sa olevissa systeemeissä havaittujen ongelmien analysoimiseen.  

Ongelmanratkaisutilaisuuden suunniteltu ja toteutunut aikataulu on liitteenä 5. Tilai-
suus alkoi henkilöiden ja sovellettavan USIT-menetelmän esittelyllä sekä yhteisten peli-
sääntöjen läpikäymisellä. Tilaisuuden alussa yrityksen tavoitteista keskusteltiin, mutta 
tavoitteet koko ongelmanratkaisuprosessin kannalta jäivät kirjaamatta ylös.  

9.3.5.2 Vaihe 1: Ongelman määrittely 
Ongelmanratkaisuprosessi aloitettiin ongelman määrittelyn ensimmäisillä vaiheilla, eli 
ongelma-alueen rajaamisella sekä sanallisen ja kuvallisen tiedon keräämisellä käsiteltä-
västä ongelmasta. Yrityksen yhteyshenkilö, joka oli myös asiantuntijaryhmän esimies, 
oli valmistautunut esittelemään ongelmaa ja siihen liittyvää systeemiä. Esityksessä käy-
tiin havainnollistavien kuvien avulla läpi systeemiä, jossa ongelma ilmenee, sekä tarkas-
teltiin nosturin teknistä toimintaa ja rakennetta. Lisäksi esiteltiin ongelman ilmenemi-
seen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi värähtelyt, voimat ja vääntö nostu-
rin rakenteissa, äkilliset nopeudenvaihtelut, maanpinnan vaihtelut sekä säätötekniset 
tekijät. Esityksessä kuvattiin myös ongelman poistamiseksi aikaisemmin kehitetty rat-
kaisuvaihtoehto. 

Ongelman esittelyn jälkeen keskustelu oli melko vapaata, osallistujat tarkensivat tie-
toja toisiltaan ja mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja alettiin arvailla. Fasilitaattori kirjasi 
ratkaisuvaihtoehtoja ylös sitä mukaan kun niitä syntyi. Ongelman esittelyn ja lyhyen 
keskustelun jälkeen ongelman esittelijä poistui tilaisuudesta, sillä hän ei halunnut läsnä-
olonsa vaikuttavan asiantuntijaryhmän toimintaan.  

Tämän jälkeen aloitettiin varsinainen ongelmanratkaisuprosessi, muotoilemalla on-
gelmalauseke mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon. Ongelmalauseke tiivistyi 



88 
 

muotoon: Nosturin kantopyörän laippojen kuluminen, laippojen ja kiskon välille synty-
vän kosketuksen johdosta. Ongelmalausekkeen muodostamisen jälkeen alettiin listata 
systeemissä esiintyviä kohteita post-it lapuille ongelman analysointia varten.  

9.3.5.3 Vaihe 2: Ongelman analysointi  
Ongelman analysoinnissa sovellettiin Closed World -menetelmää, jota varten fasilitaat-
tori listasi asiantuntijaryhmän sanelun mukaan systeemin kohteita post-it -lapuille. Koh-
teiksi valikoitiin konkreettisia osia, jotka vaikuttavat toisiinsa systeemin sisällä. Tämän 
jälkeen toisen värisille post-it -lapuille listattiin kohteiden ominaisuuksia. Posti it –laput 
kiinnitettiin tussitauluun ja kohteiden välille kirjattiin toimintoja, jotka yhdistävät koh-
teet toisiinsa. Kuvassa 9.5. on vasemmalla esitetty post it -lapuille laadittu CW-kaavio 
ja oikealla fasilitaattorin myöhemmin puhtaaksi piirtämä versio. 
 

 
Kuva 9.5. Ongelman analysointivaiheessa post it -lapuille laadittu ja puhtaaksi piirretty 

versio Closed World -kaaviosta.  
 

CW-kaavion laatimisen jälkeen todettiin kohteiden määrän olevan melko suuri, jo-
ten tarkastelua pyrittiin rajaamaan. Ongelman analysointi keskitettiin kantopyörän ja 
kiskon välisiin ominaisuuksiin ja toimintoihin eri ajan hetkinä: uuden nosturin käytön 
alkaessa, varsinaisen ajon aikana sekä lopputilanteessa. Kuvassa 9.6. on esitetty CW-
kaavio kantopyörä-kisko -kohdeparin välisistä toiminnoista ja ominaisuuksista eri ajan-
jaksoina.  
 



89 
 

 
Kuva 9.6. Ongelman analysointivaiheessa laaditut, tarkennetut CW-kaaviot eri ajanjak-

soille. 
 

CW-kaavioiden laatimisen jälkeen fasilitaattori hahmotteli vielä Quality Change -
kuvaajaa, mutta kuvaajan laatiminen epäonnistui, sillä oli todella vaikeaa tunnistaa riip-
puvuussuhteita ongelman laadullisten muutosten suhteen. CW-kaavioiden tekeminen 
kuitenkin syvensi tarkasteltavan systeemin tuntemusta ja auttoi hahmottamaan nosturin 
eri osien välisiä toimintoja ja riippuvuuksia. Lisäksi kaavioiden avulla tiedon tarve 
konkretisoitui, kun havaittiin, että systeemin toiminnasta tai ominaisuuksista ei ollut 
tarpeeksi tietoa tietyillä osa-alueilla. Asiantuntijaryhmä osallistui aktiivisesti keskuste-
luun koko tilaisuuden ajan, mutta he eivät osallistuneet työvaiheiden kirjaamiseen esi-
merkiksi CW-kaaviota laadittaessa, vaan fasilitaattori kirjasi kaikki vaiheet ylös. 

9.3.5.4 Tilaisuuden lopetus  
Tilaisuuden lopuksi tarkasteltiin vielä yhdessä mittauspöytäkirjoja nostureista, jossa 
laippojen kulumista oli ilmennyt. Mittausdatan pohjalta pyrittiin havainnoimaan sään-
nönmukaisuuksia laippojen kulumisesta, esimerkiksi samoilla kiskoilla kulkevien nostu-
reiden suhteen. Tarkastelun pohjalta ei kuitenkaan pystytty tekemään mitään päätelmiä 
ongelman ilmenemisestä.  

USIT-viitekehystä noudatettiin lähes koko tilaisuuden ajan. Ainoat poikkeukset oh-
jelmasta olivat tilaisuuden lopussa, kun QC-kuvaajaa ei saatu laadittua ja alettiin tarkas-
tella mittauspöytäkirjoja. Tilaisuuden aikana syntyi muutamia erilaisia ratkaisuvaihtoeh-
toja, jotka fasilitaattori dokumentoi ja kirjasi ylös. Koska ongelma ei ollut kaikille osal-
listujille entuudestaan tuttu, heräsi tilaisuuden kuluessa paljon kysymyksiä nosturin 
toiminnasta sekä suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen työvaiheista. Fasilitaattori 
kirjasi myös selvittämättömät kysymykset ylös.  

Tilaisuuden lopuksi käytiin läpi päivän tulokset sekä verrattiin niitä tavoitteisiin. 
Päivälle asetettujen tavoitteiden katsottiin täyttyneen, sillä tilaisuudessa käytiin läpi 
USIT-viitekehyksen alkupään vaiheet 1. ongelman määrittely sekä 2. ongelman ana-
lysointia CW-menetelmän avulla. Tilaisuudessa kehitettiin neljä erilaista ratkaisuideaa 
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kantopyörien ja kiskon välisen kosketuksen estämiseksi.  Fasilitaattori kehotti asiantun-
tijoita selvittämään seuraavaa tapaamista varten vastauksia tilaisuudessa heränneisiin 
kysymyksiin systeemin toiminnasta ja ominaisuuksista.  

Tilaisuuden päätteeksi fasilitaattori kyseli osallistujilta vielä vapaamuotoisia kom-
mentteja tilaisuuden kulusta. Osallistujien mielestä ongelmanratkaisutilaisuudessa oli 
hauskaa. Suurin hyöty oli, että tilaisuudessa otettiin aikaa ongelman etsimiseen ja käsit-
telyyn. Työskentelyn avulla pyrittiin selvittämään ongelman juurisyyt sekä eri element-
tien väliset riippuvuudet, ennen kuin lähdettiin kehittelemään ratkaisuvaihtoehtoja. 
USIT-menetelmän avulla ongelmaa saatiin analysoitua ja analysoinnin kautta tunnistet-
tiin osa-alueita, joista tarvitaan vielä lisätietoa. Menetelmän vaiheita ja vaiheiden ete-
nemistä oli työskentelyn aikana kuitenkin vaikea seurata. Osallistujat eivät olisi osan-
neet hyödyntää menetelmän työkaluja itsenäisesti ensimmäisen tapaamisen jälkeen, 
eivätkä kokeneet oppineensa käyttämään menetelmää.  

9.3.6 Toinen ongelmanratkaisutilaisuus 

9.3.6.1 Tilaisuuden alustus 
Toinen ongelmanratkaisutilaisuus pidettiin 25.4.2012. Osallistujat olivat saaneet en-
simmäisen tilaisuuden muistiinpanot sekä fasilitaattorin valmistaman Closed World -
kaaviot ongelmanratkaisutilaisuutta edeltävänä päivänä. Tapaamisen tavoitteena oli 
muodostaa toisen tason ongelma ja käydä siihen liittyen läpi USIT-prosessin vaiheet 1. 
Ongelman määrittely ja 2. Ongelman analysointi, hyödyntäen CW-menetelmää sekä 
jatkaa prosessi loppuun, vaiheen 3. Ratkaisun kehittäminen kautta.  

Asiantuntijaryhmä ei ollut tapaamisten välissä etsinyt tietoa avoimiin kysymyksiin, 
joten ongelmanratkaisua jatkettiin siitä mihin ensimmäisellä kerralla jäätiin. Tilaisuuden 
aluksi käytiin läpi tilaisuuden tavoitteet sekä yhteiset pelisäännöt, kerrattiin USIT-
menetelmän vaiheet ja käytiin läpi ensimmäisen tapaamisen tulokset. Ongelmanratkai-
sutilaisuuden suunniteltu ja toteutunut aikataulu on liitteenä 5.  

9.3.6.2 Vaihe 1: Ongelman määrittely 
Ensimmäisen ongelmanratkaisutilaisuuden työskentelyn tuloksena todettiin, että kanto-
pyörän laippojen kuluminen saattaa johtua koko nosturirungon rakenteesta ja sen muo-
donmuutoksista käytön aikana. Havainnon myötä fasilitaattori ehdotti, että toisessa on-
gelmanratkaisutilaisuudessa työskenneltäisiin havaitun, toisen tason ongelman kanssa. 
Toisen tason ongelma liittyi nosturin rungon joustoon ja sen myötä salmiakin muotoisen 
rakenteen muodostumiseen ja nosturin kulkemiseen vinossa. Myös nosturin kantopyöri-
en synkronointi säännöllisesti nosturin ajon aikana saattaa aiheuttaa nosturin kulkemaan 
vinossa. 

9.3.6.3 Vaihe 2: Ongelman analysointi 
Toisen tason ongelman havaitsemisen jälkeen, ongelmaa ei tiivistetty yhteen lauseeseen, 
vaan fasilitaattorin toimesta siirryttiin suoraan ongelman analysointi vaiheeseen. Ryhmä 
lähti kokoamaan kohteita ja ominaisuuksia Closed World -kaaviota varten ja muodosti 
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kaavion nosturin runkorakenteeseen liittyen (kuva 9.7.). CW-kaavio laadittiin post it -
lappujen avulla, samalla tavalla kuin ensimmäisessä tapaamisessa. Myöhemmin fasili-
taattori piirsi CW-kaavion puhtaaksi. Kuvassa 9.7. on vasemmalla esitetty tilaisuudessa 
post it -lapuille laadittu CW-kaavio ja oikealla puhtaaksi piirretty. 
 

 
Kuva 9.7. Ongelman analysointivaiheessa post it -lapuille laadittu ja puhtaaksi piirretty 

versio Closed World -kaaviosta. 
 

CW-kaavio auttoi ryhmää selvittämään rungon rakennetta ja toiminnallisuuksia, 
mutta ongelmanratkaisua ei jatkettu rungon parissa. Ryhmä palasi takaisin tarkastele-
maan kantopyörä-kisko kohdeparia. Fasilitaattori ohjeisti osallistujia miettimään tilan-
teita, joissa kantopyörien laipan ja kiskon välinen kosketus poistuisi kokonaan. Tilan-
teeseen löydettiin kolme tekijää, jotka eliminoivat kosketuksen. 

9.3.6.4 Vaihe 3: Ratkaisun kehittäminen 
Koska ongelmanratkaisutilaisuuden luonne oli hyvin vapaa ja keskusteleva, syntyi rat-
kaisuehdotuksia pitkin päivää, myös ongelmaa analysoitaessa. Fasilitaattori kirjasi kaik-
ki syntyneet ratkaisut ylös sitä mukaan kun niitä keksittiin. Ratkaisujen kehittämiseksi 
tapaamisessa sovellettiin myös USIT-menetelmästä poikkeavaa, mutta kuitenkin TRIZ-
metodologian mukaista työskentelytapaa. Ryhmä listasi laipan ja kiskon välisen koske-
tuksen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä nosturin käyttöönottotilanteessa sekä nosturin 
varsinaisen ajon aikana. 

Nosturin käyttöönotossa syntyviä vaikutustekijöitä havaittiin neljä kappaletta ja ajon 
aikana syntyviä yhdeksän. Näistä neljään keksittiin myös ratkaisu, jolla haitallisen omi-
naisuuden muodostuminen voitaisiin saada estetyksi. Ongelmanratkaisun aikana kirjat-
tiin ylös myös selvittämättömiä tekijöitä systeemin toiminnasta sekä ideoita nosturin 
ajotilanteissa tehtävistä testeistä ja mittauksista. Näitä ideoita syntyi noin neljä kappalet-
ta.  

Ongelmanratkaisutilaisuuden loppupuolella sovellettiin USIT-viitekehyksen mukai-
sia ratkaisutekniikoita. Soveltamiseen ei päästy kunnolla kiinni, sillä tekniikat oli esitet-
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ty hyvin abstraktissa muodossa. Soveltamiseen olisi kaivattu enemmän konkreettisia 
esimerkkejä. Ratkaisujen kehittämiseksi tarkasteltiin ainutlaatuisuuteen, ulottuvuuteen, 
jakamiseen, monistamiseen ja muuntamiseen perustuvia ratkaisutekniikoita. Mitään 
ratkaisutekniikkaa soveltamalla ei kuitenkaan keksitty juurikaan uusia ratkaisuja, vaan 
aikaisemmin saadut ideat toistuivat tekniikoita tarkasteltaessa. Ratkaisuideoita keksittiin 
yksitoista kappaletta. 

9.3.6.5 Tilaisuuden lopetus  
Tilaisuuden loppupuolella käytiin läpi päivän tulokset sekä verrattiin niitä tavoitteisiin. 
Päivälle asetetut tavoitteet toteutuivat lähes kokonaan, vaikka ratkaisutekniikoiden so-
veltaminen jäi hieman vaillinaiseksi. Tilaisuudessa kehitettiin noin neljä erilaista ideaa 
liittyen nykyisen systeemin toiminnan lisätarkasteluun ja mittaamiseen. Lisäksi keksit-
tiin noin 13 nosturin laipan ja kiskon välisen kosketuksen syntymiseen mahdollisesti 
vaikuttavaa tekijää. Näistä neljän poistamiseksi keksittiin ratkaisuideat. Muunlaisia, 
yksittäisiä ratkaisuideoita syntyi niin ikään neljä kappaletta. Lopuksi keksittiin vielä 11 
erilaista ongelman vaikutustekijää sekä hahmoteltiin erilaisia muotoprofiileja kantopyö-
rälle ja kiskolle. Yhteensä ongelmanratkaisutilaisuudessa kehitettyjä, tarkasteltavaan 
ongelmaan liittyviä ideoita keksittiin noin 30 kappaletta.  

Tilaisuuden päätteeksi sovittiin vielä ongelmanratkaisuprosessin päättämisestä. 
Koska USIT-viitekehys saatiin käytyä läpi kahden ongelmanratkaisutilaisuuden aikana, 
sovittiin että fasilitaattori ei jatka USIT-menetelmän hyödyntämistä ryhmän kanssa. 
Fasilitaattori kyseli lopuksi osallistujilta vapaamuotoisesti kommentteja tilaisuuden ku-
lusta.  

Kommenttien perusteella systemaattisen ongelmanratkaisumenetelmän soveltami-
seksi olisi tarvittu enemmän lähtötietoja sekä ongelmanratkaisuryhmään asiantuntija, 
joka tuntee tarkasteltavan ongelman kunnolla. Esimerkiksi yksi ryhmän jäsenistä olisi 
voinut olla mittauksia tehnyt henkilö tai joku muu, joka olisi ollut mukana kyseiseen 
ongelmaan liittyvässä projektissa. USIT-ongelmanratkaisuprosessin todettiin olevan 
vaikea monitahoiselle ongelmalle ja menetelmän soveltaminen itsenäisesti kahden on-
gelmanratkaisutilaisuuden jälkeen koettiin mahdottomaksi. Ryhmän jäsenet havaitsivat 
myös keskittyneensä ratkaisujen luomisessa hyvin paljon kustannustekijöihin.  

Systemaattisille menetelmille koettiin kuitenkin olevan yrityksen sisällä tarve, sillä 
näin voitaisiin mahdollisesti karsia tuotteista sarjavikoja. Menetelmä konkretisoi myös 
tiedontarvetta tarkasteltavaan ongelmaan liittyen, sillä työskentelyn aikana ryhmälle 
muodostui hyvin vahva käsitys siitä, minkälaista tietoa heillä jo on ja mitä pitää vielä 
hankkia. Closed World -kaavio havainnollisti myös tarkasteltavasta systeemistä löytyviä 
kohteita ja riippuvuuksia. 

Fasilitaattori havaitsi, että hänen lähtötietonsa menetelmän soveltamisesta olivat lii-
an suppeat. Koko ryhmä sovelsi USIT-menetelmää ensimmäistä kertaa, joten työskente-
lyn aikana olisi pitänyt esittää enemmän havainnollistavia esimerkkejä. Prosessi ei 
myöskään edennyt täysin johdonmukaisesti, sillä fasilitaattori hyödynsi välissä mene-
telmään kuulumattomia työkaluja. Ryhmätyöskentelyä olisi pitänyt johtaa päämäärätie-
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toisemmin, kohti alussa määriteltyjä tavoitteita. Ongelmanratkaisun tavoitteet olisi myös 
pitänyt määritellä alussa tarkemmin ja kommunikointi ongelmanratkaisutilaisuuksien 
välillä hoitaa paremmin. 

9.3.7 Saavutetut tulokset 

Kahden ongelmanratkaisutilaisuuden aikana saatiin USIT-viitekehyksen mukainen on-
gelmanratkaisuprosessi vietyä läpi lähes suunnitellusti. Yrityksen tavoitteena oli ongel-
manratkaisuprosessin kautta kehittää käytännössä toteutettavia konseptiratkaisuja nostu-
rin kantopyörän laippojen kulumiseen liittyvään ongelmaan. Ensimmäisessä ongelman-
ratkaisutilaisuudessa syntyi lähinnä kysymyksiä systeemin toiminnasta, mutta kysymys-
ten lisäksi osallistujat keksivät neljä erilaista ratkaisuideaa ongelmaan liittyen. Toisessa 
tapaamisessa erilaisia ratkaisuideoita syntyi huomattavasti enemmän, 30 kappaletta. 

Kun tilaisuuksissa kehitettyjä ratkaisuideoita verrattiin keskenään, huomattiin niistä 
samoja olevan noin kolme kappaletta. Erilaisia ideoita ongelmankenttään ja tarkastelta-
vaan systeemiin saatiin siis koko ongelmanratkaisuprosessin aikana kehitettyä lähes 30 
kappaletta. Osan näistä ratkaisuehdotuksista osallistujat ovat saattaneet keksiä jo aikai-
semmin, joten kehitettyjen, uusien ratkaisujen määrä on noin 10 kappaletta. Ratkai-
suideoiden toteutettavuutta ei pystytä toteamaan ilman testausta, joten ongelmanratkai-
suprosessin jälkeen ei voida sanoa, poistavatko kehitetyt ideat todella alkuperäisen on-
gelman. 

USIT-ongelmanratkaisuprosessin todettiin olevan vaikea soveltaa monitahoiseen 
ongelmaan. Osallistujia oli vaikea saada käyttämään menetelmää ongelmanratkaisutilai-
suuksissa ja he kokivat menetelmän hyödyntämisen itsenäisesti haastavaksi. Menetel-
män käytöstä saatu suurin hyöty oli osallistujien mielestä tilaisuuksissa otettu aika on-
gelman etsimiseen ja käsittelyyn. Ongelmakenttä ja systeemin rakenne selkeytyi työs-
kentelyn myötä, sillä systeemin sisäisille kohteille löydettiin riippuvuuksia.  

Menetelmän vaiheita ja vaiheiden etenemistä oli työskentelyn aikana vaikea seurata. 
Fasilitaattorin olisi pitänyt tutustua menetelmään paljon syvällisemmin ja viestiä kukin 
vaihe ryhmän jäsenille tehokkaammin, esimerkiksi havainnollistavien esimerkkien avul-
la. Fasilitaattorin olisi pitänyt varmistaa, että ongelmanratkaisun tavoitteet tulee kirjat-
tua ylös sekä motivoida ryhmää käyttämään työkaluja itsenäisesti ja toimimaan myös 
tapaamisten välillä aktiivisesti. Kommenttien perusteella systemaattisen ongelmanrat-
kaisumenetelmän soveltamiseksi olisi tarvittu enemmän lähtötietoja sekä ongelmanrat-
kaisuryhmään asiantuntija, joka tuntee tarkasteltavan ongelman kunnolla. 

Osallistujien puutteelliset lähtötiedot ongelmasta vaikuttivat ongelmanratkaisupro-
sessin etenemiseen. Ongelmanratkaisutilaisuuksissa heräsi paljon kysymyksiä, joihin 
asiantuntijaryhmän sisältä ei löytynyt tietämystä. Ryhmän jäsenet eivät myöskään hank-
kineet aktiivisesti tietoa ongelmanratkaisutilaisuuksien välillä. Ongelman käsittelyä olisi 
pitänyt rajata ja yksinkertaistaa tarkemmin, jolloin tietoa ei olisi tarvinnut hankkia niin 
paljoa. 
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9.3.8 Tulosten analysointi 

Yrityksen asettama tavoite USIT-viitekehykseen perustuvalle ongelmanratkaisuproses-
sille oli kehittää käytännössä toteutettavia konseptiratkaisuja konttinosturin kantopyörän 
laippojen kulumiseen liittyvään ongelmaan. Kehitettävien ratkaisukonseptien haluttiin 
olevan sellaisia, että yritys voisi toteuttaa ne myöhemmin käytännössä. Ongelmanrat-
kaisussa syntyneet ideat eivät sellaisenaan sovellu vielä toteutettavaksi, vaan vaativat 
paljon kehitystyötä ja testausta. Ratkaisuideoista ei saatu työstettyä selkeitä konsepteja, 
vaan tulokset jäivät lähinnä yksittäisten ideoiden tasolle.  

Fasilitaattorin toimintaa tulisi tehostaa, sillä hänellä on suuri merkitys viitekehyksen 
soveltamisen onnistumisessa. Osallistujat tulisi perehdyttää paremmin ongelmanratkai-
suprosessin toimintaan ja motivoida käyttämään työkaluja myös itsenäisesti. Työskente-
ly ja materiaalit tulisi saada innostavammiksi esimerkiksi kehittämällä sovellettavia 
työkaluja selkeämmiksi sekä visuaalisesti houkutteleviksi. Työskentelyssä voisi hyö-
dyntää myös erilaisia aktivoivia harjoituksia ja nopeita esimerkkejä.  

Ongelmanratkaisuprosessin onnistumista parantaa osallistujien laaja-alainen tekni-
nen tietämys, tarkasteltavan ongelman syvällinen tuntemus sekä ongelman yksinkertais-
taminen. Osallistujaryhmässä olisi pitänyt olla mukana asiantuntija, joka on työskennel-
lyt ongelman kanssa pidempään. Ongelma tulisi yksinkertaistaa ja kohdentaa tarkastelu 
ydinongelman käsittelyyn. Asiantuntijaryhmän olisi hyvä myös työskennellä ongelman-
ratkaisutilaisuuksien välillä itsenäisesti, hankkia tietoa aktiivisesti ja työstää ongelman 
ratkaisua eteenpäin.  
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9.4 Tapaustutkimus C: Katalysaattori 

9.4.1 Ratkaistavan ongelman esittely 

Tutkimusaineistona käytetyn, kolmannen ongelman asetti maailmanlaajuisesti toimiva 
yritys, joka tarjoaa energia- ja voimansiirtoratkaisuja sekä alan huoltopalveluita voima-
laitos- ja meriteollisuuden tarpeisiin. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muas-
sa diesel-, kaasu- ja kaksoispolttoainemoottorit. Ratkaistava ongelma liittyy laihaseos 
kaasumoottorin toimintaympäristössä käytettävän, hapettavan katalysaattorin käyttöky-
vyn palauttamiseen. (Ryöppy 2012c.) 

Laihaseos kaasumoottori käyttää polttoaineena ilmalla laimennettua metaanikaasua. 
Osa kaasusta ei pala moottorin palotilassa, vaan pääsee vuotamaan pakokanavaan rea-
goimattomana. Koska metaani on voimakas kasvihuonekaasu, halutaan päästöt rajoittaa 
mahdollisimman vähäisiksi. Metaanikaasun karkaamista ulkoilmaan on saatu vähennet-
tyä esimerkiksi tehostamalla moottorin polttoprosessia sekä hapettamalla reagoimaton 
metaani katalysaattorissa, moottorin jälkeen. (Ryöppy 2012c.) 

Hapettavien olosuhteiden aikaansaamiseksi moottorin yhteyteen on sijoitettu kataly-
saattori, jonka avulla metaanikaasu saadaan hapetettua. Käytön myötä katalysaattorin 
toimintakyky alkaa heikentyä ja katalysaattorissa tapahtuu käyttökyvyn alenemista, eli 
deaktivoitumista. Deaktivoitumista tapahtuu kun pakokaasun joukossa oleva rikki rea-
goi katalysaattorin jalometallin kanssa muodostaen metallisulfaattia, joka estää jalome-
tallin toimimisen hapettimena. Toimintakyvyn korjaamiseksi hapetuskatalysaattori tulee 
regeneroida säännöllisesti, eli katalysaattorin käyttökyky palauttaa. (Ryöppy 2012c.) 

Ongelmana on, että hapettavan katalysaattorin regenerointiin ei ole vielä olemassa 
täysin toimivaa ja tehokasta ratkaisua. Ideaalitilanteessa katalysaattori ei deaktivoidu 
ollenkaan, jolloin palautustarve saataisiin poistettua kokonaan. Nykyisillä katalysaatto-
ri- ja polttoainemateriaaleilla deaktivoitumisen estäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, 
joten toistaiseksi ongelma tulee ratkaista kehittämällä toimiva regenerointistrategia. 
(Ryöppy 2012c.) 

Ongelma liittyy yrityksen nykytuotteiden kehitykseen, ja sitä on yritetty ratkaista jo 
useiden vuosien ajan. Ongelman ratkaisemiseksi on tehty tuotteen parantelua, kehittäen 
ja testaten erilaisia konseptiratkaisuja, mutta mikään niistä ei ole päätynyt vielä laaja-
mittaiseen tuotantoon. Ongelmanratkaisun voidaan todeta sijoittuvan Ulrich & Eppinge-
rin (2003) mukaisen tuotekehitysprosessin alkupään konseptikehitysvaiheeseen. 

9.4.2 Kehitystyön tavoitteet 

Yhteistyöyrityksen tavoitteena ongelmanratkaisutilaisuuksissa oli: ”Kuvata ja löytää 
ratkaisuehdotuksia hapettavan katalysaattorin regenerointiin laiha seos kaasumoottorin 
toimintaympäristössä soveltamalla systemaattista ongelmaratkaisumenetelmää nimel-
tään USIT.” Ongelmanratkaisutilaisuuksien tuloksena syntyneiden ratkaisukonseptien 
avulla katalysaattorin regenerointi pystyttäisiin toteuttamaan käytännössä tai re-
generointitarve saataisiin jopa poistettua kokonaan. Ratkaisuehdotuksista potentiaali-
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simpia testattaisiin käytännössä ja testien perusteella paras ratkaisu voitaisiin myöhem-
min toteuttaa oikeassa ympäristössä. (Ryöppy 2012c.) 

9.4.3 Ongelmanratkaisuprosessin suunnittelu 

Ongelmanratkaisuprosessin suunnittelu aloitettiin yhteistyössä kohdeyrityksen kanssa 
tammikuussa, jolloin fasilitaattori lähetti ensimmäisen sähköpostin yrityksen yhteys-
henkilölle. Sähköpostissa oli kuvattu lyhyesti tarve tekniselle ongelmanratkaisukohteel-
le, projektin alustava aikataulu sekä tutkittavat ongelmanratkaisumenetelmät. Sähköpos-
tin perusteella yhteyshenkilö hankki yrityksensä sisältä viisi erilaista ongelmakohdetta 
sekä yhteyshenkilöt kuhunkin kohteeseen.  

Kaikki ongelmanratkaisuviitekehykset sekä mahdolliset kohdeongelmat käytiin ly-
hyesti läpi huhtikuussa pidetyssä puhelinpalaverissa, johon osallistuivat kunkin kohteen 
yhteyshenkilöt sekä fasilitaattori. Esittelyjen perusteella valittiin tapaustutkimukseksi 
katalysaattorin regenerointi -ongelma ja sovellettavaksi ongelmanratkaisutekniikaksi 
USIT-viitekehys. Kohdetta valittaessa painotettiin teknisen, alkupään tuotekehityson-
gelman valintaa, sillä viitekehysten sovellettavuutta haluttiin tutkia juuri alkupään tuo-
tekehitysvaiheessa. Fasilitaattori puolestaan ehdotti USIT-viitekehyksen soveltamista 
kyseisen ongelman ratkaisemiseksi, sillä USIT:n menetelmät tuntuivat yksinkertaisem-
milta ja johdonmukaisemmilta käyttää.  

Huhtikuun puhelinpalaverissa sovittiin alustavasti ensimmäisen ongelmanratkaisuti-
laisuuden ajankohta. Lisäksi yrityksen yhteyshenkilö hoitaa tilajärjestelyt ja tarvittavan 
asiantuntijaryhmän kutsumisen paikalle. Yrityksen edustajat valmistelivat materiaaleja 
tarkasteltavaan systeemiin ja ongelmaan liittyen, kuten esimerkiksi ongelmakuvauksen. 
Fasilitaattorin vastuulle jäi valmistella etukäteismateriaalit USIT-viitekehyksestä sekä 
suunnitella tilaisuuden eteneminen viitekehyksen mukaisesti.  

9.4.4 Ongelmanratkaisuprosessin toteutus 

USIT-viitekehystä (liite 2) sovellettiin ratkaistavaan ongelmaan kahdessa, noin kahdek-
san tuntia kestäneessä ongelmanratkaisutilaisuudessa. Tilaisuudet järjestettiin yrityksen 
toimitilojen ulkopuolella, jotta kaikki osallistujat pystyivät keskittymään ongelmanrat-
kaisuun keskeytyksettä. Ensimmäinen ongelmanratkaisutilaisuus pidettiin 9.5.2012 ja 
toinen 27.6.2012. Fasilitaattori suunnitteli molempien tapaamisten sisällön ja aikatau-
lun, valmisteli tarvittavat etukäteismateriaalit, ja jakoi ne osallistujille yrityksen yhteys-
henkilön kautta. Yrityksen yhteyshenkilö huolehti tilavarauksista, kokouskutsujen lähet-
tämisestä sekä tilaisuuden tarjoiluista.  

Ongelmanratkaisutilaisuuksien osallistujat oli valikoitu hyvin ja heidän ammattitai-
tonsa palveli ongelman ratkaisua. Osallistujia oli fasilitaattorin lisäksi paikalla kuusi, ja 
he olivat yrityksen ja alihankkijan eri tuotekehitystoiminnoista vastaavia henkilöitä, 
joiden ammattitaidossa yhdistyi teoria- ja käytännöntason tekninen tietämys moottori-
katalysaattoriparista. Osallistujien tietämys ongelmasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä 
oli myös erittäin monipuolista.  
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Ongelmanratkaisuryhmälle oli molemmilla kerroilla varattu riittävän kokoinen ko-
koustila, jossa oli suuri pöytä ja tuolit. Tilasta löytyi myös videoprojektori sekä muuta-
ma lehtiö-/tussitaulu. Tilaisuudessa tauluille kirjatut muistiinpanot ja kuvat taltioitiin 
digikameralla. Fasilitaattori valmisti molemmista tapaamisista muistiot, jotka jaettiin 
osallistujille jälkikäteen. Myös muiden osallistujien tapaamisiin valmistelemat doku-
mentit ja esitykset jaettiin kaikkien osallistujien kesken. 

9.4.5 Ensimmäinen ongelmanratkaisutilaisuus 

9.4.5.1 Tilaisuuden alustus 
Ensimmäinen ongelmanratkaisutilaisuus pidettiin 9.5.2012. Osallistujat saivat muuta-
maa päivää ennen ensimmäistä tapaamista etukäteismateriaalina muistion USIT-
viitekehyksestä, johon fasilitaattori kehotti heitä perehtymään etukäteen. Ensimmäisen 
tapaamisen tavoitteena oli käydä läpi USIT-prosessin vaiheet 1. Ongelman määrittely ja 
2. Ongelman analysointi, ja päästä näiden vaiheiden avulla yhteisymmärrykseen ongel-
masta ja systeemistä, johon ongelma liittyy. Ongelman analysointiin oli valittu käytettä-
väksi Closed World -menetelmää, sillä menetelmä soveltuu parhaiten olemassa olevissa 
systeemeissä havaittujen ongelmien poistamiseen (Sickafus 1997, Nakagawa 2012).  

Ongelmanratkaisutilaisuuden suunniteltu ja toteutunut aikataulu on liitteenä 6. Tilai-
suus alkoi henkilöiden ja sovellettavan USIT-menetelmän esittelyllä sekä yhteisten peli-
sääntöjen ja tavoitteiden läpikäymisellä. Tilaisuuden alussa varmistettiin vielä yrityksen 
ja fasilitaattorin tavoitteet koko ongelmanratkaisuprosessin kannalta sekä ensimmäisen 
päivän tavoitteet viitekehyksen soveltamisen kannalta.  

9.4.5.2 Vaihe 1: Ongelman määrittely 
Ongelmanratkaisuprosessi aloitettiin ongelman määrittelyn ensimmäisillä vaiheilla, eli 
ongelma-alueen rajaamisella sekä sanallisen ja kuvallisen tiedon keräämisellä käsiteltä-
västä ongelmasta. Kaksi tilaisuuden osallistujaa oli valmistautunut esittelemään ongel-
maa ja siihen liittyvää systeemiä tarkemmin. Ensimmäinen esityksistä keskittyi kuvaa-
maan systeemiä, jossa ongelma ilmenee. Esityksessä käytiin läpi moottori-
katalysaattoriparin toimintaa ja rakennetta sekä ongelman ratkaisemiseksi tehtyjä toi-
menpiteitä, esimerkiksi aikaisemmin kehitetyt ratkaisuvaihtoehdot sekä saadut testitu-
lokset. Toinen esitys kuvasi tarkemmin katalysaattorin sisällä tapahtuvia kemiallisia 
reaktioita, ongelman ilmenemistä partikkelitasolla sekä erilaisia vaihtoehtoja ongelman 
poistamiseksi. 

Ongelman esittelyn jälkeen keskustelu oli melko vapaata, osallistujat tarkensivat tie-
toja toisiltaan ja keskustelun pohjalta alkoi syntyä jo erilaisia kuvallisia ratkaisuvaih-
toehtoja. Fasilitaattori kirjasi ratkaisuvaihtoehdot ylös sitä mukaan kun niitä syntyi. Fa-
silitaattori myös kyseenalaisti ongelman asettelun, sillä ongelman ratkaisemiseksi pitäisi 
keskittyä juurisyiden poistamiseen, eli metaanin palamisprosessin tehostamiseen, jotta 
katalysaattoria ei edes tarvittaisi. Lopullinen ongelma pysyi kuitenkin lähes alkuperäi-
sessä muodossaan, sillä moottorin palamisreaktion tehostamiseksi on tehty jo paljon 
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tutkimus- ja kehitystyötä. Katalysaattorin deaktivoitumisen hidastaminen sekä uusien 
regenerointistrategioiden kehittäminen koettiin tärkeimmiksi ratkaistaviksi kohteiksi. 

Ongelmakentän esittelyn jälkeen ongelma pyrittiin ilmaisemaan mahdollisimman 
yksinkertaisessa muodossa. Ongelmalauseke muodostui seuraavanlaiseksi: ”Miten saa-
daan katalysaattorin regenerointi toteutettua? Sekä miten katalysaattoriin saadaan 
muodostettua mahdollisimman suotuisat olosuhteet regeneroinnille?” Ongelmalausek-
keen muodostamisen jälkeen alettiin listata systeemissä esiintyviä kohteita post-it la-
puille ongelman analysointia varten.  

9.4.5.3 Vaihe 2: Ongelman analysointi  
Ongelman analysoinnissa sovellettiin Closed World -menetelmää, jota varten osallistu-
jat listasivat post-it -lapuille systeemin kohteita, eli konkreettisia osia jotka vaikuttavat 
toisiinsa systeemin sisällä. Tämän jälkeen kohteille pyrittiin listaamaan ominaisuuksia 
sekä niiden välille muodostamaan toimintoja. Tässä vaiheessa osallistujat passivoituivat 
menetelmän hyödyntämisessä, sillä fasilitaattorin oli vaikea saada osallistujia ymmär-
tämään, mitä kohteet, ominaisuudet ja toiminnot ovat ja miksi niitä pitää listata. Osallis-
tujat alkoivat muodostaa omaa käsitekarttaansa ongelman ratkaisukentästä ja ongelman 
analysointi Closed World -menetelmän avulla ei onnistunut ensimmäisen tapaamisen 
aikana. 

9.4.5.4 Tilaisuuden lopetus  
USIT-viitekehyksen ohjelmasta poikettiin tilaisuuden lopussa, kun osallistujat laativat 
käsitekartan tarkasteltavaan ongelmaan liittyvästä ratkaisukentästä. Käsitekarttaa laati-
essa syntyi kuitenkin paljon erilaisia, kuvallisia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka fasilitaattori 
dokumentoi ja kirjasi ylös. Tilaisuuden lopuksi käytiin läpi päivän tulokset sekä verrat-
tiin niitä tavoitteisiin. Päivälle asetetut tavoitteet eivät toteutuneet täysin, sillä tilaisuu-
dessa ei käyty läpi USIT-viitekehyksen vaihetta 2. eli ongelman analysointia CW-
menetelmän avulla. Tilaisuudessa kehitettiin kuitenkin 11 erilaista ideaa liittyen kataly-
saattorin deaktivoitumisen hidastamiseen ja regeneroinnin toteuttamiseen, sekä yksi 
idea katalysaattorin hyödyntämisestä muiden toiminnallisuuksien aikaansaamiseksi. 

Kaikille osallistujille jaettiin tiedonhakuun liittyviä tehtäviä seuraavaa tapaamista 
varten. Tilaisuuden päätteeksi fasilitaattori kyseli osallistujilta vapaamuotoisesti kom-
mentteja tilaisuuden kulusta. Kommenttien perusteella tilaisuus koettiin hyödylliseksi, 
sillä harvoin paikalla on niin monia teknisiä asiantuntijoita käsittelemässä samaa on-
gelmaa. Sovelletun USIT-menetelmän etenemistä ja sen tuomaa lisäarvoa tilaisuudelle 
oli kuitenkin vaikea havaita. Osallistujat olisivat kaivanneet enemmän havainnollistavia 
esimerkkejä menetelmän vaiheiden soveltamisesta sekä tarkemmat ohjeet missä muo-
dossa kunkin vaiheen tulokset tulisi esittää. Fasilitaattorin olisi lisäksi pitänyt perehtyä 
menetelmään syvällisemmin ja johtaa tilaisuutta määrätietoisemmin. 
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9.4.6 Toinen ongelmanratkaisutilaisuus 

9.4.6.1 Tilaisuuden alustus 
Toinen ongelmanratkaisutilaisuus pidettiin 27.6.2012. Osallistujat olivat saaneet en-
simmäisen tilaisuuden muistiinpanot sekä fasilitaattorin valmistaman Closed World -
kaavion ja Quality Chance -kuvaajan viikkoa ennen toista ongelmanratkaisutilaisuutta. 
Toisen tapaamisen tavoitteena oli käydä läpi uudelleen USIT-prosessin vaihe 2. Ongel-
man analysointi, hyödyntäen partikkelimenetelmää sekä jatkaa prosessi loppuun, vai-
heen 3. Ratkaisun kehittäminen kautta. Vaiheiden tavoitteena oli analysoida ongelmaa 
partikkelitasolla sekä kehittää sitä kautta uusia ratkaisuja ongelman poistamiseksi.   

Ongelmanratkaisutilaisuuden suunniteltu ja toteutunut aikataulu on liitteenä 6. Aika-
taulu viivästyi huomattavasti osallistujista riippumattomista syistä. Ongelmanratkaisuti-
laisuus pidettiin eri paikassa kuin ensimmäisellä kerralla, ja tällä kertaa ovien availun 
kanssa kului ylimääräistä aikaa, sillä kaikki tilat olivat lukittu ja ulkopuolinen henkilö 
tarvittiin avaaman ovia joka kerta. Lisäksi lounastauko venyi melko pitkäksi, sillä lou-
naspaikan palvelu oli hidasta.  

9.4.6.2 Vaihe 2: Ongelman analysointi 
Ryhmä oli tapaamisten välissä käsitellyt viime kerran aiheita yrityksen sisäisessä pala-
verissa. Osallistujat olivat analysoineet ongelmaa työstämällä fasilitaattorin laatimaa 
Closed World -kaaviota sekä Quality Chance -kuvaajaa keskenään. CW-kaaviossa (ku-
va 9.8.) on esitetty systeemin kohteet ja niiden väliset toiminnot havainnollistavana toi-
mintokaaviona. Kohteet on kirjattu sinisiin laatikoihin ja niiden väliset toiminnot vih-
reillä ja punaisilla nuolilla. Vihreillä nuolilla on merkattu positiiviset, halutut toiminnot 
ja punaisilla nuolilla ei-toivotut, systeemin toimintaa haittaavat toiminnot. Kuvassa 9.8. 
CW-kaavion oikea alareuna on jätetty tyhjäksi, sillä se sisälsi yrityksen sisäistä tuoteke-
hitystietoa. Kaaviota tarkasteltiin kuitenkin prosessin aikana täydessä laajuudessaan. 
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Kuva 9.8. Ongelman analysointia Closed World-kaavion avulla. 

 
QC-kuvaajassa (kuva 9.9.) on ongelmaa puolestaan havainnollistettu laadullisesti, 

graafisessa muodossa. Osallistujat olivat laatineet QC-kuvaajat havainnollistamaan esi-
merkiksi konversioasteen muutosta suhteessa käyttöaikaan sekä lämpötilaan. Kuvaajien 
käsittelyn jälkeen, tapaamisessa käytiin läpi vastauksia edelliskerralla heränneisiin ky-
symyksiin katalysaattorin sisällä vallitsevista olosuhteista sekä tutustuttiin laboratorios-
sa tehtyihin regenerointitesteihin. Eräs osallistujista esitteli myös eräänlaisen ratkaisun-
hakukaavion, jota he olivat työstäneet yrityksen sisäisissä palavereissa. Ratkaisunhaku-
kaaviota ei esitetä tässä työssä, sillä se sisälsi osallistujien kehittämiä ratkaisuvaihtoeh-
toja, eikä se ollut USIT-menetelmän mukainen.  
 

 
Kuva 9.9. Ongelman analysointia Qualitaive Change -kuvaajan avulla. 

 
Iltapäivä tilaisuudesta kului USIT-mentelmän vaiheiden 2. Ongelman analysointi ja 

3. Ratkaisun kehittäminen soveltamiseen. Ongelman ilmenemistä katalysaattorin sisällä 
analysoitiin partikkelimenetelmää hyödyntäen, sillä haluttiin tutkia voidaanko ongel-
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maan löytää menetelmän avulla täysin uusia ratkaisuja. Fasilitaattori piirsi kuvat käsiva-
raisesti lehtiötaululle ryhmän sanelun mukaisesti. Tätä työtä varten kuvat on piirretty 
tietokoneella puhtaaksi (kuva 9.10.). 
  

 
Kuva 9.10. Ongelman analysointia partikkelimenetelmän mukaisesti. 

 
Partikkelimenetelmän mukaisesti, ensimmäisenä piirrettiin nykytila, jossa ongelma 

ilmenee. Kuvan 9.10. vasemmassa yläreunassa on esitetty katalysaattorin pintarakenne, 
johon muodostuu haitallisia sulfaatteja, jotka estävät katalysaattorin toiminnan. Nykyti-
lan kuvaamisen jälkeen esitettiin ideaalitila, jossa ongelmaa ei enää ole. Kuvan 9.10. 
oikeassa yläreunassa on esitetty ideaalitila, jossa katalysaattorin pinnalle ei ole muodos-
tunut sulfaatteja. Kolmannessa vaiheessa nykytilaan lisättiin partikkelit, jotka ratkaise-
vat ongelman ja mahdollistavat ideaalitilan saavuttamisen. Kuvan 9.10. alareunassa on 
esitetty ratkaisutilanne, jossa partikkelit on merkattu x-symbolilla.  

Ongelman analysointia jatkettiin laatimalla Ja/tai-puukaavio, jonka fasilitaattori piir-
si jälleen lehtiötaululle osallistujien sanelun mukaan. Kaaviota laadittaessa havaittiin 
sen yhtäläisyydet osallistujien aikaisemmin tekemän ratkaisunhakukaavion kanssa. 
Puukaaviota ei tehty kovin yksityiskohtaisesti, sillä aikaisemman ratkaisunhakukaavion 
katsottiin sisältävän enemmän tietoa. Tapaamisessa laadittu ja/tai-puukaavio on esitetty 
kuvassa 9.11.  



102 
 

 
Kuva 9.11. Ratkaisunhakua ja/tai -puukaavion avulla. 

 
Ja/tai -kaavion ylimmälle tasolle sijoitettiin tavoiteltava ratkaisu, joka on tässä tapa-

uksessa: Ei sulfaatteja katalysaattorin pintakerroksella. Tästä ideaaliratkaisusta lähdet-
tiin johtamaan toimintoja, joita partikkeleiden tulisi toteuttaa. Kaavion viimeiselle tasol-
le kirjattiin ominaisuuksia, jotka pyrkivät vastaamaan kysymykseen: ”kuinka partikkelit 
toteuttavat toimintonsa?” Kaavioon kirjattuja ominaisuuksia ei ole esitetty kuvan 9.11. 
alareunan taulukossa, sillä se sisälsi yrityksen sisäistä tuotekehitystietoa. 

9.4.6.3 Vaihe 3: Ratkaisun kehittäminen 
Koska ongelmanratkaisutilaisuuden luonne oli hyvin vapaa ja keskusteleva, syntyi rat-
kaisuehdotuksia pitkin päivää, myös ongelmaa analysoitaessa. Fasilitaattori kirjasi kaik-
ki syntyneet ratkaisut ylös sitä mukaan kun niitä keksittiin. Tapaamisen loppupuolella 
sovellettiin USIT-viitekehyksen mukaisia ratkaisutekniikoita. Tekniikat käytiin läpi 
kuitenkin melko nopeasti ja pintapuolisesti, sillä tilaisuuteen varattu aika alkoi loppua 
kesken. Tekniikoiden soveltaminen oli lisäksi haastavaa, sillä fasilitaattorilla ei ollut 
esittää havainnollistavia esimerkkejä kaikista menetelmistä.  

Ratkaisujen kehittämiseksi tarkasteltiin ainutlaatuisuuteen, ulottuvuuteen ja jakami-
seen perustuvia ratkaisutekniikoita. Mitään ratkaisutekniikkaa soveltamalla ei kuiten-
kaan keksitty juurikaan uusia ratkaisuja, vaan aikaisemmin saadut ideat toistuivat rat-
kaisutekniikoita tarkasteltaessa. Molempien ongelmanratkaisutilaisuuksien aikana kehi-
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tetyistä ratkaisuista löydettiin kuitenkin ratkaisutekniikoihin perustuvaa säännönmukai-
suutta, vaikkei niiden luomiseen sovellettu suoraan mitään tekniikkaa.  

9.4.6.4 Tilaisuuden lopetus  
Tilaisuuden loppupuolella käytiin läpi päivän tulokset sekä verrattiin niitä tavoitteisiin. 
Päivälle asetetut tavoitteet toteutuivat lähes kokonaan, vaikka ratkaisun kehittämisvai-
hetta ei ehditty käsitellä kokonaan. Tilaisuudessa kehitettiin noin 14 erilaista ideaa liit-
tyen katalysaattorin deaktivoitumisen hidastamiseen ja regeneroinnin toteuttamiseen. 
Näistä osa oli kuitenkin samoja kuin ensimmäisessä tapaamisessa keksityt. 

Tilaisuuden päätteeksi sovittiin vielä tulosten purkamisesta sekä ongelmanratkaisu-
prosessin päättämisestä. Koska USIT-viitekehys saatiin käytyä läpi kahden ongelman-
ratkaisutilaisuuden aikana, sovittiin että osallistujat jatkavat kehitystyötä keskenään, 
ilman fasilitoidun USIT-menetelmän hyödyntämistä. Ongelmanratkaisutilaisuuden päät-
teeksi osallistujat sopivat jatkotutkimus- ja kehityskohteista keskenään lisää. Fasilitaat-
tori kyseli lopuksi osallistujilta vapaamuotoisesti kommentteja tilaisuuden kulusta.  

Kommenttien perusteella systemaattinen ongelmanratkaisu koettiin hyödylliseksi, 
vaikka sovellettujen USIT-menetelmien toimintaa ei täysin ymmärrettykään. Tilaisuu-
den tarjoamissa hyödyissä korostui jälleen teknisten asiantuntijoiden kokoaminen yh-
teen. Osallistujat kokivat, että he eivät osaisi käyttää USIT-viitekehyksen mukaisia työ-
kaluja tilaisuuden jälkeen itsenäisesti, vaikka he ovat käyneet ongelmanratkaisuproses-
sin läpi. Osallistujat olisivat kaivanneet enemmän havainnollistavia esimerkkejä erityi-
sesti ratkaisutekniikoiden soveltamisesta.  

9.4.7 Saavutetut tulokset 

Kahden ongelmanratkaisutilaisuuden aikana saatiin USIT-viitekehyksen mukainen on-
gelmanratkaisuprosessi vietyä läpi lähes suunnitellusti. Yrityksen tavoitteena oli kehit-
tää ongelmanratkaisuprosessin kautta konkreettisia ratkaisuehdotuksia katalysaattorin 
regenerointi-ongelmaan. Ensimmäisessä ongelmanratkaisutilaisuudessa syntyi 12 rat-
kaisuehdotusta ja toisessa 14. Kun tilaisuuksissa kehitettyjä ratkaisuja verrattiin keske-
nään, huomattiin niistä samoja olevan noin 8 kappaletta. Erilaisia ratkaisuehdotuksia 
saatiin siis koko ongelmanratkaisuprosessin aikana kehitettyä 18 kappaletta. Osan näistä 
ratkaisuehdotuksista osallistujat ovat saattaneet keksiä jo aikaisemmin, joten kehitetty-
jen, uusien ratkaisujen määrä on noin 10 kappaletta. 

USIT-viitekehyksen soveltamisesta saatu hyöty ongelmanratkaisuprosessin kannalta 
koettiin epäselväksi. Menetelmä tuntui osallistujien mielestä vaikealta oppia, sillä mene-
telmän etenemistä ja johdonmukaisuutta vaiheiden välillä oli vaikea havaita. Osallistujia 
olikin vaikea saada käyttämään menetelmiä tilaisuuksissa ja he kokivat menetelmän 
hyödyntämisen itsenäisesti vaikeaksi. Menetelmän soveltamiseen olisi kaivattu enem-
män havainnollistavia esimerkkejä, liittyen monimutkaisen teknisen ongelman ratkai-
semiseen. 

Fasilitaattorin omien havaintojen perusteella ongelmanratkaisuprosessi oli haastava 
vetää, sillä fasilitaattorin lähtötiedot hyödynnettävästä menetelmästä perustuivat pelkäs-
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tään kirjallisuuslähteisiin. Fasilitaattorin olisi pitänyt perehtyä menetelmään syvälli-
semmin, johtaa tilaisuutta määrätietoisemmin ja pysyä paremmin suunnitellussa aika-
taulussa. Kuuden hengen asiantuntijaryhmän työskentelyä oli vaikea hallita, sillä fasili-
taattorilla ei ollut pitkäaikaista kokemusta vastaavien ongelmanratkaisuprosessien läpi 
viennistä.  

Osallistujien tekninen tietämys vaikutti ongelmanratkaisuprosessin etenemiseen ja 
ratkaisuehdotusten syntymiseen huomattavasti, sillä tietoa pystyttiin tarkastamaan eri 
alan asiantuntijoilta paikanpäällä. Osallistujien aktiivisuus vauhditti myös prosessin 
etenemistä. Ongelman analysointia ja tiedonhankintaa tehtiin itsenäisesti ongelmanrat-
kaisutilaisuuksien välillä. Ongelma oli kaikille osallistujille entuudestaan tuttu ja se liit-
tyi heidän jokapäiväiseen työhönsä, joten heillä oli suuri motivaatio ratkaista ongelma. 

Koska USIT-menetelmä on vahvasti graafinen prosessi, ongelmanratkaisutilassa oli 
lehtiötaulu piirtelyä ja ideoiden havainnollistamista varten. Ongelmanratkaisutilaisuuk-
sista jäi paljon kuvallista materiaalia, joten tilaisuuksien dokumentointi valokuvaamalla 
sekä kirjoittamalla muistiinpanoja keskustelujen pohjalta ylös oli tärkeää, jotta tietoa 
saatiin jälkikäteen jaettua tehokkaasti. Välillä kuitenkin tuntui, että fasilitaattorin rooli 
oli pelkästään dokumentoida tilaisuuden tapahtumia. Osallistujia tulisi saada aktivoitua 
käyttämään ja dokumentoimaan hyödyntämänsä vaiheet itse. 

9.4.8 Tulosten analysointi 

Yrityksen asettama tavoite USIT-viitekehykseen perustuvalle ongelmanratkaisuproses-
sille oli kuvata ja löytää ratkaisuehdotuksia hapettavan katalysaattorin regenerointiin. 
Kehitettävien ratkaisukonseptien toivottiin olevan sellaisia, joita yritys voisi lähteä tes-
taamaan ja mahdollisesti myöhemmin toteuttamaan laajemmassa mittakaavassa. On-
gelmanratkaisussa syntyi niin lyhyen aikavälin nopeita ratkaisuja, kuin pidemmän aika-
välin ratkaisuja, jotka vaativat materiaalien ja teknologioiden kehittymistä. Osallistujat 
sopivat toisen ongelmanratkaisutilaisuuden lopuksi keskenään tulevista jatkotutkimus- 
ja testauskohteista, joten ongelmanratkaisuprosessin tulosten voidaan katsoa täyttäneen 
yrityksen tavoitteet. 

USIT-viitekehyksen ongelmanratkaisuprosessille tuoma lisäarvo jäi kuitenkin osal-
listujille epäselväksi. Viitekehystä tulisikin selkeyttää ja havainnollistaa esimerkiksi 
paremmilla kuvilla ja esimerkeillä. Fasilitaattorilla on myös suuri merkitys viitekehyk-
sen soveltamisen onnistumisessa, joten hänen tulisi olla kunnolla perehtynyt sovelletta-
viin työkaluihin. Fasilitaattori voisi selkeyttää prosessia myös esimerkiksi perehdyttä-
mällä osallistujat etukäteen menetelmän käyttöön ja termeihin sekä hankkimalla parem-
pia esimerkkejä muilta menetelmää soveltaneilta henkilöiltä tai ryhmiltä. 

Ongelmanratkaisuprosessin onnistumista parantaa osallistujien laaja-alainen tekni-
nen tietämys sekä tarkasteltavan ongelman syvällinen tuntemus. Ongelmanratkaisuun 
varatun tilan tulee soveltua ryhmätyöhön ja tilojen toiminnallisuus tulee varmistaa etu-
käteen, jotta huomio voidaan kiinnittää täysin ongelmanratkaisuprosessiin. Fasilitaatto-
rilla tulisi olla enemmän kokemusta ryhmäprosessien vetämisestä ja hallitsemisesta, 
jotta osallistujat saataisiin paremmin irti vanhoista toimintamalleista ja johdettua käyt-
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tämään viitekehyksen mukaisia työkaluja. Osallistujia tulisi myös aktivoida käyttämään 
menetelmiä tilaisuuden jälkeen itsenäisesti, sillä oppiminen vaatii menetelmän sovelta-
mista ja sen pohjalta tehtyjä havaintoja.  
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10 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

10.1 Tulosten kokoaminen 

Työn tulokset on koottu soveltamalla TRIZ-teorian pohjalta laadittuja USIT- ja DE-
viitekehyksiä teknisten tuotekehitysongelmien ratkaisemiseen. Viitekehyksiä sovellet-
tiin yhteensä kolmeen eri tapaustutkimukseen. Viitekehysten toimintaa pyrittiin arvioi-
maan ongelmanratkaisuprosessin aikana, havainnoimalla sovellettavan menetelmän 
hyötyjä tavoitteiden kannalta. USIT-viitekehystä sovellettiin kahden eri yrityskumppa-
nin kanssa ja DE-viitekehystä MOSES-tutkimusryhmän kanssa. Tutkimuskysymykset 
olivat: 

 Mitä TRIZ-teorian mukaisten menetelmien hyödyntäminen tuotekehityksen al-
kupään vaiheissa vaatii? 

 Saako laadittujen viitekehysten avulla johdettua, eli fasilitoitua TRIZ-teoriaan 
pohjautuvan ongelmanratkaisuprosessin, tuotekehityksen alkupään vaiheissa? 

 Mitä hyötyä osallistujat kokevat saavansa TRIZ-viitekehysten mukaisten työka-
lujen soveltamisesta? 

 
Työssä on sovellettu toiminta-analyyttista tutkimusotetta, jossa tutkimusaineisto jää 

melko suppeaksi. Saavutettuja tuloksia ei voida suoraan yleistää koskemaan laajempaa 
joukkoa, mutta jonkinlaisia teoriaa yleistäviä tai kyseenalaistavia johtopäätöksiä voi-
daan tehdä tulkitsemalla ja analysoimalla aineistoa. Tutkimustulosten perusteella tehty-
jen oletusten paikkansapitävyyttä on usein selvitettävä jatkotutkimuksin. (Olkkonen 
1994, s. 74.) 

10.2 TRIZ-viitekehysten toiminta 

TRIZ-viitekehysten soveltaminen ei ole riippuvainen alkupään tuotekehitysvaiheesta, 
vaan niitä voidaan hyödyntää hyvin monenlaisten ongelmien ratkomiseen, tuotekehityk-
sen eri vaiheessa. Sovellettaessa viitekehyksiä, havaittiin niiden tehokkaan hyödyntämi-
sen vaativan menetelmään perehtyneen fasilitaattorin, ongelmaan perehtyneitä, teknisiä 
asiantuntijoita, hyvät lähtötiedot käsiteltävästä ongelmasta sekä aidon halun ratkaista 
ongelma. Ratkaisuprosessin aikana korostui tiedon kerääminen ja analysointi. Havain-
not olivat yhdenmukaisia USIT- ja DE-menetelmien teorian kanssa (Nakagawa 1999a; 
Nakagawa 2001a; Zlotin & Zusman 2001, s. 32  33.) 

Useissa lähteissä (Gadd 2011; Nakagawa 2012; Sickafus 1997; Zlotin & Zusman 
2001) on kerrottu TRIZ:n menetelmien ja työkalujen olevan tehokkaita ja helppotajuisia 
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ongelmanratkaisun apuvälineitä. Menetelmät tähtäävät ongelmanratkaisuprosessin para-
nemiseen sekä psykologisen inertian kumoamiseen ongelman analysoinnin ja yksinker-
taistamisen kautta. TRIZ:n menetelmien avulla pystytään ratkaisemaan useimmat on-
gelmat ja poistamaan systeemissä esiintyvät haitat. Menetelmien hyödyntäminen ei kui-
tenkaan korvaa ongelmanratkaisijoiden omaa ajattelua tai tarjoa ratkaisuja valmiiksi. 
(Gadd 2011, s. 20.) 

 Tässä tutkimuksessa ongelmanratkaisutilaisuuksien osallistujat kokivat TRIZ-
viitekehysten soveltamisen ongelmanratkaisussa osittain hyödylliseksi. Osaa viitekehys-
ten mukaisista työkaluista oli kuitenkin turhauttavaa ja vaikeaa soveltaa, sillä ne eivät 
olleet yksiselitteisiä käyttää. Uuden menetelmän ja termien opettelu vei paljon osallistu-
jien huomiota, jolloin tilanteeseen heittäytyminen sekä ratkaisuehdotusten ja ideoiden 
vapaa keksiminen oli vaikeaa.  

Lähes kaikkien osallistujien mielestä oli vaikea havaita millä logiikalla sovellettu 
viitekehys etenee, miten yksittäinen vaihe johtaa seuraavan vaiheeseen ja mitä hyötyä 
kustakin vaiheesta on kokonaisuuden kannalta. Viitekehykset koettiin vaikeaksi sovel-
taa monimutkaiseen, tekniseen systeemiin liittyvässä ongelmassa, sillä kaikki esimerkit 
menetelmien käytöstä liittyvät hyvin yksinkertaisiin ongelmiin. Näiden seikkojen vuok-
si viitekehysten soveltaminen itsenäisesti koettiin haastavaksi, jopa fasilitoitujen tilai-
suuksien jälkeen. 

TRIZ-menetelmien käytöstä on olemassa hyvin vähän esimerkkejä, joissa tarkastel-
tava systeemi olisi monimutkainen, tekninen järjestelmä. Laajat ja onnistuneet ongel-
manratkaisuprosessit ovat usein yritysten tuotekehityssalaisuuksia tai johtavat patenttei-
hin, joten esimerkkejä monimutkaisista systeemeistä on vaikea löytää. Työkalujen seka-
vuus voidaan nähdä myös TRIZ-menetelmien tyypillisenä piirteenä, sillä menetelmien 
mukaiset ratkaisumallit on tarkoitettu sovellettavaksi hyvin monenlaisten ongelmien 
ratkaisuun, abstraktilla tasolla. Menetelmien soveltaminen tehokkaasti vaatii TRIZ:n 
mukaisen ajattelumallin omaksumista, ulkoa opettelun sijaan (Nakagawa 2001b). 

Ongelman analysointi TRIZ-viitekehysten mukaisilla menetelmillä ja työkaluilla 
koettiin hyödylliseksi, sillä tällöin saatiin parempi käsitys tarkasteltavan systeemin toi-
minnasta, ratkaistavan ongelman juurisyistä sekä mahdollisesta ratkaisukentästä. Alku-
pään vaiheiden avulla saatiin muodostettua käsitys puuttuvasta tiedosta, jota ongelman 
ratkaisemiseksi tulisi hankkia. Systeemin monipuolinen tarkastelu johti lisäksi useiden 
ratkaisujen syntymiseen ongelman määrittelyn ja analysoinnin aikana, ennen varsinais-
ten ratkaisumenetelmien soveltamista. Nakagawan (2000) ja Sickafucksen (1997) mu-
kaan on normaalia, että ideoita syntyy jo ongelman määrittelyn ja analysoinnin aikana. 
Se kertoo, että prosessi toimii oikein. 

Ongelman määrittelyn ja analysoinnin jälkeen hyödynnettyjä, viitekehysten mukai-
sia ratkaisumenetelmiä oli osallistujien mielestä vaikea soveltaa. Ratkaisumenetelmät 
koettiin liian abstrakteiksi ja niiden soveltamiseen olisi kaivattu enemmän havainnollis-
tavia esimerkkejä. Lisäksi työkaluista olisi voinut tehdä rakenteeltaan yksinkertaisempia 
ja helpompia, esimerkiksi suosimalla täydennettäviä kaavioita ja taulukoita. Viitekehyk-
siä olisi pitänyt myös muokata paremmin tarkasteltaviin ongelmiin sopiviksi. 
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Tapaustutkimuksissa syntyneiden ratkaisuvaihtoehtojen määrän perusteella voidaan 
todeta, että saadut tulokset ovat kirjallisuudessa esiintyvien esimerkkitapausten kanssa 
yhtenäisiä. Soveltamalla USIT-viitekehystä tapaustutkimuksessa B saatiin kehitettyä 
yhteensä 34 ratkaisua ja tapaustutkimuksessa C 26 ratkaisua. Osa ratkaisuista esiintyi 
useaan kertaan, sillä ongelmanratkaisuprosessin eri työkaluilla syntyi samoja ratkaisuja. 
DE-viitekehyksen avulla syntyneiden ratkaisujen määrää oli vaikea eritellä.  

Nakagawan (2007) mukaan kaksi päiväsen koulutuksen lopuksi kukin ryhmä päätyy 
yleensä 30  50 ratkaisuideaan, jotka tiivistyvät 5  10 ratkaisukonseptiin. Ratkaisukon-
septeja ei saatu B ja C tapauksessa muodostettua, sillä viitekehyksessä ei ollut sovellet-
tavia työkaluja konseptien muotoiluun. Tapaustutkimuksessa A päädyttiin kahteen kon-
septiratkaisuun, jotka muotoiltiin soveltamalla DE vikaennustetta. 

Tässä työssä TRIZ-viitekehyksiä sovellettiin alkupään tuotekehitysvaiheissa, jossa 
korostuu tiedon kerääminen ja analysointi. USIT- ja DE-viitekehyksen työkaluista kaik-
kien voidaan todeta soveltuvan alkupään tuotekehitysvaiheisiin. Parhaita tuloksia syntyi 
kuitenkin yksinkertaisia, sanallisia työkaluja soveltamalla. Esimerkiksi DE-
viitekehyksen useat kysymyslistat, vika-analyysi, kehitysresurssien analysointi sekä osa 
kehityslaeista tuottivat eniten ratkaisuehdotuksia ja ideoita. USIT-viitekehyksen vah-
vuus puolestaan oli tarkasteltavan systeemin toiminnan mallintamisessa ja analysoinnis-
sa, esimerkiksi CW- ja Partikkelimenetelmän avulla.  

10.3 Osallistujien vaikutus saavutettuihin tuloksiin 

Osallistujien asenne entuudestaan tuntemattomien TRIZ-viitekehysten soveltamiseen 
vaikutti ongelmanratkaisutilaisuuksien etenemiseen ja menetelmän oppimiseen. Tilai-
suuksien etenemistä nopeutti osallistujien etukäteisvalmistautuminen ja hidasti puoles-
taan passiivisuus käyttää viitekehysten mukaisia työkaluja. Myös osallistujien ammatil-
linen tausta vaikutti tilaisuuden kulkuun. Esimerkiksi sovellettaessa TRIZ-viitekehystä 
tutkijaryhmän kanssa huomio kiinnittyi usein menetelmän kehittämiseen ja määritel-
miin, kun taas yritysten kanssa keskusteluissa jäätiin helpommin ongelmanratkaisun 
teknisiin yksityiskohtiin ja kustannustekijöihin. 

Osallistujat itse kokivat ongelmanratkaisutilaisuuksien suurimman hyödyn olleen 
useiden teknisten asiantuntijoiden kokoaminen yhteen, käsittelemään samaa ongelmaa 
eri kantilta. Eri alojen asiantuntijoiden läsnäolo helpotti tiedonjakoa, tiedon varmista-
mista ja sitä myötä ratkaisujen löytämistä. Asiantuntijoiden laaja tietämys aiheesta no-
peutti ratkaisujen kehittämistä, sillä aikaa ei kulunut niin paljon tiedon hankintaan ja 
ratkaisuvaihtoehtojen spekulointiin. Kehitettyjen ratkaisujen määrässä ei kuitenkaan 
näkynyt eroja ongelmanratkaisuprosessien välillä, vaikka osallistujien lähtötiedot ja 
tekninen tietämys vaihtelivat.  

Huomiot tukevat useiden lähteiden mukaisia suosituksia monialaisen ja asiantunte-
van ongelmanratkaisuryhmän muodostamisesta (Nakagawa 1999a; Nakagawa 2001a; 
Zlotin & Zusman 2001, s. 32  33). Myös Niemistön (2004, s. 63  64.) mukaan ryhmän-
jäsenillä tulisi olla ryhmän tarkoitusta tukevia erityistaitoja. Lisäksi ryhmätyöskentelyn 
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onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ryhmän koko ja ryhmänjäsenten 
väliset suhteet. Samantyyliset, positiiviset sekä sopeutuvat ryhmänjäsenet edistävät 
yleensä ryhmän tehokasta toimintaa, ryhmän kiinteyttä ja moraalia. (Niemistö 2004, s. 
37, 63  64.)  

Kaikkien ryhmien jäsenet olivat luonteeltaan melko samanlaisia. Työskentelyssä 
vallitsi positiivinen, avoin ilmapiiri ja osallistujat suhtautuivat toistensa esittämiin ide-
oihin myönteisesti. Ongelmanratkaisutilaisuuksien osallistujamäärät vaihtelivat kolmen 
ja seitsemän hengen välillä. Tilaisuudet etenivät nopeammin pienempien ryhmien kans-
sa, sillä osallistujien välinen keskustelu ei ollut niin aktiivista kuin isommissa ryhmissä. 
Ryhmäkoon vaikutuksesta kehitettyjen ratkaisujen määrään ei voida tehdä johtopäätök-
siä, sillä kehitettyjen ratkaisujen määrä vaihteli ryhmäkoosta riippumatta. Sovellettaessa 
viitekehyksiä pienempien ryhmien kanssa, tilaisuuksien hallitseminen oli kuitenkin hel-
pompaa. 

10.4 Fasilitaattorin vaikutus saavutettuihin tuloksiin 

Tapaustutkimusten perusteella voidaan sanoa, että laadittujen TRIZ-viitekehysten sovel-
taminen ryhmän kanssa vaatii menetelmään perehtyneen fasilitaattorin vetämään tilai-
suutta. Mikäli viitekehyksiä yrittäisi soveltaa ilman fasilitaattoria, tulisi koko ryhmän 
käyttää hyvin paljon aikaa menetelmien opettelemiseen etukäteen, suunnitella tilaisuuk-
sien sisältö ja päättää hyödynnettävät työkalut yhdessä. Fasilitaattorin rooli TRIZ-
viitekehysten etukäteisvalmisteluissa ja soveltamisessa oli huomattava.  

Myös lähteissä suositellaan fasilitaattoria tai muunlaista menetelmäasiantuntijaa ve-
tämään ongelmanratkaisutilaisuus ja kouluttamaan työkalujen käytössä (Gadd 2011, s. 
21; Nakagawa 1999a; Nakagawa 2001a). Fasilitaattorilla tarkoittaa henkilöä, joka tekee 
ryhmän työskentelystä helpompaa ohjaamalla ja jäsentämällä ryhmän prosesseja. Fasili-
taattorin tärkeä tehtävä on auttaa ryhmän jäseniä asettamaan ja saavuttamaan tavoitteen-
sa ja tunnistettavat tulokset, vaikka ne muuttuisivat prosessin aikana. (Rees 2005, s. 2, 
13  14) 

Tapaustutkimuksissa fasilitaattori toimi koollekutsujana, rakensi USIT- ja DE-
menetelmien mukaiset viitekehykset, valmisteli etukäteismateriaalit, ohjasi työskentelyä 
eteenpäin viitekehysten mukaisesti. Viitekehysten fasilitointi, ja etenkin työkalujen käy-
tön opettaminen kaikille osallistujille oli vaikeaa, sillä fasilitaattorin pohjatiedot mene-
telmistä perustuivat pelkkään kirjallisuuteen. Fasilitaattorin olisi pitänyt harjoitella mo-
lempien viitekehysten käyttöä itsenäisesti ennen niiden fasilitointia. TRIZ-menetelmien 
opettelemisessa tulisi käyttää hyväksi myös muita oppimismenetelmiä, kuten koulutus-
ta, seminaareja ja olemassa olevien tuotteiden kehityshistorian analysointia (Nakagawa 
1999c). 

Fasilitaattorilla ei ollut aikaisempaa kokemusta vastaavien ongelmanratkaisutilai-
suuksien vetämisestä, joten tilaisuuksien suunnittelu ja hallitseminen oli haastavaa. 
Esimerkiksi osallistujien keskustelu ajautui helposti jo ongelman määrittely- ja ana-
lysointivaiheessa ratkaisuvaihtoehtojen käsittelyyn. Kokemuksen puutteen vuoksi, fasi-
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litaattorin oli vaikea hallita tilannetta ja tietää missä vaiheessa ohjata keskustelu takaisin 
viitekehyksen mukaiseen ohjelmaan.  

Ratkaisuvaihtoehtoja kehitettäessä osallistujien keskustelut ajautuivat helposti tekni-
sen toteutettavuuden tai kustannusten analysointiin. Näissä tilanteissa fasilitaattorin olisi 
pitänyt osata johdatella keskustelua paremmin ja muokata käytettyjä työkaluja tilanteen 
mukaan. Fasilitaattori kirjasi ylös kaikki muistiinpanot ja valmisteli raportit kaikista 
tapaamisista, joten pelkästään tilaisuuksien dokumentointi vei paljon huomiota. Osallis-
tujia tulisikin saada aktivoitua käyttämään TRIZ-työkaluja itsenäisesti ja dokumentoi-
maan hyödyntämänsä vaiheet itse.  

Rees (2005, s. 289) mukaan, fasilitaattorin tulisi tarjota tapaamiselle runko ja pitää 
huoli, että se kantaa läpi tapaamisen ja johtaa tapaamisen tavoitteiden toteutumiseen. 
Fasilitaattori suunnitteli kunkin ongelmanratkaisutilaisuuden sisällön ja tavoitteet etukä-
teen, mutta prosessi ei pysynyt suunnitellussa aikataulussa. Tilaisuutta olisi pitänyt joh-
taa määrätietoisemmin kohti asetettuja tavoitteita, hyödyntäen sovittuja työkaluja. Fasi-
litaattorin olisi pitänyt tuntea kaikkien työkalujen tavoitteet, toimintaperiaatteet ja käyt-
töön liittyvät määritelmät sekä koko prosessin sisältö siten, että viitekehyksen sisältöä 
olisi voinut muokata tarkasteltavan ongelman mukaan. 

Tärkeimmäksi fasilitaattorin tehtäväksi on kuitenkin nimetty ryhmän sisäisen avoi-
muuden ja luottamuksen ilmapiirin synnyttäminen, jotta kaikki ryhmän jäsenet voivat 
tuntea itsensä vapaiksi osallistumaan ja työskentelemään yhdessä. (Rees 2005, s. 31.) 
Tilaisuuksissa vallitsi positiivinen henki ja kaikki pystyivät tuomaan omat ideansa esil-
le. Ilmapiirin luominen siis onnistui, mutta se ei ole pelkästään fasilitaattorin ansiota 
vaan koko ryhmän. 

10.5 TRIZ-viitekehysten hyödyntäminen jatkossa 

TRIZ-viitekehysten mukaisten työkalujen soveltaminen koettiin hyödylliseksi tiedon 
analysoinnissa ja jäsentämisessä, niin yrityskumppaneiden kuin tutkimusryhmän kanssa. 
Kaiken kaikkiaan viitekehysten soveltamista tulisi jatkaa ja testata erilaisiin systeemei-
hin liittyvässä ongelmanratkaisussa. Systemaattisia tiedonkäsittelyn ja ongelmanratkai-
sun työkaluja voisi osallistujien mukaan hyödyntää yrityskäytössä esimerkiksi tuottei-
den sarjavikojen karsimisessa. TRIZ-työkalujen soveltaminen vaatisi kuitenkin enem-
män esimerkkejä laajoihin, teknisiin systeemeihin liittyvien ongelmien ratkaisemisesta. 
Yksityiskohtaisempia esimerkkejä ongelmanratkaisuprosesseista tulisi hankkia muilta 
menetelmää soveltaneilta henkilöiltä tai tutkimusryhmiltä. 

Jotta viitekehyksistä saisi paremman hyödyn irti, niin tulisi ne räätälöidä tarkastelta-
van systeemin ja ongelman mukaan. Tällöin saadaan karsittua turhaa toistoa ja työvai-
heiden järjestys voidaan suunnitella siten, että ratkaisuprosessi etenee suoraviivaisem-
min. Työkalujen järjestelyssä ja valinnassa tulisi huomioida prosessin jatkuvuus, eli 
pohtia mikä on edellisen työkalun tai työvaiheen tuotos seuraavaa vaihetta varten. Li-
säksi ongelmanratkaisijoiden aikaisemmat analyysit ja materiaalit tarkasteltavaan on-
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gelmaan liittyen voisi hyödyntää tehokkaammin. Tällöin kaikkia materiaaleja ei tarvitse 
luoda uudestaan vain työkalun muodon vuoksi. 

Viitekehysten muokkaamiseksi fasilitaattorin tulee hankkia lisää kokemusta TRIZ-
työkalujen käytöstä soveltamalla työkaluja itse, hankkimalla lisätietoa koulutuksista 
sekä vertailemalla kokemuksiaan muiden käyttäjien kanssa. Fasilitaattorin tulee koulut-
tautua myös ryhmäprosessien vetäjänä. Mikäli ongelmanratkaisua tehdään ryhmässä, on 
viitekehykset hyvä kouluttaa osallistujille jo etukäteen, ennen varsinaisia ongelmanrat-
kaisutilaisuuksia. Tämä saattaisi helpottaa ongelmanratkaisuprosessin etenemistä ja 
mahdollistaa työkalujen tehokkaamman käytön, sillä ne olisivat entuudestaan tuttuja. 
Yleinen käytäntö kuitenkin on, että menetelmiä sovelletaan osallistujien ongelmiin sa-
malla kun työkalujen käyttöä koulutetaan osallistujille 

Viitekehyksiä sovellettaessa tulisi harkita erillisen sihteerin käyttöä fasilitaattorin li-
säksi. Tilaisuuden aikana syntyy paljon työkalujen mukaisia materiaaleja, raportoitavia 
ideoita ja keskustelua, joten sihteeri voisi hoitaa tilaisuuden dokumentoinnin. Tällöin 
fasilitaattori voi keskittyä tilaisuuden ohjaamiseen, osallistujien ohjeistamiseen sekä 
reagoida tilaisuudessa tapahtuviin muutoksiin nopeammin.  

Hyvin dokumentoitua materiaalia voitaisiin hyödyntää laajemmin myös organisaati-
on sisällä. Tietoa saadaan jaettua organisaation eri osa-alueille helpommin, kun se on 
kirjallisessa muodossa. TRIZ:n työkalujen mukaisia työskentely- ja dokumentointitapo-
ja voidaan ottaa laajemmin käyttöön koko organisaatiossa. Tällöin on mahdollista tehdä 
esimerkiksi ongelmanratkaisua erillisissä ryhmissä, toisen ryhmän tekemien muistiin-
panojen pohjalta. Tiedon esitystapoja saadaan yhtenäistettyä ja tietoa jaettua helpom-
min.  

MOSES-tutkimusprojektin tavoitteiden kannalta, viitekehykset olisi hyödyllistä yh-
distää muiden tunnettujen TRIZ-työkalujen kanssa ja koota oma TRIZ-työkalupakki 
tuotekehityksen alkupään vaiheisiin. Työkalut tulisi ryhmitellä esimerkiksi Ulrich & 
Eppingerin (2003) esittämän tuotekehityksen alkupään eli konseptinkehityksen vaihei-
siin. Lisäksi soveltamisen helpottamiseksi TRIZ-menetelmille ja -työkaluille tulisi laatia 
käyttösuosituksia. Käyttösuositusten tavoitteena olisi, että niiden perusteella ongelman-
ratkaisija voisi valita helpommin omaan ongelmaansa sopivat työkalut. 

Viitekehysten työkalujen käyttöä olisi suositeltavaa testata myös tietokoneavusteisil-
la ohjelmilla. Esimerkiksi DE-viitekehyksen työkaluista on olemassa tietokonesovelluk-
sia, joita voisi soveltaa ja verrata MOSES-projektissa kehitettyihin mallinnustyökalui-
hin. Tällöin voitaisiin hyödyntää DE-työkalujen ominaisuuksia paremmin myös omien 
työkalujen kehityksessä. Lisäksi soveltamalla tietokonepohjaisia työkaluja, ongelman-
ratkaisuprosessin raportointi helpottuisi ja kirjattua tietoa saisi koostettua ja eriteltyä 
helpommin. 

10.6 Tulosten tarkastelu 

TRIZ-teorian mukaisten viitekehysten pohjalta saatiin fasilitoitua kolme ongelmanrat-
kaisuprosessia tuotekehityksen alkupään vaiheissa. Tuloksissa on esitetty asioita, joita 
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TRIZ-menetelmien hyödyntäminen osana tuotekehitysprosessia vaatii. Tarkastelussa on 
huomioitu erikseen TRIZ-viitekehysten toiminta sekä osallistujien ja fasilitaattorin vai-
kutukset saavutettuihin tuloksiin. Tuloksissa on tarkasteltu myös osallistujien hyödylli-
siksi kokemia TRIZ-työkaluja. Saatujen tulosten voidaan todeta vastaavan asetettuihin 
tutkimuskysymyksiin. 

Arvio TRIZ-viitekehysten toiminnasta sekä työkalujen hyödyllisyydestä on tehty 
ongelmanratkaisutilaisuuksien osallistujilta kerättyjen kommenttien sekä fasilitaattorin 
tekemien havaintojen perusteella. Tulokset perustuvat yhden henkilön tekemiin havain-
toihin sekä ongelmanratkaisutilaisuuden lopussa pidettyihin, vapaamuotoisiin keskuste-
luihin TRIZ-työkalujen toiminnasta. Havainnointitavat saattavat aiheuttaa virhetekijöitä 
tuloksissa.  

Palaute ja kommentit viitekehyksistä on kerätty osallistujilta heti ongelmanratkaisu-
tilaisuuksien jälkeen, joten vastaukset on muodostettu melko nopeasti, intuition pohjal-
ta. Tutkimustulosten laadun parantamiseksi, osallistujien tyytyväisyyttä sovellettuihin 
työkaluihin olisi voinut mitata kirjallisen kyselyn avulla. Samat kysymykset olisi voinut 
esittää kahteen kertaan, esimerkiksi heti ongelmanratkaisutilaisuuden jälkeen ja uudel-
leen kuukauden päästä tapaamisesta. Lisäksi ongelmanratkaisutilaisuuksissa olisi voinut 
olla mukana ulkopuolinen havainnoitsija, joilla olisi enemmän kokemusta ryhmäproses-
sien fasilitoimisesta. 

Tehtyä tutkimusta voidaan pitää merkittävänä TRIZ-tutkimuksen osana, sillä sovel-
letut USIT- ja DE-menetelmät ja niiden välivaiheet on raportoitu kattavasti. Tutkimuk-
sessa osoitetaan, että menetelmiä entuudestaan tuntematon henkilö pystyy opettelemaan 
työkalujen käytön ja fasilitoimaan ongelmanratkaisutilaisuuksia kirjallisuusselvityksellä 
hankitun tiedon perusteella. Tutkimus tuottaa lisää tietoa etenkin kansallisella tasolla, 
sillä TRIZ-teoriaan pohjautuvien ongelmanratkaisumenetelmien ja -työkalujen tutkimus 
Suomessa on ollut vähäistä. Teknisen ongelmanratkaisun menetelmistä ja soveltamises-
ta löytyy hyvin vähän kotimaista kirjallisuutta. Tutkimuksen myötä tietoa saadaan 
enemmän suomenkielelle.  
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä diplomityössä on tutkittu kahden TRIZ-teorian mukaisen ongelmanratkaisumene-
telmän soveltumista teknisten tuotteiden alkupään tuotekehitysvaiheisiin eli konseptike-
hitykseen. Tutkimuksen lopputuloksena voidaan sanoa rakennettujen USIT ja DE-
viitekehysten soveltuvan alkupään tuotekehityksen vaiheisiin. Viitekehysten tehokas 
hyödyntäminen vaatii sovellettaviin työkaluihin perehtyneen fasilitaattorin, ongelmaan 
perehtyneitä teknisiä asiantuntijoita, hyvät lähtötiedot käsiteltävästä ongelmasta sekä 
aidon halun ratkaista ongelma.  

Teknisen systeemin toiminnan mallintaminen ja ongelman analysointi viitekehysten 
alkupään mukaisilla menetelmillä ja työkaluilla on koettu hyödylliseksi. Prosessin lop-
pupään ratkaisumenetelmiä on haastava soveltaa ja niiden käyttöä varten tarvitaan 
enemmän esimerkkejä. Eniten ratkaisuideoita syntyy soveltamalla viitekehysten yksin-
kertaisimpia, sanallisia työkaluja. Osallistujien tekninen asiantuntemus ja laaja tietämys 
aiheesta edistävät ratkaisujen kehittämistä. 

TRIZ-viitekehysten parantamiseksi on hankittava havainnollistavia esimerkkejä 
työkalujen soveltamisesta monimutkaisiin, teknisiin järjestelmiin. Lisäksi työkaluista 
tulee tehdä rakenteeltaan yksinkertaisempia ja helpompia käyttää. Viitekehykset on 
muokattava aina tarkasteltavaan systeemiin ja ongelmaan sopiviksi sekä perehdyttää 
käytettävät työkalut ongelmanratkaisutilaisuuksien osallistujille etukäteen. Viitekehyk-
siä sovellettaessa on hyvä harkita erillisen sihteerin käyttöä fasilitaattorin lisäksi. 

Esiteltyjen toimenpiteiden toteutuksessa korostuu fasilitaattorin asiantuntemus ja 
kokemus. Fasilitaattorin tulee harjoitella TRIZ-työkalujen käyttöä itsenäisesti ennen 
niiden fasilitointia. Lisäksi TRIZ-menetelmien opettelemisessa on suositeltavaa käyttää 
hyväksi muita oppimismenetelmiä, kuten koulutusta, seminaareja ja olemassa olevien 
tuotteiden kehityshistorian analysointia. Fasilitaattorin pitää tuntea kaikkien työkalujen 
tavoitteet, toimintaperiaatteet ja käyttöön liittyvät määritelmät sekä koko prosessin sisäl-
tö. 

Tutkimusta tulee jatkaa hyödyntämällä viitekehysten mukaisia tiedonkäsittely- ja 
ongelmanratkaisutyökaluja yrityskäytössä, esimerkiksi tuotteiden sarjavikojen karsimi-
seksi. Lisäksi ongelmanratkaisuprosessin tuloksena syntyvän materiaalin hyödyntämis-
mahdollisuuksia tulee tutkia laajemmin tarkasteltavan organisaation sisällä. Lopuksi 
viitekehykset on kannattavaa yhdistää muiden tunnettujen TRIZ-työkalujen kanssa ja 
koota oma TRIZ-työkalupakki tuotekehityksen alkupään vaiheisiin. Työkalut voi lisäksi 
ryhmitellä tunnetun tuotekehitysprosessin vaiheisiin sopiviksi ja laatia käyttösuosituksia 
työkalujen valintaa varten. Viitekehysten työkalujen käyttöä on suositeltavaa testata 
myös tietokoneavusteisilla ohjelmilla. 
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LIITE 1: TARKISTUSLISTA FASILITOIDUN TAPAAMISEN 
SUUNNITTELUUN 
 
Taulukossa 1. on esitetty fasilitoidun tapaamisen suunnittelussa huomioitavia tekijöitä, 
sekä apukysymyksiä kuhunkin tekijään liittyen (Rees 2005, s. 213  220). 
Apukysymysten tarkoitus on helpottaa fasilitaattorin suunnittelutyötä. Kun hän on 
löytänyt vastaukset taulukossa esitettyihin kysymyksiin, on tapaamisella olemassa 
selkeä runko. 
 
Taulukko 1. Apukysymyksiä fasilitoidun tapaamisen suunnitteluun (Rees 2005, s. 213  
220). 

Huomioitava tekijä Apukysymykset 
Tapaamisen tarkoitus Mitä tapaamisella saavutetaan? 

Mitä tapaamisessa pitää päättää? 
Mitä tapahtuu, jos tapaamista ei pidetä? 
Onko tämä tapaaminen todella tarpeellinen? 
Mihin konkreettisiin tuloksiin halutaan päästä?  
(esimerkiksi toimintalista, suunnitelma, päätös) 
 

Tapaamisen osallistujat Kenen läsnäolo tapaamisessa on välttämätöntä, jotta 
tapaamisen tarkoitus voidaan saavuttaa? 
 

Alkutilanteen  
määrittäminen 

Kuinka tilanne liittyy organisaation yleisiin tavoitteisiin? 
Ketkä tapaamiseen osallistuvat, mitkä ovat osallistujien väliset 
suhteet ja asema organisaatiossa? 
Ovatko osallistujat työskennelleet aikaisemmin yhdessä? 
Kuinka kauan? 
Ryhmän koostumus? (sukupuoli, ikä, koulutus, kansallisuus, 
työkokemus) 
Ketkä tarvitsevat tietoa tapaamisen tuloksista? 
Mitkä ovat osallistujien odotukset tapaamiselle? 
Tapahtumat, jotka voivat vaikuttaa tapaamiseen? 
Mitä tapaamisen jälkeen tapahtuu? 
 

Tapaamisen 
tulossuuntautuneiden 
tavoitteiden  
määrittäminen 

Mihin lopputuotokseen tapaamisen pitää johtaa? 
Mitä asioita tapaamisen aikana tulee käsitellä, jotta 
tavoitteeseen päästään? 
Mitä osallistujien tulee tehdä, jotta tavoitteeseen päästään? 
Miten fasilitaattori voi edistää tavoitteiden saavuttamista? 
Mitä menetelmiä tapaamisessa käytetään? 
Mitkä ovat tapaamisen päävaiheet? 
Onko tapaamisen sisältö kuvattu yksiselitteisesti ja selkeästi? 



Huomioitava tekijä Apukysymykset 
Tapaamisen aikataulu Kuinka pitkä tapaaminen on? 

Milloin tapaaminen pidetään siten, että mahdollisimman 
moni pääsee mukaan? 
Kuinka kauan tapaamisen päävaiheet vievät aikaa? 
 

Tapaamispaikka Missä tapaaminen pidetään? 
Mitä erityisvaatimuksia tilalle on?  
(esimerkiksi sijainti, koko tai tarvittavat välineet) 
 

Valmistelevien toimen- 
piteiden määrittely 

Täytyykö osallistujien valmistautua tapaamiseen jotenkin 
etukäteen? Miten? 
Miten osallistujat voivat sujuvoittaa tapaamista tai auttaa 
tavoitteiden saavuttamisessa? 
Mitä osallistujat tarvitsevat mukaansa? 
Tarvitseeko fasilitaattorin tai jonkun muun osallistujan kerätä 
etukäteen tietoa? 
 

Hyödynnettävien prosessien 
määrittely 

Mitkä prosessit auttavat tapaamisen tavoitteiden 
saavuttamisessa? 
Mitkä prosessit toimivat parhaiten tapaamisessa? 
Hyväksyykö asiakas valitut prosessit? 
 

Avaus-  
ja lopetusaktiviteettien  
valinta 

Mitä avaus- ja lopetusaktiviteetteja tapaamisessa tulisi 
käyttää? 
Miten ne tukevat tapaamisen tavoitetta? 
 

Tapaamisen  
järjestelyvastuut 

Kuka kutsuu osallistujat ja milloin? 
Kuka järjestää tapaamisen tilat ja tarjoilut? 
Mitä tarvikkeita tapaamisessa tarvitaan?  
(esimerkiksi paperit, kynät, videotykki) 
Kuka järjestää tarvikkeet paikalle? 
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Johdanto
 
USIT-menetelmä p
Thinking), joka
TRIZ on teknisten ongelmien ratkaisemiseen kehitetty teoria, joka tarjoaa 
ongelmanratkaisuun useita erilaisia menetelmiä, työkaluja
kehitys perustuu huomioon, että tekniset systeemit kehittyvät kohti kasvavaa 
ideaalisuutta, ongelmien ja ristiriitojen ratkomisen kautta.
TRIZ:stä 1980
JUSIT:ksi
Sickafus. Vuodesta 1999 lähtien Toru Nakagawa on 
Japanissa, ja kehittänyt siitä oman ver
yksinkertainen malli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
USIT on suunnattu ensisijaisesti niille, jotka ovat kiinnostuneet omasta ja 

työskentelytiiminsä ongelmanratkaisuprosessista
ei tarjoa valmiita ratkaisuja ongelmiin, vaan
ongelmanratkaisijat voivat löytää
USIT:n toimintatapa on hyvin k
prosessit selkeästi määritelty ja helposti omaksuttavissa. Soveltuu 
yksin kuin ryhmässä.

Tyypillisesti USIT:lla ratkaistavat ongelmat liittyvät 
komponentin, systeemin 
suunniteltaessa osaa jo olemassa olevaan
tuotteen asettamat vaatimukset
innovaatiotarpeen ratkaisemisessa

 
 

 
 
 

Johdanto [1, s. 37, 43  46, 48; 2]

menetelmä pohjautuu
Thinking), joka on kehitetty
TRIZ on teknisten ongelmien ratkaisemiseen kehitetty teoria, joka tarjoaa 
ongelmanratkaisuun useita erilaisia menetelmiä, työkaluja

tys perustuu huomioon, että tekniset systeemit kehittyvät kohti kasvavaa 
ideaalisuutta, ongelmien ja ristiriitojen ratkomisen kautta.
TRIZ:stä 1980-luvulla, jonk
JUSIT:ksi 1990-luvulla
Sickafus. Vuodesta 1999 lähtien Toru Nakagawa on 
Japanissa, ja kehittänyt siitä oman ver
yksinkertainen malli menetelmä

Kuva 1. 

USIT on suunnattu ensisijaisesti niille, jotka ovat kiinnostuneet omasta ja 
työskentelytiiminsä ongelmanratkaisuprosessista
ei tarjoa valmiita ratkaisuja ongelmiin, vaan
ongelmanratkaisijat voivat löytää
USIT:n toimintatapa on hyvin k
prosessit selkeästi määritelty ja helposti omaksuttavissa. Soveltuu 
yksin kuin ryhmässä.

Tyypillisesti USIT:lla ratkaistavat ongelmat liittyvät 
onentin, systeemin 

suunniteltaessa osaa jo olemassa olevaan
tuotteen asettamat vaatimukset

tiotarpeen ratkaisemisessa

1990

 
 
 

[1, s. 37, 43  46, 48; 2]

ohjautuu luovuustekniikkaan nimeltä SIT
on kehitetty Genrich Altshullerin luoman TRIZ

TRIZ on teknisten ongelmien ratkaisemiseen kehitetty teoria, joka tarjoaa 
ongelmanratkaisuun useita erilaisia menetelmiä, työkaluja

tys perustuu huomioon, että tekniset systeemit kehittyvät kohti kasvavaa 
ideaalisuutta, ongelmien ja ristiriitojen ratkomisen kautta.

luvulla, jonka jälkeen
luvulla. USIT-

Sickafus. Vuodesta 1999 lähtien Toru Nakagawa on 
Japanissa, ja kehittänyt siitä oman ver

menetelmäkehit

Kuva 1. USIT-menetelmän kehittyminen TRIZ:n pohjalta.

USIT on suunnattu ensisijaisesti niille, jotka ovat kiinnostuneet omasta ja 
työskentelytiiminsä ongelmanratkaisuprosessista
ei tarjoa valmiita ratkaisuja ongelmiin, vaan
ongelmanratkaisijat voivat löytää
USIT:n toimintatapa on hyvin k
prosessit selkeästi määritelty ja helposti omaksuttavissa. Soveltuu 
yksin kuin ryhmässä. 

Tyypillisesti USIT:lla ratkaistavat ongelmat liittyvät 
onentin, systeemin suorituskyvyn tai prosessin parantamiseen

suunniteltaessa osaa jo olemassa olevaan
tuotteen asettamat vaatimukset

tiotarpeen ratkaisemisessa

1990-luku 

 
 
 

[1, s. 37, 43  46, 48; 2] 

luovuustekniikkaan nimeltä SIT
Genrich Altshullerin luoman TRIZ

TRIZ on teknisten ongelmien ratkaisemiseen kehitetty teoria, joka tarjoaa 
ongelmanratkaisuun useita erilaisia menetelmiä, työkaluja

tys perustuu huomioon, että tekniset systeemit kehittyvät kohti kasvavaa 
ideaalisuutta, ongelmien ja ristiriitojen ratkomisen kautta.

jälkeen menetelmä on yksinkertaistunut
-menetelmän

Sickafus. Vuodesta 1999 lähtien Toru Nakagawa on 
Japanissa, ja kehittänyt siitä oman ver

kehityksen aikaperspektiivistä

menetelmän kehittyminen TRIZ:n pohjalta.

USIT on suunnattu ensisijaisesti niille, jotka ovat kiinnostuneet omasta ja 
työskentelytiiminsä ongelmanratkaisuprosessista
ei tarjoa valmiita ratkaisuja ongelmiin, vaan
ongelmanratkaisijat voivat löytää ja kehittää
USIT:n toimintatapa on hyvin käytännönläheinen, ja ratkaisutekniikat, käsitteet sekä
prosessit selkeästi määritelty ja helposti omaksuttavissa. Soveltuu 

Tyypillisesti USIT:lla ratkaistavat ongelmat liittyvät 
suorituskyvyn tai prosessin parantamiseen

suunniteltaessa osaa jo olemassa olevaan 
tuotteen asettamat vaatimukset. USIT:ia voidaan käyttää myös

tiotarpeen ratkaisemisessa. 

USIT 

  
  
  

luovuustekniikkaan nimeltä SIT
Genrich Altshullerin luoman TRIZ

TRIZ on teknisten ongelmien ratkaisemiseen kehitetty teoria, joka tarjoaa 
ongelmanratkaisuun useita erilaisia menetelmiä, työkaluja

tys perustuu huomioon, että tekniset systeemit kehittyvät kohti kasvavaa 
ideaalisuutta, ongelmien ja ristiriitojen ratkomisen kautta.

menetelmä on yksinkertaistunut
enetelmän on kehittänyt ja

Sickafus. Vuodesta 1999 lähtien Toru Nakagawa on 
Japanissa, ja kehittänyt siitä oman versionsa: JUSIT.

en aikaperspektiivistä

menetelmän kehittyminen TRIZ:n pohjalta.

USIT on suunnattu ensisijaisesti niille, jotka ovat kiinnostuneet omasta ja 
työskentelytiiminsä ongelmanratkaisuprosessista, sekä prosessin tehostamisesta. USIT 
ei tarjoa valmiita ratkaisuja ongelmiin, vaan ajattelumalleja ja 

ja kehittää ratkaisuja
ännönläheinen, ja ratkaisutekniikat, käsitteet sekä

prosessit selkeästi määritelty ja helposti omaksuttavissa. Soveltuu 

Tyypillisesti USIT:lla ratkaistavat ongelmat liittyvät 
suorituskyvyn tai prosessin parantamiseen

 tuotteeseen, jolloin suunnittelua rajoittavat 
. USIT:ia voidaan käyttää myös

TRIZ 

SIT 

JUSIT

 USIT-ongelmanratkaisutilaisuus 
 
 Paikka ja aika dd.

luovuustekniikkaan nimeltä SIT 
Genrich Altshullerin luoman TRIZ-

TRIZ on teknisten ongelmien ratkaisemiseen kehitetty teoria, joka tarjoaa 
ongelmanratkaisuun useita erilaisia menetelmiä, työkaluja ja ajattelumalleja.

tys perustuu huomioon, että tekniset systeemit kehittyvät kohti kasvavaa 
ideaalisuutta, ongelmien ja ristiriitojen ratkomisen kautta. SIT:n kehitys 

menetelmä on yksinkertaistunut
kehittänyt ja 

Sickafus. Vuodesta 1999 lähtien Toru Nakagawa on soveltanut
USIT. Kuvassa 1. on esitetty

en aikaperspektiivistä. 

menetelmän kehittyminen TRIZ:n pohjalta.

USIT on suunnattu ensisijaisesti niille, jotka ovat kiinnostuneet omasta ja 
sekä prosessin tehostamisesta. USIT 

ajattelumalleja ja -tekniikoita, joiden avulla 
ratkaisuja havaitsemiinsa ongelm

ännönläheinen, ja ratkaisutekniikat, käsitteet sekä
prosessit selkeästi määritelty ja helposti omaksuttavissa. Soveltuu 

Tyypillisesti USIT:lla ratkaistavat ongelmat liittyvät tarkasteltavan
suorituskyvyn tai prosessin parantamiseen

tuotteeseen, jolloin suunnittelua rajoittavat 
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-menetelmän pohjalta

TRIZ on teknisten ongelmien ratkaisemiseen kehitetty teoria, joka tarjoaa 
ja ajattelumalleja.

tys perustuu huomioon, että tekniset systeemit kehittyvät kohti kasvavaa 
SIT:n kehitys on 

menetelmä on yksinkertaistunut USIT:ksi
tehnyt tunnetuksi 

soveltanut USIT-menetelmää 
Kuvassa 1. on esitetty

menetelmän kehittyminen TRIZ:n pohjalta. 

USIT on suunnattu ensisijaisesti niille, jotka ovat kiinnostuneet omasta ja 
sekä prosessin tehostamisesta. USIT 

tekniikoita, joiden avulla 
havaitsemiinsa ongelm

ännönläheinen, ja ratkaisutekniikat, käsitteet sekä
prosessit selkeästi määritelty ja helposti omaksuttavissa. Soveltuu käytettäväksi niin 

kasteltavan 
suorituskyvyn tai prosessin parantamiseen. Esimerkiksi 

tuotteeseen, jolloin suunnittelua rajoittavat 
. USIT:ia voidaan käyttää myös kokonaan

luku 

luku 

1990-luku 

ongelmanratkaisutilaisuus 
 Case: XXX

Paikka ja aika dd.-dd.mm.yyyy

1

ructured Inventive 
menetelmän pohjalta.

TRIZ on teknisten ongelmien ratkaisemiseen kehitetty teoria, joka tarjoaa 
ja ajattelumalleja. TRIZ:n 

tys perustuu huomioon, että tekniset systeemit kehittyvät kohti kasvavaa 
on eriytynyt 

USIT:ksi sekä 
tehnyt tunnetuksi Ed 
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USIT on suunnattu ensisijaisesti niille, jotka ovat kiinnostuneet omasta ja 
sekä prosessin tehostamisesta. USIT 

tekniikoita, joiden avulla 
havaitsemiinsa ongelmiin.

ännönläheinen, ja ratkaisutekniikat, käsitteet sekä
käytettäväksi niin 

 systeemin 
. Esimerkiksi 

tuotteeseen, jolloin suunnittelua rajoittavat 
kokonaan uuden 
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TRIZ on teknisten ongelmien ratkaisemiseen kehitetty teoria, joka tarjoaa 
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tys perustuu huomioon, että tekniset systeemit kehittyvät kohti kasvavaa 
eriytynyt 

sekä 
Ed 

menetelmää 
Kuvassa 1. on esitetty 

USIT on suunnattu ensisijaisesti niille, jotka ovat kiinnostuneet omasta ja 
sekä prosessin tehostamisesta. USIT 

tekniikoita, joiden avulla 
. 

ännönläheinen, ja ratkaisutekniikat, käsitteet sekä 
käytettäväksi niin 

systeemin 
. Esimerkiksi 

tuotteeseen, jolloin suunnittelua rajoittavat 
uuden 
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USIT–ongelmanratkaisutilaisuuden runko (1/X)
Case: XXX
 
Paikka: XXX 
Aika: dd.mm.yyyy klo: XX 
 
Läsnäolijat:  
fasilitaattori (edustettava yritys) 
Osallistujat (edustettava yritys) 
 
Aikataulu dd.mm.yyyy: 
9:00 Tilaisuuden aloitus, yleistä keskustelua, yhteiset pelisäännöt ja tavoitteet 

 Kirjaa yrityksen tavoitteet: 
9:25 USIT-menetelmän kaikkien vaiheiden lyhyt esittely ja aamupäivän vaiheiden 
tavoitteet 
9:40 Työskentelyä 
11:30 Lounas 
12:15 USIT-menetelmän iltapäivän vaiheiden lyhyt esittely ja tavoitteet 
12:30 Työskentelyä 
13:45 Tauko 
14:00 Työskentelyä 
15:15 Tulosten kertaus, tilaisuuden lopetus (ja seuraavasta päivästä sopiminen)  
15:30 Tilaisuus päättyy 
 

 

Varaa USIT-prosessin vaiheiden 1.-3. läpikäymiseen aikaa ryhmässä vähintään 2 
päivää. 
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USIT:n toimintaperiaate

Kuva 1. 

Ongelman 
määrittely

Hyvin määritelty, 
yksityiskohtainen 

Ongelman 
analysointi

Nykyisen systeemin ja 
ideaalisysteemin 
ymmärtäminen

Yleisen tason ongelma

 
 
 

USIT:n toimintaperiaate

Kuva 1. USIT-

Käyttäjän  
määrittämä  

ongelma 

  
Ongelman  
määrittely 

  

Hyvin määritelty, 
yksityiskohtainen 

ongelma 

  
Ongelman  
analysointi 

Nykyisen systeemin ja 
ideaalisysteemin 
ymmärtäminen

tason ongelma

Aloitus 

 
 
 

USIT:n toimintaperiaate [2] 

-ongelmanratkaisun yleinen malli [2].

 
 

Hyvin määritelty, 
yksityiskohtainen 

 

 

määrittäminen

Nykyisen systeemin ja 
ideaalisysteemin  
ymmärtäminen 

 

tason ongelma 

  
  
  

 
ongelmanratkaisun yleinen malli [2].

  
Idean 

määrittäminen 

 USIT-ongelmanratkaisutilaisuus 
 
 Paikka ja aika dd.

ongelmanratkaisun yleinen malli [2].

Käyttäjän 
yksityiskohtainen 

ratkaisu

Ideat uuden 
systeemin 
luomiseksi

Konseptitason 
ratkaisut

 

 

Yleisen tason ratkaisu

ongelmanratkaisutilaisuus 
 

Paikka ja aika dd.

ongelmanratkaisun yleinen malli [2]. 

Käyttäjän  
yksityiskohtainen 

ratkaisu 

Ideat uuden  
systeemin  
luomiseksi 

  
Ratkaisun  
luominen 

Konseptitason  
ratkaisut 

  Toteutus 

Yleisen tason ratkaisu

ongelmanratkaisutilaisuus 
 Case: XXX

Paikka ja aika dd.-dd.mm.yyyy

3

 

Konkretisointi 
  

Yleisen tason ratkaisu 

ongelmanratkaisutilaisuus  
Case: XXX 

dd.mm.yyyy  

3 

Konkretisointi 
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USIT–prosessikuvaus
 
USIT-menetelmä
analysointi sekä ratkaisun kehittäminen
määriteltyihin,
ja vaiheet. 
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prosessikuvaus

menetelmä koostuu kolmesta päävaiheesta: ongelman määrittely, ongelman 
analysointi sekä ratkaisun kehittäminen
määriteltyihin, alemman tason vaiheisiin.

 

Closed World 

CW

Laadullisen muutoksen 
(QC) 

Kohde-Ominaisuus
(OAF) 

Ulottuvuus

prosessikuvaus [1, 2

koostuu kolmesta päävaiheesta: ongelman määrittely, ongelman 
analysointi sekä ratkaisun kehittäminen

alemman tason vaiheisiin.

Kuva 2. USIT

Closed World (CW) -menetelmä

CW-kaavio 

Laadullisen muutoksen 
(QC) -kuvaaja 

Ominaisuus-Toiminto 
(OAF) -kaavio 

Ulottuvuus Jakaminen

Muodosta ratkaisukonsepteja

2]

koostuu kolmesta päävaiheesta: ongelman määrittely, ongelman 
analysointi sekä ratkaisun kehittäminen. Kaikki päävaiheet

alemman tason vaiheisiin. K

USIT-prosessikaavio [1, s. 94; 2].

menetelmä 

Laadullisen muutoksen  
 

Toiminto 
 

Sovella ratkaisutekniikoita

Ainutlaatuisuus

Jakaminen 

Raportoi ratkaisukonseptit

Muodosta ratkaisukonsepteja

Kerää tietoa

Kuvaa ongelma

Valitse Kohteet

koostuu kolmesta päävaiheesta: ongelman määrittely, ongelman 
. Kaikki päävaiheet
Kuvassa 2. on esitetty USIT

prosessikaavio [1, s. 94; 2].

Sovella ratkaisutekniikoita

Ainutlaatuisuus 

Monistaminen

Raportoi ratkaisukonseptit

Muodosta ratkaisukonsepteja

Kerää tietoa 

Kuvaa ongelma 

Valitse Kohteet 

koostuu kolmesta päävaiheesta: ongelman määrittely, ongelman 
. Kaikki päävaiheet jakautuvat

on esitetty USIT

prosessikaavio [1, s. 94; 2]. 

Partikkelimenetelmä

ja/tai -puukaavio

Sovella ratkaisutekniikoita 

 

Monistaminen 

Raportoi ratkaisukonseptit 

Muodosta ratkaisukonsepteja 

 

 

koostuu kolmesta päävaiheesta: ongelman määrittely, ongelman 
jakautuvat tarkemmin 

on esitetty USIT-prosessin kulku 

 

Partikkelimenetelmä

puukaavio 

Muuntaminen

koostuu kolmesta päävaiheesta: ongelman määrittely, ongelman 
tarkemmin 

prosessin kulku 

Partikkelimenetelmä 

Muuntaminen 

koostuu kolmesta päävaiheesta: ongelman määrittely, ongelman 
tarkemmin 

prosessin kulku 



  USIT-ongelmanratkaisutilaisuus  
  Case: XXX 
  Paikka ja aika dd.-dd.mm.yyyy  
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Vaihe 1: Ongelman määrittely:
Ongelman löytäminen, määrittely ja täsmentäminen ovat alku koko 
ongelmanratkaisuprosessille ja tämän vuoksi myös tärkein vaihe koko prosessin 
kannalta.  
 
Päätehtävät: Informaation kerääminen ratkaistavana olevasta ongelmasta, ongelman 
kuvaaminen ja ongelmanratkaisun kohteen tarkempi määrittäminen: 

 Kerätään tietämyspohjaista informaatiota sekä sanallisesti että 
kuvallisesti 

 Luokitellaan tietoa ja karsitaan jatkoon vain tarvittava informaatio, jotta 
saadaan sopivan laaja käsitys ongelmasta 

 Muutetaan termit ja tekniset ilmaisut yleisempään muotoon keräämisen 
jälkeen 

 Asetetaan ongelmanratkaisun kohteet eli objektit 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Informaation kerääminen USIT-prosessin ensimmäisessä vaiheessa. 

Kuvassa 3. on esitetty informaation keräämisprosessi, josta näkee miten tietoa 
voidaan luokitella. Keräämisen jälkeen informaatio voidaan jakaa ongelman määrittelyä 
tukevaan tietoon, suodattimiin sekä epäolennaiseen tietoon. Epäolennaiseen tietoon 
voidaan luokitella esimerkiksi tarkat tekniset tiedot, materiaaliominaisuudet, mitat ynnä 
muut sellaiset, sillä ongelma pyritään saamaan mahdollisimman yleiseen muotoon. 
Suodattimet auttavat arvioimaan ongelman ratkaisuvaihtoehtoja myöhemmässä 
vaiheessa. Vaikka suodattimet määritetään usein USIT-prosessin alkuvaiheessa, niitä 

Hyvin määritelty konseptuaalinen ongelma 

Informaatio: 
Faktojen ajoitus, juurisyy, 

mitat, materiaalit, tekniset 
tiedot, asiakastarpeet, 

ongelman vuorovaikutus, 
vikapuuanalyysi, 

kustannukset, 
mahdollisuudet, kilpailu, 

olemassa olevat 
teknologiat yms. 

Yksi ongelma 

Suodattimet 

Merkityksetön 
informaatio 

Ongelman 
ilmaisemi-

nen 

Ongelman 
luonnostelu 

Yleistäminen 

Ajoitus, ongelman 
vuorovaikutus, 
kustannukset, 

mahdollisuudet, 
olemassa olevat 

teknologiat 

Mitat, materiaalit, 
tekniset tiedot, 
asiakastarpeet, 
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hyödynnetään vasta ratkaisujen arvioinnissa, kun kaikki ratkaisukonseptit on saatu 
kehitettyä. 

Ongelman yksinkertaistamista ja yleistämistä varten, ongelma pyritään ilmaisemaan 
ilman epäolennaisia, teknisiä määritelmiä. Tässä vaiheessa ongelma kuvataan 
sanallisesti ja kuvallisesti mahdollisimman yleisessä muodossa, keskittyen ongelman 
ytimeen. Ongelman kuvaamisen jälkeen prosessissa valitaan kohteita, joihin keskitytään 
ongelmanratkaisun edistyessä. Tarkoituksena on valita vain ne kohteet, jotka tarvitaan 
ongelman ydinkohdan kuvaamiseksi. Kohteet ovat konkreettisia osia, joilla on massa ja 
tilavuus. Kohteet ovat olemassa vaikka ne erotettaisiin koko systeemin ulkopuolelle, eli 
ne ovat tietyllä tapaa riippumattomia, mutta ne voivat olla myös kosketuksissa ja 
liitettynä toisiinsa. 

 

Vaihe 2: Ongelman analysointi
Ongelmien syvempään analysointiin käytetään USIT:ssa algoritmeja, joista kaksi 
keskeisintä ovat: Closed-World Method ja Particles Method. Menetelmistä käytetään 
nimityksiä CW-menetelmä ja Partikkelimenetelmä.  
 
Päätehtävät: Ongelman tarkempi analysointi algoritmeja hyödyntäen: 

 Tarkasteltavan ongelman perusteella valitaan joko CW- tai 
partikkelimenetelmä 

o CW-menetelmä soveltuu parhaiten olemassa olevissa 
systeemeissä havaittujen ongelmien/puutteiden poistamiseen 

o Partikkelimenetelmä sopii paremmin uuden innovaatiotarpeen 
ratkaisemiseen, eli tilanteisiin joissa systeemi ja sen toimintatapa 
ei ole vielä tiedossa 

 CW-menetelmän toiminta perustuu kolmeen heuristiseen työkaluun: 
o Closed-world (CW) -kaavio: 

Pyrkii arvioimaan alkuperäissysteemin toimintaa 
o Object-Attribute-Function -kaavio: 

CW-kaaviosta laajennettu tarkastelu 
o Qualitative-change (QC) -kuvaaja:  

Arvioi ratkaistavan ongelman ja systeemin laadullisia muutoksia 
 Partikkelimenetelmän toiminta perustuu: 

o Erityisominaisuuksia omaavien partikkeleiden hyödyntämiseen 
ideaaliratkaisun tavoittelussa 

o Tilanteen kuvaamiseen graafisesti ja abstraktisti 
 Partikkelimenetelmää laajennetaan ja/tai-puukaaviolla, tavoitteena: 

o Määritellä partikkeleilta vaadittavat ominaisuudet 
o Löytää keinoja partikkeleiden korvaamiseen konkreettisilla 

ratkaisuilla 
 



 
 
 
 

 

Closed W
CW-kaavioon
rakentamaan ratkaisupuuta. Tärkein kohde sijoitetaan diagrammin ylimmälle tasolle, ja 
sen alle läh
kohteisiin 
toimintoa systeemin 
johonkin toiseen CW
kannattaa rajata mahdollisimman vähään, sillä vähäisemmällä määrällä kohteita saadaan 
rajattua tarkastelualue pienemmäksi ja ongelmanratkaisu tehostuu.

Kohteisiin liittyvä ominaisuudet kuvailevat kohdetta ja erott
toisistaan. Kahdella muutoin identtisellä kohteella täytyy olla vähintään yksi 
ominaisuus, joka eroaa näiden kohteiden välillä. Esimerkiksi tarkasteltavan systeemin 
kohteita voivat olla sula ja kiinteä aines, jotka eroavat ominaisu
Ominaisuuksia listataan CW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4. 
 
Tavanomainen CW

niiden suhdetta 
Attribute
linkitysten mukaan, tarkoituksenaan ilmentää mikä kohteen ominaisuus saa aikaiseksi 
tietyn toiminnon. Kuvassa 5. on esitetty OAF
Ominaisuus Aa ja Kohteen B Ominaisuus Ab tukee toimintoa F, joka vaikuttaa koh
C Ominaisuuteen Ac.

 
 
 
 

B-A toiminto

Kohde B

Ominaisuus X, 
Ominaisuus

 
 
 

World -menetelmä:
kaavioon on listattu kaikki suljetun systeemin objektit eli kohteet, joista lähdetään 

rakentamaan ratkaisupuuta. Tärkein kohde sijoitetaan diagrammin ylimmälle tasolle, ja 
sen alle lähdetään sijoittamaan alakoht

 yhteisten toimintojen välityksellä. Mikäli
mintoa systeemin mihinkään kohteeseen

johonkin toiseen CW
kannattaa rajata mahdollisimman vähään, sillä vähäisemmällä määrällä kohteita saadaan 
rajattua tarkastelualue pienemmäksi ja ongelmanratkaisu tehostuu.

Kohteisiin liittyvä ominaisuudet kuvailevat kohdetta ja erott
toisistaan. Kahdella muutoin identtisellä kohteella täytyy olla vähintään yksi 
ominaisuus, joka eroaa näiden kohteiden välillä. Esimerkiksi tarkasteltavan systeemin 
kohteita voivat olla sula ja kiinteä aines, jotka eroavat ominaisu
Ominaisuuksia listataan CW

Kuva 4. Esimerkki CW

Tavanomainen CW
niiden suhdetta yksittäisiin toimintoihin.

ttribute-Function, OAF
linkitysten mukaan, tarkoituksenaan ilmentää mikä kohteen ominaisuus saa aikaiseksi 
tietyn toiminnon. Kuvassa 5. on esitetty OAF
Ominaisuus Aa ja Kohteen B Ominaisuus Ab tukee toimintoa F, joka vaikuttaa koh
C Ominaisuuteen Ac.

A toiminto 

Kohde B

Ominaisuus X,  
Ominaisuus Y 

… 

 
 
 

menetelmä: 
on listattu kaikki suljetun systeemin objektit eli kohteet, joista lähdetään 

rakentamaan ratkaisupuuta. Tärkein kohde sijoitetaan diagrammin ylimmälle tasolle, ja 
detään sijoittamaan alakoht

yhteisten toimintojen välityksellä. Mikäli
mihinkään kohteeseen

johonkin toiseen CW-kaavioon tai se sijoite
kannattaa rajata mahdollisimman vähään, sillä vähäisemmällä määrällä kohteita saadaan 
rajattua tarkastelualue pienemmäksi ja ongelmanratkaisu tehostuu.

Kohteisiin liittyvä ominaisuudet kuvailevat kohdetta ja erott
toisistaan. Kahdella muutoin identtisellä kohteella täytyy olla vähintään yksi 
ominaisuus, joka eroaa näiden kohteiden välillä. Esimerkiksi tarkasteltavan systeemin 
kohteita voivat olla sula ja kiinteä aines, jotka eroavat ominaisu
Ominaisuuksia listataan CW-kaavioon kunkin kohteen alapuolelle.

Esimerkki CW-kaaviosta ja toimintosuhteista kohteiden välillä.

Tavanomainen CW-kaavio tuo esiin päätoiminnot, mutta ei esitä ominaisuuksia ja 
yksittäisiin toimintoihin.

unction, OAF)  -kaavio
linkitysten mukaan, tarkoituksenaan ilmentää mikä kohteen ominaisuus saa aikaiseksi 
tietyn toiminnon. Kuvassa 5. on esitetty OAF
Ominaisuus Aa ja Kohteen B Ominaisuus Ab tukee toimintoa F, joka vaikuttaa koh
C Ominaisuuteen Ac. 

Kohde A

 

 
 
 

on listattu kaikki suljetun systeemin objektit eli kohteet, joista lähdetään 
rakentamaan ratkaisupuuta. Tärkein kohde sijoitetaan diagrammin ylimmälle tasolle, ja 

detään sijoittamaan alakohteita
yhteisten toimintojen välityksellä. Mikäli

mihinkään kohteeseen, 
kaavioon tai se sijoite

kannattaa rajata mahdollisimman vähään, sillä vähäisemmällä määrällä kohteita saadaan 
rajattua tarkastelualue pienemmäksi ja ongelmanratkaisu tehostuu.

Kohteisiin liittyvä ominaisuudet kuvailevat kohdetta ja erott
toisistaan. Kahdella muutoin identtisellä kohteella täytyy olla vähintään yksi 
ominaisuus, joka eroaa näiden kohteiden välillä. Esimerkiksi tarkasteltavan systeemin 
kohteita voivat olla sula ja kiinteä aines, jotka eroavat ominaisu

kaavioon kunkin kohteen alapuolelle.

kaaviosta ja toimintosuhteista kohteiden välillä.

kaavio tuo esiin päätoiminnot, mutta ei esitä ominaisuuksia ja 
yksittäisiin toimintoihin.

kaavio määrittelee toimintoja
linkitysten mukaan, tarkoituksenaan ilmentää mikä kohteen ominaisuus saa aikaiseksi 
tietyn toiminnon. Kuvassa 5. on esitetty OAF
Ominaisuus Aa ja Kohteen B Ominaisuus Ab tukee toimintoa F, joka vaikuttaa koh

C-A toimintoKohde A 

Kohde C

Kohde D

Ominaisuus Z, 
Ominaisuus O

Ominaisuus X, 
Ominaisuus Y

  
  
  

on listattu kaikki suljetun systeemin objektit eli kohteet, joista lähdetään 
rakentamaan ratkaisupuuta. Tärkein kohde sijoitetaan diagrammin ylimmälle tasolle, ja 

eita (kuva 4.)
yhteisten toimintojen välityksellä. Mikäli

, se on naapuri
kaavioon tai se sijoitetaan kaavion ulkopuolelle.

kannattaa rajata mahdollisimman vähään, sillä vähäisemmällä määrällä kohteita saadaan 
rajattua tarkastelualue pienemmäksi ja ongelmanratkaisu tehostuu.

Kohteisiin liittyvä ominaisuudet kuvailevat kohdetta ja erott
toisistaan. Kahdella muutoin identtisellä kohteella täytyy olla vähintään yksi 
ominaisuus, joka eroaa näiden kohteiden välillä. Esimerkiksi tarkasteltavan systeemin 
kohteita voivat olla sula ja kiinteä aines, jotka eroavat ominaisu

kaavioon kunkin kohteen alapuolelle.

kaaviosta ja toimintosuhteista kohteiden välillä.

kaavio tuo esiin päätoiminnot, mutta ei esitä ominaisuuksia ja 
yksittäisiin toimintoihin. Kohde-

määrittelee toimintoja
linkitysten mukaan, tarkoituksenaan ilmentää mikä kohteen ominaisuus saa aikaiseksi 
tietyn toiminnon. Kuvassa 5. on esitetty OAF-lausuma seuraavanlaisesti:
Ominaisuus Aa ja Kohteen B Ominaisuus Ab tukee toimintoa F, joka vaikuttaa koh

A toiminto 

D-C toiminto

Kohde C

Kohde D

Ominaisuus Z,  
Ominaisuus O 

… 

Ominaisuus X,  
Ominaisuus Y 

… 

 USIT-ongelmanratkaisutilaisuus 
 
 Paikka ja aika dd.

on listattu kaikki suljetun systeemin objektit eli kohteet, joista lähdetään 
rakentamaan ratkaisupuuta. Tärkein kohde sijoitetaan diagrammin ylimmälle tasolle, ja 

(kuva 4.). Kohteet kiinnittyvät toisiin 
yhteisten toimintojen välityksellä. Mikäli kohteella ei ole

on naapuri- tai ympäristökohde ja kuuluu 
taan kaavion ulkopuolelle.

kannattaa rajata mahdollisimman vähään, sillä vähäisemmällä määrällä kohteita saadaan 
rajattua tarkastelualue pienemmäksi ja ongelmanratkaisu tehostuu.

Kohteisiin liittyvä ominaisuudet kuvailevat kohdetta ja erottavat eri luokan kohteita 
toisistaan. Kahdella muutoin identtisellä kohteella täytyy olla vähintään yksi 
ominaisuus, joka eroaa näiden kohteiden välillä. Esimerkiksi tarkasteltavan systeemin 
kohteita voivat olla sula ja kiinteä aines, jotka eroavat ominaisuuksiltaan jollain tapaa. 

kaavioon kunkin kohteen alapuolelle.

kaaviosta ja toimintosuhteista kohteiden välillä.

kaavio tuo esiin päätoiminnot, mutta ei esitä ominaisuuksia ja 
-ominaisuus

määrittelee toimintoja CW
linkitysten mukaan, tarkoituksenaan ilmentää mikä kohteen ominaisuus saa aikaiseksi 

lausuma seuraavanlaisesti:
Ominaisuus Aa ja Kohteen B Ominaisuus Ab tukee toimintoa F, joka vaikuttaa koh

riippuvuussuhdetta

C toiminto 

ongelmanratkaisutilaisuus 
 

Paikka ja aika dd.

on listattu kaikki suljetun systeemin objektit eli kohteet, joista lähdetään 
rakentamaan ratkaisupuuta. Tärkein kohde sijoitetaan diagrammin ylimmälle tasolle, ja 

Kohteet kiinnittyvät toisiin 
kohteella ei ole 
tai ympäristökohde ja kuuluu 

taan kaavion ulkopuolelle. Kohteiden määrä 
kannattaa rajata mahdollisimman vähään, sillä vähäisemmällä määrällä kohteita saadaan 
rajattua tarkastelualue pienemmäksi ja ongelmanratkaisu tehostuu. 

avat eri luokan kohteita 
toisistaan. Kahdella muutoin identtisellä kohteella täytyy olla vähintään yksi 
ominaisuus, joka eroaa näiden kohteiden välillä. Esimerkiksi tarkasteltavan systeemin 

uksiltaan jollain tapaa. 
kaavioon kunkin kohteen alapuolelle.  

kaaviosta ja toimintosuhteista kohteiden välillä.

kaavio tuo esiin päätoiminnot, mutta ei esitä ominaisuuksia ja 
ominaisuus-toiminto

CW-kaavion ominaisuus
linkitysten mukaan, tarkoituksenaan ilmentää mikä kohteen ominaisuus saa aikaiseksi 

lausuma seuraavanlaisesti: 
Ominaisuus Aa ja Kohteen B Ominaisuus Ab tukee toimintoa F, joka vaikuttaa koh

Ei toiminto
riippuvuussuhdetta

Kohde E

ongelmanratkaisutilaisuus 
 Case: XXX

Paikka ja aika dd.-dd.mm.yyyy

7

on listattu kaikki suljetun systeemin objektit eli kohteet, joista lähdetään 
rakentamaan ratkaisupuuta. Tärkein kohde sijoitetaan diagrammin ylimmälle tasolle, ja 

Kohteet kiinnittyvät toisiin 
 yhdistävää 

tai ympäristökohde ja kuuluu 
Kohteiden määrä 

kannattaa rajata mahdollisimman vähään, sillä vähäisemmällä määrällä kohteita saadaan 

avat eri luokan kohteita 
toisistaan. Kahdella muutoin identtisellä kohteella täytyy olla vähintään yksi 
ominaisuus, joka eroaa näiden kohteiden välillä. Esimerkiksi tarkasteltavan systeemin 

uksiltaan jollain tapaa. 

kaaviosta ja toimintosuhteista kohteiden välillä. 

kaavio tuo esiin päätoiminnot, mutta ei esitä ominaisuuksia ja 
toiminto (Object-

ominaisuus-
linkitysten mukaan, tarkoituksenaan ilmentää mikä kohteen ominaisuus saa aikaiseksi 

 Kohteen A 
Ominaisuus Aa ja Kohteen B Ominaisuus Ab tukee toimintoa F, joka vaikuttaa kohteen 

Ei toiminto- tai 
riippuvuussuhdetta 

Kohde E

ongelmanratkaisutilaisuus  
Case: XXX 

dd.mm.yyyy  
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on listattu kaikki suljetun systeemin objektit eli kohteet, joista lähdetään 
rakentamaan ratkaisupuuta. Tärkein kohde sijoitetaan diagrammin ylimmälle tasolle, ja 

Kohteet kiinnittyvät toisiin 
yhdistävää 

tai ympäristökohde ja kuuluu 
Kohteiden määrä 

kannattaa rajata mahdollisimman vähään, sillä vähäisemmällä määrällä kohteita saadaan 

avat eri luokan kohteita 
toisistaan. Kahdella muutoin identtisellä kohteella täytyy olla vähintään yksi 
ominaisuus, joka eroaa näiden kohteiden välillä. Esimerkiksi tarkasteltavan systeemin 

uksiltaan jollain tapaa. 
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-
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linkitysten mukaan, tarkoituksenaan ilmentää mikä kohteen ominaisuus saa aikaiseksi 
Kohteen A 

teen 
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Kuva 5. OAF-kaavion kohde-ominaisuus-toiminto lausuma. 
 

Qualitative-Chance -kuvaaja kertoo ongelman luonteen laadullisesta muutoksesta. 
Ongelman luonteen muutoksella tarkoitetaan jonkin ei-halutun ominaisuuden 
voimistumista tietyn muuttujan suhteen. QC-kuvaajan avulla pyritään 
yksinkertaistamalla kuvaamaan ongelman muutoksen hallintaa. Ongelmaa 
analysoitaessa, voidaan laatia useita QC-kuvaajia. 

Kuvassa 6. on esitetty kaksi mallia QC-kuvaajasta. Vasemmalla on QC-kuvaajan 
yleinen esitystapa ja oikealla esimerkkitapaus ilmastointilaitteen tehokkuuden 
laadullisesta muutoksesta: ilmastointilaitteen energiantarve kasvaa viilennystehon 
kasvaessa. Kuvissa on yhtenäisellä viivalla esitetty nykytilanne ja katkoviivalla 
laadullinen muutos, eli tavoitetila. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 6. Esimerkit QC-kuvaajasta. 
 
Partikkelimentelmä 
Partikkelimenetelmän pääosassa on ongelman ideaaliratkaisun hahmotteleminen ennen 
perehtymistä olemassa olevaan systeemiin. Ongelmanratkaisijan ei tarvitse pohtia 
ennalta ratkaisun teknistä toteutettavuutta tai realistisuutta. Partikkelimetodissa älykkäät 
pienet objektit ovat taianomaisia partikkeleita, joita voidaan yhdistää eri tavoin ja löytää 
konseptuaalinen ratkaisu ongelmaan. Muodostettuja ratkaisuja pohditaan ja arvioidaan 
tarkemmin vasta prosessin myöhemmässä vaiheessa, kun eri ratkaisutekniikoita 
sovelletaan. 

Partikkelimenetelmässä ajattelua, ongelman analyysin eri vaiheita ja 
ongelmanratkaisutapoja pyritään kuvaamaan yksinkertaisilla, informatiivisilla 
piirustuksilla. Ensi kuvataan ongelman nykytila, seuraavaksi ideaaliratkaisun tila, jonka 
jälkeen verrataan näitä kahta piirrosta ja tunnistetaan eroavaisuudet tilojen välillä. 
Eroavaisuuksia vertaamalla saadaan selville miten nykytilaa pitää muuttaa, jotta 
päästään ideaalitilaan. Muutos kahden tilan välillä tapahtuu lisäämällä systeemiin 

Kohteen A Ominaisuus Aa 

Kohteen B Ominaisuus Ab 

Kohteen C Ominaisuus Ac 
Toiminto F 

Ei
-t

oi
vo

tt
u 

va
ik

ut
us

 
 Haluttu vaikutus 

Laadullinen muutos 

Ongelman tunnusluku 

Laadullinen muutos 

En
er

gi
an

ku
lu

tu
s 

Viilennysteho 
 

Ilmastointilaitteen tehokkuus 



 
 
 
 

 

mukaan X
avulla tapahtuva rat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partikkelit voivat tarjota millaisia ominaisuuksia ja toimintoja tahansa, ne voivat 

olla esimerkiksi fysikaalisia, kemiallisia, biologisia tai geometrisiä. Partikkelit voidaan 
myös sijoittaa mihin tahansa, esimerkiksi kohteen sisä
Kuvassa 6. partikkelit on sijoitettu systeemiin täysin sattumanvaraisesti, mutta monissa 
muissa tilanteissa partikkeleiden oikealla sijoittelulla voi olla suuri merkity

Partikkeleiden sijoittelussa tehdyt valinnat johtavat ongelman tarkastelijan erilaisiin 
vaihtoehtoihin ongelman analysoinnissa. Näitä vaihtoehtoja havainnollistetaan 
puukaaviolla, jossa käytetään luonteeltaan vaihtoehtoisia tai pakollisia, ja/tai
Ja/tai puukaavion

 Kuvataan ytimekkäästi ideaaliratkaisu
 Luodaan partikkeleiden toiminnoista monitasoinen puurakenne
 Listataan partikkeleiden toimintoihin liittyvät ominaisuudet

Puukaavion ylimmälle tasolle sijoit
kuvataan asteittain vaiheet ratkaisusta takaisin ongelmaan. 
ja/tai-kaaviosta.

Kaavio viimeistellään lisäämällä
saavuttaa. Ominaisuudet lis
avulla pyritään vastaamaan kysymykseen: ”kuinka partikkelit toteuttavat toimintonsa?” 
Näitä ominaisuuksia etsitään mahdollisimman paljon ja laaja
listatessa korostuu yleens
jolloin lista ulottuu syvemmälle ratkaisijoiden omalla osaamisalueella. 

Nykytila, jossa ongelma ilmenee

 
 
 

X-partikkelit ratkaisemaan ongelma. 
vulla tapahtuva ratkaisunhaku. 

Kuva 6. 

Partikkelit voivat tarjota millaisia ominaisuuksia ja toimintoja tahansa, ne voivat 
olla esimerkiksi fysikaalisia, kemiallisia, biologisia tai geometrisiä. Partikkelit voidaan 
myös sijoittaa mihin tahansa, esimerkiksi kohteen sisä
Kuvassa 6. partikkelit on sijoitettu systeemiin täysin sattumanvaraisesti, mutta monissa 
muissa tilanteissa partikkeleiden oikealla sijoittelulla voi olla suuri merkity

Partikkeleiden sijoittelussa tehdyt valinnat johtavat ongelman tarkastelijan erilaisiin 
vaihtoehtoihin ongelman analysoinnissa. Näitä vaihtoehtoja havainnollistetaan 
puukaaviolla, jossa käytetään luonteeltaan vaihtoehtoisia tai pakollisia, ja/tai
Ja/tai puukaavion laatiminen on kolmivaiheinen prosessi:

Kuvataan ytimekkäästi ideaaliratkaisu
Luodaan partikkeleiden toiminnoista monitasoinen puurakenne
Listataan partikkeleiden toimintoihin liittyvät ominaisuudet

Puukaavion ylimmälle tasolle sijoit
kuvataan asteittain vaiheet ratkaisusta takaisin ongelmaan. 

kaaviosta. 
Kaavio viimeistellään lisäämällä

saavuttaa. Ominaisuudet lis
avulla pyritään vastaamaan kysymykseen: ”kuinka partikkelit toteuttavat toimintonsa?” 
Näitä ominaisuuksia etsitään mahdollisimman paljon ja laaja
listatessa korostuu yleens
jolloin lista ulottuu syvemmälle ratkaisijoiden omalla osaamisalueella. 

Nykytila, jossa ongelma ilmenee

 
 
 

t ratkaisemaan ongelma. 
kaisunhaku.  

Kuva 6. Esimerkki ratkaisunhausta partikkelimenetelmällä.

Partikkelit voivat tarjota millaisia ominaisuuksia ja toimintoja tahansa, ne voivat 
olla esimerkiksi fysikaalisia, kemiallisia, biologisia tai geometrisiä. Partikkelit voidaan 
myös sijoittaa mihin tahansa, esimerkiksi kohteen sisä
Kuvassa 6. partikkelit on sijoitettu systeemiin täysin sattumanvaraisesti, mutta monissa 
muissa tilanteissa partikkeleiden oikealla sijoittelulla voi olla suuri merkity

Partikkeleiden sijoittelussa tehdyt valinnat johtavat ongelman tarkastelijan erilaisiin 
vaihtoehtoihin ongelman analysoinnissa. Näitä vaihtoehtoja havainnollistetaan 
puukaaviolla, jossa käytetään luonteeltaan vaihtoehtoisia tai pakollisia, ja/tai

laatiminen on kolmivaiheinen prosessi:
Kuvataan ytimekkäästi ideaaliratkaisu
Luodaan partikkeleiden toiminnoista monitasoinen puurakenne
Listataan partikkeleiden toimintoihin liittyvät ominaisuudet

Puukaavion ylimmälle tasolle sijoit
kuvataan asteittain vaiheet ratkaisusta takaisin ongelmaan. 

Kaavio viimeistellään lisäämällä
saavuttaa. Ominaisuudet listataan ja/tai
avulla pyritään vastaamaan kysymykseen: ”kuinka partikkelit toteuttavat toimintonsa?” 
Näitä ominaisuuksia etsitään mahdollisimman paljon ja laaja
listatessa korostuu yleensä ongelmanratkaisijoiden erikoisosaaminen ja asiantuntemus, 
jolloin lista ulottuu syvemmälle ratkaisijoiden omalla osaamisalueella. 

Nykytila, jossa ongelma ilmenee

Kaasu pääsee karkaamaan

 
 
 

t ratkaisemaan ongelma. 
 

Esimerkki ratkaisunhausta partikkelimenetelmällä.

Partikkelit voivat tarjota millaisia ominaisuuksia ja toimintoja tahansa, ne voivat 
olla esimerkiksi fysikaalisia, kemiallisia, biologisia tai geometrisiä. Partikkelit voidaan 
myös sijoittaa mihin tahansa, esimerkiksi kohteen sisä
Kuvassa 6. partikkelit on sijoitettu systeemiin täysin sattumanvaraisesti, mutta monissa 
muissa tilanteissa partikkeleiden oikealla sijoittelulla voi olla suuri merkity

Partikkeleiden sijoittelussa tehdyt valinnat johtavat ongelman tarkastelijan erilaisiin 
vaihtoehtoihin ongelman analysoinnissa. Näitä vaihtoehtoja havainnollistetaan 
puukaaviolla, jossa käytetään luonteeltaan vaihtoehtoisia tai pakollisia, ja/tai

laatiminen on kolmivaiheinen prosessi:
Kuvataan ytimekkäästi ideaaliratkaisu
Luodaan partikkeleiden toiminnoista monitasoinen puurakenne
Listataan partikkeleiden toimintoihin liittyvät ominaisuudet

Puukaavion ylimmälle tasolle sijoitetaan tavoiteltava ratkaisu, ja kaavion avulla 
kuvataan asteittain vaiheet ratkaisusta takaisin ongelmaan. 

Kaavio viimeistellään lisäämällä siihen
tataan ja/tai-puukaavion jokaisen haaran perään, ja niiden 

avulla pyritään vastaamaan kysymykseen: ”kuinka partikkelit toteuttavat toimintonsa?” 
Näitä ominaisuuksia etsitään mahdollisimman paljon ja laaja

ä ongelmanratkaisijoiden erikoisosaaminen ja asiantuntemus, 
jolloin lista ulottuu syvemmälle ratkaisijoiden omalla osaamisalueella. 
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Esimerkki ratkaisunhausta partikkelimenetelmällä.

Partikkelit voivat tarjota millaisia ominaisuuksia ja toimintoja tahansa, ne voivat 
olla esimerkiksi fysikaalisia, kemiallisia, biologisia tai geometrisiä. Partikkelit voidaan 
myös sijoittaa mihin tahansa, esimerkiksi kohteen sisä
Kuvassa 6. partikkelit on sijoitettu systeemiin täysin sattumanvaraisesti, mutta monissa 
muissa tilanteissa partikkeleiden oikealla sijoittelulla voi olla suuri merkity

Partikkeleiden sijoittelussa tehdyt valinnat johtavat ongelman tarkastelijan erilaisiin 
vaihtoehtoihin ongelman analysoinnissa. Näitä vaihtoehtoja havainnollistetaan 
puukaaviolla, jossa käytetään luonteeltaan vaihtoehtoisia tai pakollisia, ja/tai

laatiminen on kolmivaiheinen prosessi:
Kuvataan ytimekkäästi ideaaliratkaisu 
Luodaan partikkeleiden toiminnoista monitasoinen puurakenne
Listataan partikkeleiden toimintoihin liittyvät ominaisuudet

etaan tavoiteltava ratkaisu, ja kaavion avulla 
kuvataan asteittain vaiheet ratkaisusta takaisin ongelmaan. 

siihen ominaisuuksia, joilla toiminnot voidaan 
puukaavion jokaisen haaran perään, ja niiden 

avulla pyritään vastaamaan kysymykseen: ”kuinka partikkelit toteuttavat toimintonsa?” 
Näitä ominaisuuksia etsitään mahdollisimman paljon ja laaja

ä ongelmanratkaisijoiden erikoisosaaminen ja asiantuntemus, 
jolloin lista ulottuu syvemmälle ratkaisijoiden omalla osaamisalueella. 
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Kaasu pääsee karkaamaan Kaasu ei pääse karkaamaan
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Partikkelit 
systeemin sisälle, 
ympäröimään kuplia 
ja estämään niiden
karkaaminen

 USIT-ongelmanratkaisutilaisuus 
 
 Paikka ja aika dd.

Kuvassa 6. on esitetty partikkelimetodin 

Esimerkki ratkaisunhausta partikkelimenetelmällä.

Partikkelit voivat tarjota millaisia ominaisuuksia ja toimintoja tahansa, ne voivat 
olla esimerkiksi fysikaalisia, kemiallisia, biologisia tai geometrisiä. Partikkelit voidaan 
myös sijoittaa mihin tahansa, esimerkiksi kohteen sisä- tai ulkopuolelle tai molempiin.
Kuvassa 6. partikkelit on sijoitettu systeemiin täysin sattumanvaraisesti, mutta monissa 
muissa tilanteissa partikkeleiden oikealla sijoittelulla voi olla suuri merkity

Partikkeleiden sijoittelussa tehdyt valinnat johtavat ongelman tarkastelijan erilaisiin 
vaihtoehtoihin ongelman analysoinnissa. Näitä vaihtoehtoja havainnollistetaan 
puukaaviolla, jossa käytetään luonteeltaan vaihtoehtoisia tai pakollisia, ja/tai

laatiminen on kolmivaiheinen prosessi: 

Luodaan partikkeleiden toiminnoista monitasoinen puurakenne
Listataan partikkeleiden toimintoihin liittyvät ominaisuudet

etaan tavoiteltava ratkaisu, ja kaavion avulla 
kuvataan asteittain vaiheet ratkaisusta takaisin ongelmaan. Kuvassa 7. on esimerkki 

ominaisuuksia, joilla toiminnot voidaan 
puukaavion jokaisen haaran perään, ja niiden 

avulla pyritään vastaamaan kysymykseen: ”kuinka partikkelit toteuttavat toimintonsa?” 
Näitä ominaisuuksia etsitään mahdollisimman paljon ja laaja-alaisesti. Ominaisuuksia 

ä ongelmanratkaisijoiden erikoisosaaminen ja asiantuntemus, 
jolloin lista ulottuu syvemmälle ratkaisijoiden omalla osaamisalueella. 

Ideaalitila, jossa ongelmaa ei ole
Kaasu ei pääse karkaamaan

Partikkelit xxx lisättiin 
systeemin sisälle, 
ympäröimään kuplia 
ja estämään niiden
karkaaminen 

ongelmanratkaisutilaisuus 
 

Paikka ja aika dd.

on esitetty partikkelimetodin 

Esimerkki ratkaisunhausta partikkelimenetelmällä. 

Partikkelit voivat tarjota millaisia ominaisuuksia ja toimintoja tahansa, ne voivat 
olla esimerkiksi fysikaalisia, kemiallisia, biologisia tai geometrisiä. Partikkelit voidaan 

tai ulkopuolelle tai molempiin.
Kuvassa 6. partikkelit on sijoitettu systeemiin täysin sattumanvaraisesti, mutta monissa 
muissa tilanteissa partikkeleiden oikealla sijoittelulla voi olla suuri merkitys. 

Partikkeleiden sijoittelussa tehdyt valinnat johtavat ongelman tarkastelijan erilaisiin 
vaihtoehtoihin ongelman analysoinnissa. Näitä vaihtoehtoja havainnollistetaan 
puukaaviolla, jossa käytetään luonteeltaan vaihtoehtoisia tai pakollisia, ja/tai-

Luodaan partikkeleiden toiminnoista monitasoinen puurakenne 
Listataan partikkeleiden toimintoihin liittyvät ominaisuudet 

etaan tavoiteltava ratkaisu, ja kaavion avulla 
Kuvassa 7. on esimerkki 

ominaisuuksia, joilla toiminnot voidaan 
puukaavion jokaisen haaran perään, ja niiden 

avulla pyritään vastaamaan kysymykseen: ”kuinka partikkelit toteuttavat toimintonsa?” 
alaisesti. Ominaisuuksia 

ä ongelmanratkaisijoiden erikoisosaaminen ja asiantuntemus, 
jolloin lista ulottuu syvemmälle ratkaisijoiden omalla osaamisalueella. 
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on esitetty partikkelimetodin 

Partikkelit voivat tarjota millaisia ominaisuuksia ja toimintoja tahansa, ne voivat 
olla esimerkiksi fysikaalisia, kemiallisia, biologisia tai geometrisiä. Partikkelit voidaan 

tai ulkopuolelle tai molempiin.
Kuvassa 6. partikkelit on sijoitettu systeemiin täysin sattumanvaraisesti, mutta monissa 

s.  
Partikkeleiden sijoittelussa tehdyt valinnat johtavat ongelman tarkastelijan erilaisiin 

vaihtoehtoihin ongelman analysoinnissa. Näitä vaihtoehtoja havainnollistetaan 
-haaroja.  

etaan tavoiteltava ratkaisu, ja kaavion avulla 
Kuvassa 7. on esimerkki 

ominaisuuksia, joilla toiminnot voidaan 
puukaavion jokaisen haaran perään, ja niiden 

avulla pyritään vastaamaan kysymykseen: ”kuinka partikkelit toteuttavat toimintonsa?” 
alaisesti. Ominaisuuksia 

ä ongelmanratkaisijoiden erikoisosaaminen ja asiantuntemus, 
jolloin lista ulottuu syvemmälle ratkaisijoiden omalla osaamisalueella. Kaaviota 

Ideaalitila, jossa ongelmaa ei ole 

Enemmän kuplia, 
Isompia kuplia 

ongelmanratkaisutilaisuus  
Case: XXX 

dd.mm.yyyy  
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on esitetty partikkelimetodin 

Partikkelit voivat tarjota millaisia ominaisuuksia ja toimintoja tahansa, ne voivat 
olla esimerkiksi fysikaalisia, kemiallisia, biologisia tai geometrisiä. Partikkelit voidaan 

tai ulkopuolelle tai molempiin. 
Kuvassa 6. partikkelit on sijoitettu systeemiin täysin sattumanvaraisesti, mutta monissa 

Partikkeleiden sijoittelussa tehdyt valinnat johtavat ongelman tarkastelijan erilaisiin 
vaihtoehtoihin ongelman analysoinnissa. Näitä vaihtoehtoja havainnollistetaan 

etaan tavoiteltava ratkaisu, ja kaavion avulla 
Kuvassa 7. on esimerkki 

ominaisuuksia, joilla toiminnot voidaan 
puukaavion jokaisen haaran perään, ja niiden 

avulla pyritään vastaamaan kysymykseen: ”kuinka partikkelit toteuttavat toimintonsa?” 
alaisesti. Ominaisuuksia 

ä ongelmanratkaisijoiden erikoisosaaminen ja asiantuntemus, 
Kaaviota 

 

 



10 
 

laadittaessa onkin hyvä hyödyntää eri alojen asiantuntijoiden tietämystä 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 7. Esimerkki ja/tai-puukaaviosta. 

Vaihe 3: Ratkaisun kehittäminen
USIT-menetelmä sisältää viisi erilaista ongelmanratkaisutekniikkaa, joiden avulla 
määriteltyä ongelmaa voidaan lähestyä eri näkökulmista. Ratkaisutekniikoissa 
kiinnitetään huomio kerrallaan vain yhteen kolmesta komponentista: kohteisiin, 
ominaisuuksiin tai toimintoihin. Ratkaisutekniikoiden tärkeimpänä tavoitteena on 
tuottaa potentiaalisia ratkaisukonsepteja. 

 Prosessiin kuuluu viisi eri ongelmanratkaisutekniikkaa: 
o Ainutlaatuisuus (uniqueness):  

Sovelletaan ensimmäisenä kaikissa ongelmanratkaisutapauksissa. 
Tarkastellaan epätavallisia piirteitä. 

o Ulottuvuus (dimensionality):  

Säiliö lämpötilaero kuplaytimien alkiot imeytyminen lämpötilaero 
Paine paine-ero säiliön pinta molekyylien 

sisäiset voimat 
paine-ero 

Sähkökenttä kuplaydinten 
jakautuminen 

lisäpinta sähkökenttä liukoisuus 

magneetti-
kenttä 

rakenne-erot kuplaydinten  
muodostumisreakti
on kiihdyttäminen 

magneetti-
kenttä 

 

  pidempi aika pidempi aika  

OMINAISUUDET 

(MO aikaansaavat) kaasu ei pakene nesteen pinnasta vaan muodostaa enemmän,  
suurempia kuplia 

MO ehkäisevät kaasun  
pakenemista 

MO muodostavat lisää 
kuplia 

MO tekevät kuplista 
isompia 

JA JA 

MO estävät 
kaasua  

pakenemasta 
pinnan lävitse 

MO työntävät 
kaasua pois 

pinnasta  

MO synnyttävät 
enemmän  

kuplaytimiä 

MO keräävät 
kaasua  
kuplia  
varten 

MO puristavat 
kaasua  

ympäriltä 

TAI TAI 

MO = Mahdolliset ominaisuudet 
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Tutkitaan miten kohteen jonkun ominaisuuden muuttaminen 
vaikuttaa koko systeemiin. 

o Jakaminen (distribution):  
Tutkitaan mitä mahdollisuuksia toimintojen jakaminen ajassa ja 
tilassa tarjoaa. Myös toimintojen yhdistely mahdollista. 

o Monistaminen (pluralization): 
Tarkastellaan mitä mahdollisuuksia syntyy monistamalla 
kohteita 

o Muuntaminen (transduction): 
Tarkastellaan kokonaisia kohde-toiminto-ominaisuus -ketjuja 

 Eri tekniikoiden pohjalta kehitetään useita ratkaisukonsepteja 
 
Ainutlaatuisuus 
Suositellaan hyödynnettäväksi ensimmäisenä ratkaisutekniikkana. Ainutlaatuisuutta 
tarkasteltaessa keskitytään etsimään epätavallisia piirteitä, jotka voivat liittyä niin 
ongelman kohteeseen kuin sen toimintoihin. Ainutlaatuisuutta voidaan tarkastella 
kahdesta eri näkökulmasta: väliaikaisen ainutlaatuisuuden tai spatiaalisen 
ainutlaatuisuuden löytämisen kautta. 

Väliaikaista ainutlaatuisuutta tarkastellessa tulisi ymmärtää ongelman ajallinen 
ulottuvuus ja arvioida liittyykö siihen jotain ainutlaatuista. Jokaista toimintoa voidaan 
tarkastella aikajanalla ja tutkia milloin toiminto on aktiivinen ja milloin tehoton. 
Toimintoon voidaan liittää lisäksi kohteita ja kohteille ominaisuuksia, jolloin 
aikajanatarkastelu laajenee. Aikajanasta voidaan etsiä esimerkiksi jaksollisuutta, 
järjestyksiä, riippuvuuksia tai tapahtumistiheyksiä, joihin paneutumalla voidaan löytää 
ainutlaatuisuuteen liittyviä väliaikaisia tekijöitä.  

Toinen lähestymistapa on etsiä spatiaalista ainutlaatuisuutta, joka perustuu tilaan, 
järjestykseen, symmetriaan tai muotoon. Jos tarkasteltavasta kohteesta löydetään 
esimerkiksi kohteiden välillä ainutlaatuista symmetriaa, voidaan symmetriaa 
muuttamalla löytää potentiaalinen ratkaisukonsepti.  

Ainutlaatuisia ominaisuuksia voidaan tavallisesti lisätä, kasvattaa, vähentää, poistaa, 
muokata tai kontrolloida. Väliaikaista ainutlaatuisuutta tarkastellessa, 
ratkaisumahdollisuudet johtavat erityisesti ajan, tapahtumisjärjestyksen, jaksollisuuden 
ja tapahtumamäärän muunteluun. Spatiaalisia ominaisuuksia ovat puolestaan tila, 
fyysinen järjestys, jaksollisuus ja muoto. 

Ainutlaatuisuuden tunnistamisessa kohteista, ominaisuuksista ja toiminnoista 
voidaan hyödyntää seuraavia käytännön menetelmiä: ongelman analysoinnissa voidaan 
esimerkiksi pohtia jotakin vastoinkäymistä ja tutkia voidaanko se poistaa tai muuttaa 
hyödyksi. Ongelman ristiriitaa voidaan myös tutkia ja etsiä ratkaisua esimerkiksi 
päinvastaisesta suunnasta kuin aikaisemmin on tehty. Ongelmaa voidaan lähestyä myös 
nolla tai ääretön -tasolla, jolloin haetaan ääripään ratkaisua, joka poikkeaa totutusta. 
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Muut ratkaisutekniikat 
Ainutlaatuisuustutkimuksen jälkeen voidaan ratkaisua lähteä hakemaan muiden 
tekniikoiden avulla, joita ovat ulottuvuus, jakaminen, monistaminen ja muuntaminen.  

Ulottuvuutta mitataan aktiivisten ominaisuuksien avulla sekä toimintojen, joita 
nämä aktiiviset ominaisuudet tukevat. Ulottuvuutta voidaan kasvattaa tai vähentää 
aktivoimalla tai poistamalla ominaisuuksia. Jonkin ominaisuuden aktivoimalla, kohde 
voi ottaa haltuunsa uuden toiminnon, esimerkiksi jostain toisesta kohteesta. Jakamalla 
toimintoaika osiin, saadaan kohde suorittamaan erilaisia toimintoja eri aikaan, ja näin 
laajennettua sen ulottuvuutta.  

Jakaminen puolestaan perustuu toimintojen yhdistämiseen kohteiden vähentämiseksi 
tai toimintojen laajentamiseen useille eri kohteille, aktivoimalla käyttämättömiä 
ominaisuuksia. Yksi keskeinen jakamisen menetelmä on tutkia mahdollisuutta vaiheen 
tai olomuodon muutokselle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tarkasteltava kohde 
pystyy toteuttamaan eri toimintoja eri ajan hetkinä tai eri paikoissa. Esimerkiksi kirjan 
paperiset päälliset voivat toimia kirjan suojina, mutta myös kirjanmerkkinä.  

Monistamisessa keskitytään kohteiden ja kohteiden osien kloonaamiseen. 
Tarkastelutaso säilyy suljetussa systeemissä, koska ainoastaan kohteiden määrä 
muuttuu, eikä uusia kohteita tuoda sisään. Ratkaisukonseptit luodaan monistamalla 
kohteita tai kohteiden osia ja etsimällä niille uusia, alkuperäisestä poikkeavia 
toimintoja. Keskeinen ajatus on, että yhden kohteen monistaminen ratkaisee ongelman 
mahdollistamalla uudenlaisen toiminnon sekä uudenlaiset ominaisuudet.  

Muuntamisella puolestaan tarkoitetaan jonkin ominaisuuden muuntamista toiseksi 
ominaisuudeksi. Muunnosprosessissa muuntajan tehtävänä on toteuttaa jokin toiminto, 
joka saa aikaan kohteen ominaisuuden muutoksen toiseksi ominaisuudeksi. Esimerkki 
muunnosprosessista on elohopealämpömittari, jossa lämpötilan muutos saa aikaan 
muutoksen elohopean tilavuuteen. 

Soveltaessa ratkaisumenetelmiä, tarkastelua kannattaa tehdä positiiviseen ja 
negatiiviseen suuntaan, sillä ratkaisu saattaa löytyä odottamattomasta ja päinvastaisesta 
suunnasta. Taulukossa 1. on esitetty peruskonsepteja, joiden avulla voi lähestyä kaikkia 
ratkaisumenetelmiä (ainutlaatuisuus, ulottuvuus, jakaminen, monistaminen ja 
muuntaminen) ja niiden avulla löydettyjä ominaisuuksia eri suunnista. Taulukon verbit 
ovat toistensa vastakohtia. 

Taulukko 1. Peruskonsepteja ratkaisuvaihtoehtojen lähestymiseen 
Positiivinen vaikutus Negatiivinen vaikutus 

Lisätä Poistaa 
Kasvattaa Vähentää 
Muunnella Kontrolloida 
Yhdistää Erottaa 

Yksinkertaistaa Monimutkaistaa 
Pienentää Suurentaa 
Keskittää Jakaa 
Kannattaa Kieltää 
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Johdanto
 
Directed Evolution -menetelmän toimintaperiaate lyhyesti: 
 
DE sisältää valikoiman työkaluja (menetelmiä, algoritmeja, tekniikoita, tietokantoja, 
tietokoneohjelmia yms.), joiden hyödyntäminen johtaa seuraaviin tuloksiin: 
 

 Tarkasteltavan systeemin historiallisen ja nykyisen kehityksen analysointi: 
o Perustavanlaatuisten kehityslakien paljastaminen, joita systeemin kehitys 

on mukaillut  
o Systeemin kehityksen vertaaminen yleisiin kehityslakeihin 

 
 Systeemin kehityksen strateginen suunnittelu: 

o Pitkän aikavälin tavoitteet ja kehityslakien/-linjojen mukaiset, ennalta 
määritettävät askelmat 

o Uusien ominaisuuksien keksiminen yhteen tai useampaan tulevaisuuden 
sukupolveen 
 

 Mahdollisten esteiden tunnistaminen systeemin kehityksessä: 
o Vaarat, ei-toivotut sivuvaikutukset, muut ongelmat jotka voivat ilmetä tai 

nousta merkittävämmiksi systeemin kehittyessä 
 

 Tavoitteiden saavuttamista ja systeemin kehitystä haittaavien ongelmien nopea 
ratkominen 
 

 Toteutettavien innovaatioiden valinta 
o Perustuen esimerkiksi liiketoiminnallisiin, teknisiin ja sosiaalisiin 

kehityslakeihin sekä muihin trendeihin ja kehityslakeihin [1, s. 21] 
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Directed Evolution -ongelmanratkaisutilaisuuden runko (1/X)
Case: XXX
 
Paikka: XXX 
Aika: dd.mm.yyyy klo: XX 
 
Läsnäolijat:  
fasilitaattori (edustettava yritys) 
Osallistujat (edustettava yritys) 
 
Aikataulu dd.mm.yyyy: 
9:00 Tilaisuuden aloitus, yleistä keskustelua, yhteiset pelisäännöt ja tavoitteet 

 Kirjaa yrityksen tavoitteet: 
9:25 DE-menetelmän kaikkien vaiheiden lyhyt esittely ja kunkin vaiheen tavoitteet 
9:40 Työskentelyä 
11:30 Lounas 
12:15 DE-menetelmän iltapäivän vaiheiden lyhyt esittely ja tavoitteet 
12:30 Työskentelyä 
13:45 Tauko 
14:00 Työskentelyä 
15:15 Tulosten kertaus, tilaisuuden lopetus (ja seuraavasta päivästä sopiminen) 
15:30 Tilaisuus päättyy 
 
 

Varaa DE-prosessin vaiheiden 1.  3. läpikäymiseen aikaa ryhmässä vähintään 3 päivää. 
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Directed Evolution -prosessikuvaus [1, s. 21   31] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Directed Evolution -menetelmän prosessikaavio (Zlotin & Zusman 2001, s. 21). 

1. vaihe: Historiatiedon kerääminen
 
Päätavoitteena: 

 Oppia systeemin toiminnasta ja kehityksestä 
 Kerätä tietoa tulevia työvaiheita varten 
 Paljastaa positiiviset ja negatiiviset trendit systeemin kehityksessä 
 Verrata havaittuja trendejä yleisiin kehityslakeihin/malleihin 

kehityspoikkeamien ja -häiriöiden tunnistamiseksi 
 
Tehtävänä selvittää: 

 Systeemin rakenne: alatason, keskitason, ylätason ja rinnakkaiset systeemit sekä 
niiden kehitys 

 Systeemin toiminta: hyödylliset ja haitalliset toiminnot ja niiden kehitys 
 Systeemin kehitysprosessin aikana ilmenneet ongelmat, ristiriidat ja muut esteet 
 Systeemin tuotantoprosessissa ilmenneet tuotannolliset ongelmat ja esteet 
 Systeemiin liittyvät pääideat ja keksinnöt: löydökset, keksinnöt, parannukset, 

tuotelinjojen kehitys yms. 
 Systeemin resurssit: resurssimuutokset systeemin kehityksen aikana, 

sovellettavat uudet resurssit 
 Markkinoiden, käyttäjäprofiilien ja asiakasodotusten nykytila ja kehityshistoria 
 Organisaatioiden historia: kilpailijoiden, jälleenmyyjien, huoltoyritysten yms. 

kehitys 
 

Työtavat ja työkalut: 
 Tiedon keräämiseksi voidaan tehdä esimerkiksi: patenttianalyysejä, 

haastatteluita, kirjallisuusselvityksiä yms. 
 

Nykytila Menneisyys Tulevaisuus 

1 

2 

4 

3 

5 

1 



4 
 

 Tiedon keräämisessä voidaan hyödyntää seuraavia DE-työkaluja: 
o DE-kysely (liite 1)  
o DE vika-analyysi (liite 2) 
o DE Ongelman muotoilu (liite 3) 

2. vaihe: DE-vianmääritys
 

Päätavoitteena: 
DE-vianmääritys on prosessin ”sydän”. Päätavoitteena on tunnistaa systeemin 
mahdolliset kehityssuunnat sekä muotoilla kaikki ongelmat ja esteet, jotka pitää poistaa 
kehityksen toteutumiseksi. Vaihe sisältää seuraavat tekijät: 

 Onnistuneet ja epäonnistuneet (hylätyt, torjutut, pilalle menneet yms.) ideat, 
konseptit ja/tai tapahtumat systeemin kehityksessä 

 Mahdolliset vaarat ja/tai puutteet, jotka saattavat ilmetä systeemissä 
myöhemmin 

 Ongelmat jotka tulisi ratkaista systeemin kehityksen takaamiseksi 
 

Tehtävänä: 
 Historiallisen tiedon analysointi ja vertaaminen kehityslakeihin ja -linjoihin 

tavoitteena: 
o Kartoittaa historiallinen tieto tunnettuja kehityslakeja ja -linjoja pitkin 
o Määrittää systeemin nykyinen kehitysaste (S-käyrä analyysi) 
o Rakentaa kehityslinjoja systeemille 

 Paljastaa ohitetut ja tulevat askeleet (parannusmahdollisuudet), mukaan lukien: 
o Ohitetut askeleet yleisten kehityslakien mukaan 
o Tulevat askeleet yleisten kehityslakien mukaan 
o väärät suuntaukset, umpikujat, toiminnalliset puutteet, ratkaisemattomat 

ristiriidat, tulevat ongelmat, psykologinen inertia, rajoittuneisuus yms. 
 Systeemin tulevaisuuden kehityslinjojen päättely 

o Ennustamalla systeemin kehityksen todennäköisimmät tulevaisuuden 
vaiheet 

o Määrittelemällä menetelmät ja vaadittavat olosuhteet näiden vaiheiden 
toteuttamiseksi 

o Määrittelemällä rajoitukset jotka estävät vaiheiden toteuttamisen 
Työtavat ja työkalut: 

 Kehityslinjojen analysoinnissa voi hyödyntää seuraavia DE-työkaluja:  
o Kehitysresurssien analysointi (liite 4) 
o S-käyrä analyysi (liite 5) 
o Kehityslait ja -linjat (liite 6) 
o DE vikaennuste (liite 7) 

2 
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3. vaihe: Ideoiden yhdisteleminen
 

Päätavoitteena: 
Ideoiden luominen systeemin siirtämiseksi seuraavalle kehitystasolle. Ideat voivat 
liittyä: 

 Systeemin uusiin toimintoihin, sovelluksiin ja markkinoihin 
 Systeemin toimintojen järjestämiseen 
 Systeemiin liittyvien vahingollisten tai ei-toivottujen tapahtumien ehkäisemiseen 
 Systeemin tuotantoon, toimitukseen, käyttöön, huoltoon yms. 
 Kehitetyn systeemin sulauttamiseen useisiin ylätason systeemeihin 

 
Tehtävänä: 

 Keskittyä edellisissä vaiheissa muodostettuihin luoviin ongelmiin: 
o Analysoimalla kaikki ideat, joita on saatu edellisissä vaiheissa ja 

muodostamalla niiden johdosta syntyvät seuraavan tason ongelmat 
o Jäsentelemällä, järjestämällä ja asettamalla tärkeysjärjestykseen 

aikaisemmin muodostetut ongelmat 
o Ratkaisemalla ongelmat 

 
Työtavat ja työkalut: 

 Ideoiden kehittämisessä voidaan hyödyntää seuraavia DE-työkaluja: 
o Ideointiprosessi luovaan ongelmanratkaisuun (Inventive Problem 

Solving, IPS) (liite 8) 
o Ideointiaivoriihi (liite 9) 

4. vaihe: Päätöksenteon tukeminen
 
Päätavoitteena: 
Valmistella kaikki tarvittava materiaali tarkasteltavan systeemin kehityssuuntien 
päättämiseksi. Mikäli edeltävät vaiheet on tehty suunnittelun, tuotannon ja teknologian 
asiantuntijoista koostuvassa ryhmässä, tulisi viimeistään tähän vaiheeseen ottaa mukaan 
myynnin, markkinoinnin ja rahoituksen asiantuntijoita. Kaikkien organisaation 
päätöksenteosta vastaavien henkilöiden tulisi olla paikalla. 
 
Tehtävänä: 

 Konseptikehitys, sisältäen: 
o Yhteensopivien ideoiden yhdistäminen konsepteiksi, joista jokainen 

edustaa erityistä muunnosta systeemin kehityksestä 
o Kehitettyjen konseptien jakamisen niiden yhteensopivuuden mukaan:  

 Yhteensopimattomiin konsepteihin 

3 

4 
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 Yhteensopiviin konsepteihin 
 Vaihtoehtoisiin konsepteihin 

o Kehitettyjen konseptien jakamisen aikajanalla: 
 Lyhyen aikavälin konsepteihin (parannuksia)  
 Keskipitkän aikavälin konsepteja (seuraava sukupolvi)  
 Pitkän aikavälin konsepteja (tulevaisuuden sukupolvet) 

o Mahdollisten kehitysskenaarioiden rakentamisen: 
 Muodostamalla tavoitteet kehitykselle  
 Muodostamalla strategian ja järjestyksen joiden avulla tavoitteet 

saavutetaan 
 Kehittämällä toimintasuunnitelman 
 Määrittämällä tarvittavat resurssit 
 Suojelemalla aineetonta omaisuutta 

o Tarvittavien korjausten tekemisen strategiaan ja toimintasuunnitelmiin: 
 Ennakoimalla mahdollisia esteitä ja häiriöitä 
 Ennakoimalla tehtyjen ja tulevien toimintojen negatiivisten 

vaikutusten ennakointi (toisen tason ongelmat) 
 Ratkomalla paljastuneita uusia ongelmia 
 Tekemällä tarvittavia muutoksia kehitysskenaarioihin 

 
Työtavat ja työkalut: 

 Päätöksenteon tukena voidaan käyttää seuraavia DE-työkaluja: 
o Ideointiaivoriihi (liite 9) 
o IPS (liite 8) 
o Kehityslait ja -linjat (liite 6) 
o DE vikaennuste (liite 7) 
o Kehitysresurssien analysointi (liite 4) 

5. vaihe: Kehitysprosessin tukeminen
 
Tiettyjen tavoitteiden lähestymiseen ei riitä pelkästään hyvät suunnitelmat ja tehokas 
seuranta, vaan aina ilmestyy odottamattomia poikkeuksia. Tästä syystä neljä 
ensimmäistä DE-prosessin vaihetta voidaan suorittaa melko lyhyessä ajassa. Vaiheet 
ovat kuitenkin vain valmistelua prosessin kriittisintä, viidettä vaihetta varten. Viides 
vaihe vaatii prosessin jatkuvaa tarkkailua, ja mikäli tarve vaatii, korjailua. 
Päätavoitteena: 

 Ennustaa ja tarkkailla mahdollisia poikkeamia tai muutoksia systeemin 
ympäristössä: 

o Muutokset ilmastossa, väestörakenteessa, sosiaalipsykologiassa, 
muodissa, politiikassa, taloudessa yms. 

o Uusien tieteellisten löydösten ja keksintöjen seuraaminen, myös 
systeemiin liittymättömiltä tieteenaloilta 

5 
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 Poikkeamien ennustaminen analysoimalla ennustettuja ja toteutuneita 
suunnitelmia 

 Systeemin kehityksen kriittisten pisteiden kontrollointi ja tunnistaminen 
 Poikkeamista seuraavien ongelmien ratkominen: 

o Hyödyntämällä poikkeamia uusina resursseina 
o Neutralisoimalla ja korvaamalla poikkeamia sekä suojaamalla systeemiä 

poikkeamien vaikutuksilta 
 DE-skenaarioiden päivittäminen:  

o korjaamalla ja muuttamalla skenaarioita sosiaalisten, markkina- tai 
teknologiamuutosten mukaisesti 

 
Tehtävänä: 

 Organisaation infrastruktuurin rakentaminen ja/tai ylläpitäminen DE-prosessin 
tukemiseksi, sisältäen: 

o DE-prosessin kouluttamisen työntekijöille 
o Tarvittavien järjestelmien hankkimisen 

 Kehitysprosessin hallitseminen, käsittäen: 
o Systeemin kriittisten pisteiden tunnistamisen ja hallinnan 
o Kehityspoikkeamien ja uusien ongelmien säännöllisen katselmuksen 

(tekniset, sosiaaliset, liiketoiminnalliset yms.) 
o Uusien ongelmien välittömän ratkaisemisen ja uusien ratkaisujen 

yhdistämisen kehitysskenaarioihin 
 DE-prosessin mukaisten suositusten jalostaminen, käsittäen: 

o Peruskonseptien säännöllisen katselmuksen (nopeasti kehittyvät yritykset 
1-2 kertaa vuodessa, kypsän liiketoiminnan yrityksillä joka toinen tai 
kolmas vuosi) 

o Korjausten, parantelun ja säätöjen yhdistäminen DE-prosessin mukaisiin 
skenaarioihin heti muutosten jälkeen 

 
Työtavat ja työkalut: 

 Systeemin kehitysprosessin tukemisessa voidaan soveltaa seuraavia DE-
työkaluja: 

o DE vikaennuste (liite 7) 
o DE-vika-analyysi (liite 2) 
o IPS (liite 8) 
o Ideointiaivoriihi (liite 9) 
o Kehityslait ja -linjat (liite 6) 
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Liitteet
 
Liite 1: Directed Evolution -kysely (Zlotin & Zusman 2001, s. 48  49) 
 
DE-kysely perustuu TRIZ:n mukaiseen systeemilähestymistapaan/-analyysiin ja 
koostuu jäsennellystä kysymysjoukosta. Kysymysten tarkoituksena on kerätä ja 
dokumentoida tietoa tarkasteltavasta systeemistä ja sen ympäristöstä. Kysymyksiin 
vastaamalla saadaan tunnistettua ja täytettyä osallistujien aukkoja systeemin 
kehityksestä. Se myös johdattaa ajatteluprosessia kehityslakien suuntaan ja vähentää 
psykologista inertiaa. (Zlotin & Zusman 2001, s. 23.) Kuvassa 1 on esitetty yleinen DE-
prosessi, johon on merkattu punaisella numeropallolla vaihe 1, jossa tätä kyselyä 
hyödynnetään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Directed Evolution -menetelmän prosessikaavio (Zlotin & Zusman 2001, s. 21). 
 
Systeemi = Ongelmanratkaisussa tarkasteltava systeemi eli kokonaisuus. Voi olla 
yksittäinen osa, osatoiminto, laite, prosessi, organisaatio tms. 
 

1. Perustiedot systeemistä 
a. Systeemin nimi? 
b. Systeemin rakenne? (systeemiin liittyvät alatason systeemit ja miten ne 

ovat kytköksissä keskenään) 
c. Ylätason systeemit, joihin tarkasteltava systeemi kuuluu? Muut 

systeemit, joiden kanssa tarkasteltava systeemi on vuorovaikutuksessa? 
 Määrittele tarkasteltavaa systeemiä rajoittavat, ylätason 
systeemien asettamat esteet ja rajoitukset 

 Määrittele Systeemin kehitystä ajavat voimat 
 Määrittele tarkasteltavan systeemin perusristiriidat 

o Luo ristiriidat seuraavaa pohjaa hyödyntäen: 
 

Nykytila Menneisyys Tulevaisuus 
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Systeemi pyrkii toteuttamaan ylätason systeemin <täydennä> saneleman vaatimuksen 
<täydennä>, aiheuttaen toisen ylätason systeemin <täydennä> 
vaatimuksen/vaatimusten <täydennä> kärsimisen tai rajoituksia <täydennä>. 
 

d. Systeemin toiminta 
 Mitä hyödyllisiä toimintoja systeemi suorittaa toisille 
systeemeille (ylätason systeemeille)? 

 Paljonko näiden toimintojen suorittamisesta koituu kustannuksia? 
(Mukaan lukien myös kaikki ei-toivotut toiminnot jotka systeemi 
toteuttaa) 

 Laadi toiminnalliset ristiriitalauseet liittyen systeemin toimintaan 
o Hyödynnä seuraavaa pohjaa: 

Hyödyllisen toiminnon <täydennä> toteuttaminen haittaa toista hyödyllistä toimintoa 
<täydennä>. 
Hyödyllisen toiminnon <täydennä> toteuttaminen johtaa haitallisen toiminnon 
<täydennä> syntymiseen. 
Hyödyllisen toiminnon <täydennä> toteuttaminen aiheuttaa haitallisen vaikutuksen 
<täydennä> systeemille itselleen. 
 

e. Mitkä toiminnot systeemissä ovat ihmisen toteuttamia? Voisiko niitä 
automatisoida? 
 

2. Perustiedot havaitusta ongelmasta 
a. Luettele ongelmat, jotka tarkasteltavassa systeemissä esiintyy 
b. Kuvaile olosuhteita, jotka aiheuttavat (edistävät) ongelmia 
c. Kuvaile mekanismit, jotka aiheuttavat ongelmia (mikäli mekanismit 

eivät ole selvillä, hyödynnä Liitettä 2: DE Failure Analysis, vika-
analyysiä) 

d. Luettele ratkaisemattomien ongelmien ei-toivotut seuraukset 
 

3. Systeemin kehityshistoria 
a. Systeemin edeltäjät tai prototyypit (systeemit, jotka toteuttavat 

samanlaisia toimintoja) 
 Nimeä muutokset edeltäjään verrattuna, jotka nykyisessä 
systeemissä on paremmin 

 Nimeä uudet ominaisuudet, jotka systeemiin on lisätty 
 Luettele mitä edeltäjän hyödyllisiä ominaisuuksia tai toimintoja 
ei ollut mahdollista siirtää tarkasteltavaan systeemiin? Miksi? 

 Kuvaile alkuperäiset olosuhteet, jotka vallitsivat tarkasteltavan 
systeemin syntyessä. Sisältäen: 

o Valmiit komponentit 
o Läpimurrot, jotka tarkasteltava systeemi sai aikaan 
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b. Kuvaile muita systeemin muunnoksia, joita harkittiin alussa (rakennetut, 
testatut yms.) 

c. Osoita tarkasteltavan systeemin sukupolvet kautta historian. Osoita 
läpimurrot, jotka saivat aikaan siirtymiseen seuraavan sukupolven 
systeemiin. 

d. Osoita tarkasteltavan systeemin muunnokset, joita on luotu eri 
markkinasektoreille 

e. Kuvaile systeemin ongelmanratkaisuhistoria, sisältäen: 
 Perustavanlaatuiset ongelmat, joita on ratkottu aikaisempien 
systeemien kehityksen aikana 

 Olosuhteet ja mekanismit, jotka ovat mahdollistaneet ongelmien 
syntymisen 

 Ongelmanratkaisussa käytetyt menetelmät 
 

4. Perustiedot samankaltaisista systeemeistä 
a. Osoita muut systeemit, jotka toteuttavat samoja toimintoja samalla 

alueella (läheiset vastaavuudet) ja systeemien positiiviset eroavaisuudet 
b. Nimeä muut systeemit, jotka toteuttavat samoja toimintoja eri aloilla 

(kaukaiset vastaavuudet) 
c. Nimeä systeemit, jotka toteuttavat päinvastaisia toimintoja (vastakohta) 
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Liite 2: Directed Evolution vika-analyysi [1, s. 50] 
 
DE-vika-analyysin tekeminen on valinnainen vaihe ja mahdollistaa systeemiin 
liittyvien, erilaisten ilmiöiden (hyödyllisten ja/tai haitallisten) juurisyiden paljastamisen. 
Analyysi on TRIZ-sovellus, joka muuntaa tutkittavan ongelman luovaksi ongelmaksi. 
(Zlotin & Zusman 2001, s. 23.) Kuvassa 1 on esitetty yleinen DE-prosessi, johon on 
merkattu punaisella numeropallolla vaiheet 1. ja 5. jossa tätä vika-analyysityökalua 
hyödynnetään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Directed Evolution -menetelmän prosessikaavio (Zlotin & Zusman 2001, s. 21). 
 
Systeemi = Ongelmanratkaisussa tarkasteltava systeemi eli kokonaisuus. Voi olla 
yksittäinen osa, osatoiminto, laite, prosessi, organisaatio tms. 
 
Askel 1. Käännä ongelma toisinpäin 
Sen sijaan, että yritetään arvailla haittojen mahdollisia syitä, käännetään ongelma 
toisinpäin muotoilemalla se ennakoivaan tapaan, soveltaen seuraavaa pohjaa: 
 
Kuvaile ilmiö [kuvaile haitta] joka aiheutuu vallitsevista olosuhteista [kuvaile 
olosuhteet, jotka aiheuttavat haitan ja/tai seuraavat sitä]. 
 
Askel 2. Keksi keino tuottaa ilmiö 
Etsi/kehitä menetelmä, jonka avulla vaadittu ilmiö voidaan tarkoituksellisesti tuottaa. 
Tutki jokapäiväistä elämää, tiedettä ja tekniikkaa, joissa haitan aiheuttavaa ilmiötä 
käytetään hyödyllisen tarkoituksen aikaansaamiseksi. 
 
Askel 3. Todenna olettamus 
Haittavaikutuksia luovan ilmiön syntymenetelmän/-menetelmien löytämisen jälkeen, 
tarkastele niitä olettamuksina haittavaikutuksen mahdollisista juurisyistä. 
Seuraavaksi jokainen olettamus tulee todentaa määrittelemällä kaikki tarpeelliset 
osatekijät menetelmän toteuttamiseksi, jotka esiintyvät tarkasteltavassa systeemissä 
vapaina resursseina.  

Nykytila Menneisyys Tulevaisuus 
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Liite 3: Directed Evolution -ongelman muotoilu (Zlotin & Zusman 2001, s. 
51  60) 
 
DE-ongelman muotoilu -työkalu on analyyttinen tekniikka, joka perustuu TRIZ:n 
mukaiseen systeemilähestymistapaan. Tekniikan avulla systeemistä kerätty 
monimutkainen ja usein hyvin hajanainen tieto (eri ihmisten päissä, ilman kytköksiä) 
saadaan muotoiltua hyvin jäsennellyksi kartaksi. Kartan avulla saadaan esitettyä syy-
seuraus-suhteita systeemin osien, osakokonaisuuksien ja ympäristön välillä 
yksinkertaisessa, kaaviomaisessa muodossa. Tietoa voidaan lisäksi jäsennellä kartan 
avulla lisää, jolloin muodostuu joukkoja erilaisista kehityssuunnista, joita analysoidaan 
ja kehitetään myöhemmin lisää. (Zlotin & Zusman 2001, s. 23  24.) Kuvassa 1 on 
esitetty yleinen DE-prosessi, johon on merkattu punaisella numeropallolla vaihe 1, jossa 
ongelman muotoilu tehdään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Directed Evolution -menetelmän prosessikaavio (Zlotin & Zusman 2001, s. 21). 
 
Systeemi = Ongelmanratkaisussa tarkasteltava systeemi eli kokonaisuus. Voi olla 
yksittäinen osa, osatoiminto, laite, prosessi, organisaatio tms. 
 
 Ongelman analysointi koostuu kahdesta vaiheesta: 

1. Kaavion laatiminen 
2. Ongelmanlausekkeen muodostaminen 

 
1. Kaavion laatiminen 

 
Laatimalla ongelmasta graafinen kaavio, siirretään tietämys päästä kuvalliseksi syy-
seuraus-malliksi. Tämä tehdään yhdistelemällä toiminto-linkki-toiminto -ketjuja. 
 
Toiminto = toiminto, toiminta, parametri tai mikä tahansa tekijä (lausuma), jonka 
voidaan katsoa vaikuttavan tarkasteltavaan tilanteeseen hyödyllisesti tai haitallisesti. 
 

Nykytila Menneisyys Tulevaisuus 
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Linkki = nuoli, joka yhdistää kaksi toimintoa kuvastaen niiden välistä syy-seuraus-
suhdetta. Linkkejä on olemassa erityyppisiä: 
 
Nuoli Tyyppi Toiminto Selitys Esimerkki 

 Hyödyllinen Tuottaa Hyödyllinen toiminto tuottaa 
toisen hyödyllisen toiminnon 

 

 
Hyödyllinen Ehkäisee Hyödyllinen toiminto 

ehkäisee haitallista toimintoa 
 

 

Haitallinen Tuottaa Hyödyllinen (tai haitallinen) 
toiminto tuottaa haitallisen 
toiminnon 
 

 

 

Haitallinen Ehkäisee Hyödyllinen (tai haitallinen) 
toiminto ehkäisee hyödyllisen 
toiminnon 
 

 

 
Kaavion laatiminen 

 Piirretään laatikko, johon kirjoitetaan toiminnon nimi 
 Määritellään, onko toiminto hyödyllinen vai haitallinen  

o Jos hyödyllinen, sen nimen perään laitetaan + merkki ja laatikko 
värjätään vihreäksi 

o Jos haitallinen, nimen perään – merkki ja laatikko punainen 
 Mikäli lähtötilanteen toiminto on hyödyllinen, pyritään vastaamaan 

kysymyksiin: 
o Tuottaako toiminto X+ toisen hyödyllisen toiminnon E+, jos niin, niin 

mikä on syy toiminnon X+ toteuttamiselle? 
o Tarvitaanko toiminnon X+ toteuttamiseen jokin edeltävä toiminto A+/-? 
o Tuottaako toiminto X+ jonkin haitallisen toiminnon F-? 
o Ehkäiseekö toiminto X+ jonkin hyödyllisen toiminnon H+? 
o Ehkäiseekö toiminto X+ jonkin haitallisen toiminnon G-? 
o Vaikuttaako toimintoon X+ jokin haitallinen toiminto D-? 
o Esimerkin mukainen mallikaavio: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Mikäli lähtötilanteen toiminto on haitallinen, pyritään vastaamaan kysymyksiin: 

X+ E+ 

X+ F- 

X+ G- 

X- B- 

X H+ 

X- H

X+ E+ A+ 

H+ G- 

F- D- 
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o Tuottaako toiminto X- toisen haitallisen toiminnon F-, jos niin, niin mikä 
on syy toiminnon X- toteuttamiselle? 

o Tarvitaanko toiminnon X- toteuttamiseen jokin edeltävä toiminto B+/-? 
o Tuottaako toiminnon X- jonkin haitallisen toiminnon F-? 
o Ehkäiseekö toiminto X- jonkin hyödyllisen toiminnon H+? 
o Ehkäiseekö toiminnon X- jokin hyödyllinen toiminto C+? 

 
 
 
 
 

 
 
Case-esimerkki vauhtipyörän roottorin toiminnasta: 
Esimerkin nuoli väärinpäin: fiber resin ratio -> improved safety margin 

 
 
Kun kaavio on saatu muodostettua, pyritään löytämään vaihtoehtoisia keinoja säilyttää 
X+ toiminto, joka tarjoaa seuraavaa: 

 Tuottaa kaikki hyödylliset tulokset: 
o Tarjoaa hyödyllisiä toimintoja (listataan, esim. E+) 

X- F- B- 

B+ 

C+ H+ 
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o Ehkäisee haitallisia toimintoja (listataan, esim. G-) 
 Ei tuota yhtään haitallista toimintoa 

o Tuottaa haitallisia toimintoja (listataan, esim. F-) 
o Ehkäisee muita hyödyllisiä toimintoja (listataan, esim. H+) 

 Ei vaadi toteutuakseen hyödyllisiä toimintoja (listataan, esim. A+) 
 Ei ole haitallisten toimintojen vaikutuksen alaisena (listataan, esim. D-) 

 
Lisä ongelmalauseet 

1. Etsi keino lisätä hyödyllisten toimintojen hyödyllisyyttä (esim. X+) 
2. Etsi muita hyödyllisestä toiminnosta aiheutuvia hyötyjä 
3. Etsi keinoja toteuttaa hyödylliset toiminnot ilman muiden toimintojen vaikutusta 

(esim. E+ ilman X+ hyödyntämistä) 
 
Ristiriidat 
Yritä ratkoa seuraavat ristiriidat: 

 Hyödyllisen toiminnon (X+) tulisi toteutua, jotta siitä seuraavat hyödylliset 
seuraukset toteutuvat: 

o Tarjoaa hyödyllisiä toimintoja (listataan, esim. E+) 
o Ehkäisee haitallisia toimintoja (listataan, esim. G-) 

 Hyödyllisen toiminnon (X+) ei pitäisi toteutua, jotta haitalliset seuraukset eivät 
toteudu: 

o Tuottaa haitallisen toiminnon (listataan, esim. F-) 
o Ehkäisee hyödyllisen toiminnon toteutumista (listataan, esim. H+) 

 
Haitallisten toimintojen kohdalla tarkastelu tehdään toiseen suuntaan: 
 
Etsi keino eliminoida, vähentää tai estää X- toiminnon toteutumista, välttääksesi 
haitalliset tulokset, kuten: 

 Haitallisten toimintojen tuottaminen (listataan) 
 Hyödyllisten toimintojen ehkäiseminen (listataan) 

Muiden haitallisten ominaisuuksien vallitessa (listataan) 
 

Lisälause 

Etsi keino hyötyä haitallisesta ominaisuudesta X- 
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Liite 4: Kehitysresurssien arviointi (Zlotin & Zusman 2001, s. 61  63) 

Kehitysresurssien analysointi auttaa paljastamaan useita resursseja (myös piilossa 
olevat), joita voidaan hyödyntää systeemin kehittämisessä seuraaville asteille. Tietoa 
resursseista voidaan jäsennellä tämän liitteen kysymysten avulla. Kuvassa 1 on esitetty 
yleinen DE-prosessi, johon on merkattu punaisella numeropallolla vaiheet 2. ja 4. joihin 
kehitysresurssien arviointi tehdään. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Directed Evolution -menetelmän prosessikaavio (Zlotin & Zusman 2001, s. 21). 
 
Systeemi = Ongelmanratkaisussa tarkasteltava systeemi eli kokonaisuus. Voi olla 
yksittäinen osa, osatoiminto, laite, prosessi, organisaatio tms. 
 
Tarkastelussa tulisi huomioida seuraavat resurssit: 

Tekniset resurssit 

Mitä aineellisia resursseja on olemassa? 

 Systeemin ja/tai sen ympäristön elementit 
 Systeemin ja/tai sen ympäristön raakamateriaalit 
 Systeemin ja/tai sen ympäristön tuottamat tuotteet/jätteet 
 Halvat aineet, kuten vesi, ilma, hiekka, lumi yms. 

Mitä energialähteitä on saatavilla? Etsi: 

 Mekaaninen energia (toiminta, vuorovaikutus yms.) 
 Lämpörasitukset ja vuorovaikutus 
 Kemialliset reaktiot 
 Sähköenergia (toiminta, vuorovaikutus yms.) 
 Magneettikentät (toiminta, vuorovaikutus yms.) 
 Elektromagneettiset kentät (toiminta, vuorovaikutus yms.) 
 Valo ja muunlainen säteily 

 

Nykytila Menneisyys Tulevaisuus 
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Mitä toiminnallisia resursseja on saatavilla? Etsi: 

 Ylimääräiset hyödylliset toiminnot, joita systeemi ja/tai sen ympäristö voi 
toteuttaa 

 Haitalliset toiminnot systeemissä ja/tai sen ympäristössä, jotka voidaan kääntää 
hyödyksi 

Mitä tietoresursseja on saatavilla? Etsi: 

 Kentät, joita systeemi ja/tai sen ympäristö päästää 
 Systeemistä poistuvat aineet 
 Systeemin ja/tai sen osien ominaisuudet (kuten lämpötila, läpinäkyvyys, 

ominaistaajuus yms.) 
 Energiavirtojen vaihtelu systeemissä ja/tai sen osissa 

Mitä ajallisia resursseja on saatavilla? Etsi: 

 Aika ennen kuin prosessi alkaa 
 Prosessiin kuluva aika, etenkin: 
 Useiden toimintojen toteuttaminen samanaikaisesti 
 Aika prosessin päättymisen jälkeen 

Mitä tilaresursseja on saatavilla? Etsi: 

 Käyttämätön tila, sisältäen: 
o Elementtien välisen tilan 
o Elementtien sisäisen tilan 
o Elementtien käyttämättömät pinnat 
o Tarpeettomien esineiden/elementtien viemä tila 
o Vapaa tila, jota ei ole vielä hyödynnetty mitenkään 

Henkilöresurssit 

Ketkä näkevät ongelmatilanteen kiireellisenä? Ovatko ne: 

 Ylätason johtajat 
 Oman tasosi työtekijät 
 Alemman tason työntekijät 
 Ne, joita toteutus koskee 
 Muut yksilöt/ryhmät organisaation sisällä 
 Organisaation ulkopuoliset henkilöt/ryhmät 

Onko olemassa liittolaisia, jotka tukevat ongelmanratkaisua/toteutusta tarvittaessa? 

Onko alan asiantuntijoihin (ulkoiset ja sisäiset) mahdollisuus olla yhteydessä, mikäli 
tarve vaatii? 

Onko tiedossa henkilöitä, jotka ovat tunnettuja luovien ratkaisujen kehittämisestä? 
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Onko olemassa henkilöitä, jotka voivat testata ja toteuttaa ratkaisut? 

Millä keinoin ihmisiä voi motivoida parantamaan tilannetta? 

Taloudelliset resurssit 

Onko ratkaisujen toteutuksesta syntyviin kuluihin varauduttu?  

Voidaanko rahoituksessa käyttää tai hankkia seuraavia: 

 Sijoitukset 
 Käteisvarastot 
 Lainat 
 Vaihtokauppa 
 Muut 

Voiko muuta liikeomaisuutta käyttää uusien mahdollisuuksien tuottamiseksi? 
Esimerkiksi: 

 Välineet 
 Tilat 
 Inventaariot 
 Tieto 
 Muut 

Mikä on organisaatiosi ydinosaamisalue? 

Erityiset kehitysresurssit 

Mitkä erityisresurssit voisivat olla hyödyllisiä uuden sukupolven systeemin 
kehittämisessä: 

 Uudet tarpeet, jotka systeemi voisi täyttää 
 Systeemin uudet vaatimukset 
 Muiden systeemien tarjoamat hyödylliset ominaisuudet, jotka voidaan siirtää 

tarkasteltavaan systeemiin, kuten: 
o Läheiset analogiat 
o Kaukaiset analogiat 
o Epä-analogiat 
o Ihmisten toteuttamat ominaisuudet/toiminnot 

 Uudet toiminnot, jotka voitaisiin kehittää ja lisätä systeemiin 
 Uudet toimintaperiaatteet, jotka voitaisiin kehittää 

o Mikro-tason tarkastelu 
o Muiden kenttien siirtäminen  

 Yhdistämisresurssit sekä tupla tai alasysteemien luominen. 
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Liite 5: S-käyrä analyysi (Zlotin & Zusman case-study: Endoscopic Surgical 
Instrument, Zlotin & Zusman 2001, s. 25  26) 

S-käyrä analyysi jakaa systeemin kehityksen kuuteen eri vaiheeseen, ja pyrkii 
tunnistamaan missä vaiheessa tarkasteltavan systeemin kehitys on tällä hetkellä. 
Tietämällä tarkan kehitysvaiheen ja soveltamalla kerättyä tietoa, pystytään 
määrittämään systeemille oikeanlaiset kehityssuunnat sekä välttämään eri 
kehitysvaiheiden tyypilliset virheet. Kuvassa 1. On esitetty Directed Evolution 
prosessikaavio, johon on merkattu punaisella vaihe 2. johon S-käyrä analyysi sijoittuu. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Directed Evolution -menetelmän prosessikaavio (Zlotin & Zusman 2001, s. 21). 
 

Tyypillisesti S-käyrä analyysiin kuuluu seuraavat vaiheet: 

S-käyrän laatiminen systeemin päämuuttujille 

S-käyrän laatiminen vaikutusvaltaisille alatason systeemeille 

Systeemin aseman arviointi S-käyrällä, perustuen: 

 Patenttien määrään 
 Viittauksiin 
 Organisatorisiin ominaisuuksiin 
 Sovellettavien markkinoiden kehityslinjoihin 

Analyysi paljastaa kunkin kehitysvaiheen sudenkuopat, sekä ”oikeat” suuntaukset 
kehitykselle. Analyysi paljastaa myös ”pullonkaulat”, jotka estävät tai hidastavat 
kehitystä ja pakottavat systeemin vanhenemaan. 

Kuvassa 2. esitetty systeemin yleiset kehitysvaiheet, varhaisvaihe, kasvuvaihe, 
kypsyminen ja vanheneminen, S-käyrällä. 

Nykytila Menneisyys Tulevaisuus 
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Kuva 2. Systeemin kehitys S-käyrällä. 

Kuvassa 3. on esimerkki lentokoneen kehityksestä S-käyrällä.

 

Kuva 3. Lentokoneen kehitys S-käyrällä. 
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1903 Wrightin veljekset lensivät ensimmäistä kertaa ikinä, 30 mph:n vauhdilla.Tämän, 
ensimmäisen kehitysvaiheen jälkeen, lentokone kehittyi hitaasti. Inhimilliset ja 
taloudelliset resurssit olivat rajallisia, sillä lentokoneet nähtiin epäkäytännöllisinä 
erikoisuuksina. Tästä johtuen, vuoteen 1913 mennessä, lentokoneen nopeus oli kasvanut 
ainoastaan 50 mph vauhtiin. 1914 tilanne muuttui, kahdesta syystä: ensimmäinen 
maailmansota, jolloin armeija tunnisti lentokoneiden hyödyt sotatoimissa sekä 
lentokonetekniikan luotettavuuden kasvu. Tämän jälkeen rahoitusta ja henkilöresursseja 
alkoi herua tälle uudelle teknologianalalle hyvin nopeasti, johtaen uusiin, huomattaviin 
parannuksiin, jotka puolestaan houkuttivat lisää rahoittajia ja henkilöresursseja. Tämän 
tuloksena, neljän vuoden sisällä (1914-1918) lentokoneen vauhti kasvoi 50 mph:sta 100 
mph. 

Tämän jälkeen oletettiin että kasvuvauhti jatkuisi samanlaisena, mutta niin ei 
tapahtunut. Syy tälle oli se, että Wrightin veljesten perustava pohjakonsepti (eli 
tuplakone köysillä, tekstiileillä, alhaisella aerodynaamisella laadulla jne.) oli 
käytännössä ehtynyt. ”Alkukantaisen” teknologian vuoksi, lentokoneen vauhti kasvoi 
seuraavan 12-14 vuoden aikana ainoastaan 140 mph:n asti, kunnes seuraava sukupolvi 
sai alkunsa: kehitettiin metalliseinämillä varustettuja yksikkökoneita, joilla oli parempi 
aerodynamiikka yms. tämän jälkeen seurasivat suihkumoottorit, jotka korvasivat 
polttomoottorit jne. 
 
Lisää tietoa organisaation tilan analysoinnista ja vertaamisesta organisaation 
tilanteeseen S-käyrällä löytyy Zlotin & Zusman 2001 kirjan sivulta s. 71  92. 
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Liite 6: Kehityslait ja -linjat (Zlotin & Zusman 2001, s. 36  43) 

Kehityslait ja -linjat ovat DE:n päätyökalut, joiden avulla pyritään tunnistamaan 
systeemin mahdolliset kehityssuuntaukset. Kuvassa 1. on esitetty Directed Evolution 
prosessikaavio, johon on merkattu punaisella vaiheet 2., 4. ja 5. joihin kehityslakien ja -
linjojen tarkastelu sijoittuu. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Directed Evolution -menetelmän prosessikaavio (Zlotin & Zusman 2001, s. 21). 
 

Kehityslakien määrä on kasvanut ja sisältö kehittynyt vuosien saatossa, joten nykyään 
kehityslakeja ja niiden alaisia -linjoja on tiedossa jo useita satoja. Tässä liitteessä on 
esitelty kehityslait: 

1. Kehityksen tasot 
2. Kehitys kohti lisääntyvää ideaalisuutta 
3. Kehitys kohti resurssien parempaa hyödyntämistä 
4. Systeemin elementtien epäyhtenäinen kehitys 
5. Kehitys kohti lisääntyvää dynaamisuutta ja hallintaa 
6. Kehitys kohti lisääntyvää monimutkaisuutta ja sen jälkeen yksinkertaisuutta  
7. Kehitys elementtien yhteensopivuuden ja epäyhteensopivuuden suhteen 
8. Mikrotason kehitys 
9. Kehitys kohti kenttien lisääntynyttä käyttöä 
10. Kehitys kohti vähenevää ihmisosallisuutta 

Lopuksi on esitelty vielä Loppuyhteenveto, jossa ideoita luokitellaan ja niiden 
toteuttamista pyritään ennakoimaan. 

Perusohjeet kehityslakien hyödyntämiseksi: 

 Valitaan kehityslaki ja tutustutaan sen sisältöön 
 Systeemiä ja sen kilpailijoita tarkastellessa, huomioidaan menneet 

kehitysaskeleet, jotka sopivat kunkin kehityslain alle 
 Tarkastellaan, voidaanko kehityslain tarjoamia ohjeita soveltaa systeemin 

siirtämiseksi uudelle tasolle 

Nykytila Menneisyys Tulevaisuus 

1 

2 

4 

3 

5 
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1. Kehityksen tasot 

Perustuu systeemistä kerättyihin tietoihin ja S-käyrä analyysin avulla kerättyyn 
tietoon systeemin kehitysasteesta. Viimeistele seuraavat vaiheet: 

 Määrittele taso, jolla tarkasteltava systeemi (tai alatason systeemi) on tällä 
hetkellä 

 Määrittele pääasialliset liiketoiminnalliset tavoitteet nykytilalle ja tuleville 
askeleille (tai alatason askeleille) 

 Määrittele tyypilliset virheet (”ansat”), jotka tulisi välttää 
 Muodosta strategisia tavoitteita systeemin kehitykselle 

 
2. Kehitys kohti lisääntyvää ideaalisuutta 

Systeemin ideaalisuus voidaan määritellä systeemin hyödyllisten toimintojen 
suhteena haitallisiin toimintoihin, seuraavan kaavan mukaisesti: 

 

 

Ideaalisuutta voi kasvattaa eri tavoin:  

 kasvattamalla hyödyllisten toimintojen määrää, sisältäen: 
o omaksumalla viereisten systeemien tai ympäristön hyödylliset 

ominaisuudet 
o uudet hyödylliset toiminnot 

 parantamalla hyödyllisten ominaisuuksien laatua (ja muita ominaisuuksia) 
 vähentämällä haitallisten ominaisuuksien määrää, sisältäen: 

o haitallisten toimintojen poistamisen/rajoittamisen 
o suuntaamalla haitalliset toiminnot toisiin systeemeihin tai osiin, 

joissa ne aiheuttavat vähemmän haittaa 
o hyödyllisten sovellusmahdollisuuksien löytämisen haitallisille 

toiminnoille 
 pienentämällä haitallisten ominaisuuksien suuruutta 
 yhdistelemällä näitä kaikkia keinoja. 

 
3. Kehitys kohti resurssien parempaa hyödyntämistä 

 Listaa vapaana olevat resurssit liitteen 4 mukaisesti. 
 Resurssien parempaan hyödyntämiseen voi kokeilla: 
o Resurssien kokoamista yhteen 
o Resurssien keskittämistä 
o Resurssien yhdistelemistä 
o Resurssien fysikaalista ja/tai kemikaalista muuntamista 

 
 

Hyödyllisten toimintojen summa 

Haitallisten toimintojen summa 
I   = 



  DE-ongelmanratkaisutilaisuus  
  Case: XXX 
  Paikka ja aika dd.-dd.mm.yyyy  
 

25 

 

4. Systeemin elementtien epäyhtenäinen kehitys 
 Laadi ristiriitalauseita tarkasteltavalle systeemille, hyödyntäen seuraavaa 

kaavaa: 

Hyödyllisen toiminnon <täydennä> tulisi toteutua, koska <täydennä> ja ei tulisi 
toteutua koska <täydennä>. 

Ominaisuuden <täydennä> tulisi olla suuri, koska <täydennä> ja tulisi olla 
pieni, koska <täydennä>. 

 Yritä ratkaista laaditut ristiriidat soveltamalla seuraavia erotussääntöjä: 
o Erota vastakkaiset vaatimukset tilallisesti 
o Erota vastakkaiset vaatimukset ajallisesti 
o Optimoi ominaisuuksien syntyminen ajallisesti 
o Erota vastakkaiset vaatimukset koko kohteen ja sen osien välillä 
o Erota vastakkaiset vaatimukset muuttuvien olosuhteiden pohjalta 
o Erota esteet kohteesta 
o Erota tarvittava osa kohteesta 

 
5. Kehitys kohti lisääntyvää dynaamisuutta ja hallintaa 

 Pyri kasvattamaan systeemin dynaamisuutta parantamalla sen säädettävyyttä 
ja kykyä muuntautua vaihtuviin olosuhteisiin ja/tai vaatimuksiin. Hyödynnä 
seuraavia suosituksia: 

o Vähennä systeemin vakausastetta 
o Muunna systeemi kiinteästä siirrettäväksi 
o Jaa systeemi siirrettäviin osiin 
o Tuo systeemiin siirreltävä kohde 
o Sovella erilaisia fysikaalisia ja kemiallisia vaikutusperiaatteita 

 Paranna systeemin hallittavuutta seuraavin keinoin: 
o Tuo systeemiin hallitseva kenttä 
o Tuo systeemiin säädeltävä lisäaine 
o  Tuo systeemiin säädeltävä epäprosessi 
o Testaa systeemin itsehallintaa 

 
6. Kehitys kohti lisääntyvää monimutkaisuutta ja sen jälkeen 

yksinkertaisuutta  
 Kasvata systeemin monimutkaisuutta jakamalla se osiin ja yhdistämällä osat 

tämän jälkeen uudella tavalla. Esimerkiksi: 
o Tee systeemistä purettava -> yhdistä systeemiin osia 
o Jaa osat yksinkertaisen muotoisiksi -> lisää yhdistettäviä elementtejä 

systeemiin 
o Hienonna kohde -> luo hierarkkinen rakenne 
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 Kokeile yhdistää systeemi ylemmän tason super-systeemiin. Muunnoksen 
voi tehdä muuntamalla systeemin ensin kahdeksi tai useammaksi identtiseksi 
tai erilaiseksi osasysteemiksi. 

o Huomioi rakentaessasi super-systeemiä kahdesta tai useammasta 
systeemistä: 

 Käytä tasalaatuisia elementtejä 
 Korvaa elementtien ominaisuuksia toisen elementin 

ominaisuuksilla 
 Siirrä ominaisuuksia 
 Muodosta keskenään kilpailevia systeemejä 
 Laita systeemit toteuttamaan vastakohtaisia toimintoja 
 Yhdistä kilpailevia systeemejä, jotka ovat eri kehitysvaiheissa 
 Luo dynaaminen kaksoissysteemi 

 Pyri yksinkertaistamaan systeemiä hyödyntämällä seuraavia suosituksia: 
o Hyödynnä kertakäyttöisiä kohteita 
o Sovella tai kopioi olemassa oleva malli 
o Tee kohteesta purettava 
o Muuta toimintaperiaatetta 
o Sovella erikoisuuksia 
o Käytä edistyksellisesti yhdistettyjä alatason systeemejä 
o Sulje pois ylimääräiset toiminnot (korjaavat, alustavat, suojaavat 

yms.) 
o Sulje pois tuplakappaleet 
o Hyödynnä itsepalveluperiaatetta 
o Lujita erilliset alatason systeemit 

 
7. Kehitys elementtien yhteensopivuuden ja epäyhteensopivuuden suhteen 

 Pyri sovittamaan yhteen useita systeemin parametreja, toiminnallisuuden 
lisäämiseksi. Tee parametreista yhtä suuria, suhteellisia tai keskenään 
riippuvia. 

 Testaa useiden eri parametrien tahallista epäyhteensopivuutta, tarkoituksena: 
o Poistaa haitalliset ominaisuudet (tehden parametreista erilaisia, 

itsenäisiä, vastakkaisia yms.) 
o Tehdä systeemin parametreista hallittavia, eli tilanteen mukaan 

säädeltäviä 

HUOM! Seuraavat systeemin parametrit tulisi olla yhteensopivia tai 
epäyhteensopivia: 

 Systeemin rakenne 
 Materiaalit 
 Fysikaalinen tila (kaasu, neste, kiinteä) 
 Kemialliset ominaisuudet 
 Lämpötila 
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 Mittasuhteet 
 Massa 
 Kestävyys 
 Luotettavuus 
 Toimintorytmi 
 Sähkövastus 
 Magneettiset ominaisuudet 
 Värit yms. 

 
8. Mikrotason kehitys 

 Pyri hyödyntämään syvempiä rakennetasoja tai eri tasojen yhdistelmiä, 
käyttäen: 

o Erityisen muotoisista elementeistä tehtyjä systeemejä 
o Yksinkertaisen muotoisista elementeistä tehtyjä yhdistelmä 

systeemejä 
o Pienistä elementeistä tehtyjä yhdistelmä systeemejä (jauhe, 

mikropiirit, jyvät, pisarat yms.) 
o Vaikutusperiaatteita, jotka liittyvät aineen rakenteeseen 
o Molekyylitason ilmiöitä 
o Atomitason ilmiöitä 
o Kenttiä aineiden sijasta 

 Kokeile hyödyntää erilaisia yhdistelmätiloja, käyttäen: 
o Kiinteitä aineita 
o Muovi- ja joustomateriaaleja 
o Geelejä 
o Nesteitä 
o Kaasuja 
o Plasmaa 
o Tyhjiö 
o Näiden erilaisia yhdistelmiä 
o Faasimuutoksia (sulaminen, haihtuminen, kondensoituminen, 

kiinteytyminen yms. 
 

9. Kehitys kohti kenttien lisääntynyttä käyttöä 
 Kokeile hyödyntää seuraavia kenttiä ja/tai niiden yhdistelmiä: 
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Peruskenttä Erityiskenttä Vastaava aine 

Mekaaninen Painovoima  

Ilmanpaine  

Iskut, tärinä  

Räjähdys Räjähteet 

Akustiset aallot  

Lämpöoppi Lämpeneminen/jäähtyminen Vesi-jää-höyry 

Yhdistetyt faasimuutokset Tupla-metallit 

 Muistavat materiaalit 

Kemiallinen  
Katalysaattorit, 
inhibiittorit 

Sähköoppi Sähkövaraus Eristeaineet 

Sähkövirta Johtavat materiaalit 

Magnetismi Sähkövirta Johtavat materiaalit 

Pysyvä magneettikenttä 

Magneettiset 
materiaalit, magneetit, 
ferromagneettiset 
partikkelit 

 

 Kokeile muuntaa olemassa oleva ja käyttämätön kenttä hyödylliseksi 
 Kokeile muuttaa kentän parametreja, esimerkiksi näin: 

o Pysyvä, yksiulotteinen kenttä 
o Pysyvä, moniulotteinen kenttä 
o Kalteva ja/tai epäsymmetrinen kenttä 
o Vaihtoehtoinen, pyörivä, liikkuva kenttä yms. 
o Vaihtoehtoinen, resonoiva kenttä 
o Sin-funktiosta poikkeava kenttä (suorakulmainen, puolisuunnikas 

yms.) 
o Sykkivä kenttä 
o Yhdistelmä erilaisista vaihtoehdoista 

 
10. Kehitys kohti vähenevää ihmisosallisuutta 

 Pyri korvaamaan ihminen koneella, laitteella tms. hyödyntäen seuraavaa 
suositusta: 

o Tee toiminnoista yksinkertaisia (mahdollistaa tekoälyn käytön) 
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o Avusta ihmisiä helposti automatisoitavissa toiminnoissa, jotka 
vaativat voimaa, tarkkuuttaa, nopeutta tai jotakin ominaisuutta, joka 
on altis ihmisvirheille 

o Korvaa ihminen vaihtamatta toimintoperiaatetta 
o Muuta toimintoperiaate ”mekaaniseen” toimintoon sopivaksi 

(tarkkuus, voima, nopeus yms. keskiössä, ei käyttäjän älykkyys) 
 Harkitse seuraavia toimintoja ihmisen korvaamiseksi: 

o Toiminnoissa: 
 Käytä yksinkertaisia, mekaanisia työkaluja käsien tms. 

raajojen sijaan 
 Käytä mekaanisen energian muuntajia ja akkuja ihmisvoiman 

tuottamiseksi, kuten vipuja, vaihteita, nostimia, jousia yms. 
 Käytä epäinhimillisiä energianlähteitä (eläimet, tuuli, vesi, 

höyry, kemikaalit, sähkö, ydinvoima yms.) 
o Ohjaamisessa: 

 Käytä työkaluja systeemin toiminnan hallitsemiseksi, kuten 
peräsimiä, ratteja yms. 

 Käytä erityisiä laitteita välittämään komentokäskyt, kuten 
vahvistimet, venttiilit, elektroniikka yms. 

 Käytä laitteita tuottamaan komentokäskyt, kuten gyroskoopit, 
reikäkortit, elektroniset kulkukortit yms. 

o Päätöksenteossa: 
 Käytä tiedon keräämiseen erilaisia antureita (mekaaniset, 

termiset, kemialliset, sähköiset, magneettiset yms.) 
ihmisaistien sijasta 

 Käytä laitteita tiedon prosessointiin (analysoimiseen, 
yhteenvetoon, mittaamiseen, laskemiseen yms.) 
 

11. Loppuyhteenveto: 
 Tee lopuksi yhteenveto luoduista ideoista ja ryhmittele ne seuraavasti: 

o Ideat, joiden toteutusperiaate on tiedossa 
o Ideat, joista pidetään, mutta niiden toteutusperiaate ei ole tiedossa (kehitä 

näihin ratkaisuja) 
 Yritä ennakoida ongelmia, joita ilmenee toteutettaessa ideaa. Hyödynnä DE 

Vikaennustetta (liite 7) apuna. 
 Muodosta toisen tason ongelmia ja hyödynnä ongelmanratkaisutyökaluja niiden 

ratkaisemiseksi. 
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Liite 7: DE vikaennuste (Zlotin & Zusman 2001, s. 64) 

Tässä vaiheessa pyritään ennakoimaan systeemin mahdollisia vikoja ja vaaroja, ja 
keinoja estää niiden toteutuminen.  Kuvassa 1. on esitetty Directed Evolution 
prosessikaavio, johon on merkattu punaisella vaiheet 2., 4. ja 5. joihin vikaennuste 
sijoittuu. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Directed Evolution -menetelmän prosessikaavio (Zlotin & Zusman 2001, s. 21). 
 

Laadi vikaennuste jokaiselle kehitetylle konseptille, hyödyntäen seuraavaa pohjaa: 

On olemassa konsepti [konseptin nimi ja lyhyt kuvaus] jonka tarkoituksena on [syy 
konseptin toteuttamiseen]. On tarpeellista tuottaa kaikki mahdolliset ei-toivotut 
vaikutukset, joita voi ilmetä konseptin toteutuksen aikana. 

Käy seuraavaksi läpi seuraavat vaiheet: 

1. Kuvaile konseptin jokainen toteutusvaihe. 
2. Käy läpi mahdolliset viat, haittavaikutukset, vaaratilanteet ja vaaralliset 

ajanjaksot kussakin toteutusvaiheessa. 
3. Listaa kaikki ilmiselvät tavat  estää kukin vika. 
4. Huomioi heikot ja vaaralliset alueet mahdollisina vikaresursseina. 
5. Käy läpi mahdolliset laiterikot, kohteet yms. 
6. Pohdi mittauskeinoja havaittujen vikojen yms. estämiseksi. 

 

 

  

Nykytila Menneisyys Tulevaisuus 

1 

2 

4 

3 

5 
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Liite 8: Inventive Problem Solving (IPS) (Zlotin & Zusman 2001, s. 65  68) 

IPS on lyhenne sanoista Inventive Problem Solving, joka on laaja 
ongelmanratkaisuprosessi sisältäen analyyttisiä ja tietämykseen perustuvia työkaluja. 
Prosessin on tarkoitus tukea ongelman analysointia ja uusien ratkaisukonseptien 
kehitystä. Kuvassa 1. on esitetty Directed Evolution prosessikaavio, johon on merkattu 
punaisella vaiheet 3., 4. ja 5. joihin IPS-vaihe sijoittuu. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Directed Evolution -menetelmän prosessikaavio (Zlotin & Zusman 2001, s. 21). 
 

Askel 1. Kuvaile ongelma 

1. Dokumentoi ongelmatilanne vapaasti. 
2. Tarkastele keinoja muokata ongelmaa seuraavan taulukon avulla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nykytila Menneisyys Tulevaisuus 

1 

2 

4 

3 

5 
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Näkökulma Askel Muokattu ongelmalauseke 

Systeemi 

Askel kohti ylätason 
systeemiä 

Mitkä muutokset ylätason systeemissä 
saattavat ratkaista tilanteen? 

Askel kohti alatason 
systeemiä 

Mitkä muutokset alatason systeemissä 
saattavat ratkaista tilanteen? 

Aika 

Askel kohti menneisyyttä Mikä mennyt tapahtuma aiheuttaa 
ongelman? Onko tätä tapahtumaa 
mahdollista muuttaa? 

Askel kohti tulevaisuutta Pohdi systeemin seuraavaa sukupolvea. 
Saadaanko ongelman ratkaistua vai ei? 

Syy-seuraus 

Astu taaksepäin Onko ongelman aiheuttaja mahdollista 
poistaa? 

Astu eteenpäin Onko ongelmasta aiheutuneita ei-
toivottuja seurauksia mahdollista 
poistaa (tai kompensoida)? 

Syöttö-
ulostulo 
 

Astu taaksepäin Miksi syötteet aiheuttavat ongelman? 
Miten niitä voitaisiin muuttaa 
ongelman ehkäisemiseksi? 

Astu eteenpäin Miksi systeemistä tulee ulos haitallisia 
partikkeleita/lopputuotteita? Onko 
ulostuloa mahdollista muuttaa 
haitallisten ominaisuuksia  

 

3. Valitse mitä ongelmalauseketta (alkuperäistä vai muokattua) lähdetään 
ratkomaan? 

Askel 2. Kuvaile ideaaliratkaisu 

1. Muodosta kaikki ideaalitilanteet (tai ideaaliratkaisut) hyödyntämällä seuraavia 
pohjia: 

Kohde [kuvaile kohde] toimii itsestään saavuttaakseen tarvittavat hyödylliset tulokset 
[kuvaile tulokset]. Elementtiä [kuvaile elementti] joka tuottaa tarvittavat hyödylliset 
tulokset [kuvaile tulokset] ei tarvita enää. 

Elementti [kuvaile elementti] joka tuottaa haitallisen vaikutuksen [kuvaile haitallinen 
vaikutus] poistetaan systeemistä. 

HUOM! Älä mieti tässä vaiheessa kuinka ideaalitilanne saadaan toteutettua – sen aika 
tulee myöhemmin. Tavoittele päämäärätietoisesti haluttua visiota, älä tyydy 
kompromisseihin. 

2. Saadaksesi systeemistä ideaalisemman, sovella seuraavia: 
 Sulje systeemistä ulos apusysteemit, identtiset elementit yms. 



  DE-ongelmanratkaisutilaisuus  
  Case: XXX 
  Paikka ja aika dd.-dd.mm.yyyy  
 

33 

 

 Sovella systeemiin itsepalveluideaa 
 Muuta toimintoperiaatetta 

3. Jos tyydyttäviä ideoita tai uusia ongelmia löytyy, dokumentoi ne. 

Askel 3. Tunnista ja hyödynnä resursseja 

1. Käy läpi vapaita resursseja, jotka voivat auttaa ideaaliratkaisun toteuttamisessa 

Askel 4. Työskentele haittojen kanssa 

1. Jos idean toteuttaminen synnyttää haittavaikutuksia, pohdi seuraavia 
vaihtoehtoja niiden poistamiseksi: 

 Eristäminen 
 Vastatoimet 
 Vähennä herkkyyttä 
 Poista ei-toivottujen vaikutusten aiheuttaja 
 Vähennä haitallisia tai ei-toivottuja vaikutuksia 
 Etsi keinoja hyötyä haittavaikutuksesta 

Askel 5. Tunnista ja ratkaise ristiriitoja 

1. Kuvaile systeemissä esiintyviä ristiriitoja: 

Hyödyllinen tekijä [kuvaile hyödyllinen tekijä] aiheuttaa halutun ratkaisun [kuvaile 
ratkaisu] ja toisaalta aiheuttaa haitallisen toiminnon [kuvaile haitallinen toiminto]. 

2. Ristiriidan ratkaisemiseksi voi käyttää seuraavia erotusperiaatteita, joiden avulla 
pohditaan vastakkaisten vaatimusten erottamista: 

 Tilassa 
 Ajassa 
 Systeemin sisällä ja sen osissa 
 Erilaisten olosuhteiden pohjalta 

Askel 6. Tuota uusi systeemi 

Mikäli ideaaliratkaisun toteuttamiseksi ei löydy keinoja, pohdi kokonaan uuden 
systeemin synnyttämistä. Tätä ratkaisuperiaatetta soveltaessa, tulee kuitenkin huomioida 
että kokonaan uusi systeemi vaatii merkittävää panostusta toteutuksessa. Tämän vuoksi 
uuden systeemin lisääminen tulisi olla vasta viimeinen ratkaisuvaihtoehto, ja sitä ennen 
olisi hyvä tutkia ainakin seuraavat resurssit: 

1. Etsi koeversio -systeemi, jonka tarkoitus on toteuttaa sama (tai samankaltainen) 
toiminto, joka pitäisi saada toteutettua. Pyri parantamaan tätä systeemiä 
vastaamaan omia vaatimuksia. 

2. Yhdistä tunnettuja systeemejä haluttujen tulosten saavuttamiseksi 
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Askel 7. Työstä uusia ongelmia 

Perustavanlaatuisia ongelmia ratkoessa ilmenee usein uusia ongelmia, jotka tulisi 
ratkaista systeemin ideaalisuuden saavuttamiseksi. Joskus näiden, uusien ongelmien 
ratkominen on helpompaa kuin alkuongelmien. Ongelmien ratkomiseksi: 

1. Palaa askeleeseen 1 ja käy läpi koko prosessi uuden ongelman suhteen. 

 

  



  DE-ongelmanratkaisutilaisuus  
  Case: XXX 
  Paikka ja aika dd.-dd.mm.yyyy  
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Liite 9: Ideointiaivoriihi (Zlotin & Zusman 2001, s. 69  70) 

Ideointiaivoriihi on perinteisestä aivoriihestä tehty muunnos, joka on osa IPS-prosessia. 
Ideointiaivoriihessä fasilitaattori pyrkii muuttamaan tarkasteltavaa ongelmaa tai 
näkökulmaa ongelman ratkaisemiseksi kehityslakien ja -linjojen avulla, jolloin ideointia 
saadaan jatkettua ja ideoita jalostettua pidempään. Prosessin on tarkoitus tukea uusien 
ratkaisukonseptien kehitystä. Kuvassa 1. on esitetty Directed Evolution prosessikaavio, 
johon on merkattu punaisella vaiheet 3.,4. ja 5. joihin Ideointiaivoriihi sijoittuu. 

 

 

 

 

 
 

Kuva 1. Directed Evolution -menetelmän prosessikaavio (Zlotin & Zusman 2001, s. 21). 
 
Ennen aivoriihtä tulisi suorittaa seuraavat vaiheet: 

1. Ongelmankartoitus 
2. Ongelmalausekkeen muodostaminen ja ratkaistavien valinta 
3. Osallistujien tutustuttaminen ideointikäytäntöihin 

Aivoriihi on hyvin perinteikäs, ja koostuu seuraavista vaiheista: 

1. Ideoiden luominen 
2. Ideoiden arviointi 

Ideoiden luomisvaihe 

Ryhmä ideoi 5 15 min ratkaisuja kuhunkin ongelmalausekkeeseen fasilitaattorin 
ohjauksessa. Kaikki esitetyt ideat tulee dokumentoida. Kriittisyys ja ideoiden arviointi 
tulee unohtaa. 

Ideoiden arviointivaihe 

Ideoiden luomisen jälkeen seuraa niiden arviointi, jotta saadaan tunnistettua 
potentiaalisimmat ideat jatkokehitykseen. Aikaa ideoiden arviointiin tulisi käyttää vain 
5  10 min. Jatka lauseita: 

 Idea ei toimi, koska… 
 Idea ei ole kannattava koska… 
 Idea saa aikaan haitallisen vaikutuksen… 

Nykytila Menneisyys Tulevaisuus 

1 

2 

4 

3 

5 



36 
 

Kaikki keksityt ideat on silti hyvä kirjata ylös ja muistiot jakaa kaikkien osallistujien 
kesken, jotta niitä voidaan työstää eteenpäin seuraavissa vaiheissa. 



LIITE 4: TAPAUSTUTKIMUS A: 
ONGELMANRATKAISUPROSESSIN SUUNNITELTU JA 
TOTEUTUNUT AIKATAULU 
 

Taulukoissa 1., 2., 3. ja 4. on esitetty tapaustutkimus A ongelmanratkaisutilaisuuksien 
suunnitellut ja toteutuneet aikataulut. Sovellettava viitekehys Directed Evolution (DE). 
Taulukon värien selitykset:  
 
Taulukko 1. Ensimmäisen tapaamisen suunniteltu ja toteutunut aikataulu. 

Kellonaika 1. päivä: 1.3.2012 SUUNNITELMA 1. päivä: 1.3.2012 TOTEUTUNUT 
9-9:30 Tilaisuuden aloitus, yhteiset 

pelisäännöt ja tavoitteet 
Tilaisuuden aloitus, yleistä 
keskustelua, yhteiset pelisäännöt ja 
tavoitteet 

DE-viitekehyksen aamupäivän 
vaiheiden lyhyt esittely 

DE-viitekehyksen kaikkien vaiheiden 
lyhyt esittely ja menetelmän 
tavoitteet 

9:30-11 1. vaihe: 
 DE-kysely  

(täydentäminen etukäteen + 45 
min läpikäynti) 

 DE vika-analyysi (täydentäminen 
etukäteen + 15 min läpikäynti) 

 DE-ongelman muotoilu  
(30 min) 

1. vaihe:  
 DE-kysely  

(etukäteen täytetty + 
täydentäminen) 

 
 
 
 
 
 
 

11-11:30 Lounas  

11:30-12 Yhteenveto aamupäivän tuloksista ja 
DE-viitekehyksen iltapäivän vaiheiden 
lyhyt esittely 

Lounas + 
DE-viitekehyksen iltapäivän vaiheiden 
lyhyt esittely 

12-13:30 2. vaihe: 
 Kehitysresurssien analysointi  

(30 min) 
 Kehityslait ja -linjat  

(60 min) 
 

1. vaihe: 
 DE vika-analyysi  
 DE-ongelman muotoilu  

13:30-
13:45 

 S-käyrä analyysi (20 min) 
 

2. vaihe: 
 Kehitysresurssien analysointi  

13:50-14 Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus Tilaisuuden lopetus + seuraavasta 
päivästä sopiminen 

 

 
 
 

Kellonaika Suunnitelma Toteutunut 



Taulukko 2. Toisen tapaamisen suunniteltu ja toteutunut aikataulu. 
Kellonaika 2. päivä: 2.3.2012 SUUNNITELMA 2. päivä: 2.3.2012 TOTEUTUNUT 
8-8:15  

 
 
 

Tilaisuuden aloitus, DE-viitekehyksen 
vaiheiden lyhyt esittely 

8:15-9 
 
 

2. vaihe: 
 Kehitysresurssien analysointi  

(jatkoa edellisestä, 60 min) 
9-9:30 Tilaisuuden aloitus, yhteiset 

pelisäännöt ja tavoitteet 
 S-käyrä analyysi (15 min) 

Yhteenveto edellispäivän tuloksista ja 
DE-viitekehyksen aamupäivän 
vaiheiden lyhyt esittely 

9:30-10 2. vaihe: 
 DE vikaennuste (30 min) 

 Kehityslait ja -linjat (20 min): 
1. Kehityksen tasot 

9:50-10 Tauko 
10-11 3. vaihe: 

 Luova ongelmanratkaisuprosessi 
(Inventive Problem Solving, IPS) 
(60 min) 

 

2. vaihe: 
 Kehityslait ja -linjat: 

3. Kehitys kohti resurssien 
parempaa hyödyntämistä 

4. Systeemin elementtien 
epäyhtenäinen kehitys 

8. Mikrotason kehitys 
11-11:50 Lounas  

11:50-12 Yhteenveto aamupäivän tuloksista ja 
DE-menetelmän iltapäivän vaiheiden 
lyhyt esittely 

Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus: 
Mitkä prosessin vaiheet käytiin läpi ja 
mitkä jäivät käsittelemättä. 
Keskustelu jatkosta ja mahdollisista 
lisätapaamisista. 

12-12:45 3. vaihe: 
 Ideointiaivoriihi (45 min) 

 

12:45-
13:55 

4. vaihe: 
 Ideoiden yhdistäminen 

konsepteiksi (20 min) 
 Konseptien arviointi ja jaottelu (20 

min) 
 Kehitysskenaarioiden luominen 

(30 min) 

 

13:55-14 Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus  
 

 

 

 
 



Taulukko 3. Kolmannen tapaamisen suunniteltu ja toteutunut aikataulu. 
Kellonaika 3. päivä: 26.3.2012 SUUNNITELMA 3. päivä: 26.3.2012 TOTEUTUNUT 
8:30-9:15 
 
 

Tilaisuuden aloitus, yhteiset 
pelisäännöt ja tavoitteet 

 

Yhteenveto edellisistä tuloksista ja 
DE-viitekehyksen lyhyt esittely 

 

9:15-9:30 2. vaihe: 
Kehityslait- ja linjat 
8. Mikrotason kehitys 
9. Kehitys kohti kenttien 

lisääntynyttä käyttöä 
11. Kehitys kohti vähenevää 

ihmisosallisuutta 
 
DE vikaennuste (30 min) 

 

9:30-10 Tilaisuuden aloitus, yhteiset 
pelisäännöt ja tavoitteet 
Yhteenveto edellisistä tuloksista ja DE-
viitekehyksen lyhyt esittely 

10-11:15 2. vaihe: 
Kehityslait- ja linjat 
8. Mikrotason kehitys 
9. Kehitys kohti kenttien lisääntynyttä 

käyttöä 
11:15-
11:45 

Lounas  

11:45-
12:15 

3. ja 4. vaihe: 
 Inventive Problem Solving (IPS) 

(60 min) 
 Ideoiden yhdisteleminen (30 min) 
 DE vikaennuste (30 min) 

 

Lounas 

12:15-
13:45 

3. vaihe: 
 Inventive Problem Solving (IPS)  

 
 
Syy-seuraus -analyysi (osallistujan 
ohjaamana) 

13:45-14 Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus 
14-14:30  
14:30-15  Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Taulukko 4. Neljännen tapaamisen suunniteltu ja toteutunut aikataulu. 
Kellonaika 4. päivä: 30.3.2012 SUUNNITELMA 4. päivä: 30.3.2012 TOTEUTUNUT 
10-10:30 
 
 

Tilaisuuden aloitus, yhteiset 
pelisäännöt ja tavoitteet 

 

Yhteenveto edellisistä tuloksista ja 
DE-viitekehyksen lyhyt esittely 

 

10:30-12 2. ja 3. vaihe: 
 Sovelletaan kehityslakeja toisen 

tason ongelmiin (45 min) 
 Luova ongelmanratkaisuprosessi 

(Inventive Problem Solving, IPS) 
(45 min) 

 

2. ja 3. vaihe: 
Sovellettiin kehityslakeja toisen tason 
ongelmiin  
5. Systeemin elementtien 

epäyhtenäinen kehitys 
7. Kehitys elementtien 

yhteensopivuuden ja 
epäyhteensopivuuden suhteen 

8. Mikrotason kehitys 
 

12-12:30 Lounas   

12:30-
13:15 

3 ja 4 askel: 
 Ideoiden luokittelu ja 

yhdistäminen konsepteiksi (60 
min) 

 DE vikaennuste (60 min) 

Lounas 

13:15-
14:15 

3 ja 4 askel: 
 Ideoiden luokittelu ja yhdistäminen 

konsepteiksi 
 DE vikaennuste 

14:15-
14:30 

Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus 

14:30-
15:15 

 

15:15-
15:30 

 Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LIITE 5: TAPAUSTUTKIMUS B: 
ONGELMANRATKAISUPROSESSIN SUUNNITELTU JA 
TOTEUTUNUT AIKATAULU 
Taulukoissa 1. ja 2. on esitetty tapaustutkimus B ongelmanratkaisutilaisuuksien 
suunnitellut ja toteutuneet aikataulut. Sovellettava viitekehys Unified Structured 
Inventive Thinking (USIT). 
Taulukon värien selitykset:  
 
Taulukko 1. Ensimmäisen tapaamisen suunniteltu ja toteutunut aikataulu. 

Kellonaika 1. päivä: 28.3.2012 SUUNNITELMA 1. päivä: 28.3.2012 TOTEUTUNUT 
9-9:20 
 
 

Tilaisuuden aloitus, yhteiset 
pelisäännöt ja tavoitteet 

Tilaisuuden aloitus, yhteiset 
pelisäännöt ja tavoitteet 

9:20-9:40 USIT-viitekehyksen lyhyt esittely. 
Tavoitteena: 
Käydä läpi vaiheet 1. ja 2.  

USIT-viitekehyksen lyhyt esittely. 
Tavoitteena: 
Käydä läpi vaiheet 1. ja 2. 

9:40-
11:30 

Vaihe 1: Ongelman määrittely  
 Ongelman esittely 
 Ongelman ytimen kuvaaminen 

sanallisesti ja kuvallisesti 
 Oleellisen tiedon ja juurisyyn 

määrittäminen 
 Kohteiden listaaminen ja valinta 

 

Vaihe 1: Ongelman määrittely  
 Ongelman esittely 
 Ongelman ytimen kuvaaminen 

sanallisesti ja kuvallisesti 
 Oleellisen tiedon ja juurisyyn 

määrittäminen 
 Kohteiden listaaminen ja valinta 

 

11:30-
12:15 

Lounas  

12:15-
12:30 

Aamupäivän tulosten kertaaminen ja 
iltapäivän vaiheiden lyhyt esittely ja 
tavoitteet 

Lounas 

12:30-13 Vaihe 2: Ongelman analysointi CW-
menetelmällä 
 CW-kaavion laatiminen 13-13:45 Aamupäivän tulosten kertaaminen ja 

iltapäivän vaiheiden lyhyt esittely ja 
tavoitteet  
 
Vaihe 2: Ongelman analysointi CW-
menetelmällä 
 CW-kaavion laatiminen 

13:45-14 Tauko Tauko 

14-15:15 Vaihe 2: Ongelman analysointi CW-
menetelmällä 
 QC-kuvaajan laatiminen 

 

Vaihe 2: Ongelman analysointi CW-
menetelmällä 
 CW-kaavion laatiminen 
 QC-kuvaajan laatiminen 

15:15-
15:30 

Yhteenveto päivän tuloksista ja 
seuraavasta päivästä sopiminen 

Yhteenveto päivän tuloksista ja 
seuraavasta päivästä sopiminen 

Kellonaika Suunnitelma Toteutunut 



Taulukko 2. Toisen tapaamisen suunniteltu ja toteutunut aikataulu. 
Kellonaika 2. päivä: 25.4.2012 SUUNNITELMA 2. päivä: 25.4.2012 TOTEUTUNUT 
9-9:20 
 
 

Tilaisuuden aloitus, yhteiset 
pelisäännöt ja tavoitteet 

Tilaisuuden aloitus, yhteiset 
pelisäännöt ja tavoitteet 

9:20-10 Ongelman, USIT-viitekehyksen 
vaiheiden ja saavutettujen tulosten 
kertaus. 

Ongelman, USIT-viitekehyksen 
vaiheiden ja saavutettujen tulosten 
kertaus. 

10-11:30 Toisen tason ongelman kehittäminen 
 Vaihe 1: Ongelman määrittely  

o Ongelman ydin sanallisesti ja 
kuvallisesti 

o Oleellinen tieto ja juurisyy 
o Listatut kohteet 

 Vaihe 2: Ongelman analysointi 
o CW-kaavio 
o QC-kuvaaja 

 

Toisen tason ongelman kehittäminen 
 Vaihe 1: Ongelman määrittely  

o Ongelman ydin sanallisesti ja 
kuvallisesti 

o Oleellinen tieto ja juurisyy 
o Listatut kohteet 

 Vaihe 2: Ongelman analysointi 
o CW-kaavio 

11:30-
12:15 

Lounas  

12:15-
12:30 

Aamupäivän tulosten kertaaminen ja 
iltapäivän vaiheiden lyhyt esittely ja 
tavoitteet 

Lounas 

12:30-13 Vaihe 3: Ratkaisun kehittäminen 
 Sovelletaan ratkaisutekniikoita: 

o Ainutlaatuisuus 
o Ulottuvuus, jakaminen, 

monistaminen ja 
muuntaminen 

 Ratkaisukonseptien koostaminen 

Aamupäivän tulosten kertaaminen ja 
iltapäivän vaiheiden lyhyt esittely ja 
tavoitteet 

13-13:45 Ratkaisun kehittäminen 
 Sovellettiin viitekehyksen 

ulkopuolista ratkaisutekniikkaa: 
o Systeemitason tarkastelu 

13:45-14 Tauko Tauko 

14-15 Jatketaan mikäli tarve vaatii 
 

Vaihe 3: Ratkaisun kehittäminen 
 Sovellettiin ratkaisutekniikoita: 

o Ainutlaatuisuus 
o Ulottuvuus, jakaminen, 

monistaminen ja 
muuntaminen 

15-15:15 Yhteenveto päivän tuloksista ja 
tilaisuuden lopetus 

Yhteenveto päivän tuloksista ja 
tilaisuuden lopetus 

 

  



LIITE 6: TAPAUSTUTKIMUS C: 
ONGELMANRATKAISUPROSESSIN SUUNNITELTU JA 
TOTEUTUNUT AIKATAULU 
Taulukoissa 1. ja 2. on esitetty tapaustutkimus C ongelmanratkaisutilaisuuksien 
suunnitellut ja toteutuneet aikataulut. Sovellettava viitekehys Unified Structured 
Inventive Thinking (USIT). 
Taulukon värien selitykset:  
 
Taulukko 1. Ensimmäisen tapaamisen suunniteltu ja toteutunut aikataulu. 

Kellonaika 1. päivä: 5.5.2012 SUUNNITELMA 1. päivä: 5.5.2012 TOTEUTUNUT 
9-9:20 
 
 

Tilaisuuden aloitus, yhteiset 
pelisäännöt ja tavoitteet 

Tilaisuuden aloitus, yhteiset 
pelisäännöt ja tavoitteet 

9:20-9:40 USIT-viitekehyksen lyhyt esittely. 
Tavoitteena: 
Käydä läpi vaiheet 1. ja 2.  

USIT-viitekehyksen lyhyt esittely. 
Tavoitteena: 
Käydä läpi vaiheet 1. ja 2. 

9:40-
11:30 

Vaihe 1: Ongelman määrittely  
 Ongelman esittely 
 Ongelman ytimen kuvaaminen 

sanallisesti ja kuvallisesti 
 Oleellisen tiedon ja juurisyyn 

määrittäminen 
 Kohteiden listaaminen ja valinta 

 

Vaihe 1: Ongelman määrittely  
 Ongelman esittely 
 Ongelman ytimen kuvaaminen 

sanallisesti ja kuvallisesti 
 Oleellisen tiedon ja juurisyyn 

määrittäminen 

11:30-
12:15 

Lounas  

12:15-
12:30 

Aamupäivän tulosten kertaaminen ja 
iltapäivän vaiheiden lyhyt esittely ja 
tavoitteet 

Lounas 

12:30-
13:15 

Vaihe 2: Ongelman analysointi CW-
menetelmällä 
 CW-kaavion laatiminen 

13:15-
13:45 

Vaihe 1: Ongelman määrittely  
 Kohteiden listaaminen ja valinta 

Vaihe 2: Ongelman analysointi CW-
menetelmällä 
 CW-kaavion hahmottelu 13:45-14 Tauko 

14-14:30 Vaihe 2: Ongelman analysointi CW-
menetelmällä 
 QC-kuvaajan laatiminen 

 

Tauko 

14:30-
15:15 

Vaihe 2: Ongelman analysointi CW-
menetelmällä 
 CW-kaavion hahmottelu 
 QC-kuvaajan hahmottelu 

15:15-
15:30 

Yhteenveto päivän tuloksista ja 
seuraavasta päivästä sopiminen 

15:30-16  Yhteenveto päivän tuloksista ja 
seuraavasta päivästä sopiminen 

Kellonaika Suunnitelma Toteutunut 



Taulukko 2. Toisen tapaamisen suunniteltu ja toteutunut aikataulu. 
Kellonaika 2. päivä: 27.6.2012 SUUNNITELMA 1. päivä: 27.6.2012 TOTEUTUNUT 
8:30-8:45 
 
 

Tilaisuuden aloitus, yhteiset 
pelisäännöt ja tavoitteet 

 

8:45-9:15 Ongelman, USIT-viitekehyksen 
vaiheiden ja saavutettujen tulosten 
kertaus. 
 Kotitehtävien esittely 

Tilaisuuden aloitus, yhteiset 
pelisäännöt ja tavoitteet 

9:15-10 Ongelman, USIT-viitekehyksen 
vaiheiden ja saavutettujen tulosten 
kertaus 
 Edellisen tapaamisen tulokset: 

o CW-kaavio 
o QC-kuvaaja 

 Muut tulokset: 
o Ryhmän oma 

ratkaisunhakupuu 
o Vastaukset edelliskerran 

kysymyksiin 

10-10:30 Vaihe 2: Ongelman analysointi 
partikkelimenetelmällä  
 Partikkelimenetelmän esittely ja 

soveltaminen 
10:30-
11:30 

Vaihe 2: Ongelman analysointi ja/tai-
puukaaviolla 
 Ja/tai-puukaavion esittely ja 

soveltaminen (+ yhteneväisyydet 
ratkaisunhakupuuhun) 

11:30-
12:15 

Lounas  

12:15-
12:30 

Aamupäivän tulosten kertaaminen ja 
iltapäivän vaiheiden lyhyt esittely ja 
tavoitteet 

Lounas 

12:30-
13:15 
 

Vaihe 3: Ratkaisun kehittäminen 
 Ongelmanratkaisutekniikoiden 

esittely ja soveltaminen 

13:45-14 Tauko Edellisen kerran tulosten kertausta 

14-14:30 Vaihe 3: Ratkaisun kehittäminen 
 Ongelmanratkaisutekniikoiden 

soveltaminen jatkuu 
 40 innovatiivista periaatetta + 

kehityslait 

Vaihe 2: Ongelman analysointi 
partikkelimenetelmällä  
 Partikkelimenetelmän esittely ja 

soveltaminen 
14:30-
15:15 

Vaihe 2: Ongelman analysointi ja/tai-
puukaaviolla 
 Ja/tai-puukaavion esittely ja 

soveltaminen 
15:15-
15:30 

Yhteenveto päivän tuloksista Vaihe 3: Ratkaisun kehittäminen 
 Ongelmanratkaisutekniikoiden 

esittely ja soveltaminen:  
o Ainutlaatuisuus 
o Ulottuvuus 
o Jakaminen 

15:30-16  

16-16:30  Yhteenveto päivän tuloksista ja 
keskustelua USIT-viitekehyksestä 

 


