TODELLISTA TUOTEKEHITYSTÄ
Ideakilpailu yhteistyössä Prima Powerin kanssa.
Juha Hantula, VAMK, Inssiforum 2019 Vaasa, 28.3.2019
KONSEPTIKILPAILU

TUOTEKEHITYSPROJEKTI
Tuotekehitystä opiskellaan VAMKissa projektimuotoisesti. Opiskelijatiimit ideoivat ratkaisuja todellisiin
tuotekehityshaasteisiin ja kehittävät parhaat ideat konsepteiksi. Tuotekehitystä ohjaavat Prima Powerin mentorit,
jotka työskentelevät omassa työssään samojen aiheiden parissa. Parhaat konseptit palkitaan rahapalkinnoilla, joka
vielä lisää opiskelijoiden motivaatiota.

Tuoteohjelman
suunnittelu

Konseptisuunnittelu

Systeemisuunnittelu

Detaljisuunnittelu

Testaus ja
parannus

Tuotanto

Kilpailu on järjestetty nyt jo viisi kertaa, jokainen eri aiheilla ja vähän eri aikataululla. Päävaiheet ovat olleet:
• Vierailu tehtaalla, jossa on esitelty aiheet ja reunaehdot.
• Ensimmäinen ideointikierros, jonka perusteella jaetaan aiheet tiimeille.
• Audit 1, Leijonanluola, jossa tiimit esittävät parhaat ideansa mentoreille ja saavat palautetta.
• Audit 2, jossa esitetään parhaan idean pohjalta tehty konsepti.
• Kisan finaali, jossa esitellään kehitelty konsepti ja sen 3D-mallit. Tämän perusteella jaetaan palkinnot.
• Viimeistelyvaihe, jossa konsepti kehitetään toteuttamiskelpoiseksi suunnitelmaksi ja tehdään
valmistuspiirustukset sekä mahdollisesti 3D-tulosteita.
• Grande Finale eli saunailta, jossa annetaan ja saadaan palautetta.

KUVA 1. Tuotekehitysprojektissa keskitytään konseptisuunnitteluvaiheeseen.

Taulukossa alla on esitetty tuotekehitysprojektin vaiheet, sisällöt, tehtävät ja opiskelijoiden tuotokset viikoittain.
Aikataulu on suuntaa-antava ja vaihtelee vuosittain.

VAMK:n konetekniikan 3. vuoden opiskelijat tekivät jo
viidentenä vuonna peräkkäin ihan oikeaa tuotekehitystyötä yhdessä Prima Powerin tuotekehitysorganisaation
kanssa. Prima Power oli ennen nimeltään Finn-Power ja
kuuluu nykyään Prima Industrie S.p.A - konserniin Se
on yksi johtavia levytyökeskusten valmistajia maailmassa. Prima Powerin menestys perustuu voimakkaaseen
tuotekehitykseen ja uusiin innovaatioihin.
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KUVA 2. Nykyaikainen levytyökeskus on huipputekniikkaa
Yhteistyö sai alkunsa v. 2014 Prima Powerin Esko
Petäjän aloitteesta. Hän oli ollut toteuttamassa samankaltaisia kaikille opiskelijoille avoimia kilpailuja jo
aikaisemmin Vaasan yliopiston, Novian ja VAMKin
opiskelijoiden kanssa. Uutta tässä oli kokonaisen tuotekehityskurssin integroiminen osaksi vientiyrityksen
TK- toimintaa. Tuotekehitysprojekteissa on ollut tähän
mennessä mukana jo n. 160 opiskelijaa.
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KUVA 3. Projektien aiheet haetaan tehtaalta.

OIKEA PROJEKTITYÖ KIINNOSTAA JA MOTIVOI
Tuotekehityksen opiskelu luennolla ja keinotekoisia harjoitustöitä tekemällä ei oikein innosta opiskelijoita – eikä
opettajaa - pyrkimään suuriin innovaatioihin. Todellinen aihe oikealta teollisuusyritykseltä sitä vastoin motivoi
kumpiakin tekemään asiat pikkuisen paremmin.
Tuotekehityksen kurssia kohennettiin jo vuosina 2012 ja 2013 ottamalla eri yrityksiltä aiheita kehiteltäväksi.
Tuolloin saatiin jo huomattavaa parannusta motivaatioon. Ulkopuolinen tilaaja panee opiskelijan yrittämään aina
vähän enemmän. Oman tärkeän panoksensa kurssin kehittämiseen toivat myös muotoilukeskus MUOVAn
ammattilaiset. He kouluttivat opiskelijoita ideoimaan ja esittämään ideoitaan luonnoksina.
Prima Power- yhteistyö vei motivaatiota vielä ainakin yhden tason korkeammalle. Opiskelijoille ei vain heitetty
aiheita ilmaan, jotta he ottaisivat niistä koppia, vaan tuotekehityksen ammattilaiset ohjaavat tiimejä koko kurssin
ajan. Tällainen tiivis yhteistyö pistää yrittämään vielä yhden – tai kaksi – pykälää lisää ja boostaa kaikki opiskelijat
tekemään parhaansa. Esitystilaisuuteen ei vaan kehtaa mennä tyhjin käsin, vaan jotain pitää aina saada aikaiseksi.

TULOKSET
Tuotekehityskilpailun muodossa toteutettu opintojakso on ollut suuri menestys. Opiskelijat ovat saaneet ohjausta
tuotekehitystoimintaan suoraan alan ammattilaisilta. He ovat olleet joka vuosi hyvin motivoituneita ja sen takia
myös konkreettiset tulokset ovat olleet hyviä. Prima Powerin jakamat rahapalkinnot ovat osaltaan lisänneet
innostusta. Viime vuonna. voittajatiimi kuittasi työstään 2 000€.
Jokainen tehtävä on todellinen kehityskohde ja hyvät ratkaisut ovat siten arvokkaita myös yritykselle. Prima
Power on saanut uusia tuoreita näkökulmia tuotekehityshaasteisiinsa ja onpa muutama opiskelijoiden idea
poikinut ihan todellisia parannuksia tuotteisiin.
Myös oppilaitos hyötyy tällaisesta toiminnasta, kun opetus pysyy mukana alan kehityksessä. Opiskelijoiden ja
opettajan motivaatio paranee huomattavasti, kun ei tarvitse tehdä kuvitteellisia leikkiprojekteja, vaan todellista
tuotekehitystä todellisiin tuotteisiin.

Palaute
Grande Finalen saunaillassa saatu palaute on ollut hyvin positiivista, rehellistä ja rohkaisevaa. Mentoreiden
mielestä konkreettiset hyödyt sekä ratkaisut annettuihin haasteisiin ovat parantuneet vuosi vuodelta. Opiskelijat
ovat olleet todella tyytyväisiä siihen, että ovat saaneet tehdä töitä oikeiden ammattilaisten ohjauksessa ja he
kertovat oppineensa tosi paljon projektin aikana.
Hyvä palaute rohkaisee jatkamaan projekteja. Tämän vuoden kisa alkaa tammikuussa 2019 ja kestää huhtikuun
loppuun. Tuotekehityksen opiskelu oikeiden haasteiden, tuotteiden ja ammattilaisten kanssa on opettavaista ja
motivoivaa kaikille osallistujille. Yritys saa uusia ideoita ja opiskelijat parasta mahdollista oppia alan
asiantuntijoilta.

KUVA 4. Tuotekehitystyötä tehdään 3-4 hengen tiimeissä, tuloksia arvioidaan audit- tilaisuuksissa ja lopuksi
Grand Jury jakaa palkinnot.
Järjestelyt
Vuosina 2014 ja 2015 projekti kesti
koko lukuvuoden, vuosina 2016 ja 2017
kolme periodia ja keväällä 2019 se on
kahden periodin mittainen.
Aiheita ja haasteita on ollut vaihteleva
määrä 1-6 ja ovat liittyneet levytyökeskuksen mekaniikkaan, käytettävyyteen
ja turvallisuuteen.
Prima Powerin tuotekehityskisassa yhtiön tuotekehitysorganisaatiossa työskentelevillä mentoreilla on erityisen suuri
rooli. He tuntevat tuotteet, ovat olleet
mukana asettamassa tavoitteita ja osaavat ohjata tiimejä oikeaan suuntaan.
Mentorit käyttivät huomattavan paljon
työaikaa tiimien ohjaamiseen ja palautteen antamiseen.
Mentoreita on ollut ohjaamassa opiskelijaryhmien työtä vuosittain n. 4-6.

KUVA 6. Kaikki kunnon projektit päättyvät saunailtaan ja saunaillat usein uintireissuun.

KIITOKSET

KUVA 5. Tuotekehityskilpailun aiheet voivat liittyä myös koko
järjestelmään pelkän peruskoneen asemesta.

Kiitokset kaikille mukana olleille:
Prima Power - Kilpailun johto : Esko Petäjä, mentorit : Antti Ala_Prinkkilä, Jarno Hauhtonen, Janne Hylkinen,
Timo Jaakkola, Jussi Kosola, Tuomas Kuusela, Mikael Makarov, Marko Piirto, Tuomo Pollari, Jukka Savikangas
Muova - Satu Aaltonen, Janne Pekkala, Tommi Siljanmäki
Teksti - Juha Hantula
Valokuvat - Satu Aaltonen, Esko Petäjä, Juha Hantula
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