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TIIVISTELMÄ 

 

NCC:llä haluttiin selvittää uusien työnjohtajien perehdytystä tietojärjestel-

miin. Opinnäytetyössä käsitellään perehdyttämistä ja sen vaikutusta tuotan-

toon. Tutkielman tavoitteena oli luoda perehdytys paketti NCC:n tietojär-

jestelmistä uusille työnjohtajille. 

 

Opinnäytetyöhöni tutkin kirjallisuuslähteitä kirjastosta ja tutustumalla 

NCC:n sisäisiin tietojärjestelmiin. Opinnäytetyön aikana suoritan kyselyn 

uusille työnjohtajille heidän perehdytyskokemuksista tietojärjestelmiin. 

 

Tutkielman tuloksena syntyi uusi perehdytyspaketti NCC:n tietojärjestel-

miin. Saatiin myös uusinta tietoa perehdytyksen tilasta NCC:n työnjohta-

jille. 

 

Opinnäytetyötä tehdessä selvisi NCC:n jokapäiväisessä työskentelyssä käy-

tettävien tietojärjestelmien määrä. Tietojärjestelmiin perehdyttäminen tulisi 

järjestää jokaiselle uudelle työnjohtajalle. Tällöin saataisiin se paras oppi-

minen, hyöty ja oivallus tietojärjestelmien käyttöön työssä. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis was to examine the orientation of supervisors to 

information systems.  The thesis was commissioned by NCC. The thesis 

deals with orientation and its effect on production. The aim of the study was 

to create an orientation package of NCC's information systems for new su-

pervisors. 

 

Written publications of the field and NCC's internal information systems 

were studied. A questionnaire was carried out for new supervisors to find 

out their orientation experiences of information systems. 

 

As a result of the thesis a new orientation package of NCC's information 

systems was drawn up. Information was also obtained about the state of the 

orientation of NCC's site managers. 

 

This thesis showed the surprising number of information systems that are at 

the disposal of employees at NCC in their daily work. Introduction to infor-

mation systems should be developed in a clear orientation course training 

plan for each new supervisor. In this way supervisors would get the best 

learning, benefit and insight into information systems at work. 
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1 JOHDANTO 

Tässä työssä tulen käsittelemään uuden työnjohtajan perehdyttämistä 

NCC:n palvelukseen. Käsittelen perehdyttämisen tärkeyttä ja sen tehosta-

mista tapoja. Työn aikana suoritin myös kyselyn uusille työn johtajille. Toi-

mihenkilön perehdyttämistä tutkin kirjallisista lähteistä sekä NCC:n sisäi-

sistä tietojärjestelmistä. 

1.1 NCC 

NCC (Nordic Construction Company) on Pohjoismaiden johtavia rakennus- 

ja kiinteistökehitysyhtiöitä. NCC toimii Ruotsin, Suomen, Norjan ja Tans-

kan lisäksi Venäjällä, Baltiassa, Puolassa ja Saksassa. NCC:n myynti on 5,8 

miljardia euroa, ja se työllistää 17 500 henkilöä. NCC:n kotimarkkinat si-

jaitsevat Pohjoismaissa. NCC kehittää ja rakentaa asuntoja ja liikekiinteis-

töjä sekä rakentaa teollisuuslaitoksia, julkisia rakennuksia, maanteitä, maa- 

ja vesihuoltorakenteita muun tyyppisten infrastruktuurien lisäksi. NCC tar-

joaa myös rakentamisessa käytettäviä materiaaleja ja vastaa päällystys- ja 

tiepalveluista. NCC rakentaa ja kehittää tulevaisuuden työskentely-, asu-

mis- ja viestintäympäristöä vastuulliseen rakentamisen pohjalta, luoden si-

ten ihmisten ja ympäristön välistä kestävää vuorovaikutusta. 

 

NCC rakennus Suomessa on valtakunnallinen rakentaja, jonka toimiala on 

talonrakentaminen. Asuntorakennuttamisesta vastaa NCC Asuminen. Toi-

mitilojen kiinteistökehittämisestä vastaa NCC Property Development Oy. 

Rakentamistoiminnasta ja infratoiminnasta vastaa NCC Rakennus Oy. As-

faltti-, kiviainestoiminnasta vastaa NCC Roads Oy. NCC Rakennuksen ty-

täryhtiö toimii täyden palvelun suunnittelutoimisto Optiplan Oy.(Starnet. 

NCC Rakennus Oy esittely.) 

1.2 Taustat 

Työ liittyy NCC Rakennus Oy:n Pääkaupunkiseudun Talonrakentamisen 

toimialalla tehtävään perehdytykseen uusille työnjohtajille. Perehdytyk-

sessä tietojärjestelmiin on huomattu vaihtelua ja tiedon puutetta. Puutteelli-

sesta tiedosta tietojärjestelmiin huomattiin olevan tuotantoon heikentävää 

vaikutusta hidastamalla tietojärjestelmien käyttöä. Tämän johdosta on syn-

tynyt tarve lähteä kehittämään perehdytystä yhtenäisemmäksi NCC:n tieto-

järjestelmiin. 

 

Tullessani taloon kesätyönjohtoharjoittelijaksi huomasin oman perehdytyk-

seni yhteydessä, kuinka tietojärjestelmistä mainittiin niiden nimillä mutta ei 

niiden sisällöstä ja käytöstä. Omassa harjoittelussa tarvittavien tietojärjes-

telmien perehdytys ja tutustuminen jäi itseni harteille. Tietoa etsiessäni huo-

masin tietojärjestelmiä olevan NCC:llä yllättävän paljon. Etsiessäni tietoa 

näiden järjestelmien toiminnasta ja tarkoituksesta tietoa huomasin selkeän 

ja kootun tiedon puuttuvan. Koottu perehdytyspaketti tietojärjestelmistä 

olisi paikallaan NCC:n tietojärjestelmiin. 
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1.3 Tavoitteet 

Tavoitteena on myös luoda uusille työnjohtajille perehdytyspaketti NCC:n 

tietojärjestelmiin, jolla saadaan parannettua tiedon siirtymistä uusille työn-

johtajille. Opinnäytetyössä tutustun erilaisiin perehdytystapoihin ja millai-

nen perehdytyspaketti olisi hyvä perehtyessä NCC:n tietojärjestelmiin. Ta-

voitteena on myös kartoittaa nykyiset perehdytyskokemukset NCC:n tieto-

järjestelmiin uusilta työnjohtajilta. Tehokkaalla perehdytyksellä saadaan 

uusi työnjohtaja sopeutettua NCC:n toimintaan nopeasti. 

1.4 Opinnäytetyön suoritus 

Opinnäytetyössä kerättiin tietoa perehdytyksen kirjallisuuslähteistä sekä 

NCC:n omista tietojärjestelmistä. Tietoa kerätään myös haastattelemalla 

uusia ja vanhoja työnjohtajia. Kysely on valittu tutkimusmenetelmäksi, 

koska kyselyllä saadaan kerätty syventävää tietoa perehdytyksestä. Kysy-

myksillä kerätään myös tietoa kokemuksista ja odotuksista perehdytetyiltä 

työnjohtajilta. Kysely kohdennetaan työmaalla työskenteleviin työnjohta-

jiin. 

1.5 Rajaus 

Opinnäytetyössä käsittelen eri perehdytysmuodot ja kuinka perehdytys-

muodolla vaikutetaan oppimiseen. Opinnäytetyössä tullaan käsittelemään 

työnjohtajille oleellisia tietojärjestelmiä ja muita hänen työssään vastaan tu-

levia tietojärjestelmiä. Opinnäytetyössäni en käsittele perehdyttämisen seu-

rantaa ja perehdyttämistä tietojärjestelmien syventävään käyttöön. 

1.6 Opinnäytetyön tulokset 

Opinnäytetyön tuloksena on valmis perehdytyspaketti, jonka avulla uusi 

työnjohtaja kykenee tutustumaan NCC:n tietojärjestelmiin. Perehdytyspa-

ketti on mahdollisimman yksinkertainen, jotta sitä olisi mahdollisimman 

helppo käsitellä, ymmärtää ja omaksua. 

 

Itse perehdytyspaketti on tehty PowerPoint -pohjaan, joka jäsentää NCC:n 

tietojärjestelmät käyttäjälleen pääotsikoittain. Perehdytyspaketin käytetään 

linkkien kautta paketin sisällä. Perehdytyspaketilla saavutetaan tietojärjes-

telmien perustietämys ja ohjastaan järjestelmien syventävään koulutukseen. 

1.7 Raportin rakenne 

Raportti koostuu teoriaosuudesta, kyselyn toteutuksesta ja analyysistä ja pe-

rehdytyspaketin sisällöstä. Teoriaosuudessa käsitellään perehdytyksen eril-

leen ja niiden vaikutusta perehdytykseen. 

 

Kyselyssä käydään lävitse kyselyn lähtökohdat ja suoritustavan. Kysely 

kohdistuu NCC:n uusille työnjohtajille ja heidän kokemuksistaan perehdy-

tyksestä NCC:n tietojärjestelmistä. Kyselyssä saatujen tietojen pohjalta 
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käydään läpi vastaukset ja pohditaan kuinka perehdytystilannetta voidaan 

parantaa. 

 

Perehdytyspaketissa käydään lävitse perehdytyspaketin rakennetta, sisältöä 

ja toteutusta. Perehdytyspaketissa käsitellään myös eri tietojärjestelmien si-

sältöä ja käyttöä. 

2 PEREHDYTYS 

Perehdytyksellä saadaan uusi työntekijä nopeammin tuottavaksi yksilöksi 

organisaatioon. Organisaatioon hyvällä perehdytyksellä saadaan parannet-

tua kannattavuutta sekä organisaation strategia toteutumaan. (Eija Kjelin ja 

Pia-Christina Kuusisto 2003, 14.) 

 

NCC:llä seuraavista perehdytys tavoista pääasiassa käytetään behavioris-

tista perehdyttämistä. Tätä perehdytystä tapahtuu kun uusi henkilö tulee ta-

loon ja hänelle tehdään ”perinteinen” perehdytys. Toisena perehdytys ta-

pana tapahtuu konstruktiivista perehdytystä. Tällaista perehdytystä tapah-

tuu kun uudelle henkilölle annetaan uusi työkohde. 

 

Organisaation ja työtehtävien kasvaessa laajemmiksi perehdytyksestä tulee 

entistäkin tärkeämpää. Tällöin pelkkä työhön opastaminen ei riitä, kun uu-

den työntekijän tulee ymmärtää, miten organisaatiotoimi ja mikä sen ole-

massaoloon vaikuttaa. Perehdyttämisestä on tullut entistä laajempi ja moni-

muotoisempi. (Päivi Kupias ja Raija Peltola 2009, 13.) 

 

''Perehdyttäminen luo koko sen pohjan, jonka avulla tulokas suuntaa orga-

nisaatiossa, ja antaa myös sen tavoitteen ja vision, jota kohden hän pyrkii 

kulkemaan'' (Eija Kjelin ja Pia-Christina Kuusisto 2003, 14.) 

2.1 Perehdyttämisen tarve 

Uudelle työntekijälle perehdyttämisellä halutaan luoda vahva pohja monen-

laisista tiedoista ja taidoista. Tiedoilla hän saa pohjan oman työnsä aloitta-

miseen. Perehdyttämisen avulla työntekijä oppi tekemään työnsä kerralla 

oikein ja suorittamaan sen nopeasti. Hyvällä perehdyttämisellä savutetaan 

työntekijälle työhön positiivinen aloitus, joka luo hänelle motivaatiota jat-

kaa työssä sekä tukee työssä jaksamista. Perehdytyksellä työntekijä saa tie-

toa, jolla hän pystyy toimimaan työpaikallaan työtapaturmattomasti. 

 

Yritykselle perehdyttämisellä saavutetaan työntekijän tehokkaampi ja vir-

heettömämpi työnteko. Perehdyttämisellä työympäristöön saadaan työtapa-

turmia vähennettyä, jolloin säästytään työtapaturmista syntyviltä kustan-

nuksilta. Perehdytyksen positiivisella ensivaikutelmalla yrityksen työnte-

kijä vaihtuvuutta saadaan vähennettyä, työntekijä kokee itsensä saavan kan-

nustusta ja rohkaisua töiden alkuvaiheessa. Hyvällä motivaatiolla tuetaan 

töissä jaksamista, jolloin säästytään työntekijöiden sairauspoissaoloilta. 

Hyvällä perehdytyksellä laadulliseen työntekoon säästytään töiden uudel-

leen tekemisen kustannuksilta. Tietoturvallisuutta parannetaan siihen koh-

distetutta perehdyttämisellä ja käytös tapoihin tapahtuvalla ohjauksella, 
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jotta uusi työntekijä ei tietämättään kertoisi yrityksen sisäistä tietoa ulko-

puolisille. 

 

Yrityksen asiakkaille hyvä perehdytys näkyy asiakkaiden ja henkilökunnan 

kanssa käymisessä. Huonon perehdytyksen saaneen työntekijän asiakastoi-

minta voi kärsiä hänen tietämättömyydestään yrityksen toimintatavoista. 

Yrityksen mielikuva näkyy myös perehdytettävissä, kun he siirtyvät työpai-

kan ulkopuolelle ja kertovat kokemuksistaan ulkopuolisille henkilöille ja 

mahdollisille yrityksen asiakkaille. Perehdytyksellä turvataan myös asiak-

kaiden turvallisuutta, ehkäisemällä asiakkaille syntyviä uhkatekijöitä. (Pirjo 

Kangas ja Juha Hämäläinen 2010, 4-5.) 

2.2 Behavioristinen tekniikka 

Behavioristinen koulutus tavassa kouluttaja toimii tiedon antajana ja oppija 

on tiedon vastaan ottajana. Behavioristisesti suuntautunut kouluttaja ei 

yleensä ota huomioon oppijan yksilöllisyyttä ja aikaisempiin kokemuksiin 

vaan keskittyy suunnittelemaan ja oppimistavoitteiden tarkkaan määritte-

lyyn. Behaviorismin opissa halutaan myös jäsentää oppimista mitattavana 

tietoina, taitoina ja asenteina. Oppisuunnassa korostaa ulkoisia toimenpi-

teitä ja siitä seuraavaa oppimista, jota voidaan ulkoisesti havainnoida ja mi-

tata. Behavioristisesti suuntautunutta kouluttajaa kiinnostaa käyttäytymi-

sestä, lopputuloksesta ja niistä oppijan ulkoisia reaktioita, jotka seuraavat 

annettuja ärsykkeitä. Oppijantiedon muodostamiseen, tunteisiin, arvoihin, 

historiaan ja ymmärrykseen ei juurikaan kiinnitetä huomiota. Tällöin puhu-

taan enemmän kouluttamisesta kuin oppimisesta. 

 

Behavioristinen näkemys rajaa oppimistapahtumaan hyvin kapeaksi ja var-

sin mekaaniseksi ja yksinkertaisen näkemyksen ihmisestä. Organisaation 

erilaiset kannustus- seuranta- ja sanktiojärjestelmät ovat selviä behavioris-

tisen järjestelmän tuotoksia, jolloin ulkoisilla ärsykkeillä pyritään vaikutta-

maan yksilöiden käyttäytymiseen ja sen tulosten mittaaminen on keskei-

sessä asemassa. Behavioristisessa perehdyttämisessä uudelle työntekijälle 

esitellään yritys ja sen toimintatavat mallikkaasti, mutta itse tulokkaaseen 

tai hänen kokemuksiin ei kiinnitetä huomiota. (Eija Kjelin ja Pia-Christina 

Kuusisto 2003, 40 – 41.) 

 

Perehdyttämisen pelikentällä -kirjassa mainittu malliperehdyttäminen on 

lähellä behavioristista perehdyttämistä, jossa perehdyttäminen on standar-

doitu massatuotannon suuntaan ja on haluttu yhtenäistää perehdytysproses-

sia sekä tehostaa tai auttaa yksittäisiä perehdyttäjiä järjestämään perehdyt-

tämisen kenttää. Tällöin luodaan erilaisia toimintamalleja ja mallisuunnitel-

mia perehdyttämisen tueksi. Siksi tätä perehdytystapa kutsutaan mallipe-

rehdyttämiseksi. 

 

malliperehdytys sisältää selkeän työn- ja vastuunjaon määritelmät sekä tar-

peellisten perehdytysapuvälineiden ja materiaalin keskitetty tuottaminen 

organisaation sisäisestä verkosta. Keskitetysti tuotettu materiaali voi olla 

perehdytysohjelmat, perehdyttäjienmuistilistat, tulokasoppaat ja yhteiset 

minimivaatimukset.( Päivi Kauias ja Raija Peltola 2009, 37- 38.)  
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2.3 Kognitiivinen tekniikka 

Kognitiivinen oppimisnäkemys keskittyy puolestaan kognitiivisten toimin-

tojen, kuten muistin ja ajattelun keskeiseen toimintaan perehdytyksessä. 

Kognitiivisesti suuntautunut henkilö on kiinnostunut siitä, miten henkilö 

havaitsee ja oivaltaa asioita, kuinka opittu asia on ymmärretty ja miten 

muun muassa kieli vaikuttaa oppimiseen. Tällöin oppijaa käsitellään itse-

näisenä toimijana. 

 

Perehdyttämisessä kognitiivinen ajattelu näkyy tietoaineksen ja oppijan 

ajattelumallin korostamisena. Kognitiivisesti orientoitunut perehdyttäjä 

pyrkii luomaan oppijalle aluksi kokonaisnäkemyksen organisaation toimin-

nasta, jotta oppija pystyy käsittelemään yksityiskohtia tämän orientaatiope-

rustan avulla. (Eija Kjelin ja Pia-Christina Kuusisto 2003, 41.) 

2.4 Humanistinen tekniikka 

Humanistinen suuntaus korostaa yksilön ja oppimisen kokemuksellista 

merkitystä perehdytystilanteessa. Sellaiset käsitteet kuin yksilön motivaa-

tio, tarpeet ja arvot tai esimerkiksi itsetuntemus kuuluvat humanistiseen sa-

nastoon. Humanismissa korostetaan myös ihmisen ainutlaatuisuutta ja ko-

kemuksen merkitystä oppimisessa. 

 

Työelämän oppimisessa painotetaan kokemuksista oppimista. Usein tode-

taan koulutuksen antavan pohjan, mutta työkokemuksen myötä ammatin sa-

lat opitaan ja kehitytään todelliseksi ammattilaiseksi vasta ammatissa toi-

miessa. Se että tulokas jätetään yksin tekemään työtään, ei ole kuitenkaan 

vielä kokemuksellista oppimista. Pelkällä kokemuksella ei saavuteta välttä-

mättä hyvää oppimista, vaan tarvitaan kokemuksen ymmärtämistä, jäsentä-

mistä ja hyödyntämistä. 

 

Tunnetumpia kokemuksesta oppimisen malleja on Kolbin kokemuksen op-

pimisen sykli, jossa käytännön kokemusta seuraa asioiden tarkastelu ja jä-

sentäminen ja uutta ajatusmallia testataan uudelleen käytännössä, jolloin 

muodostuu jälleen uusi kokemus, jota voidaan tarkastella ja josta voidaan 

oppia. Näin saavutetaan jatkuvasti syventävä oppimisen kehä (kuva1). 

 

Perehdyttämisessä kokemuksellisen oppimisen suosiminen ilmenee run-

saana työssä oppimisena. humanistisesti suuntautunut perehdyttäjä on myös 

kiinnostunut tulokkaan aikaisemmista kokemuksista ja kohtelee tulokasta 

yksilöllisesti. (Eija Kjelin ja Pia-Christina Kuusisto 2003, 41- 42.) 
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Kuva 1. Kolbin kehä (Eija Kjelin ja Pia-Christina Kuusisto 2003, 42.) 

2.5 Konstruktiivinen tekniikka 

Konstruktiivinen oppinäkemys on systeemien näkökulma, jossa painotetaan 

omakohtaista todellisuutta ja kokemuksia, oppijan aktiivisuutta ja myös 

vuorovaikutusta. Tässä oppimisprosessissa tieto ei siirry vaan oppia kon-

struktio sen itse. Hän valitsee ja tulkitsee annetun informaation ja jäsentää 

sen oman aiemman tietämyksen pohjalta ja kokoaa kokemustensa perus-

teella kuvan siitä maailmasta, jossa hän elää sekä omasta itsestään tämän 

maailman osana. Tämä konstruktointi eli oppimisprosessi on sidoksissa 

aina siihen tilanteeseen ja kulttuuriin, jossa se tapahtuu, ja se kiinnittyy aina 

sosiaalisiin vuorovaikutustapaprosesseihin ja näiden välillä syntyneisiin 

merkitysrakenteisiin. 

 

Tietoa käsitellessä näin henkilökohtaisesti, subjektiivisesti ja tilannekohtai-

sesti, näkyy se perehdyttämisessä perehdytettävän henkilön yksilöllisessä 

lähtökohdassa ja henkilökohtaisen taustan vaikutuksena perehdytystilantee-

seen. Tulokkaalla on suuri oma vastuu oppimisesta, mutta hän saa ympäril-

tään tukea ja mahdollisuuksia uusien tietokokonaisuuksien jäsentämiseen ja 

mietintään. Konstruktiiviseen perehdyttämiseen suuntautuessa huomiota 

kiinnitetään enemmän kokonaisuuksiin ja asioiden välisiin suhteisiin, kuin 

yksityiskohtien opetteluun. (Eija Kjelin ja Pia-Christina Kuusisto 2003, 43- 

44.) 

3 TUOTANNON OHJAUS 

Perehdytyksellä tietojärjestelmiin parannetaan tuotannossa tapahtuvaa jo-

kapäiväistä toimintaa, jolloin tehostetaan hankkeessa tapahtuvaa ohjausta. 

Tietojärjestelmien hallitsemisella työturvallisuudesta saadaan parhain tieto 



Uuden työnjohtajan perehdyttäminen 

 

 

7 

työn turvalliseen suorittamiseen. Aikataulujen hahmottaminen ja hallin-

nointi helpottuu, kun niihin liittyvät tietojärjestelmät ovat hallinnassa. Työ-

mailla tehtävien laatu paranee, kun tiedetään mitä NCC:n järjestelmistä löy-

tyvän tiedon vaatimukset ovat. Talouden tietojärjestelmien tehokas omak-

suminen pienentää niihin käytettyä työaikaa, mikä lisää työmaalla tapahtu-

van seurannan määrää. Henkilöstötietojärjestelmien hallinnalla parannetaan 

työvoiman työtehtäviä ja työn liikkuvuutta. 

3.1 Työturvallisuus 

Työturvallisuutta tukevia tietojärjestelmiä NCC:llä ovat Pro3, TAVA ja 

TR-mittari. Järjestelmien avulla hallitaan ja mitataan rakennustyömaiden 

työturvallisuutta. Järjestelmien mukaisella toimimalla varmistetaan töiden 

turvallinen suorittaminen.  

 

Pro3 -järjestelmästä löytyy työmaalla työturvallisuutta sitovat ja tukevat 

asiakirjat. Järjestelmästä löytyy dokumenttipohjat ja ohjeet turvallisen työn-

teon suunnitelmien tekoon. Järjestelmästä löytyy myös työturvallisuuden. 

Toteuttamista koskevat ohjeet ja suunnitelmapohjat. 

 

Tapahtuneista työtapaturmista tehdään selonteko TAVA -järjestelmään. 

Selvitysten pohjalta pystytään ehkäisemään tulevia työtapaturmia. Tapah-

tuneista tapaturmista kootaan tapaturmataajuutta, joka kertoo tapahtuneiden 

tapaturmien määrän vuoden aikana. 

 

TR-mittarin avulla valvotaan ja ylläpidetään työmaiden työturvallisuutta. 

TR-mittaukseen osallistuminen kuuluu osana NCC:n perehdyttämistä. Työ-

maalla tehtävien TR-mittausten tuloksia kirjataan TR-mittarijärjestelmään, 

josta saadaan työmaan tulokset jaettua koko konsernin kesken ja vertailtua 

tuloksia 

3.2 Aika 

Työmaiden ajanhallintaa tukevia järjestelmiä NCC:llä ovat Pro3 ja aikatau-

lusuunnitteluohjelmat.  

 

Pro3 -järjestelmästä löytyy tuotantoa koskevien aikataulujen suunnitteluun 

rakenteet ja ohjeet. Järjestelmään lisätään projektin edetessä työmaalla käy-

tettävät aikataulut yleisaikataulusta viikkosuunnitteluun. 
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Kuva 2. Aikataulun laatiminen NCC:llä (Pro3) 

 

Aikataulu -ohjelmiin kuuluu Planet- ja Control -ohjelmat. Ohjelmilla työs-

tetään työmaiden käyttämät aikataulut. 

3.3 Laatu 

Työmaiden laaturakentamista tukevia järjestelmiä ovat Pro3 ja Starsites.  

 

Pro3 -järjestelmästä löytyvät työjärjestys laadunvarmistamisen etenemiseen 

töiden suunnittelusta töiden loppuun saattamiseen. Järjestelmästä löytyvät 

myös laadunvarmistamista sitovat ja tukevat dokumentit. Projektin laatua 

ohjataan laadunvarmistusmatriisilla, jossa määritetään kohteen töitä koske-

vien laatuasiakirjojen täyttövaatimukset. 

 

Starsites järjestelmästä löytyvät laaduntarkistus -dokumenttien valmiita 

pohjia erilaisista tehtävistä. Järjestelmässä löytyy mm. malliasennus ja koh-

teen vastaanotto -dokumentit. 

3.4 Talous 

Työmaiden taloutta tukevia järjestelmiä ovat Pro3, Hansu, Osku, Rondo ja 

CoolPro. Järjestelmillä ohjataan ja ylläpidetään NCC:n hankintoja ja kuluja. 
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Pro3 -järjestelmästä löytyy toimintaohjeet ja tavat projektissa. Järjestel-

mään tallennetaan projektin urakkasopimukset projektiraportit ja työmaa-

kustannus -ennusteet, 

 

Hansu toimii projektien hankintojen hankinta -järjestelmänä. Hansuun teh-

dään hankintasuunnitelma, joka on projektin hankintojen suunnittelun ja 

ohjauksen väline. Työmaa toimittaa lähtötiedot hankinnalle hankintakoko-

naisuuksien sisällön määrittelyksi. Hankinta -suunnitelman laaditaan ennen 

projektin alkua ja sitä päivitetään työn edetessä. Hankintasuunnitelman alle 

on koottu tärkeimmät hankintakokonaisuudet. 

 

Osku toimii työmaiden osto -järjestelmänä. Järjestelmään on listattuna 

kaikki NCC:n kanssa toimitussopimuksen tehneiden toimittajien tuotteet. 

Järjestelmällä saadaan ostotilanteessa kohdistettua kulut suoraan litteroille, 

joita hankinta koskee. Tällöin saadaan tehostettua työmaiden talouden seu-

rantaa. 

 

Rondo toimii työmaiden laskuntarkastus -järjestelmänä. Järjestelmään saa-

puvat laskut asia tarkastetaan. Asiatarkastus tapahtuu vertaamalla laskun si-

sältöä tehtyihin sopimuksiin, tilauksiin, kuormakirjoihin ja mittauspöytäkir-

joihin. Laskut kohdistetaan tavoitelitteroiden kustannuslajien mukaisesti. 

 

CooPro on NCC:n projektijärjestelmä, jossa ylläpidetään projektien tavoi-

tearvioita ja projektienaikaista ennustusta. Järjestelmässä tehtävän talouden 

ennustaminen ohjaa ja tukee projektin talouden seurantaa.  

3.5 Henkilöstö 

Työmaiden henkilöstöohjausta tukevia järjestelmiä NCC:llä ovat Pro3, 

Timma, TEM ja Populus. Järjestelmät sisältävät henkilöstön ohjaus-, 

palkka-, kulu- ja toimenkuvatietoja. 

 

Pro3 -järjestelmästä löytyvät asiakirjat ohjaamaan työntekijöitä työmaalla. 

Järjestelmästä löytyy mm. työntekijöiden perehdytyslomakkeet ja tulityölu-

vat. Pro3 -järjestelmässä ylläpidetään tietokantaa työmaalla työskentele-

vistä henkilöistä. 

 

Timma -järjestelmällä ohjataan työmaan työntekijöiden tunti- ja urakkapal-

kan kirjanpitoa. Järjestelmään syötetyt tunnit kohdistetaan oikeille litte-

roille, jotta niille syntyviä kuluja voidaan seurata. Järjestelmällä tuetaan 

työmaiden tehtyjen töiden kulujen seurantaa. 

 

Tem -järjestelmällä ohjataan työmaiden kulukorvauksia. Järjestelmään syö-

tetään matka- ja ruokailukulut. Kohdistetaan työmaan ja kululitteran mu-

kaan oikealle kohdalle. Järjestelmä tukee työmaiden kulukorvausten seu-

rantaa ja yhdenmukaistaa kulukorvaustapaa. 

 

Populus järjestelmä listaa kaikki NCC:n työntekijät. Järjestelmällä pidetään 

yllä työntekijöiden toimenkuvaa ja yhteystietoja. Järjestelmä tukee työ-

maalla henkilöstön yhteystietojen saantia ja aikaisempien työiden koke-

musta. 
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4 KYSELY 

4.1 Kyselynmenetelmät ja kyselyn toteutus 

Tutkimus suoritettiin kyselynä, jotta saadaan tuoreinta tietoa perehdytysko-

kemuksista uusilta työnjohtajilta. Kysely toteutettiin 15.3.2013 sähköpostin 

välityksellä kahdeksalle työnjohtajalle. Heistä viisi vastasi kyselyyn. Hen-

kilöt valittiin kyselyyn työnkuvan ja taloontulon ajankohdan mukaan.  

 

Kyselyn tavoitteena oli selvittää perehdyttämisessä saatujen tietojen laa-

juutta ja saatavuutta. Kyselyyn osallistuneet henkilöt olivat rakennustyö-

maalle työnjohtoon suuntautuneita henkilöitä, joiden työura on vasta aluil-

laan. Näin mahdollistettiin tuoreimman tiedonsaantia henkilöiltä, joille tut-

kimuksen tieto olisi tärkeintä. Kysely toteutettiin avoimilla kysymyksillä, 

ilman vasatausvaihtoehtoja, mutta kaikille samoja. Kyselyn täyttötapa oli 

vapaa, mutta palautus tapahtui sähköpostin välityksellä. 

4.2 Kysymykset 

Kysely koostui kymmenestä kysymyksestä, jotka jaoin seuraavasti. Saitko 

riittävästi perehdytystä tietojärjestelmistä? Saitko tukea puutteelliseen tie-

toon? Vaikuttiko tiedonpuute tietojärjestelmien omaksumiseen? Olisiko pe-

rehdytyspaketti tarpeellinen tietojärjestelmien omaksumisessa? Kyselyssä 

myös kartoitettiin millaisessa muodossa perehdytyspaketin tulisi olla. (Liite 

1) 

 

Kyselyllä kartoitettiin henkilöiden kokemuksia taloon tullessa saadusta pe-

rehdytyksestä tietojärjestelmiin ja tiedon saatavuutta. Kyselyssä selvitettiin 

perehdytettäviltä oliko perehdytys joiltain osin puutteellista.  Näin saatiin 

pohjatietoa perehdytyskokemuksista uusilta työnjohtajilta. Kysymyksillä 

kartoitettiin nykyistä perehdyttämisen tilaa tietojärjestelmiin työmailla. 

 

Perehdytyspaketin tarpeellisuuden selvittämiseksi työnjohtajilta kysyttiin 

olisivatko he käyttäneet sitä, jos olisi ollut siihen mahdollisuus. Perehdytys-

paketin muoto selvitettiin kysymällä millaisessa muodossa tulisi perehdy-

tyspaketin olla. Perehdytyspaketin käytön selvittämiseksi kysyttiin käyttäi-

sittekö itse määriteltyä perehdytyspakettia 

4.3 Kyselyjen analyysi 

Kyselyn luonteesta riippuen vastaukset saattoivat vaihdella vastaajien vä-

lillä yllättävän paljon. Tähän vaikutti osaltaan kysymysten avonaisuus, jol-

loin vastaukset olivat hyvin erilaisia. Vastauksista saatiin hyödyllistä tietoa 

tutkielman loppuun saattamiseksi. Seuraavaksi on eritelty eri kysymyksiin 

saadut vastaukset, sekä niiden analyysi koskien tutkielmaa. Kyselyyn osal-

listui seitsemän henkilöä, joista viisi vastasi kyselyyn. 



Uuden työnjohtajan perehdyttäminen 

 

 

11 

4.3.1 Perehdyttäminen 

Perehdytyskokemuksiin vastattiin melko yhteneväisesti. Tietojärjestelmiin 

perehdyttäminen on monen kyselyyn vastaajan mukaan ollut melko sup-

pea. Vastaajista viisi oli saanut perehdytysmateriaalin tutustuttavaksi ja 

sen lisäksi saanut ohjausta tietojärjestelmien käytöstä. Viisi vastaajista 

myös kertoi perehdytyksen tietojärjestelmiin tulleen epävirallisesti ajan 

kuluessa samalla työmaalla työskenteleviltä työkavereilta. Kaikki vastaajat 

saivat jonkin muotoista perehdytystä tietojärjestelmien käytöstä, mutta 

suurin tieto tuli työtovereilta pulmien ilmetessä käytön yhteydessä. 

 

Kysyttäessä mistä vastaajat olisi halunnut lisätietoa perehdytyksen ja eri-

tyisesti perehdytyksen jälkeisenä aikana tietojärjestelmistä, yksi vastaajaa 

ei kaivannut ollenkaan lisätietoja. Asioita, joita kaivattiin kerrottavaksi pe-

rehdytyksen aikana, olivat (Liite 1): 

 Hansu 

 Rondo 

 Tietokone käyttö opastusta 

4.3.2 Perehdytyspaketti 

Perehdytyspaketin tarpeellisuudesta neljä vastaajista oli sen kannalla. Pe-

rehdytyspaketin käytön kannalla oli neljä vastaajista. Kaksi vastaajista läh-

tisi kehittämään perehdytys enemmän henkilökohtaisempaan perehdytyk-

seen. Tietojärjestelmien syventävää perehtymistä tulisi parantaa kahden 

vastaajan mielestä ja pinnallinen käsittely riittäisi kolmelle vastaajalle. Pe-

rehdytyspaketin esitysmuodosta ei vastaajien kesken tullut yhden mukaista 

vastausta. Perehdytyspaketin muodosta suosituin oli paperiversio kahden 

vastaajan mukaan. Perehdytyspaketin tarjoamasta tiedosta oppimisen tehos-

tamisessa vastaajien kesken uskottiin olevan siitä apua. Perehdytyksen ku-

lun seurannasta ei yhden mukaista vastausta tullut. Hyvänä ehdotuksena oli, 

että tehokkaalla koulutuksella saavutettaisiin paras lopputulos. (Liite 1) 

4.3.3 Yhteenveto kyselystä 

Kyselyyn osallistui 8 henkilöä, jotka olivat uusia työnjohtajia NCC:llä. Pe-

rehdytys pääasiassa NCC:llä oli hoidettu järjestelmien osalta hyvin heikosti. 

Vastaajat olivat kokeneet tietojärjestelmien perehdyttämisen kehittämisen 

hyväksi edistykseksi. 

 

Perehdytys tilanteessa kaiken kaikkiaan tarvittiin paremmin tietoa tietojär-

jestelmistä. Järjestelmiin tutustumisen ohelle kaivataan tietopakettia tieto-

järjestelmistä. 

 

Perehdytyspaketista haluttiin selkeä kuonaisuus, joka tukisi tietojärjestel-

mien oppimista. Perehdytyspakettia korvaavaksi toimeksi ehdotettiin työ-

maalla käytävää vieriopetusta. Vastaajille tiedon saatavuus oli kaikkein tär-

keintä tietojärjestelmiin tutustuessa. 
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5 PEREHDYTYS PAKETTI 

Perehdytyspaketin päätin tehdä PowerPoint pohjaan, koska se mahdollistaa 

helpon käytön ja hyperlinkkien käytön NCC:n sisäisiin tietojärjestelmiin. 

Perehdytyspaketin muoto mahdollistaa sen käytön jokaisella tietokoneella, 

Perehdytyspaketin tietojen päivittäminen on myös kätevää tästä syystä. Ky-

selyn tehtyäni sain lisätietoa, että juuri tällaiselle perehdytyspaketille tieto-

järjestelmistä olisi tarvetta (Liite 1). 

 

Perehdytyspaketin tietojärjestelmistä haluttiin koota uusille työnjohtajille 

tärkeimpiä tietojärjestelmiä. Perehdytyspaketissa käsitellään millaisia tieto-

järjestelmiä on käytössä. Perehdytyspaketissa käsitellään myös mitä kysei-

sillä tietojärjestelmillä tehdään. Perehdytyspaketissa käydään myös läpi 

mistä käyttäjä saisi lisätietoa kyseisestä tietojärjestelmästä. 

 

Perehdytyspakettiin on jaettu tietojärjestelmät pääkohdittain niiden toimin-

tatarkoituksen mukaisesti. Toimintajärjestelmistä on NCC:n toimintoja ku-

vaavia tietojärjestelmiä, joiden mukaan NCC toimii ja rakentaa. Talouden-

hallintajärjestelmistä löytyy NCC:n taloutta ohjaavat järjestelmät. Hankin-

tajärjestelmissä käsitellään NCC:n käyttämiä hankinta- ja osto -järjestelmiä. 

Työturvallisuuden hallintajärjestelmissä käsitellään työturvallisuuden mit-

tausjärjestelmiä. Yhteisissä järjestelmissä käsitellään järjestelmiä joita 

kaikki NCC:n työn tekijät käyttävät työskentelyn ohella. Asiakas- ja palaute 

-järjestelmissä käsitellään NCC:n asiakkaiden ja projektien palautetieto -

järjestelmiä.(Liite 2) 

5.1 Toimintajärjestelmät 

Pro3 on toimintajärjestelmä käyttöliittymä ja toimii projektin asiakirjojen 

tallennus, muokkaus ja sähköisenä arkistointipaikkana koko projektin ai-

kana. Toimintajärjestelmään on kuvattu ydinliiketoiminta prosessit ja nii-

den kautta projekti henkilöstö voi käyttää toimintajärjestelmän lomakkeita 

ja linkkejä projektin asiakirjojen luomiseen ja muun projektin aikaisten do-

kumenttien tallennus paikkana. Projektien sivuilla on omat tallennuspaikat 

valokuville, piirustuksille ja projektin tiedoille. 

 

Pro3:n välityksellä on mahdollista käyttää eri projektien dokumentaatiota 

hyödyntää malleina ja tiedonlähteenä uusissa projekteissa, sekä hakea van-

hojen projektien tietoja. 

 

Rakennustieto eli NCC:n yhteisessä käytössä olevan tiedon koonti paikka. 

Tietojärjestelmästä löytyy seuraavaa tietoa. Rakentamisesta löytyy sen ra-

kentamisosista sekä rakennushankkeen tehtävistä ja tuotetietoa. Projekteista 

löytyy projektit ja niihin liittyvät tiedot henkilöistä, asiakkaista ja toimitta-

jista. Henkilöistä löytyy yhteystietoja sekä tietoa heidän osallisuudessa eri 

projekteihin ja yrityksiin. Yrityksistä löytyy tietoja toimittajista ja asiak-

kaina olleista yrityksistä sekä mihin projekteihin ovat osallistuneet. Järjes-

telmistä löytyy tietoa NCC:llä käytössä olevista järjestelmistä. 

 



Uuden työnjohtajan perehdyttäminen 

 

 

13 

RT-kortit on NCC:n sisäiseen käyttöön mm. RATU, RT-kortti, SIT-net, 

LVI-net ja Infra-net tietokanta. Tietokannasta löytyy RATU eli rakennus-

tuotannon työjärjestys ja aikataulutietoa työmaille. RT-korteista eli raken-

nustietokoreista löytyy tietoa erilaisten rakennustöiden suorittamisesta ja 

työturvallisuudesta. SIT-net eli sisustusnetti, joka sisältää sisustukseen hyö-

dyllisiä ohjeita, piirustuksia ja malleja. LVI-net eli lämpö, vesi ja ilmanetti, 

josta löytyy lvi-töiden työ- ja työturvallisuusohjeita. Infra-net sisältää infra 

-rakentamiseen työ- ja työturvallisuusohjeita. 

 

5.2 Tuotanto- ja laskentajärjestelmät 

CoolPro on projektijärjestelmän käyttöliittymä, jolla ylläpidetään tietoja 

projektien taloudesta. Järjestelmässä on tiedot mm. projektien budjeteista, 

tavoitteista ja ennusteista. Kaikki projektien taloudellinen raportointi poh-

jautuu järjestelmässä oleviin tietoihin. Projektin lisä- ja muutostöiden talou-

denhallinta on yksi CoolPro:n keskeisistä osista. 

 

Projektiraportti -järjestelmään kootaan projektin taloudellinen lopputilanne 

ja käydään läpi eri työvaiheiden kulut ja kustannukset. Projektiraportoinnin 

tavoitteena on helpottaa suurien työmaamäärien kustannusten hahmotta-

mista ja selkeyttää todellisten kustannusten arviointia tulevissa rakennus-

kohteissa.  

 

Rondo on NCC:n käyttämä ostoreskontra -ohjelma, jossa hyväksytään os-

tolaskut sekä kohdistetaan kulut oikeille litteroille. Järjestelmä toimii pää-

asiassa sähköisessä muodossa, jolloin tuntityö -paperit ja muut laskun liit-

teet saapuvat skannattuina järjestelmään. Laskujen hyväksynnässä käyte-

tään käsittelykierros -periaatetta, jossa on vähintään kaksi käsittelijää. Kä-

sittelijöitä ovat tavallisesti asiatarkastaja ja hyväksyjä. Omia laskuja ei voi 

järjestelmässä hyväksyä. 

5.3 Hankintajärjestelmät 

Hansu on NCC:n hankintajärjestelmän. Hansun avulla suunnitellaan ja to-

teutetaan NCC:n hankinnat. Kaikki tiedot pohjautuvat tehtyihin tarjous-

pyyntöihin ja tilauksiin, jotka ovat haettavissa uusien hankintojen pohjatie-

doksi. Hankintajärjestelmä sisältää hankintojen suunnittelun, projektikoh-

taisten hankintojen toteutuksen, tilausten tekemisen, rekisterit (toimittajat, 

nimikkeet, projektit, henkilöt, kausisopimukset, vakuudet ja reklamaatiot), 

volyymiraportit sekä kaikki järjestelmässä tehdyt ja sinne tallennetut doku-

mentit. Hansuun on myös rakennettu liittymät NCC:n projektihallinta- ja 

talousjärjestelmiin. 

 

Osku on työmaiden pääasiallinen tarvikkeiden ja materiaalien ostojärjes-

telmä. Ostojärjestelmällä pyritään rajoittamaan työmaan tilaustavaroiden 

kuluja. Järjestelmästä löytyy useimpien toimittajien tuotteet. Ostojärjestel-

mässä pääsee selaamaan tuotteita ja vertaamaan niitä toisiinsa. Listatut tuot-

teet ovat hinnoiteltu kausisopimusten hinnaston mukaisesti, jolloin saadaan 
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mahdollisimman alhainen hinta sovittua. Valitut tuotteet lisätään ostosko-

riin tilausta varten. Tilaus lähtee sähköisesti toimittajalle, jonka pohjalta toi-

mittaja toimittaa tuotteet työmaalle.   

 

Luottotietopankki sisältää NCC:n kanssa toimijoiden luottotiedot. NCC:llä 

on sopimus Dun & Bradstreet (D&B) luottoluokitusyrityksen kanssa. Ra-

ting-luokitukseen perustuvalla tiedolla voidaan arvioida onko yrityksellä 

(asiakas, aliurakoitsija tai materiaalitoimittaja) taloudelliset edellytykset 

suoriutua yhteistyöstä NCC:n kanssa.  

 

Toimittajan tekninen ja laadullinen suorituskyky on varmistettava aina so-

pimuskohtaisesti 

 

Luottoluokitukset: 

• AAA - AA Luottotietoja ei tarvitse tutkia 

• A Luottotiedot on tutkittava, jos urakointi kuuluu määräävään työvai-

heeseen 

• AN uusi yritys ei luottotietoja saatavilla. Omistajan luottotiedot on sel-

vitettävä 

• B Luottotiedot tulee tarkastaa ja yrityksestä on tehtävä riskikartoitus 

• C Luottotiedot tulee tarkastaa ja yrityksestä on tehtävä riskikartoitus. 

Lisäksi on pyydettävä lupa hankintapäälliköltä 

 

Mikäli sopimussuhde yritykseen voidaan katsoa vakiintuneiksi, tilaajan ei 

tarvitse hankkia vero- ja eläkepapereiden lisäksi muita tilaajavastuulain mu-

kaisia selvityksiä, ellei ole syytä epäillä yrityksen laiminlyövän velvoittei-

taan.  

 

Kriteereinä yrityksen luokittelemiseen vakiintuneeksi ovat:  

1. Yritys valvonnassa vähintään 3 vuoden ajan  

2. Yrityksen luottoluokka A, AA tai AAA  

3. Yrityksellä vähintään 3kpl sopimuksia joiden yhteysarvo on yli 

17000€  

4. Yrityksellä ei 3 vuoden sisällä häiriömerkintöjä tapahtumissa  

5.4 Työturvallisuuden hallintajärjestelmät 

TAVA on tapaturma ja vaaratilanteiden raportointijärjestelmä. Järjestel-

mään listataan tapaturman syy ja seuraus. Tapaturmasta pohditaan myös 

miten se tullaan estämään tulevaisuudessa. Työnjohtaja tallentaa kaikki työ-

maalla tapahtuvat työtapaturmat ja työntekijöiden tekemät työturvallisuus-

havainnot. Pienet tapaturmat tallennetaan vaaratilanteena tai turvallisuusha-

vaintona, tapauksesta riippuen. 

 

TR-mittausjärjestelmän avulla seurataan työmaiden TR-mittausten tuloksia 

ja arkistoidaan tuloksia. Järjestelmässä listataan kaikki NCC:n työmaat 

käynnissä ja päättyneet työmaat. Järjestelmään kirjataan työmaanumero ja 

mittausajankohta, minkä jälkeen kirjataan oikein ja väärin merkinnät kus-

takin kohdasta. Tulosten lisäksi lisätään virheille vastuullinen korjaushen-

kilö ja kirjataan koska korjaus on suoritettu. 
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5.5 Yhteiset järjestelmät 

Timma on NCC:n käyttämä tuntikorttijärjestelmä, joka toimii koko konser-

nin tasolla. Järjestelmässä ylläpidetään tietoa työntekijöiden tehdyistä työ-

tunneista, tehdyistä töistä, poissaoloista ja kertyneistä lomapäivistä. Tim-

maan kirjatut tunnit hyväksytään yksi yli perusteella. 

 

Työnjohtajat kirjaavat järjestelmään työntekijöiden tekemät työ tunnit. Työ-

tunnit litteroidaan tehdyn työn mukaisesti. Litteroinnissa käytetään työ-

maalla käytössä olevia litteroita. Työntekijälle tulleet poissaolot ja koulu-

tukset kirjataan myös järjestelmään. Työntekijöiden timma -tunnit hyväk-

sytään viikoittain. Työntekijöiden tunnit hyväksyy vastaava työnjohtaja. 

 

Työnjohtajat kirjaavat omat tunnit järjestelmään itse. Työnjohtajien tunnit 

hyväksytään kerran kuussa kuun lopulla. Tunnit hyväksyy vastaava työn-

johtaja. 

 

Nero -tietojärjestelmä toimii NCC:n sisäisen rakennusideoiden ja – tiedon 

koontipaikkana. Järjestelmässä NCC:n työntekijät pääsevät vapaasti jaka-

maan omia ideoitaan koko konsernin kesken. Parhaimmista uusista ideoista 

jaetaan rahallinen palkinto. Järjestelmässä käydään myös keskusteluja uu-

sista edistyksistä rakennustekniikassa ja niiden mahdollisesta käyttöön 

otosta NCC:llä. Järjestelmä toimii ainoastaan NCC:n sisäisessä verkossa ja 

siihen on pääsy vain NCC:n työntekijöillä. 

 

Starsites on järjestelmä, jossa jaetaan tietoa ja tehdään yhteistyötä helposti 

työyhteisön sisällä. Järjestelmällä yksinkertaistetaan yhteistyötä projektitii-

mien ja hallintojoukkojen kesken. Tiedon jako tehostuu henkilöiden kesken 

eri maiden tai toimintapiirien välillä. 

 

TEM eli matka- ja ruokakulukorvaus -järjestelmä, johon kirjataan matka- ja 

ruokakulut. Kuluille annetaan tarkat määrät, ajankohdat ja sijainnit. Ruoka- 

ja polttoainekorvauksiin vaaditaan kopiot kuiteista. Kulut hyväksytään yksi 

yli periaatteella. Kulukorvaustarkastaja katsoo kulujen oikean täytön ja oi-

keellisuuden. 

 

Populus on henkilöstöhallinnon järjestelmä. Järjestelmään on kirjattu kaikki 

NCC:n työntekijät. Työntekijöistä löytyy tiedot työnkuvasta, yhteystiedot, 

taloon tulo ajat, tämän hetkinen työmaa ja mahdolliset referenssi kohteet. 

 

Esimies- ja alaiskeskustelu -järjestelmä on kehityskeskustelun ohjausjärjes-

telmä. Keskustelussa arvioidaan aikaisempien tavoitteiden toteutuminen, 

joita on asetettu ensimmäisessä perehdytystilanteessa tai edellisessä kehi-

tyskeskustelussa.. Käydään läpi omat kehittymistarpeet ja niiden toteutumi-

nen. Keskustelussa käydään läpi työn tekijän työnhyvienvointia ja työnte-

kijä antaa palautetta esimiehen toiminnasta. Kehityskeskustelun päätteeksi 

asetetaan uudet tavoitteet seuraavalle jaksolle. 

 

Tietovarasto / Qlikview eli tietojen analysointityökalu. Järjestelmässä 

NCC:n johtoporras kykenee vertailemaan eri järjestelmien sisältämiä tietoja 

ja vertailemaan niitä keskenään. Järjestelmään listataan myös referenssit to-

teutettujen projektien tietojen listauksella. 
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Finlex eli Suomen lainsäädännän verkkosivut, josta löytyy kaikki Suomen 

lait ja pykälät. Näistä tärkein on maankäyttö- ja rakennuslaki, joka koskee 

kaikkea NCC:n rakennustoimintaa työmailla. 

5.6 Asiakas ja palaute 

Rakennusviesti/ asiakasweb on asukkaiden ja käyttäjien tiedotus -järjes-

telmä Rakennusviesti on tarkoitettu auttamaan asiakasviestintää kohteissa, 

joissa rakentaminen koskettaa suurta määrää asukkaita tai käyttäjiä. Näitä 

ovat esimerkiksi putkiremonttikohteet, koulut ja käytössä olevien kiinteis-

töjen korjaus. 

 

Sivujen kautta voidaan välittää kohteen tietoja, kuvia ja tiedostoja tai mark-

kinoida asukaslisätöitä kohteen asiakkaille. Sivujen kautta asiakkaat voivat 

myös lähettää palautetta työmaahenkilöstölle. Saadut palautteet tallentuvat 

järjestelmään. 

 

Reklamaatiojärjestelmä on asiakasreklamaatioiden käsittely järjestelmä. 

Reklamaatiojärjestelmän tarkoitus on koordinoida reklamaatioiden käsitte-

lyä NCC:llä. Reklamaatiopankkiin tallennetaan kaikki annetut ja vastaan-

otetut reklamaatiot. Reklamaatioiden tietoihin tallennetaan tiedot reklamaa-

tion vastuuhenkilöstä NCC:llä. Reklamaatioon kirjataan myös NCC:n ulko-

puolisen osapuolen kontaktihenkilö reklamaatioon liittyen. Reklamaatioista 

tallennetaan myös tieto käsittelyn etenemisestä, jotta voidaan varmistua että 

jokainen reklamaatio tulee käsiteltyä asianmukaisesti. Reklamaatiopankilla 

helpotetaan yleisimpiä käsittelyvaiheita tarjoamalla valmiita pohjia asiakas-

yhteydenottoja sekä reklamaatioasiakirjoja varten. 

 

RALA-projektipalautejärjestelmä on yritysasiakaspalautteen keräys- ja kä-

sittelyjärjestelmä. Järjestelmään kerätään palautetta projektien kulusta ja 

onnistumisesta. Projektipalautejärjestelmän avulla projektin osapuolet saa-

vat tietoa omasta toiminnasta. Osapuolet kykenevät myös vertaamaan omaa 

toimintaansa muihin osa-alueisiin. Järjestelmän kautta on myös mahdollista 

kerätä palautetta myös suunnittelijoilta sekä ali- ja sivu-urakoitsijoilta. Pa-

lautetta annetaan myös rakentavasti takaisin päin. 

 

Projektidatapankki on projektin tiedonkeräys- ja jälkianalyysijärjestelmä. 

Projektidatapankkijärjestelmään kerätään tietoja projekteista niiden analy-

sointia varten. Järjestelmään kerätään myös tietoa yrityksen mittareita var-

ten. Datapankkiin syötetään kulutietoja ja tapauksia projekteista. Syöttö ta-

pahtuu työmaanumeron perusteella. Analysoinnissa käytetään lisäksi yri-

tyksen muista tietojärjestelmistä saatavia tietoja joihin kuuluu: 

 EWS tarjousten ennakkoriskianalyysi 

 Työmaamittari 

 Taloudelliset ja toiminnalliset mittarit 

 Työmaiden jälkianalyysitoiminta 

 Muut liiketoiminnan kehittämiseen tarvittavat tiedot 

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
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Tutkielmassa käsittelin perehdyttämisen vaikutusta tietojärjestelmien 

omaksumiseen NCC:llä. Perehdyttämisen teoria antoi pohjaa millainen pe-

rehdytyspaketin perehdytysmalli on. Tuotannon ohjauksessa käsittelin 

kuinka eri tietojärjestelmät liittyvät työmaalla tehtävään työhön. Kyselyssä 

selvitin perehdyttämisen tilaa NCC:llä tietojärjestelmiin, josta selvisi pereh-

dytyksen olevan hyvin suppeaa. Perehdytyspaketissa käsittelin millaisen 

perehdytyspaketin kehitin ja mitä se sisältää. 

6.1 Kritiikki 

Opinnäytetyön teoriaosuuden tekeminen oli hyvin haastavaa kirjallisuus 

lähteiden vähyyden vuoksi. 

 

Omat tavoitteet eivät täyttyneet työn valmistumisen ajankohdasta, joka oli 

keväällä 2013. Tekstiä kirjoitellessani en osannut oikein käyttää lähde kir-

jallisuutta oikein. 

 

Kyselyä tehdessäni huomasin kuinka vaikeaa kyselyn laatiminen on. Kyse-

lystä muuttaisin kysymysten muotoa ja asettelua, jotta saisin tarkemmin tie-

toa juuri perehdyttämisen suorituksesta. 

 

Perehdytyspaketista olisin saanut paljon paremman, jos olisin saanut sen 

nettipohjaiseksi. Tällöin sen selaus ja tuleva päivittäminen olisi helpottunut. 

6.2 jatkotoimenpiteet 

Perehdytystä NCC:n tietojärjestelmiin tulisi kehittää enemmän koulutus-

pohjaiseksi, jolloin kaikille uusille työnjohtajille räätälöitäisiin työssään tar-

vitsemien ohjelmien koulutus ohjelma. Tällöin saataisiin varmistettua jär-

jestelmiin tutustuminen ja niiden käytön oppiminen. 
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Liite 1 

 

KYSYMYKSET 

 

1. Kun tulit uutena henkilönä NCC:lle, oliko perehdytyksessä puutteita tietojärjestelmien 

käytöstä ja sisällöstä? 

 Tovin otti että kaikki järjestelmät saatiin asennettua ja toimintakuntoon, voisi su-

jua helpomminkin. 

 Tietojärjestelmiin perehdyttäminen oli mielestäni suppeaa. Lähinnä kerrottiin 

mitä ohjelmia on käytössä ja mihin ko. ohjelmia käytetään. Tietojärjestelmiin sy-

vempi perehtyminen on tullut lähinnä käytön kautta. Välillä on sitten tullut opittua 

kantapään kauttakin. 

 Alussa oli vähän puutteita. 
 Kyllä oli. 

 Kyllä puutteita oli, mutta työmaalla sain apua kaikkeen pikku hiljaa. 

 

2. Saitko apua tietojärjestelmien käytössä työmaalla? Keneltä (kollega/esimies)? 

 Esimies ja kollegat ovat auttaneet käytännössä. 

 Työmaalla järjestelmien käytön myötä on sitten herännyt paljon kysymyksiä, joi-

hin olen saanut kollegoiltani apua (työmaainssi+muu työnjohto). 

 Toimisto insinööriltä sekä kollegoilta. 
 Kysymällä sain apua. 

 Vastaava mestari ja insinööriharjoittelija. 

 

3. Oliko työmaalla saatu tietojärjestelmä ohjaus tietotaitoista? 

 Ohjaus on ollut riittävää hoitamaan tarvittavat työasiat. 

 Kovin syvällistä opastusta ei työmaalla ole vielä tullut. Lähinnä, kun käytön yh-

teydessä on tullut pulma, niin sitä ollaan sitten yhteistuumin mietitty. 

 Ohjaus oli tietotaitoista ja osaavaa. 

 Sen minkä itse osasivat yrittivät saada minunkin tietoon. 

 Kyllä oli. 

 

4. Jäitkö kaipaamaan lisää tietoa järjestelmistä? Mihin järjestelmiin jäit kaipaamaan lisää 

tietoa? 

 Hansun ja Rondon käyttö on työmaalla päivittäistä. Näihin ohjelmiin olisin kai-

vannut parempaa perehdytystä ennen toimeen ryhtymistä. 

 Hansusta vielä opittavaa. 

 Yleensä koko tietokone maailmaan. En ole mikään nörtti. 

 En oikein vielä tiedä mitä kaikkea tarvitsen, mutta käytössä olevat opettelen pikku 

hiljaa. 

 

5. Vaikuttiko tiedon puute järjestelmien omaksumiseen? 

 Ei vaikuttanut 

 Voidaan sanoa, että käyttö on ollut aluksi hitaampaa, kun tietoa on joutunut etsi-

mällä etsimään.  Tässä vaiheessa alkaa jo olla omaksunut ohjelmistojen käytön. 

 Kyllä vaikutti. 

 Kyllä. 

 Tottakai hieman, mutta apua on tarjolla. 
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6. Olisiko tarpeellista tehdä perehdytyspaketti NCC:n tietojärjestelmistä? Olisitko käyt-

tänyt sitä 

järjestelmiin tutustumiseen? 

 Olemassa olevat perehdytys ohjeet ovat mielestäni riittävät, tosin voisi ideoida 

jotain mallityömaata ja mallilaskuja. Niin että pystyisi ohjelmia konkreettisesti 

käyttämään ja harjoittelemaan esim. sekavien rautakauppalaskujen litterointia 

yms. 

 Olisin ehdottomasti käyttänyt. En nyt tarkalleen muista mistä tietojärjestelmästä 

pidettiin koulutusta ennen vuoden vaihdetta, mutta sinnekään ei loppujen lopuksi 

mahtunut mukaan lainkaan. Kehittämistä löytyy ehdottomasti uusien toimihenki-

löiden perehdyttämisestä NCC:n käyttämiin tietojärjestelmiin. 

 Voisi olla tarpeellista, Henkilökohtainen perehdytys on kuitenkin paras. 

 Kyllä. 

 Ei yhtään huono idea. 

 

7. Tulisiko perehdytyspaketin käsitellä ohjelmistoja pinnallisena opastuksena vai olisiko 

tarvetta syvällisemmälle tiedolle ohjelmista? 

 Parhaiten ohjelmien käytön mielestäni oppii silloin kuin on joku joka ohjeistaa ja 

ns. antaa vinkkejä vieressä. 

 Jos perehdytystä ohjelmistoihin tehostetaan, niin miksi pitäisi tyytyä pinnalliseen 

opastukseen. Järjestettäisiin koulutusta, jossa käytäisiin järjestyksessä kaikkien 

NCC:n käyttämien tietojärjestelmien ominaisuuksia ja käyttöä. 

 Riippuu toimenkuvasta. 

 Pinnallinen riittää minulle. 

 Ajattelen niin että kun tarvetta on niin silloin koulutus. 

 

8. Olisiko perehdytyspaketin toimivin muoto paperi, powerpoint vai Starnet-sivusto? 

 Mielestäni ihan 1-2 päivän pituinen koulutusjakso olisi toimivin. Onko toimihen-

kilöllä oikeasti työmaalla aikaa omatoimisesti opetella powerpointin kautta tieto-

järjestelmien toimintaa? 

 Ehkä powerpoint. 

 Paperi. 

 Ehkä paperiversio. 

 

9. Saataisiinko tällaisella perehdytyspaketilla tehostettua työhön kuuluvien ohjelmien 

omaksumista? 

 Uskon vakaasti konkreettisten esimerkkien läpikäymistä esimiehen/työkaverin 

kanssa paremmaksi kuin minkään näköistä perehdytys pakettia 

 Koulutuksella kyllä. Esimerkiksi Starnet-sivustolta löytyvään perehdytyspakettiin 

en oikein usko. Tehokkuudeltaan varmasti häviää tilaisuudelle, jossa jokainen 

voisi omalla koneellaan opastetusti harjoitella järjestelmien käyttöä. 

 Uskoisin että apua olisi. 

 Kyllä. 

 Kyllä varmaan. 

 

10. Olisiko tällaisen perehdytyspaketin lisäksi tarvetta seurata ohjelmistojen omaksumi-

sen etenemistä? 

 Ohjelmathan eivät ole itsessään ydinfysiikkaa, esimies voisi varmistaa että ohjel-

mia tulee käytettyä ja että niissä ei ole epäselvyyksiä, ei siinä sen kummempia 

tarvita mielestäni. 
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 Kerran, kun perehdytetään kunnolla, niin mielestäni lopusta voi antaa vastuuta 

myös uudelle toimihenkilölle itselleen. Tehokkaalla koulutuksella sekä järjestel-

mien aktiivisella käytöllä päästään varmasti parhaaseen tulokseen ohjelmistojen 

omaksumisessa. 

 Ei. 

 Ajattelen että voisi itse henkilökohtaisesti pyytää apua tarvittaessa. 
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Liite 2 

 

PEREHDYTYSPAKETTI 
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