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The aim of this research is to find out the current status and the improvement 
methods of the preplanning process of the construction company's housing devel-
opment. The current practices are described and a proposal how to improve them 
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1  JOHDANTO 

1.1 Tutkimustyön tausta 

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö, 

jossa työskentelee tällä hetkellä lähes 10.000 työntekijää 11 maassa. YIT perustet-

tiin vuonna 1912 Ab Allmänna Ingeniörsbyrån silloiseen Suomen suurruhtinas-

kuntaan perustamasta Helsingin sivutoimipisteestä ja tavoitteena oli päästä Suo-

men kautta Venäjän markkinoille. Vuosina 1977 — 1982 yritys rakensikin laajasti 

Neuvostoliitossa. Vuonna 1986 syntyi YIT-Yhtymä Oy, jonka muodostivat Vesto, 

Yleinen Insinööritoimisto ja Perusyhtymä. Vuonna 1995 yhtiö listautui Helsingin 

Pörssiin. YIT laajensi toimintaansa myös kiinteistötekniikkaan yrityskaupan myö-

tä ja suuntasi jälleen Venäjälle ostamalla Pietarilaisen rakennusliike ZAO Lente-

kin, joka mahdollisti urakoinnin sijaan asuntorakentamisen perustajaurakoinnin. 

(YIT 2018) 

2000-luvulla YIT kasvoi kansainväliseksi konserniksi yritysostoin sekä rakenta-

misen, että kiinteistötekniikan toimialla. Vuoteen 2008 YIT oli kasvanut Venäjän 

suurimmaksi ulkomaiseksi rakentajaksi. Vuonna 2010 YIT osti saksalaisen Ca-

verionin kiinteistöteknisen palveluliiketoiminnan ja kiinteistötekniikan palveluista 

tuli YIT:n suurin toimiala. Vuonna 2013 YIT jakautui kahdeksi pörssiyhtiöksi 

YIT Oyj:ksi ja Caverion Oyj:ksi. (YIT 2018) 

1.2.2018 syntyi uusi YIT, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj 

yhdistyivät liikevaihdoltaan lähes 4 miljardin euron yhdeksi yhtiöksi. Strategian 

uusi YIT perustaa tuleville vuosille kaupungistumiseen, kestävään kehitykseen ja 

digitalisaatioon painopisteinä kaupunkikehittäminen ja suhdanteita kestävät liike-

toiminnot. (YIT 2018) 

1.1.1 Asuntorakentamisen haaste YIT:ssä 

Asumisen palvelut Suomessa muodostavat eri liiketoimintayksiköitä maantieteel-

lisin perustein. Tämä tutkimustyö tehdään Asuminen Tampere -yksikössä peilaten 

koko asumisen liiketoimintaan ja sitä ohjaavaan toimintaprosessiin. Organisaation 
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toimintaympäristö on asuntorakentaminen ja sitä rakennuttava organisaatio, jonka 

toimintaa ohjaa yrityksen asumisen liiketoimintaan kehitetty prosessikuvaus. 

Yhdistymisen myötä uusi YIT on saanut uusia toimintatapoja haastamaan omat 

toimintatapansa ja uusia henkilöitä kehittämään uusia ja vanhoja toimintatapoja 

entistä tehokkaammaksi. Uusi YIT rakentaa uutta johtamisjärjestelmää parhail-

laan. Asuntomarkkinat muuttuvat jatkuvasti ja rahoitusmallit kiristyvät, joten yri-

tykset joutuvat rakentamisen toimialalla aidosti miettimään, miten kilpailussa me-

nestyvät?  

Organisaatioyksikkö tuottaa asuntohakkeita omaperusteisesti RS-kohteina ja eri-

laisina neuvottelu-urakoina. Yksikön tuotantomäärät ovat kasvaneet lähes 800:aan 

asuntoon vuodessa ja rakennettavat hankemäärät ovat kasvaneet yli kymmeneen 

hankkeeseen vuositasolla. Rakennuttamista johtaa kuusi projektin vetäjää, jotka 

hoitavat kaikkien hankkeiden suunnittelujohtamisen kukin itsenäisesti omansa. 

Projektin johtamisorganisaatiota tukee projektitiimiin nimettävät resurssit. 

Asuntosuunnitteluprosessia ohjaa prosessikuvaus, jonka mukaisesti jokaista han-

ketta edistetään porttimenettelyn mukaisesti tontinhankintavaiheesta lähtien. Ku-

vauksessa olevat portit on asetettu projektin kriittisiin pisteisiin ja kuvauksessa on 

yksityiskohtainen selvitys, millaiset tavoitteet kullekin kriittiselle pisteelle on, mi-

tä ydin- ja osaprosesseja vaihe sisältää, millaisilla asiakirjoilla piste saavutetaan ja 

mikä organisaation osa kyseisen pisteen käsittelee sekä hyväksyy. Menettely antaa 

vahvan tuen hankkeen kannattavuuden kehittämiselle, mutta asettaa haasteita pai-

kallisen näkökulman painottamiselle. Menettelystä saadaan hankkeen ominai-

suuksien ja sijainnin pohjalta tavoitetaso, mihin suunnitelmaratkaisua verrataan ja 

ohjataan hankekehityksen edetessä. Menettely sisältää liikennevalo -tyyppisen 

hyväksymiskriteeristön, joita porteissa seurataan. Menettely toimii yhtenä työka-

luna suunnittelun ohjaajille. 

Budjettiin asetetut hankkeiden aloitusajankohdat ohjaavat projektien prosessiaika-

taulua ja on tunnistettu, että aikataulun ollessa tiukka, projektin kannattavuus kär-

sii suunnitelmien vajavaisen käsittelyajan tai riittävän tiukan suunnittelunjohtami-

sen puutteen vuoksi. Prosessikuvaus on ollut YIT:n käytössä viisi vuotta ja sen 
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käyttö on YIT taustaisille henkilöille tuttua, mutta yhdistymisen myötä fuusioitu-

neen yhtiön organisaatiolle uutta.  

Prosessikuvauksessa näkyy pitkä kehitystyö tuotannon valmistelulle, jota organi-

saatio kuvaa nimellä kultainen aikaikkuna. Tämä osaprosessi on erittäin keskeinen 

vaihe koko rakentamisprosessia, koska se sisältää huolellisen työmaan ennakko-

suunnittelun hyödyntäen suunnitelmiin syventymisen, mallintamisen, hankintojen 

johtamisen, työmenetelmien valinnan ja resursoinnin merkittävimmät asiat. Myös 

tuotannonaikainen johtaminen ja ”laadun harha-askelten välttäminen” (Ylitolonen 

2018) on osa työmaan ennakkosuunnittelua. 

Suunnittelun johtamisen ennakkosuunnittelulle ei ole ollut vuonna 2018 olevassa 

prosessikuvauksessa asetettu selkeää ohjetta, jossa määritettäisiin projektin johta-

misen suunnitteluvaihe ja käytettävät työkalut, ohjausmenetelmät sekä organisaa-

tion vertaistuen merkitys projektin onnistumiselle. 

1.1.2 Asiantuntijoiden mahdollisuus osallistua projektin suunnitteluun 

Omaperusteisessa asuntorakentamisessa suunnittelunjohtamisen organisaatio ra-

kentuu suunnittelijoiden lisäksi oman yrityksen asiantuntijoista. Hankkeen haas-

teellisuudesta ja organisaation resursseista riippuen asiantuntijajoukkoon kuuluu 

hankkeen tuotannon, laskennan, hankinnan, asukasmuutosten, yhtiöhallinnon, 

vuosikorjauksen ja myynnin edustajat. Myynnin ja asukasmuutoksia tekevän hen-

kilön asiantuntijuudella on tavoite varmistaa hankkeen asiakasymmärrys. Yhtiö-

hallintoa tekevän osaamisella varmistetaan hallinnollisten asioiden optimaalinen 

eteneminen ja pyritään tekemään tulevien asukkaiden asuminen helpoksi myös 

hallinnollisesti. Hankintahenkilön osallistamisella tavoitellaan riittävää hankinto-

jen ennakkosuunnittelumahdollisuutta ja tehokkaiden tuotevalintojen huomioimis-

ta suunnittelussa. Tuotannon edustus huolehtii jatkuvasti siitä, että hanke suunni-

tellaan vastaamaan tuotantoresurssin ydinosaamisen mukaista tuotantotapaa ja 

laskennan osallistamisella varmistetaan kustannusjohtamisen prosessin onnistu-

minen. Asiantuntijakoukkoon liitetään joissain projekteissa ja kyseisten projektien 

vähäisissä prosesseissa muita projektien vetäjiä vertaistuen varmistamiseksi. Tä-
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män asiantuntijajoukon osallistaminen vaatii projektin vetäjältä aktiivisuutta saa-

dakseen organisaation sitoutumaan projektin suunnitteluun. 

Osallistavan suunnitteluprosessin menetelmien jalkauttaminen ja pilotointi aloitet-

tiin vuonna 2006 maakunnissa toimiviin organisaatioyksiköihin. Tässä yhteydessä 

jokainen yksikkö otti pilottihanketyyppisesti yhden asuntohankkeen hoidettavak-

seen osallistavalla menetelmällä. Jotkin liiketoimintayksiköt ja niiden henkilöstö 

omaksuivat menetelmän ja ovat johtaneet suunnitteluprosessia siten, että suunnit-

teluprosessiin osallistetaan suunnittelijoiden lisäksi keskeiset roolit omasta orga-

nisaatiosta. Kymmenen vuotta myöhemmin osallistava suunnitteluprosessi nousi 

jälleen kehitysaiheeksi. Tampereen yksikössä aihetta alettiin nostamaan esiin 

Lean- mallin kautta.  

Olin ohjaamassa insinööriopinnäytetyötä (AMK), jossa selvitettiin osallistavan 

suunnitteluprosessin vaikutuksia työmaan onnistumiseen. Työssä todettiin, että 

vaikka osallistava suunnittelu koetaan uudeksi toimintamalliksi, on kollektiivisen 

luovuuden käyttö ollut suunnittelussa esillä jo noin 40 vuotta nimellä osallistava 

suunnittelu. Suurimmaksi osaksi osallistavan suunnittelun käyttö on jatkunutkin 

Euroopassa. Tutkimushankkeet käyttäjien osallistamiseen erilaisten menetelmien 

kehittämisessä juontavat 1970- luvulle. Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa kollek-

tiivinen lähestymistapa tuli esiin nostamaan teollisen tuotannon arvoa osallista-

malla työntekijöitä mukaan kehittämään uusia menetelmiä työpaikalla. Tällainen 

lähestymistapa toi asiantuntijat, suunnittelijat sekä varsinaiset työntekijät yhteen 

ajattelemaan mahdollisia kehitysideoita.  

1.1.3 Projektitiimit 

Osallistavan suunnitteluprosessin käyttöönottamisen myötä yksikössä alettiin aset-

tamaan rakennuttamisen alkuvaiheessa projektitiimi, jonka osallisia ovat projektin 

vetäjä (projektipäällikkö), projektissa avustava projekti-insinööri tai työmaainsi-

nööri, laskija, myyjä, hankintahenkilö, tuotannon henkilö, muutostöistä vastaavaa, 

vuosikorjauksien asiantuntija ja tarvittavat suunnittelijat. Tavoitteena on ollut si-

touttaa eri osapuolet projektin alusta alkaen hankkeeseen Lean-periaatteiden mu-

kaisesti. Haasteeksi on koettu, että joissain prosessin vaiheissa osallistettava jouk-
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ko on liian suuri, jolloin projektin ketteryys kärsii ja projekti sitoo liikaa osaajia ja 

sitä kautta kustannuksia. Yksikössä tullaan pitämään ideariihiä ja kehityskeskuste-

lutilaisuuksia tehokkaan projektitiimityöskentelyn varmistamiseksi.  

1.1.4 Työkalut 

Yksikössä ja koko toimialalla on käytössä työkaluja, joita yrityksen toimintajär-

jestelmä määrää käytettäväksi ja työkaluja, joita markkinat tarjoavat yrityksen 

käyttöön. Projektinhallintatyökaluista mainittakoon kannattavuuden arvioinnin, 

aikataulun suunnittelun ja suunnittelunjohtamisen työkalut. Suunnittelunjohtami-

nen rakentuu tietomallintamisen periaatteisiin ja työkaluna on tarjolla mallintami-

sen tarpeenmukaisuusarvioinnin työkalut. Suunnitelman kannattavuudenarviointi-

työkaluna toimii yhtiön itse kehittämä exel-pohjainen työkalu. Prosessikuvaukset 

ja laatujärjestelmän mukaiset työkalut ovat kuvattuina yhtiön toimintajärjestel-

mässä, jota uudistetaan parhaillaan.  

Digitalisaatio antaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia projektin työkaluiksi, mutta 

niiden käyttöä tulee testata harkiten, säilyttää jatkuvasti ammatilliset ja liiketalou-

delliset perusasiat, tietämys projekteissa ja niiden prosesseissa ketteryyden sekä 

kannattavuuden varmistamiseksi. Etenkin tietomallintamisesta on tehty selkeä ha-

vainto, että mallin oikeellisuuden varmistaminen vie resursseja suunnitelman kan-

nattavuuden ja toiminnallisuuden varmistamiselta ja hankkeen kannattavuus kär-

sii. Kehityksen alla on luotettava tietojärjestelmäkokonaisuus, joka kykenisi mas-

soittamaan mallista määrät ja hinnoittelemaan suunnitelman tuotteen mahdolli-

simman automaattisesti. 

1.2 Tutkimustyön tavoitteet ja rajaus 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää yksikön toimintaan tapa, jolla asuntotuo-

tantoprosessia tukemaan kyetään valitsemaan projektin läpimenolle sopivien työ-

kalujen lisäksi tilanteenarviointiin perustuvat johtamismenetelmät, jotka ovat jo-

kaiselle yksilölliselle projektille sopivat ja menetelmiä kyetään seuraamaan pro-

jektin suunnitteluvaiheen aikana. Tarpeenmukaisten työkalujen valinta ja niiden 
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tarpeenmukaisen käytön suunnittelu ovat kriittinen elementti projektin aloitusvai-

heen toimenpiteissä.  

Olennaisena osana on tutkia, millaisilla menetelmillä hankkeiden suunnittelua 

johdetaan ja miten suunnitelman laadunhallintaa saisi parannettua ennen luonnos-

ten hyväksyntää. Tässä opinnäytetyössä kehitettävä kokonaisuus kehitetään 

osaideana YIT:n uutta johtamisjärjestelmää ja toimintoja testataan Asuminen 

Tampere -alueyksikössä. 

Opinnäytetyön aloitustilaisuudessa todettiin, että työ rajataan asuntosuunnittelu-

prosessin projektinhallintaan, laadunhallintaan ja tietojohtamiseen eikä ihmisten 

johtamista tutkita osana tätä työtä. Tutkitaan mitä tietojohtaminen on, miten tie-

don lajien analysoinnin kautta projektin johtamisen menetelmiä voidaan valita ja 

mitkä työkalut sekä kokouskäytänteet sopivat parhaiten kyseiselle projektille. 

Tämän opinnäytetyön aikana laaditaan kuvaus, miten projektin alkuvaiheessa ar-

vioidaan tulevan projektin käytettävät työkalut, resurssit, mitkä ovat olennaisim-

pia työkaluja, miten ratkaistaan suunnittelunjohtamisen palaverikäytänteet ja 

suunnittelunjohtamisen laadunhallinnan kannalta olennainen kriittinen polku, joka 

tukee porttijohtamismallia. 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen tulokset 

Tässä työssä olen voinut hyödyntää asuntosuunnitteluprosessin johtamisen 

tuomaa kokemusta ja arkityön näkökulmaa siitä, mitä toimintaympäristö on ja 

miten sitä tulisi kehittää. Työssä käytetään case-tutkimuksia (tapaustutkimuksia) 

ja havainnoidaan käynnissä olevia, toteutuneita ja tulevia hankkeita sekä osallistu-

taan yhtiön prosessikehittämiseen. Haastatteluiden, keskusteluiden, työpajojen ja 

ketterästi tehtävien muutosten avulla kerätään tutkimusaineistoa nykyisistä toi-

mintamalleista ja kehitetään niistä mahdollisuuksien mukaan parempia ja tehok-

kaampia. Pyritään löytämään yhtiön sisältä monipuolisia näkemyksiä ja kokemuk-

sia sekä jalkauttamaan kehitysideat organisaation sisältä käsin. Tutkitaan vertais-

ryhmätyöskentelyn saavutusten vaikutukset ja tietojohtamisen teorian tuomat 

mahdollisuudet projektien johtamiseen.  
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Työn tuloksena on tavoite muodostaa näkemys projektijohtamisen ennakkosuun-

nitteluvaiheen toimenpiteistä ja asettaa projektijohtamisen vertaisryhmätyöskente-

ly toimintamalliksi, joka jalkautuisi mahdollisimman laajasti yhtiön liiketoimin-

taan eri yksiköissä. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tämän opinnäytetyön toisessa luvussa käsitellään yleisesti projektijohtamisen teo-

riaa tietojohtamisen, projektinhallinnan ja projektin laadunhallinnan näkökulmis-

ta. Tutkitaan tiedon lajien haasteita ja mahdollisuuksia, työn imun ja intohimon 

vaikutusta, käsitellään aineettoman pääoman merkitystä yrityksen liiketoiminnas-

sa ja miten asiantuntijuus sekä tietämys parantavat projektin kannattavuutta. Kol-

mannessa luvussa kuvataan kehittämisprosessi ja organisaation haasteita. Neljän-

nessä luvussa käsitellään kehittämistoiminnan tuotoksia tunnistamalla markkinan 

ohjausvaikutus projektin viitekehykseen, tutkimalla olemassa olevia käytänteitä ja 

käynnissä olevia prosessikehittämisen toimia sekä analysoimalla projektitiimien, 

vertaistukiryhmien työkalujen ja projektin ennakkosuunnittelun vaikutuksia pro-

jektin kannattavuuden kehittymiseen. Neljännessä luvussa käsitellään organisaa-

tiossa pidetyn workshopin tuotokset. Viidennessä luvussa on johtopäätökset kehit-

tämistoiminnasta ja loppuyhteenvetona pohdinta. 
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2 PROJEKTIJOHTAMINEN 

Projekti käynnistyy mm. asiakkaiden tarpeista. Tehtävänkuvat muodostuvat pro-

jektien tarpeiden mukaisesti. Projektipäällikkö on verrattavissa esimerkiksi pienen 

yrityksen toimitusjohtajaan. Hänellä on voimakas motivaatio saada projekti onnis-

tumaan. Myös projektiryhmä saadaan sitoutumaan henkilökohtaisiin tavoitteisiin 

projektissa. Projektin valmistuttua henkilöstö siirtyy joustavasti toisiin projektei-

hin. (Pelin 2009) 

2.1 Tietojohtaminen asuntosuunnitteluprosessissa 

Tietojohtaminen on uuden veroinen johtamisen osa-alue, jonka taustalla on ajatus 

tiedon merkittävästä roolista organisaation menestymisessä. Tietojohtamisesta 

alettiin Suomessa puhua 1990-luvulla. Alan kehittymiselle on ollut keskeistä tieto- 

ja viestintäteknologian nopea kehittyminen, joka on tarjonnut uudenlaisia mahdol-

lisuuksia datan ja informaation varastointiin, analysointiin ja välittämiseen. Sa-

malla teknologia on kuitenkin luonut myös uusia haasteita, kuten asiantuntijoiden 

kokeman tietotulvan. Tietojohtamiseen liittyvät käsitteet ovat vielä jossain määrin 

vakiintumattomia. Tieteentekijät, puhumattakaan käytännön soveltajista, käyttävät 

erilaisia ja joskus keskenään ristiriitaisia käsitteitä. Lisäksi tietojohtamisen ilmiöt 

ovat pääsääntöisesti aineettomia, minkä vuoksi niiden ymmärtämiseen tarvitaan 

yksinkertaisia ja selkeitä käsitteitä. (Laihonen, Hannula, ym. 2013) 
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Kuva 1. Tietojohtamisen näkökulmat. (Laihonen, Hannula, ym. 2013) 
 
Kuvassa 1 tietojohtamisen lähtökohdaksi on otettu modernin tieto- ja palveluyh-

teiskunnan johtamishaasteet. Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää tietojoh-

tamisen perusteellista ymmärtämistä. Yksi tietojohtamisen tarkastelutaso on tieto-

perustaisen arvonluontiprosessin ymmärtäminen eli sen ymmärtäminen, miten tie-

dosta luodaan arvoa erilaisissa liiketoimintaprosesseissa ja -ympäristöissä. Toisel-

la tietojohtamisen tarkastelutasolla kohteena ovat johtamisen käytännöt. 

 

 
 
Kuva 2. Tietojohtaminen organisaatiofunktioiden läpäisijänä. (Laihonen, Hannu-
la, ym. 2013) 
 
Kuva 2 esittää yksinkertaistetusti sitä, kuinka tietojohtamisesta on tullut osa jokai-

sen organisaation työntekijän työtä. Lähes jokaisessa tehtävässä tietoa kerätään ja 
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hyödynnetään jatkuvasti. Koko organisaation mittakaavassa tietojohtamisen teh-

tävänä on muodostaa kokonaiskuva organisaation hallussa olevasta tiedosta ja val-

jastaa se palvelemaan liiketoimintaa. Kuvaa voitaisiin vielä täydentää asiakkaalla 

ja muulla organisaation ulkoisella ympäristöllä, koska ulkoisen tiedon merkitys 

toiminnan kehittämisessä on merkittävä. Tietojohtamisessa ei siis ole kyse yksin-

omaan perinteisen ajattelutavan mukaisesta johtamistoiminnosta. Siitä on tieto- ja 

palveluyhteiskuntakehityksen seurauksena muodostunut arvoa luova ydinprosessi 

kasvavalle joukolle organisaatioita toimialasta riippumatta. Tietojohtamisesta on 

tullut koko organisaation läpäisevä toimintamalli, josta ovat käytännössä vastuus-

sa kaikki työntekijät. (Laihonen, Hannula, ym. 2013) 

2.1.1 Tiedon lajit 

Tieto on käsitteenä varsin laaja. Sitä voidaan kuitenkin jäsennellä eri tavoin. Yksi 

tietojohtamisenkin alalla yleinen jäsentelytapa on käyttää kolmea eri käsitettä ku-

vaamaan tiedon eri tasoja. Nämä tasoja kuvaavat käsitteet ovat data, informaatio 

ja tietämys (taulukko 1). Niiden lisäksi akateemisessa kirjallisuudessa on myös 

niin sanottua korkeampaa tietoa jaoteltu älykkyyteen, ymmärrykseen, viisauteen 

ja totuuteen. 

Taulukko 1. Tiedon tasot ja niiden rakentuminen tiedon jalostuessa. (Laihonen, 
Hannula, ym. 2013) 
 

 
 
Tiedon tasojen lisäksi toinen yleinen erottelu tehdään hiljaisen tiedon ja eksplisiit-

tisen tiedon välillä. 
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• Hiljainen tieto on kokemuksen kautta henkilölle kertynyttä tietämystä, joka on 

osin tiedostettua, osin tiedostamatonta. Hiljaista tietoa voidaan kuvata intuitiona ja 

osaamisena. Hiljaista tietoa voi olla vaikea pukea sanoiksi, minkä vuoksi sen siir-

täminen henkilöltä toiselle on haasteellista. 

• Eksplisiittinen tieto on usein kirjalliseen muotoon puettua tietoa, jota voidaan 

tallettaa ja siirtää helposti. Eri kielet ja esimerkiksi matemaattiset ilmaisut ovat 

eksplisiittisen tiedon ilmaisuvälineitä. 

Tiedon tasot ja ymmärryksen rakentuminen muodostavat tietojohtamisen peruskä-

sitteistön, jota käytetään kuitenkin usein epätäsmällisesti. Tiedolla saatetaan tar-

koittaa dataa, viisautta tai totuutta. Lisäksi englanninkielisten käsitteiden käyttö 

monimutkaistaa tilannetta entisestään, sillä käsite tieto kääntyy muotoon data, in-

formation tai knowledge kontekstin ja kirjoittajan mukaan. Englanninkielisten kä-

sitteiden käyttö on usein hyvin epäloogista, mikä kertoo tietojohtamisen tieteen-

alan nuoruudesta ja nopeasta kehityksestä. Myös suomenkielisiä käsitteitä tieto, 

informaatio sekä tietämys käytettäessä sekaantumisen vaara on suuri. Aina on kui-

tenkin hyvä muistaa, että kaikilla tiedon tasoilla on olemassa omanlaisensa tietosi-

sältö. Se erottaa esimerkiksi datan pelkästä kohinasta. Keskeisintä kaikille käsit-

teille ja tiedon tasoille on tiedon kumuloituminen ja jalostuminen. Siinä missä da-

ta on niin sanotusti ”tyhmää”, vain objektiivisia määreitä, on tietämys (knowled-

ge) analyyttistä tulkintaa esimerkiksi organisaatiossa olevasta informaatiosta. Se 

puolestaan koostuu yksittäisistä dataelementeistä. Reduktiivisesti päätellen tietä-

myksen ja jopa viisauden ja älykkyyden oikeellisuus ja laatu riippuvatkin siis vii-

me kädessä käytettävissä olevan datan laadusta ja oikeellisuudesta. (Laihonen, 

Hannula, ym. 2013) 

2.1.2 Työn imu ja intohimo 

Tietointensiivisessä työssä yksilöiden suoriutuminen on organisaation keskeinen 

menestymisen lähde. Motivoitunut, työstään innostunut ja haasteidenkin edessä 

lannistumatta työskentelevä yksilö on organisaatiolle tärkeä voimavara. Työn imu 

(work engagement) on käsite, joka viittaa edellä kuvattuun tilaan, jossa yksilö pi-

tää työtänsä sopivan haastavana ja saa siitä onnistumisen kokemuksia ja mielihy-
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vää. Tutkimusten mukaan työn imu vaikuttaa positiivisesti sekä työntekijän suo-

riutumiseen työssään että hänen kokemaansa hyvinvointiin niin työssä kuin työn 

ulkopuolella. Työn imuun voidaan vaikuttaa esimerkiksi rakentamalla työskente-

lyä tukeva toimintaympäristö, luomalla avoimuuteen kannustava työilmapiiri, 

huolehtimalla selkeästä tavoitteiden asettamisesta ja antamalla henkilöstölle mah-

dollisuus oppia uutta ja kehittää työtään. Vaikka johtamisella ja organisaation 

toimintaympäristön ja toiminnan kehittämisellä on todettu olevan työn imua kas-

vattava vaikutus, kyse on kuitenkin laajemmasta, koko työyhteisöä koskevasta 

kehittämisasiasta. Yksilöt voivat toimintatavoillaan ja käyttäytymisellään vaikut-

taa koko työyhteisöön ja myönteisen ”tekemisen meiningin” syntymiseen. Henki-

löiden, jotka kokevat korkeaa työn imua, on todettu vaikuttavan työyhteisöön laa-

jasti positiivisella asenteellaan ja ratkaisukeskeisellä käyttäytymisellään. He esi-

merkiksi kehittävät ja jakavat tuloksekkaita työnteon käytäntöjä sekä kannustavat 

työkavereitaan niin työstä suoriutumisessa kuin tavoitteiden saavuttamisessa. Yk-

silön persoonallisilla resursseilla, kuten optimismilla, näyttäisi tutkimusten mu-

kaan olevan vähintään yhtä suuri merkitys työn imun syntymiseen kuin työn te-

kemistä tukevilla ulkoisilla seikoilla. Korkean työn imun tason ja hyvän yhteis-

hengen syntyminen työyhteisössä toisaalta edellyttää ja toisaalta edistää luotta-

muksellisen ja avoimen organisaatiokulttuurin kehittymistä. (Laihonen, Hannula, 

ym. 2013) 

2.1.3 Aineettoman pääoman merkitys 

Aineeton pääoma voidaan määritellä monella eri tavalla. Taloudellisesta näkö-

kulmasta tarkasteltuna omaisuuserä on jokin asia, jonka odotetaan tuovan hallitsi-

jalleen tulevaisuudessa taloudellista hyötyä. Omaisuuserä voidaan luokitella ai-

neettomaksi silloin, kun sillä ei ole fyysistä olomuotoa. Aineettomalla pääomalla 

tarkoitetaan niitä organisaation ei-fyysisiä asioita, jotka tuottavat hyötyä tulevai-

suudessa. Aineeton pääoma muodostuu ei-fyysisistä arvonlähteistä, jotka liittyvät 

työntekijän kyvykkyyksiin, organisaation resursseihin ja toimintatapoihin sekä 

sidosryhmäsuhteisiin. Aineettomaan pääomaan ei siis kuulu fyysinen pääoma, ku-

ten tietokoneet, tuotantolaitteet ja kiinteistöt tai taloudellinen pääoma. Aineetto-

mat resurssit ovat aineettomaan pääomaan kuuluvia yksittäisiä tekijöitä (pääoma-
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eriä). Tällaisia ovat esimerkiksi henkilöstön osaaminen, yrityksen imago ja tuo-

tantoprosessit. (Lönnqvist ym. 2005) 

Pääoma ja resurssi termeinä viittaavat voimavaroihin ja ominaisuuteen – organi-

saation näkökulmasta positiivisiin asioihin. On kuitenkin huomioitava, että aineet-

tomat resurssit, kuten osaaminen tai imago, eivät välttämättä ole positiivista omai-

suutta yritykselle. Vasta kun resurssit ovat riittävällä tasolla, toisin sanoen osaa-

minen korkeatasoista ja imago hyvä, niistä on hyötyä organisaation toiminnalle. 

(Lönnqvist ym. 2005) 

Aineeton pääoma koostuu organisaatioille tärkeistä asioista, jotka ovat luonteel-

taan ei-fyysisiä ja näkymättömiä mutta kuitenkin hyvin arvokkaita. Aineeton pää-

oma on käsitteenä melko uusi, mutta siihen sisältyvät asiat ovat toki olleet aina 

tärkeitä. Esimerkiksi motivoituneet ja osaavat asiantuntijat ovat olennainen perus-

ta arvonluonnille. Lisäksi tarvitaan erilaisia toimintaa tukevia järjestelmiä ja pro-

sesseja, joilla esimerkiksi tuetaan asiantuntijoiden välistä tiedon jakamista ja 

osaamisen kasvua sekä suojataan liiketoiminnan kannalta arvokasta osaamista. 

Tuotebrändit sekä yrityksen maine työnantajana ja yhteiskunnallisena toimijana 

ovat niin ikään tärkeitä asioita. Nämä yksittäiset asiat ovat esimerkkejä aineetto-

mista resursseista, jotka yhdessä muodostavat yrityksen aineettoman pääoman. 

Keskustelu aineettomasta pääomasta alkoi 1980- ja 90-luvuilla. Tällöin huomat-

tiin, että monien – erityisesti tietointensiivisten yritysten – markkina-arvo alkoi 

kasvaa merkittävästi niiden kirjanpidollista arvoa korkeammaksi. Perinteisesti 

markkina-arvo oli ollut lähellä yrityksen kirjanpidollista arvoa. Tämä muutos an-

toi viitteitä siitä, että merkittävä osa yritysten markkina-arvosta muodostuukin jos-

takin muusta kuin niiden fyysisistä ja taloudellisista varoista. Tätä ei-fyysistä ja 

ei-taloudellista varallisuutta alettiin kutsua aineettomaksi pääomaksi. (Laihonen, 

Hannula, ym. 2013) 
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Kuva 3. Jäävuorimetafora yrityksen aineettoman ja aineellisen varallisuuden 

suhteesta. (Laihonen, Hannula, ym. 2013) 

Oheinen jäävuorikuva (kuva 3) havainnollistaa aineettoman pääoman roolia yri-

tyksen arvon muodostumisessa. Yrityksen näkyvä taloudellinen ja fyysinen omai-

suus, kuten tuotantovälineet ja -tilat, edustavat vertauskuvallisesti vain jäävuoren 

näkyvää huippua. Merkittävämpi osa arvosta on pinnan alla näkymättömissä. Nä-

kymättömyys tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että aineeton pääoma ei 

tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta näy yrityksen taseessa. (Laihonen, Hannula, 

ym. 2013) 

2.1.4 Tietämyksenhallinta 

Tietämyksenhallinnalle on olemassa useita eri määritelmiä. Suppean määritelmän 

mukaan tietämyksenhallinta on vain hiljaisen tiedon näkyväksi tekemistä ja joh-

tamista. Laaja määritelmä rinnastaa tietämyksenhallinnan jopa suoraan tietojoh-

tamiseen. Joidenkin määritelmien mukaan olennaista tietämyksenhallinnassa on 

tiedon, taidon, osaamisen ja viestinnän viisas ja taitava hallinnointi ja tavoitteelli-

nen johtaminen. Tietämyksenhallinnan tarkoituksena voidaan pitää myös tiedon ja 

kokemusten siirtämistä sieltä, missä ne ovat jo tunnettuja, sinne missä niillä on 

uutuusarvoa. Voidaan siis sanoa, että tietämyksenhallinnassa on kyse olemassa 

olevien tietoresurssien tehokkaasta uudelleenkäytöstä, ja siten tietämyksenhallin-
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taa voidaan pitää menetelmäkokonaisuutena, jolla pyritään ohjaamaan ja hallitse-

maan yrityksen inhimillistä pääomaa ja aineetonta omaisuutta. Tietämyksenhal-

linnan kannalta on olennaista ymmärtää, että tiedon arvo tyypillisesti kasvaa, kun 

sitä käytetään ja sovelletaan. Tiedon arvo ei yleensä vähene käytön myötä samalla 

tavoin kuin moni muu liiketoiminnan ja teollisen tuotannon resurssiksi perintei-

sesti katsottu asia tekee. (Laihonen, Hannula, ym. 2013) 

Erilaisista tiedon tasoista erityisesti tietämystä on sen aineettomuuden vuoksi vai-

kea hallita ja johtaa. Se on usein näkymätöntä, sitä ei voi koskettaa, ja sitä on vai-

kea mitata – emme voi tarkkaan tietää, mitä kenenkin aivoissa on ja kuka meistä 

osaa mitäkin asioita. Tietämys on luonteeltaan inhimillistä, ja sen sitoutuminen 

yksilöihin tekee sen hallinnasta huomattavasti vaikeampaa kuin tiedon alempien 

tasojen, datan ja informaation, hallinnasta. (Laihonen, Hannula, ym. 2013) 

Useimmat organisaatioissa kohdatut haasteet eivät johdu sopivan tiedon puuttumi-

sesta, vaan siitä, ettei tunnisteta, mikä tieto on mihinkin tilanteeseen sopivaa. Toi-

sin sanoen olemassa olevaa tietoa ei osata hyödyntää. Ongelmana on usein myös 

se, että työntekijät eivät itse asiassa tiedä riittävän monipuolisesti kaikesta tiedos-

ta, joka organisaatiossa jo on, ja täten he eivät osaa edes etsiä sitä osaksi omaa 

työtään. Oikeaa tietoa ei siis löydetä oikeaan aikaan. (Laihonen, Hannula, ym. 

2013) 

Yksilön tieto ja tietämys on riski ja mahdollisuus. Luotettavan yksilön tietämyk-

sen saaminen projektille antaa projektiin positiivisia kehityssuuntia. Tällaisen yk-

silön kanssa toimivan projektiryhmän tietämys lisääntyy ja ammattitaito kehittyy. 

Haasteena on saada yksilön tieto projektille ja tämän jälkeen yrityksen käyttöön, 

jotta se voitaisiin hyödyntää yrityksen muissa projekteissa. Jos organisaation pie-

nuudesta johtuen yksilö toimii yksin, ottaa yritys ison riskin, ellei osallista laa-

jempaa tietämystä projektille. Jos ammattitaitoinen yksilö tai yksilöt, joilla on tie-

tämystä poistuvat yrityksestä, olisi varmistettava, että tieto ja tietämys on siirtynyt 

yrityksen omistukseen, että se on hyödynnettävissä tulevissa projekteissa. Jäävuo-

rikuvasta voi havainnollistaa, mitä pinnan alla olevan lohkareen irtoaminen tar-
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koittaa – tietämys katoaa eikä sitä ole tietona yrityksen johtamisjärjestelmissä. 

(Ylitolonen 2019) 

2.1.5 Asiantuntijuusverkosto 

Asiantuntijuus on kokemukseen sekä aihe- ja tehtäväkohtaiseen tietämykseen pe-

rustuva taito ratkaista ongelmia. Yleensä asiantuntijuus nähdään yksilön ominai-

suutena. Opiskelun ja elämänkokemuksen avulla hankittu tieto tekee ihmisestä 

asiantuntijan. Asiantuntijuuden saavuttamisen jollakin alalla katsotaan vaativan 

neljän tunnin harjoittelua joka päivä vähintään kymmenen vuoden ajan. Jos asian-

tuntijoiden ammattitaito ratkaisee projektien onnistumisen, pitäisi projektien on-

nistumisen olla suoraan verrannollinen niihin osallistuvien asiantuntijoiden koke-

muksen ja tietämyksen määrään. Projektin onnistuminen on riippuvainen asian-

tuntijoiden yhteistyöstä, eikä se ole johdettavissa yhteenlasketun asiantuntijuuden 

määrästä. Onkin esitetty, että asiantuntijuus ei olekaan pelkästään yksilön ominai-

suus, vaan että sillä on myös yhteisöllinen, verkottunut ulottuvuus. Asiantuntijuu-

teen liittyvät tiedot ja kokemukset voivat olla paitsi yksilön hallussa, myös hajau-

tuneena häntä ympäröivään toisista toimijoista, välineistä ja ihmisen luomista ar-

tefakteista muodostuvaan verkostoon. Enemmän kuin yksilön hankittu ominaisuus 

asiantuntijuus onkin sosiaalinen rooli ja osallistumista hajautetun verkoston toi-

mintaan. Jos asiantuntijuus on toimimista älykkäissä verkostoissa, myös projekte-

ja on tarkasteltava verkostoina. Projektin onnistuminen on riippuvainen sen asian-

tuntijuutta tukevan verkoston toiminnasta, ei yksittäisten toimijoiden ominaisuuk-

sista. (Naaranoja 2006) 

2.1.6 SECI-malli 

Tiedon eksplikointi eli hiljaisen tiedon muuttaminen eksplisiittiseen muotoon on 

keskeistä myös Nonakan ja Takeuchin kehittämässä uuden tiedon luomista ku-

vaavassa SECI-mallissa. SECI-malli kuvaa hiljaisen tiedon muuntumista ekspli-

siittisen muotoon ja takaisin hiljaiseksi neljässä eri vaiheessa. Vaiheet seuraavat 

toisiaan ja muodostavat tiedon spiraalin, jossa tietämys kasvaa spiraalin edetessä. 

Sosialisaatiossa hiljainen tieto välittyy yksilöltä toiselle vuorovaikutuksessa. Esi-

merkiksi mestari-kisällijärjestelmässä kisälli oppii mestarilta taitoja sosialisaation 
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kautta. Seuraavassa eli ulkoistamisen vaiheessa hiljaista tietoa muokataan ekspli-

siittiseksi hyödyntäen erilaisia käsitteitä ja malleja. Tässä vaiheessa hiljainen tieto 

muuntuu käyttökelpoiseksi myös muille, koska se on tulkittavassa ja ymmärrettä-

vässä muodossa. Tämä vaihe voidaan nähdä pohjana uuden tiedon luomiselle. 

Yhdistämisen vaiheessa ulkoistettu eksplisiittinen tieto kootaan laajemmiksi ko-

konaisuuksiksi. Voidaan puhua käsitejärjestelmistä, joissa ulkoistettu tieto on yh-

distetty aiempiin arkistoituihin tietoihin. Tässä vaiheessa tiedon järjestely ja ana-

lysointi on keskiössä. Mallin viimeinen vaihe on sisäistäminen, jossa eksplisiitti-

nen tieto muuttuu ymmärtämisen kautta jälleen hiljaiseksi tiedoksi. Mallin neljä 

vaihetta toistuvat jatkuvasti ja lisäävät samalla organisaation tietopääomaa. (Lai-

honen, Hannula, ym. 2013) 

SECI-mallin ideana on se, että organisaatioiden tulisi valjastaa käyttöön myös 

työntekijöiden hiljainen tieto. Kun henkilöstö kertoo ajatuksiaan ja ideoitaan 

avoimesti ja jakaa parhaita työnteon käytäntöjä, voidaan saavuttaa innovaatioita 

sekä tehostaa toimintaa. SECI-mallin periaatteena on myös siirtää yksittäisten 

henkilöiden hiljaista tietoa koko organisaation tiedoksi. Jos yksittäinen työntekijä 

lähtee organisaatiosta, jää edes osa hänen tietämyksestään organisaation käyttöön, 

kun sitä on ulkoistettu eksplisiittiseen muotoon. Vaikka SECI-mallin kuvaamaa 

tiedon muuntumisprosessia on kritisoitu, malli muodostaa kuitenkin tärkeän osan 

tietojohtamisen perusteorioista. Malli korostaa hiljaisen tiedon merkitystä yrityk-

selle, ja sen avulla voidaan kuvata käytäntöjä, joilla hiljaista tietoa voidaan saada 

yrityksen käyttöön entistä paremmin. (Laihonen, Hannula, ym. 2013) 

2.2 Projektihallinta 

Projekti on työkokonaisuus, joka tehdään määritellyn tai tavoitellun kertaluontoi-

sen tuloksen aikaansaamiseksi. Projektin kaltaisia työkokonaisuuksia on aina ollut 

olemassa. Pyramidin rakentaminen ei sen aikakauden toteutustavan vuoksi ollut 

projekti vaan työ tehtiin sotilasorganisaatiolla. Nykyisin pyramidi hankkeena to-

teutettaisiin projektina, jossa yksi toimija olisi pääurakoitsija ja tekisi urakkaso-

pimuksia useiden yritysten kanssa. Hankkeeseen saatettaisiin palkata projektinjoh-

tokonsultti, joka vastaisi urakoitsijoiden valinnasta, sopimuksista, aikataulujen 
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koordinoinnista ja valvonnasta. Osapuolia olisi mukana useasta kymmenestä yri-

tyksestä kivien toimittajista työtä valvovaan viranomaiseen. Projekti ei synny pel-

kästään nimittämällä työ projektiksi. (Pelin 2009). 

Projektitoiminta on tietty johtamisjärjestelmä. Siinä on projektiorganisatoriset 

käskysuhteet ja avainhenkilönä on projektipäällikkö, joka toimenkuva on yksin-

kertaisesti vastata kaikesta, mikä liittyy projektin onnistuneeseen toteutukseen. 

tekijöiden ei tarvitse olla projektipäällikön suorassa alaisuudessa. (Pelin 2009). 

Kuka tahansa osaa täyttää projektisuunnitelmalomakkeen, mutta vain projek-

tiammattilainen osaa suunnitella projektin. Projektijohtaminen on hyvinkin erilais-

ten ihmisten ohjaamista kohti yhteistä maalia. Hyvin suunniteltu ja johdettu pro-

jekti sisältää menetelmiä ja vaiheita, jotka tehdään tietyssä järjestyksessä. Se, joka 

hallitsee vaiheet, osaa tehdä ryhmätyöstä sujuvaa, ennakoitavaa ja kaikille osa-

puolille miellyttävää. (Projekti-instituutti 2010) 

Projektin hankesuunnitelman laatimisen jälkeen tapahtuva organisoituminen ja 

projektin valmistelu sitovat resursseja ja kustannuksia kasvavalla nopeudella. Pro-

jektin johtamissuunnitelman laatimishetkellä saavutetaan lähes puolet projektin 

kustannusten ja resurssien sitouma-asteesta vaikka ajallisesti projekti ei ole saa-

vuttanut puoliväliä. (PMBOK 2013) 
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Kuva 4. Kustannusten ja resurssien sitoutuminen ajan funktiona (PMBOK, 2013) 

Matriisimuotoisessa projektiorganisaatiossa varataan tarvittavat henkilöt projektil-

le tarvittavaksi ajaksi. Tällöin henkilön linjaesimies säilyy, mutta projektien vetä-

jät vaihtuvat. Projekti ei ylläpidä turhia resursseja vaan vapauttaa henkilöt muihin 

projekteihin heti, kun työ on todettu valmiiksi. Projektilla on ulkoinen tai sisäinen 

asiakas, joka maksaa projektin. Projektiin liittyy suunnitelmallisuus ja suunnitte-

lun sekä ohjauksen aluksi kehitetyt tehokkaat menetelmät. Näiden menetelmien ja 

työtapojen käyttö tekee työstä projektin. (Pelin 2009) 

 

Kuva 5. Projektiorganisaatio vs. linjaorganisaatio (Pelin 2009, 26) 
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2.2.1 Projektin tulosjohtaminen 

Projektille asetetaan ajalliset, sisällölliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet. 

Näiden tavoitteiden toteutumisen mittaaminen projektin lopussa on selkeää. Har-

voin voidaan kyseenalaistaa, saavuttiko projekti tavoitteensa vai jäivätkö tavoit-

teet saavuttamatta? Tavoitteet on mahdollista jakaa jokaiselle projektiryhmän jä-

senelle ja kullakin on omiin tehtäviinsä liittyvät tavoitteensa. Tavoitteet tulee so-

pia yhdessä, eikä niitä pidä sanella, koska yhdessä sovittuihin tavoitteisiin kaikki 

sitoutuvat.  Projekti on onnistunut, kun se saavuttaa sille asetetut asetetut sisällöl-

liset ja laadulliset tavoitteet ja valmistuu asetetun projektibudjetin sekä aikataulun 

mukaisesti. (Pelin 2009). 

 

Kuva 6. Projektin tuloskolmia (Pelin 2009, 37) 

Projektikäsitettä ei osata aina käyttää oikein. Edetään puolitiehen, mutta laimin-

lyödään projektijohtamisen tarjoamat todelliset mahdollisuudet. Projektin onnis-

tuminen on selkeästi mitattavissa. Kuvassa 6 esitettyjen tavoitteiden samanaikai-

nen saavuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa. (Pelin 2009) 

Tulospalkkion käyttö on lisääntymässä projekteissa ja esimerkiksi rakennusalalla 

jo yleistä. Kun puhutaan samapalkkaisuudesta ja tasa-arvosta, niin voi kysyä onko 

palkka korvaus työpaikalla oleillusta ajasta, korvaus oppiarvosta ja suoritetuista 

titteleistä vai korvaus siitä tuloksesta, joka työstä syntyy? Yhä useampi on sitä 

mieltä, että palkkaus voidaan kytkeä yrityksen tulokseen. Useissa pienissä yrityk-

sissä asia on jo näin toteutettu ja palkat nousevat ja laskevat tuloksen mukaisesti. 

Tämä on omiaan lisäämään henkilöstön mielenkiintoa yrityksen menestymiseen, 
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mutta nykyiset työmarkkinakäytännöt ovat jarruna. Tuottavuus tulee työn määrää 

lisäämällä. (Pelin 2009) 

2.2.2 Projektiryhmän johtaminen 

Projektipäällikön on hallittava samat johtamistaidot, kuin linjassa olevien esimies-

tenkin. On organisoitava projekti ja valittava oikeat ja osaavat henkilöt eri tehtä-

ville. On kannustettava ja motivoitava projektiryhmää, on annettava tehtäviä ja 

valvottava tehtävien suoritusta. Näiden lisäksi tulee projektitoimintaan liittyviä 

erityispiirteitä. Matriisiorganisaatiossa projektipäällikön toimintaan vaikuttaa se, 

että henkilöillä on pysyvä linjaesimies ja he ovat projektissa vain tietyn ajan. Näin 

projektipäällikkö joutuu aina projektin alussa luomaan organisaation ja rakenta-

maan siitä mahdollisimman tehokkaan tiimin. Lisäksi projektiin liittyy asiantunti-

joita ja tukihenkilöitä, joilta tarvitaan työpanos projektille. Miten saadaan henki-

löt, joilla pääpaino on linjatehtävissä, tekemään projektin tarvitsemat toimet oike-

assa aikataulussa? Projektipäälliköltä puuttuu tällöin suora käskyvalta. Asiat on 

saatava sujumaan sopimalla ja koordinoimalla. (Pelin 2009) 

Projektipäälliköltä edellytetään aktiivista otetta. Projekti on vietävä eteenpäin jos-

kus ”runnomalla”. Elleivät projektiin liittyvät työt suju linjaorganisaation ryhmis-

sä, projektipäällikön on puututtava asiaan. Kaikkea on valvottava; sisäistä organi-

saatiota, alihankkijoita, toimittajia ja joskus asiakkaankin projektiin liittyviä teh-

täviä. (Pelin 2009) 
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Kuva 7. Projektipäällikön roolit (Pelin 2009). 

Projektipäälliköllä on useita eri rooleja projektissa toimiessaan:  

- Esimiehen rooli projektiryhmässä 

- Asiantuntijan rooli, joka korostuu pienemmissä projekteissa 

- Myyjän rooli asiakkaan suutaan 

- Neuvottelijan rooli projektiin liittyvissä palavereissa 

- Tilaajan rooli projektiin liittyvien alihankintojen ja sopimusten suhteen 

- Tiedottajan rooli informoida mm. projektiryhmää, raportoida johdolle, vä-

littää tietoa projektien ja sidosryhmien kesken ja tiedottaa projektista ulos-

päin. 

Projektipäällikön taitoalueet voidaan jakaa seuraavasti: 

- Projektin tekniikan osaaminen 

- Projektinhallinnan osaaminen 

- Ihmisten johtamistaitojen osaaminen (Pelin 2009). 
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Projektiosaamisen perussääntö on, että koko organisaation osaamisen pitää olla 

tasalaatuista. Projektin menestymisen kannalta ei ole kestävää, jos organisaatiossa 

on kaksi aktiivista projektipäällikköä, mutta muilla projektityöntekijöillä ei ole 

mitään käsitystä johtamisen periaatteista. Projektiosaamisella varmistetaan, että 

projektit onnistuvat tasalaatuisesti, eivät sankarillisten pelastustoimien tuloksena. 

On parempi, että projektinjohto työskentelee ”tasaista tahtia kaikilla neljällä jalal-

la kuin se, että yksi raaja on huippuunsa asti treenattu”. (Projekti-instituutti 2010) 

Projektiosaamista kasvatetaan koulutuksella ja valmennuksella. Tyypillisin virhe 

on kouluttaa vain projektipäälliköitä ja unohtaa muut. Tilanne olisi sama, jos jal-

kapallojoukkueessa pelitaktiikka neuvottaisiin vain kapteenille, eikä pelaajille ker-

rottaisi taktiikasta mitään ennen ottelua, saati, että säännöistä ei olisi kuullut ku-

kaan. Kriittisimpiä valmennettaviasi ovat projektien omistajat, ohjausryhmien jä-

senet, projektiryhmien jäsenet ja projektinhallinnan tukijat, kuten taloushallinto. 

Myös projektipäälliköiden linjaesimiehillä pitää olla perustason ymmärrys projek-

tityön lainalaisuuksista. (Projekti-instituutti 2010) 

Projektitoiminnan kehittäjän pikaoppaassa todetaan, että asema organisaation pro-

jektiguruna nousee kohisten, kun jakaa osaamisen kolmeen osaan: 

1. Projektinhallinnan osaaminen kertoo, kuinka hyvin ymmärrät projekti-

johtamisen olevan muutakin kuin janakaavio. Osaat soveltaa ja valita oi-

keat projektijohtamisen menetelmät projektikohtaisesti. 

2. Johtamis- ja vuorovaikutustaidot kertovat, kuinka motivoit, yllytät, neu-

vottelet ja johdat. Huomioit projektiryhmäläisiä ja muita osaajia, joista 

projektin onnistuminen riippuu. 

3. Sisältö- ja liiketoimintaosaaminen ovat avaintekijoitä onnistuneissa pro-

jekteissa. Projektipäällikön ei tarvitse olla paras tekninen asiantuntija, vaan 

sisältöosaaminen on ensisijaisesti projektiryhmäläisten heiniä. Hyvä pro-

jektipäällikkö saa huippuasiantuntijat keskustelemaan keskenään ja löytää 

sisältöjen ja osaamisten yhdistelmät, joiden avulla uudet huimat ratkaisut 



  31 

 

syntyvät. Kun olet listannut ongelmat, esimiehesi todennäköisesti kysyy, 

mitä asialle pitäisi tehdä.  

”Meidän pitää kasvattaa yksittäisten henkilöiden osaamista. Tavoitteenamme on 

hyvin yhteen pelaava joukkue.” (Projekti-instituutti 2010) 

Projektien johtaminen on paljolti muutosten johtamista. Se vaatii projektipäälli-

költä pelisilmää ja joustavuutta muuttuvissa tilanteissa esim. toimittaessa uudessa 

ja erilaisessa kulttuurissa tai projektin kriisitilanteissa. Läpi harmaan kiven ei aina 

ole paras politiikka. Jotta projektipäällikkö pystyy johtamaan tiimiään, tätä ha-

jautettua, monikulttuurista ja mielenkiintoista kokonaisuutta, on hänen ymmärret-

tävä tiimien todellinen, mahdollinen voima ja hyöty ja ymmärrettävä mitä niissä 

tapahtuu. Hänen on osattava ja haluttava viestiä ja osattava ja haluttava rakentaa 

aitoa yhteistyötä. (Murray 2013) 

Mikään teknologinen laite, prosessi tai systeemi ei toistaiseksi ole kyennyt kor-

vaamaan kasvotusten tapaamisia projektin alussa, kun toisilleen tuntemattomat 

asiantuntijat lähtevät syventymään projektiinsa. Luottamus syntyy ihmisten aidos-

ta kohtaamisesta. Se tarkoittaa läsnäoloa, kuuntelemista, puhumista, kokemuk-

sien, ideoiden ja odotusten jakamista. On hyödyllistä myös kertoa jotain henkilö-

kohtaista. Silloin kasvoilta tippuu myös ”roolinaamari”, jonka taakse voi niin hel-

posti piiloutua. Aidoin yhteistyö on ihmisten välistä, ei roolien. Luottamuksen ra-

kentamiseen ei tarvita tiimitemppuja tai outoja toiminnallisia harjoituksia. Usein 

tällaiset joukkueenrakennustoimenpiteet itseasiassa ärsyttävät, etenkin insinöörejä 

ja vahvasti tehtävä- ja tuloskeskeisiä asiantuntijoita. He voivat kokea itsensä hy-

vin itseriittoisiksi ja itsenäisiksi eivätkä kaipaa mitään sosiaalista tai psykologisoi-

tua ”diipadaapaa”. Kuitenkaan yksikään ihminen ei ole autio saari, joka siintää 

jossain kaukana projektien valtamerillä. (Murray 2013) 

Tulossuuntautuneisuus kertoo siitä, että projektipäällikkö suuntaa huomionsa ja 

energiansa sekä projektiryhmän huomion projektin avaintavoitteisiin. Projekti-

päällikkö on palkattu tehtävään tekemään tulosta ja saamaan aikaiseksi joku konk-

reettinen tuote tai palvelu. Pelkästä ahkeruudesta ja huikeista työtunneista ei hä-

nelle makseta. Osaatko erottaa olennaisen epäolennaisesta ja suunnata huomiosi ja 
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tarmosi oikein? Osaatko myös viestiä visiosi ja projektin tavoitteen niin taitavasti 

ja hyvin, että projektiryhmäsi myös ryhtyy työskentelemään sen suuntaisesti?  

(Murray 2013) 

Haasteena voi toisinaan olla se, että projektipäällikkö tai tiimi ajattelee, että ”acti-

on” on yhtä kuin ”results”. Tiimin jäsenet voivat olla hyvinkin ylpeitä ahkeruu-

destaan ja panostaa huomaamattaan enemmän johonkin toissijaiseen projektia si-

vuavaan tekemiseen. Projektipäällikön kannattaa kasvattaa tuntosarviaan, jotta 

huomaa onko projektiryhmä liian ”puuhakeskeinen” tavoitesuuntautuneisuuden 

sijaan. Tuloksiin pääsemiseksi tarvitaan myös kurinalaisuutta. Varsinkin jos joku 

muu asia sattuu kiinnostamaan enemmän. Jos tiimi tekee säännöllisesti pitkää päi-

vää, mutta aikataulut eivät pidä eikä tulosta synny, kertoo se mahdollisesti siitä, 

ettei tehdä oikeita asioita. (Murray 2013) 

2.2.3 LEAN-ajattelu 

Lean on asiakaslähtöinen virtauksen (exit rate) maksimointiin ja hukan (menetetty 

aika) poistamiseen jalostettu malli. Se on toiminta ja ajattelutapa, jossa virtausta ja 

jalostusarvon osuutta maksimoidaan poistamalla hukkaa. Lean tunnetaan yleensä 

hukan poistamisen menetelmänä, eikä aina välttämättä tiedosteta sen perimmäistä 

tarkoitusta eli läpimenoajan lyhentämistä. Läpimenoajan lyhentäminen on yksi 

keskeisistä Leanin päätavoitteista. Jos läpimenoaika ei laske, taloudellista paran-

nusta ei todennäköisesti tulla saavuttamaan. (Sixsigma 2018)  

Lean saatetaan ymmärtää väärin. Luullaan, että siihen liitetyt työkalut itsessään 

voisivat ratkaista ongelman. Päinvastoin työkalujen tarkoituksena on kaivaa pro-

sessista ongelmat esiin ja ihmisten tehtävä on ratkoa työkalujen avulla esiin tulleet 

ongelmat. Henkilöstön tehtävänä on nostaa ongelmat esiin, tehdä ratkaisuehdotuk-

set ja esimiehillä täytyy olla riittävä tietotaito ongelmien ratkaisemiseksi. Tässä 

auttavat hyvät ongelmanratkaisutaidot ja hyvä prosessin tuntemus. Jos työkalujen 

ja konseptien roolia ei ymmärretä ja tunneta, johtaa se todennäköisesti Lean-

projektin epäonnistumiseen. Perinteiseen johtamistapaan verrattuna Lean vaatii 

lähes täysin erilaisen lähestymistavan hetki – hetkeltä johtamiseen. (Sixsigma 

2018) 
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Lean-filosofiassa virheiden havaitsemisen jälkeen ei puututa syyllisen etsimiseen, 

vaan virheiden syyn etsimiseen ja tätä kautta virheiden korjaamiseen. Näin var-

mistetaan, ettei virhe pääse toistumaan. (Merikallio&Haapasalo 2009) 

Rakennustalouden professori Lauri Koskela on tutkinut ja kehittänyt Lean-

rakentamista pian 25 vuotta. Hänen mukaansa Lean-ajattelu sopii Toyotan auto-

tehtaiden lisäksi rakentamiseen erittäin hyvin. Hänen mukaansa periaatteita sovel-

tamalla voidaan saavuttaa jopa 15 — 30 prosentin säästöjä hankkeen markkina-

hinnasta, joka osoittaa, miten paljon hukkaa rakentamiseen sisältyy. Koskelan 

mukaan Leanin tunnetusta seitsemästä hukasta puuttuu rakennusalalle tyypillinen 

”making do”, mikä tarkoittaa, että yritetään luovasti pärjätä, vaikka jotakin työn 

suorittamisen kannalta oleellista puuttuu. Rakennusalalla usein puuttuu ja tulok-

sena on huonoa laatua ja tuottavuuden alentumista. (Aalto Pro 2015) 

Rakennusteollisuuteen kehitetty Last-Planner niminen työkalu on tarkoitettu pois-

tamaan making do -hukkaa. Ideana on varmistaa, ettei työtä aloiteta ennen kuin 

piirustukset, materiaalit, työntekijät ja olosuhteet ovat esimerkiksi kunnossa. (Aal-

to Pro 2015) 

Last Planner System on projektituotannon ohjausmenettely, jonka avulla pyritään 

häiriöttömään ja tehokkaaseen aikataulutehtävien toteuttamiseen. Last Planner 

tarkoittaa sananmukaisesti viimeistä suunnittelijaa. Tuotannossa, esimerkiksi ra-

kennustyömaalla, viimeinen suunnittelija on se henkilö, joka toimeenpanee tehtä-

viä. (Merikallio&Haapasalo 2009) 

Lauri Koskela kertoo, että Lean-ajattelu on edennyt rakennushankkeissa myös 

suunnittelupuolelle ja kymmenen viime vuoden aikana siellä on tapahtunut Kos-

kelan mukaan paljon edistystä. Rakennushankkeissa käytetään esimerkiksi Big 

Room työkalua, joka tarkoittaa että kaikki hankkeen suunnittelijat työskentelevät 

samassa tilassa ja tekevät tiivistä yhteistyötä. ”Target Value Design eli tiettyyn 

kustannustavoitteeseen pyrkivä suunnittelu kruunaa kaiken. Juuri sen avulla on 

saavutettu näitä 15 — 20, jopa 30 prosentin säästöjä hankkeen hinnasta. Aiemmin 

rakentamisen tehostamisessa oli kaksi kilpailevaa leiriä. Toinen oli Lean-leiri ja 

toinen ajoi rakentamisen kehittämistä tietotekniikan, kuten tietomallipohjaisen 
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BIM-suunnittelun avulla. Nykyisin etenkin käytännön työtä tekevät ovat huoman-

neet, että leirien välillä on synergiaa. BIM on hyvä työkalu myös Lean-

käytäntöjen tueksi.” (Aalto Pro 2015) 

Koskelan mukaan Suomi on hyvin mukana kansainvälisessä kehityksessä Leanin 

soveltamisessa. Rakennuttajat ja rakennusyhtiöt ovat kiinnostuneet soveltamisesta 

ja esimerkiksi Tampereen liikennetunnelihankkeessa oli artikkelin kirjoitushetkel-

lä kerätty jo yli 10 prosenttia kustannusvähennyksiä. (Aalto Pro 2015) 

Leanin haaste on esimerkiksi siinä, että käytetyt työkalut näyttävät petollisen yk-

sinkertaisilta. On vaikkapa A3-menetelmä, paperi jolle dokumentoidaan ongel-

manratkaisu jäsentyneellä tavalla. Filosofia menetelmien takana on kuitenkin se 

naula, josta kaikki riippuu. Esimerkiksi A3 pakottaa ratkaisemaan ongelmaa me-

todisesti. Helpottaa huomattavasti yhteistyötä, kun on kuvattu, miten ongelma 

nähdään, mitä sille on tehty ja mitkä olivat ratkaisuvaihtoehdot. Silloin nähdään 

myös myöhemmin, miksi näin on tehty. (Aalto Pro 2015) 

Ensimmäinen vaihe on saada työmaa leaniksi, seuraavaksi pitäisi saada suunnitte-

lu leaniksi ja lopuksi vielä urakoitsijan pääkonttori leaniksi. Siellä sijaitsee han-

kintaosasto, jonka tavoitteena perinteisesti on ollut hankkia mahdollisimman hal-

valla. Leanin suurin vihollinen on taloustiede, joka ei tunnusta että hukkaa on 

olemassa. Tämä johtaa ajatukseen, että kilpailuttaminen ja urakoiden pilkkominen 

on tehokasta. Oikeasti mitä enemmän pilkotaan, sitä enemmän kasvaa myös vaa-

dittava koordinointityö palasten integroimiseksi, mutta tätä ei oteta huomioon las-

kelmissa eikä käytännössä. Tehokkuus taas tulee yhdessä parantamisesta. (Aalto 

Pro 2015) 

Rakennusvaihesuunnittelussa saadaan paras tulos, kun siihen osallistuvat projektin 

kaikki avainosapuolet eli tilaajat, suunnittelijat, päätoteuttajat sekä merkittävim-

mät alihankkijat. Osapuolten yhteinen ja yhdessä laatima rakennusvaiheaikataulun 

laatimisessa on ainakin kolme tarkoitusta. Eri osapuolten tietämys ja osaaminen 

pyritään saamaan kaikkien osapuolten tuotannon suunnittelun lähtökohdaksi. 

Toiseksi sitoutuminen kokonaisuuteen ja sitä kautta oman osuuden ymmärtäminen 

osana kokonaisuutta paranee. Kolmanneksi osapuolten tutustuminen ja yhdessä 
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tekeminen tuo luottamusta ja parantaa edellytyksiä yhteistoimintaan koko projek-

tin keston ajan. Rakennusvaiheaikataulu laaditaan useimmiten takaperin, toisin 

sanoen yhteisestä väli- tai lopputavoitteesta nykyhetkeen päin. Tärkeitä yhdessä 

ymmärrettäviä asioita ovat mm. onko välitavoite saavutettavissa, mihin sijoitetaan 

yhteiset aikataulupuskurit, ovatko eri osapuolten vastuualueet selvät ja miten hoi-

detaan rajapinnat, onko resurssien käyttö järkevää ja mahdollisimman tasaista, 

onko materiaalivirtaus toimivaa. (Merikallio&Haapasalo 2009) 

Sari Torkkola kuvaa johtajan työtä kirjassaan Lean asiantuntijatyön johtamisessa 

seuraavasti: Lean johtajan on varattava merkittävä osa työajasta tehtäville, joita ei 

aikaisemmin pidetty riittävän tärkeänä. On syntynyt ymmärrys, että johtajan teh-

tävä on parantaa kokonaisuuden sujuvuutta ja valmentaa sekä henkilöstöä että asi-

akkaita, alihankkijoita ja palveluntoimittajia. Vaikutuspiirin rajat ovat laajentuneet 

ja vaikuttamisen keinot ovat lisääntyneet. Lean-johtajana viisi tärkeintä työtehtä-

vää ovat: 

1. Paikan päälle meneminen, jolloin havainnoidaan kokonaisuuden toi-

mintaa sekä valmennetaan periaatteita ja ongelmanratkaisutaitoja. 

2. Päiväkokoukset ja muut säännölliset palautetilaisuudet, joissa pohdi-

taan edellisten toimenpiteiden vaikuttavuutta. 

3. Systeemin suorituskyvyn parantaminen ja osien välisen yhteistyön 

varmistaminen. Yhtenä käytännön keinona sujuvan toiminnan suunnit-

telu siten, että esimiestä ei enää tarvita nykyisen palvelutason ylläpi-

tämiseen vaan henkilöstö osaa itse tunnistaa ja korjata epänormaalit ti-

lanteet nopeasti. 

4. Tavoitteiden asettaminen ja vastuiden jalkauttaminen sekä erityisesti 

mittaamisen rakentaminen ja organisointi Lean-periaatteiden mukai-

sesti. 

5. Kouluttaminen ja valmentaminen. (Torkkola 2015) 

LEAN-visio 

Organisaatiossa pitäisi kannustaa ihmisiä muuttamaan toimintatapojaan ja hank-

kimaan lisätietoa kuinka muutetaan. Muutoksessa apuna ovat Lean-työkalut, mut-
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ta työkalut eivät voi määrätä tahtia vaan tavoite, minne tulee päästä, määrää suun-

nan. Tämä tavoite voi olla lyhyempi jaksoaika, vähemmän virheitä, parempi ko-

neiden käyttöaste, suurempi kapasiteetti tms. Tavoitteen täytyy olla konkreettinen 

ja sen tulee olla mitattavissa. (Sixsigma 2018) 

  

 

Kuva 8. LEAN-visio (Six Sigma 2018) 

Visiossa on neljä komponenttia. Toimenpiteet tulee siis suunnitella niin, että toi-

menpide vie kohti visiota. Visio luo parannustoimenpiteille suunnan. Se on mah-

doton saavuttaa käytännössä, mutta siitä tulee todellinen pitkäntähtäimen tavoitel-

tava tila. (Sixsigma 2018) 

Vision ensimmäinen komponentti on nollavirhe (zero defect) , joka tarkoittaa täy-

dellistä onnistumista. Tämä on tärkein komponentti. Se luo edellytykset seuraavil-

le vaiheille. Mitä suuremmalla todennäköisyydellä asiat tapahtuvat, sitä riippu-

mattomamiksi asiat muodostuvat ja mahdollistavat seuraavien vision komponent-

tien tavoittelun. (Sixsigma 2018) 

Toinen komponentti on 100 prosenttinen lisäarvo (100% Value) asiakkaalle pro-

sessin aikana. Tämä tarkoittaa esimerkiksi toimitusketjun kokonaisläpimenoajan 

ja arvoa lisäävän ajan suhdetta. Arvoa lisäävä aika on asia, jota asiakas pitää tär-

keänä tietoisesti tai tiedostamatta. Arvoa lisäämätön aika on päinvastainen aika. 

Aika joka kuluu prosessissa, mutta asiakas ei koe sitä tärkeänä. (Sixsigma 2018) 
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Kolmas komponentti on yhden kappaleen virtaus (1x1 flow) läpi prosessin. Tämä 

tarkoittaa täydellistä joustavuutta prosessissa. Prosessi pystyy prosessoimaan tuot-

teet ja palvelut yksitellen, riippumatta mitä tuote on. (Sixsigma 2018) 

Neljäs komponentti on varmuus työpaikasta (security for people) . Neljäs kompo-

nentti on inhimillinen elementti. Tällä tarkoitetaan ihmisten muutosta. Muuttamal-

la omaa toimintaa ja organisaation toimintaa asiakasta palvelevampaan suuntaan 

varmistetaan parhaiten oma työpaikka. (Sixsigma 2018) 

2.3 Projektin laadunhallinta 

Laadunhallinnan ensisijainen tavoite on täyttää asiakkaiden vaatimukset ja pyrkiä 

ylittämään asiakkaiden odotukset. Jatkuva menestys saavutetaan, kun organisaatio 

saavuttaa ja säilyttää asiakkaiden ja muiden olennaisten sidosryhmien luottamuk-

sen. Kaikki vuorovaikutustilanteet asiakkaan kanssa ovat mahdollisuuksia tuottaa 

lisää arvoa asiakkaalle. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien nykyisten ja tulevien 

tarpeiden ymmärtäminen edesauttaa organisaation jatkuvaa menestystä. (SFS 

2016) 

Tekniikan tohtori Matti Kruus kirjoittaa artikkelissaan rakennuslehdessä 

17.3.2015, että projektinhallinta ja sen systemaattisuus ja suunnitelmallisuus eli 

rakennushankeen johtaminen vaikuttaa vahvasti siihen, millaiseksi tilaajat, suun-

nittelijat ja aliurakoitsijat kokevat rakentamisen laadun. Kruus tarkoittaa raken-

nushankkeiden johtamisella kykyä johtaa rakennushankkeita eikä hän kirjoita ra-

kennuttamisesta, koska sana saatettaisiin liittää vanhoillisiin toteutusmuotoihin 

sekä rakennuttajakonsulttitoimialan puolustamiseen. Alalla on käsitys, että raken-

nushankkeita voi menestyksekkäästi johtaa valitsemalla joku toteutusmuoto. To-

teutusmuodosta riippumatta hankkeissa on kuitenkin aina joidenkin ihmisten teh-

tävä johtamistehtävä. (Rakennuslehti 2015) 

Organisaation ylin johto määrittelee organisaatiolle yhteisen tarkoituksen ja suun-

nan. Koko johto alempi johto mukaan lukien luo olosuhteet, joissa ihmiset osallis-

tuvat täysipainoisesti organisaation laatutavoitteiden saavuttamiseen. Yhteisen 

tarkoituksen ja suunnan luominen sekä ihmisten täysipainoinen osallistuminen 
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antaa organisaatiolle mahdollisuuden yhdenmukaistaa strategiansa, politiikkansa, 

prosessinsa ja resurssinsa niin, että se saavuttaa tavoitteensa. Kun kaikilla organi-

saation eri tasoilla olevilla ihmisillä on tarvittava pätevyys ja mahdollisuus vaikut-

taa ja kun he osallistuvat täysipainoisesti, organisaatiolla on parempi kyky luoda 

ja tuottaa,  jotta organisaatiota voidaan johtaa vaikuttavasti ja tehokkaasti, on tär-

keää kunnioittaa kaikkia organisaation eri tasoihin kuuluvia ihmisiä ja saada hei-

dät osallistumaan. Tunnustuksen antaminen, vaikutusmahdollisuudet sekä päte-

vyyden lisääminen tukevat ihmisten täysipainoista osallistumista organisaation 

laatutavoitteiden saavuttamiseen. (SFS 2016) 

Johdonmukaiset ja ennustettavissa olevat tulokset saavutetaan vaikuttavammin ja 

tehokkaammin, kun toimintoja käsitellään ja hallitaan toisiinsa liittyvinä proses-

seina, jotka toimivat yhtenäisenä järjestelmänä. Laadunhallintajärjestelmä koostuu 

toisiinsa liittyvistä prosesseista. Kun organisaatiossa ymmärretään, kuinka tämä 

järjestelmä tuottaa tuloksia, järjestelmä ja sen suorituskyky voidaan optimoida. 

(SFS 2016) 

Parantaminen on keskeinen osa menestyvien organisaatioiden toimintaa. Paranta-

minen on tärkeää organisaatiolle, jotta se voi ylläpitää suorituskyvyn nykyisen 

tason, reagoida muutoksiin sen sisäisissä ja ulkoisissa olosuhteissa ja luoda uusia 

mahdollisuuksia. Datan ja informaation analysointiin ja arviointiin perustuvat pää-

tökset tuottavat todennäköisemmin haluttuja tuloksia. Päätöksenteko voi olla mo-

nimutkainen prosessi, johon liittyy aina epävarmuutta. Siihen sisältyy yleensä 

monentyyppisiä ja monista eri lähteistä olevia lähtötietoja sekä niiden tulkintaa, 

joka voi olla subjektiivista. On tärkeää ymmärtää syy-seuraussuhteet ja mahdolli-

set tahattomat seuraukset. Tosiasiat, näyttö ja tietojen analysointi johtavat parem-

paan objektiivisuuteen ja päätöksenteon luotettavuuteen. (SFS 2016) 

Organisaatiot hallitsevat suhteitaan olennaisiin sidosryhmiin, kuten toimittajiin, 

voidakseen saavuttaa jatkuvaa menestystä. Olennaiset sidosryhmät vaikuttavat 

organisaation suorituskykyyn. Jatkuva menestys saavutetaan todennäköisemmin, 

kun organisaatio hallitsee suhteitaan kaikkiin sidosryhmiinsä, jotta se voi opti-
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moida niiden vaikutuksen suorituskykyynsä. On erityisen tärkeää hallita suhteita 

organisaation toimittaja- ja yhteistyökumppaniverkostoihin. (SFS 2016) 

Laatu tarkoittaa jonkun kokonaisuuden ominaisuuksien joukkoa, joka voi täyttää 

ilmaistut tai ilmaisemattomat tarpeet. Projektin hyvä laatu on sitä, että siinä toteu-

tettava tuote täyttää asian odotukset. On huomattava, että laatu ei merkitse samaa, 

kuin tuotteen ominaisuuksien määrä. Laadunhallinnan tavoitteena on varmistaa 

laadun suunnittelun, varmistuksen ja valvonnan avulla, että projekti täyttää sille 

asetetut vaatimukset. (Artto ym. 2006) 

Usein projektin tuotteeseen liitetään odotuksia, mutta monet odotukset ovat tul-

kinnanvaraisia. Epävarmassa projektiympäristössä laatua on tarkasteltava hieman 

laajemmin, kuin standardin mukaisena toteutuksena. Laadun täydellinen määritte-

leminen ennalta on haastavaa, koska asiakkaan odotukset ja standardit saattavat 

muuttua. Hyvän laadun aikaansaamiseksi on tunnistettava asiakkaan odotukset, 

että laatu voidaan hallita projektin aikana. Asiakkaan odotusten suhteen saatetaan 

joutua tekemään kompromisseja ja nopeita päätöksiä, joilla on vaikutusta laatuun.  

(Artto ym. 2006) 

Projektiympäristössä voidaan tunnistaa kaksi toisistaan hieman erilaista näkökul-

maa laatuun. Molemmat ovat laadunhallinnan kannalta tärkeitä: 

- Projektin tuloksena toteutettavan tuotteen laatu – asiakasvaatimusten täyt-

tyminen 

- Projektinhallinnan laatu – suunnitelmanmukaisuus. 

Projektissa toteutettavan tuotteen laatu ja projektinhallinnan laatu ovat monilla 

tavoin sidoksissa toisiinsa. Jos tuotteen laatua korostetaan liikaa, työmäärä kasvaa 

ja vaarana on projektiryhmän ylikuormittuminen sekä resurssiongelmat, joihin 

henkilöstö voi reagoida kielteisesti. Jos projektinhallinnassa ryhdytään yksityis-

kohtaiseen laaduntarkkailuun, ovat vaarana viivästymiset, resurssien kuluttaminen 

vääriin asioihin ja tavoitteiden saavuttamisen vaikeutuminen. Vastaavasti jos pro-

jektinhallinnasta tingitään, esimerkiksi kiirehtimällä sovittujen katselmusten yli 

ilman kunnollista laatuseurantaa, voivat pienet, mutta merkittävät virheet jäädä 
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huomaamatta ja heikentää tulosten laatua. On syytä kiinnittää huomio kokonais-

laatuun eikä vain yksittäisiin osatekijöihin. Vaikka tuotteen laatu olisikin ensisi-

jaisena päämääränä, sen edellytyksenä on myös projektinhallinnan laatu. Laadun-

hallinta tarkoittaa projektiympäristössä kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla varmiste-

taan projektiin kohdistettujen odotusten toteutuminen. Yritystasoiset laatuperiaat-

teet, -tavoitteet, ja -vastuut heijastuvat myös projekteihin. Laadunhallinta projek-

tiympäristössä ilmenee kolmena päätehtävänä: laadun suunnitteluna, varmistukse-

na ja ohjauksena. (Artto ym. 2006) 

Taulukko 2. Taulukossa 2 on esitetty laadunhallinnan tehtävät projektissa, Artto 

ym. 2006. 

 

Nykyaikaisella laadunhallinnalla on paljon yhteistä projektinhallinnan kanssa. 

Ajatus tietoalueista ja prosesseista on hyvin yhdenmukainen samoin, kuin asiak-

kaan, ennakoinnin, suunnittelun ja selkeiden vastuiden merkitys. Kuitenkin laa-

dunhallinnan soveltaminen projektiympäristöissä on toistaiseksi ollut haasteellis-

ta, koska yritysten laatujärjestelmät perustuvat vakioidun suoritustason ylläpitämi-

seen eivätkä ota riittävästi huomioon projekteihin liittyvää epävarmuutta. (Artto 

ym. 2006) 

Rakennusalan väitetään poikkeavan muista aloista, koska rakennukset, rakennus-

alan lopputuotteet ovat aina ainutkertaisia. Tutkijat kuitenkin väittävät, ettei ra-

kennusala poikkea muista aloista merkitsevästi. Heidän mukaansa suuri osa ra-

kennusten osista on monistettavissa – voimme kehittää esimerkiksi aina parempia 

vessoja tai kylpyhuoneita. Lisäksi jopa 80 % rakennushankkeeseen liittyvistä pro-

sesseista on toistuvia. Rakennusalan uudelleenarvioinnissa on tärkeää miettiä, mi-

tä rakennusala voi oppia muun teollisuuden prosessien kehittämisestä. (Naaranoja, 

Leskinen 2006) 
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Yksi projektitoimintaa leimaava piirre on ainutkertaisuus. Projekti on ainutlaatui-

nen kokonaisuus, jossa on aina mukana jotakin ainutkertaista toimintaa, ns. ”ei-

rutiinimaisia” prosesseja. Rakennushankkeissa näitä ”ei-rutiinimaisia” tilanteita 

tulee esiin esimerkiksi asiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeiden esille saamisessa 

ja mahdollisia ongelmia ratkaistaessa. Ei-rutiinimaisen prosessin kehittäminen 

edellyttää oppimista ja ymmärrystä siitä, mikä on oleellista. Sillä tavalla voidaan 

yllättävissä tilanteissa nopeasti löytää hyvä ratkaisu. (Naaranoja, Leskinen 2006) 

Projektitoimintaa voidaan kehittää pääsääntöisesti joko asiantuntijavetoisesti tai 

yhteistyössä koko organisaation kanssa. Asiantuntijapohjaisen kehittämisen haaste 

on parempien toimintatapojen juurruttaminen organisaatioon, jos organisaatio ei 

ymmärrä mistä oikeastaan on kyse. Sen sijaan, kun kehittämistä tehdään yhteises-

ti, koko organisaation voi vaikuttaa ja samalla se myös oppii ymmärtämään kehit-

tämisen syitä ja tavoitteita (kuva 9). Yhdessä kehittäminen voi olla hitaampaa, 

mutta tiedon jakaminen ja jatkuvan tietoisen oppimisen kautta kehitystä tapahtuu 

koko ajan eikä ole yksittäisten asiantuntijoiden varassa. (Naaranoja, Leskinen 

2006) 

 

Kuva 9. Kehittämisen kulttuuri (Naaranoja, Leskinen 2006) 
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3 KEHITTÄMISPROSESSIN KUVAUS 

Kehittämisprosessin olennainen osa on tunnistaa toiminnan nykytilan haasteet ja 

muodostaa yhteinen näkemys, miten organisaatio kykenee toimimaan tehok-

kaammin ja tuottamaan kannattavampia hankkeita entistä lyhyemmällä projektin 

läpimenoajalla. Selvitystyöhön osallistetaan henkilöstöä Tampereen yksiköstä ja 

liiketoiminnan kehittämisen yksiköstä. 

3.1 Yhteistyön haasteet organisaatiossa 

Asuntosuunnitteluprosessissa yhtenä haasteena tunnistettiin tieto- ja toimintaku-

vaustulva. Tietoa on järjestelmissä, ohjeissa, määräyksissä, projektipankeissa, 

kannoissa, tuotteistuksissa, kovalevyillä ja henkilöiden ajatuksissa. Varsinkin ko-

kemattomien on vaikea ymmärtää, mikä tieto on arvokasta ja mikä välttämätöntä. 

On lukusia kysymyksiä, miten tietoa johdetaan ja millaisilla välineillä tai työka-

luilla tietoa tuodaan projekteille. Jatkuvasti on riski, että poistuva resurssi vie 

mennessään keskeistä tietoa ja työllistävänä tekijänä on jokaiselle projektille nol-

lasta rakennettava tietokanta lähtötiedoksi.  

Tärkein asia on kuitenkin tunnistettu: tutkitaan aina ensin kenelle, minne ja mitä 

tuotamme, sitten vasta miten. Tuotteistuksen hyödyntäminen ja kehittäminen ovat 

avainasemassa. Yksikössä on tunnistettu osallistavan suunnitteluprosessin kautta 

se, että tietojohtaminen läpi organisaatiofunktioiden on olennainen osa projektin 

onnistumista. Tiedon lajien kautta syntyi havaintoja, joiden analysoinnilla saattaa 

olla positiivisia vaikutuksia yksikön ja yrityksen toimintaan. Dataa on paljon. In-

formaatiotulvaa on statistiikasta markkinatutkimuksiin ja kustannusperusteista 

asiakasymmärryksen tuomiin palautteisiin. Yksikössä työskennellään datan ja in-

formaation kilpajuoksuna mutta tietämyksen hallinta ja tietämysperusteinen pro-

jektinjohtaminen ovat liian pienessä roolissa.  

Miten asiantuntijuus saatetaan projektin eduksi? Asiantuntijuuden saavuttaminen 

jollakin alalla katsotaan vaativaan neljän tunnin harjoittelun joka päivä vähintään 

kymmenen vuoden ajan. (Naaranoja, Leskinen 2006) Tämä ei ole ristiriidassa sen 
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kanssa, että puhutaan viiden vuoden työkokemuksen tuoman yhteen kokonaisuu-

teen perustavaa laatua olevan osaamisen.  

Eksplisiittinen tieto saadaan ohjeistettua suunnittelijoille ja projektin osallisille, 

mutta miten valitaan asiantuntijan määritelmän täyttävä henkilö hiljaisen tiedon 

kertojaksi ja sparraamaan projektia? Työn imu ja intohimo työtä kohtaan ovat ris-

kialtis yhdistelmä kokemattomuuden kanssa. Organisaatiossa on pääosin motivoi-

tuneita ja työstään innostuneita henkilöitä. Organisaatio rakentaa joukkuetta ja 

välillä värikkäätkin persoonat saavat aikaan tuloksekkaita onnistumisia erilaisilla 

katsantokannoillaan, mutta kokemattomuus tai tietämättömyys aiheuttavat ajoit-

tain epäonnistumisia. 

Yksikön organisaatiossa suunnittelunjohtamisen tiimissä on rakennuttajapäällik-

kö, viisi projektipäällikköä ja neljä projekti-insinööriä. Tiimiä täydentää laskenta-

päällikön välitön läsnäolo ja tuotannon sekä hankinnan tarvittava läsnäolo. Valta-

osalla tiimiläisistä on yli kymmenen vuoden kokemus suunnittelun johtamisesta ja 

osalla lisäksi työmaakokemusta. Voidaan puhua merkittävästä aineettomasta pää-

omasta organisaatiossa. Jos otetaan huomioon koko yhtiö ja sitä kautta koko ai-

neeton pääoma, puhutaan merkittävästä kokonaisuudesta, jota ei osata tällä hetkel-

lä hyödyntää maksimaalisen tehokkaasti.  

3.2 Tutkimustiedon keruu 

Tässä opinnäytetyössä järjestettiin 4 ryhmähaastattelua ja 8 yhden ihmisen haas-

tattelua. Haastatteluissa ja keskustelutilaisuuksissa pyritään pureutumaan juurisyi-

hin, mikä olisi aiheen kannalta keskeinen toimintatavan muutos. Tavoite on selvit-

tää, minkä tyyppisiä haasteita koetaan asumisen liiketoiminnassa asuntohankkeen 

kannattavuuden kehittymisestä suunnittelunjohtamisen näkökulmasta ja miten 

omana organisaationa yksikkö voisi asian ratkaista.  

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan myös mahdollisuuksia, miten tiedon jakaminen 

mahdollistuisi yli yksikkörajojen. Haasteena on hallita yksilöiden erilaisuuden ja 

erilaisten toiminta- ja työtapojen kautta tapahtuva tiedonkulku ja pureutua muu-

toksen kautta yksilötasolla hyväksi havaittuihin totuttuihin toimintatapoihin. 
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Ensimmäinen tutkimustyön käynnistävä haastattelu ja keskustelutilaisuus järjes-

tettiin Helsingissä 26.6.2018, mihin osallistui Asumisen kehittämisen yksikössä 

toimiva erittäin kokenut johtaja Juhani Ylitolonen sekä YIT Asuminen Tampere -

yksikön laskentapäällikkö Juhani Kulku. Tapaamisen tavoitteena oli hakea koko 

toimialan (asuminen) näkökulmasta kokemuksen tuomaa tietämystä, miten kus-

tannuskulttuuriin saataisiin muutosta ja miten muutosta voitaisiin johtaa. (Liite 3) 

Toisessa ryhmähaastattelussa ja keskustelutilaisuudessa 1.8.2018 olivat mukana 

edellä mainittujen lisäksi Asuminen Tampere -yksikön johtaja Ilkka Kääriäinen. 

Tapaamisen tavoitteena oli selvittää, millaisilla toimenpiteillä toimintatavan muu-

tos saataisiin Tampereen yksikköön ja mitä mahdollisuuksia sillä olisi? 

Kolmas ryhmätilaisuus oli ensimmäinen projektipäällikköjen palaveri, joka oli 

nimeltään vertaistukiryhmän palaveri nro 1. Tilaisuus järjestettiin 7.8.2018 ja sii-

hen osallistuivat kaikki Tampereen yksikön projektipäälliköt. Tilaisuuden tavoit-

teena oli tutustua ajatukseen vertaisryhmätyöskentelystä ja käydä läpi ensimmäi-

sen haastattelun liitteen 1 ajatuksia. Projektipäällikköjen vertaisryhmäpalavereita 

pidettiin kahdeksan kappaletta 7.8.2018 – 12.12.2018 välisenä aikana. 

Neljäs ryhmätilaisuus oli Workshop 11.12.2018. Tilaisuuteen asetettiin ennakko-

tehtävä ja tilaisuuden tavoitteena oli muodostaa yksikön suunnittelunjohtamisen 

ydinjoukon kesken näkemys projektin ennakkosuunnitteluprosessin toimenpiteis-

tä. (Liite 2)  

Ensimmäiset yksilöhaastattelut (1 — 3), sähköpostit ja puhelut Juhani Ylitolosen, 

Juhani Kulkun ja Ilkka Kääriäisen kanssa liittyvät ensimmäisen ryhmätapaamisen 

suunnitteluun ja koko kehitystyön perusidean kartoittamiseen. Keskustelu alkoi 

tunnistetusta ongelmasta: kustannustason alentaminen ja hankkeen läpimenoajan 

pienentäminen sekä kartoitettiin useissa keskusteluissa, millaisia välineitä meillä 

olisi käytössämme. Juhani Kulkun kanssa testattiin koehankeen kautta toimenpi-

teitä kustannusten alentamiseksi, Ilkka Kääriäisen kanssa analysoitiin johtamis-

menetelmiä toimenpiteiden toteuttamiseksi ja Juhani Ylitolosen kanssa päädyttiin 

alkaa syventymään teorian kautta filosofiaan, joka tukee suunnitelman kehittämis-

tä ja projektin ennakkosuunnitteluprosessia.  
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Neljäs yksilöhaastattelu järjestettiin BST Arkkitehdit Oy:n toimistolla. Hallituk-

sen puheenjohtaja Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA kanssa 5.10.2018. Haastatel-

tavan henkilön ja hänen edustamansa yrityksen kanssa on vahva yhteistyöhistoria. 

Haastattelun tavoitteena oli kartoittaa, miten suunnittelutyötä, suunnittelun resurs-

seja ja mallintamista suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa ja mikä olisi sujuvan 

suunnittelun läpiviennin varmistamiseksi oleellista pohtia projektin ennakkosuun-

nitteluvaiheessa suunnittelutoimiston näkökulmasta. 

Viides yksilöhaastattelu käytiin Asuminen Tampere -yksikön kiinteistöpäällikkö 

Matti Rautaharkon kanssa 21.11.2018. Tavoitteena oli selvittää 11.12.2018 tule-

vaan workshoppiin ennakkotehtävän mietteitä ja kiinteistö- sekä hallinnollisten 

seikkojen vaikutusta ja huomiointitarpeita projektin ennakkosuunnitteluprosessiin. 

Kuudes yksilöhaastattelu pidettiin 4.1.2019 Talonrakennus Vaasa -yksikön han-

kekehityspäällikkö Timo Ketolan kanssa. Timo Ketolan kanssa minulla on 14-

vuotisen työurani luottamuksellinen jatkuva yhteistyö ja tavoitteeni oli analysoida 

projektin ennakkosuunnitteluprosessia hänen kanssaan ja etenkin kustannustehok-

kaan tuotteen asemakaavallisia toteuttamismahdollisuuksia ja kaavoituksen kykyä 

tuottaa asemakaavoja kohtuuhintaiselle rakentamiselle. Kirjatun haastattelun li-

säksi taustalla on lukuisia keskusteluja aiheesta. 

Seitsemäs ja kahdeksas yksilöhaastattelu pidettiin 9.11.2018 ja 10.1.2019 asumi-

nen Tampere yksikön rakennuttajapäällikkö Pasi Rintamäen kanssa. Pasi on suun-

nittelunjohtamisen organisaation esimies yksikössä. Hänen kanssaan oli tavoite 

kartoittaa 9.11.2018 tilannetta, joka suunnittelunjohtamisen toimintatavassa yksi-

kössä on ja miettiä mahdollisuuksia, joita ennakkosuunnittelu antaa. 10.1.2018 

keskustelussa käytiin läpi loppupäätelmien viitteitä, mihin suuntaan hän lähtee 

seuraavaksi suunnittelunjohtamisen organisaatiota ohjaamaan vertaistuen ja tietä-

myksenhallinnan varmistamiseksi. 
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4 KEHITTÄMISTOIMINNAN TUOTOKSET 

Yksikössä nousi esiin useasti perusongelma, jossa kustannustason kasvaminen on 

hallitsematonta, mikä vaikuttaa suoraan asuntojen hinnan kasvupaineeseen. 

Myyntihintojen nousulla on suora vaikutus tuotteen myyntinopeuteen ja sama il-

miö on havaittavissa markkinoilla yleisenä haasteena. Todettiin, että ainut ratkaisu 

on tutkia kustannusrakennetta, toimintamalleja, projektin läpimenoaikoja ja hakea 

ratkaisuja, millä tavoin tuotteen kokonaiskustannusta voidaan alentaa olennaisesti.  

4.1 Markkinatalouden vaikutus asumisen projektiliiketoimintaan 

Tavoitekeskusteluissa todettiin, että asuntojen pinta-alan pienentäminen on ollut 

yksi myyntiä vauhdittava ratkaisu vuosikymmenen alussa. Tällä saavutettiin kodin 

kokonaishinnan aleneminen ja markkinoilla menestyttiin asiakkaiden maksukykyä 

vastaan.  

Tampereen kaupunki raportoi Asuminen ajankohtaista esityksessään, että vuonna 

2007 valmistui 1705 asuntoa, joista yksiöiden ja kaksioiden osuus oli 937 kpl (55 

%). Vuonna 2017 raportoitiin valmistuneen 3074 asuntoa, joista yksiöiden ja kak-

sioiden osuus oli 2400 kpl (78 %). Vuonna 2017 valmistuneista yksiöistä keski-

pinta-ala oli 30,3 m2 ja kaksioista 45,1 m2. Kaikkien asuntojen keskipinta-ala oli 

47,4 m2. (Tampereen kaupunki 2018) 
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Kuva 10. Valmistuneet asunnot huoneistotyypeittäin 2000 — 2017 Tampereella. 

(Tampereen kaupunki 2018) 

Rakennusteollisuus RT raportoi suhdannenäkymissään 2.10.2018, että koko maas-

sa kerrostaloasuntojen tuotanto painottuu nyt eniten yksiöihin. Vuoden 2014 jäl-

keen on havaittavissa selkeä käänne yksiöiden rakennuslupien määrän lisääntymi-

seen. (Rakennusteollisuus RT 2018) 

 

Kuva 11. Asuntojen määrän ja huoneistotyypin suhde. (Rakennusteollisuus RT 

2018) 
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Kuva 12. Yksiöiden osuus muusta tuotannosta. (Rakennusteollisuus RT 2018) 

Asuntojen pinta-alat ovat kuitenkin saavuttaneet rajan, jonka alittamien vaatii joko 

uusia innovaatioita toiminnallisiin ratkaisuihin tai olennaisia määräys- ja asetus-

muutoksia, jolla tiloja voidaan asunnoissa pienentää. 

Etuovi.com palvelusta poimitun raportin perusteella marraskuusta 2017 marras-

kuuhun 2018 käsittävällä ajanjaksolla Suomessa kerrostalojen hinnanmuutos on 

ollut positiivinen 317 €/m2. Myytäviä kerrostalokohteita on tullut palveluun lisää 

5656 kpl ja niiden markkinointiaika on pidentynyt kahdella viikolla vuoden takai-

sesta. 
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Taulukko 3. Asuntomarkkinan kehitys Suomessa 11/2018 12 kk (Etuovi.com 

2018) 

 

Vertailukohteena edelliseen valtakunnalliseen tilanteeseen Tampere: Etuovi.com 

palvelusta poimitun raportin perusteella marraskuusta 2017 marraskuuhun 2018 

käsittävällä ajanjaksolla Tampereella kerrostalojen hinnanmuutos on ollut positii-

vinen 348 €/m2. Myytäviä kerrostalokohteita on tullut palveluun lisää 827 kpl ja 

niiden markkinointiaika on pidentynyt kahdeksalla päivällä vuoden takaisesta. 
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Taulukko 4. Asuntomarkkinan kehitys Tampereella 11/2018 12kk (Etuovi.com 

2018) 

 

Taulukoista 3 ja 4 voidaan todeta, että asuntojen neliöhinnan hintakehitys on ollut 

viimeisen vuoden ainakin Tampereella saman kaltainen, kuin Suomessa yleisesti. 

Asuntojen keskipinta-ala on viime vuosien aikana muuttunut pienempään ja eten-

kin yksiöiden tuotanto on lisääntynyt merkittävästi. Asumisen projektiliiketoimin-

nassa jatkuvana haasteena on pyrkiä tunnistamaan markkinatilanteen muutos ja 

luoda näkemys hankeohjelmatavoitteesta projektin ennakkosuunnitteluvaiheessa, 

millainen asuntojakauma suunnittavaan hankkeeseen tullaan asettamaan. Tärkeää 

on kyetä reagoimaan ja tekemään suunnitelmiin muutoksia, jos valinnassa on epä-

onnistuttu, mikäli se on hankkeen valmiusaste huomioiden mahdollista. 

4.2 Kehitystyön taustan selvittäminen ja kompetenssin vahvistaminen 

Kävimme keskustelun asumisen liiketoiminnan kehittämisessä toimivan johtajan 

kanssa. Kehityskeskustelun keskiössä oli kustannusten alentaminen ja projektin 

läpimenoajan lyhentäminen. Pohdimme haastetta, miten testihankkeen kaltainen 

toimintakulttuuri tai sen perusajatus voitaisiin jalkauttaa jokapäiväiseen toimin-

taan?  
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Teemme projektien eri vaiheissa ”laadun harha-askeleita” (Ylitolonen, 2018), jot-

ka ovat projektin hankkeesta riippuen toinen toistaan merkittävimpiä ja vaikutuk-

set ovat voimakkaampia. Kävimme läpi työmaan ennakkosuunnitteluprosessin 

vaikutuksia työmaan onnistumiseen ja millaisilla ratkaisuilla saisimme samaa 

henkeä projektien valmisteluun. Kävimme läpi haasteita, joita on organisaatioiden 

osaamisen eroissa ja toimintatavoissa, joissa sulkeudutaan oman työn ympärille ja 

ratkotaan ongelmakohtia itsenäisesti.  

Keskustelimme toimintatavoista, joita on käynnistetty yhtiön toimintapaikkakun-

tien kesken mm. rakennuttajapäälliköiden ydinryhmätoimintana, jolla varmiste-

taan rakennuttamisen päälinjausten laaja-alaisempi näkemys ja päätösten jalkau-

tuminen eri liiketoimintayksiköihin. Oli tehty selkeä havainto, että ydinryhmätoi-

minnassa ongelmien ratkaiseminen on ollut sujuvaa, tietoa on saatu jalkautettua 

organisaatiossa ja ydinryhmän osapuolten osaaminen on karttunut vertaistuen 

myötä. Erityishuomio on ollut se, että heikoimman osaaminen ja kyvykkyys kart-

tuu voimakkaimmin, mutta myös pätevimmän osaaminen karttuu uusilla näke-

myksillä ja koko joukkueen osaaminen vahvistuu. (Ylitolonen 2018) 

Keskustelimme myös käynnissä olevasta toiminta- ja johtamisjärjestelmän kehi-

tystyöstä, miten prosesseja tullaan kuvaamaan ja millaisella sisällöllä järjestelmä 

syntyy. Oli havaittavissa, että tiimityön merkitys ja yhteisen tiedon sekä yhteisten 

työkalujen kehittäminen ja jatkokäytön varmistaminen olivat keskiössä. Tietoa on 

paljon yhtiössä, mutta se on hajautunutta ja projektin prosessien valmisteluvai-

heissa tehdään paljon työtä sellaisten asioiden parissa, joka ei tuo liiketoimintaa.  

Käytiin läpi yksikön toimintaa verraten rakennuttamisen ydinryhmätoiminnan 

tuomiin havaintoihin ja mietittiin, miten asuntohankkeita kehittävien ja suunnitte-

lua johtavien projektipäälliköiden kesken projekteja ja niiden sisältöjä käydään 

läpi? Analysoimme lyhyesti, millaisia ominaisuuksia projektipäälliköillä on ja 

millaisilla toimintatavoilla he projekteja suunnittelevat ja vievät läpi. Todettiin, 

että projektin suunnittelussa tukeudutaan pääsääntöisesti prosessikaavioon ja ylei-

sesti käytössä oleviin malleihin. Asioita tehdään, kuten on totuttu ja pelätään ottaa 
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uusia askeleita kohti kehitystä. Terve maalaisjärjen käyttö olisi ajoittain suotavaa 

ja tilanteissa pitäisi elää kokemuksen ja parhaan osaamisen kautta. 

Toimintajärjestelmissä on erilaisia työkaluja, joita käytetään hieman henkilökoh-

taisesta tulokulmasta muuttaen edellisen projektin asiakirjaa kyseiselle projektille 

sopivaksi ja joissain tapauksissa valitaan raskain tapa edetä vaikka harkitulla tilan-

teenarvioinnilla toimintatapa voisi olla tehokkaampi. Tallennusalustoja on projek-

tipankki, Trello, verkkolevy, oma kovalevy ja pilvipalvelut. Kirjo on todella laaja 

ja ratkaisujen kehittymisen sekä tiedon jalkautumisen varmistaminen ovat heikolla 

tasolla. Tähän on tulossa vuoden 2019 alusta alkaen uudistus, kun fuusio YIT 

Suomi Oy:ksi valmistuu ja yhtiössä otetaan käyttöön uusi työskentelyalusta. 

Projektipäälliköt tekevät yllättävän vähän yhteistyötä keskenään hankkeiden hy-

väksi ja toiminta on enemmän kilpajuoksua, kuin joukkuepeliä, eivätkä kaikki ole 

kykeneviä kysymään ongelmatilanteessa kollegaltaan apua. Tietoa pidetään yksi-

lön sisällä ja se koetaan ajoittain rikkaudeksi. Projektin osapuolia osallistetaan ai-

nakin teoriassa ja big room -tyyppisiä työpajoja järjestetään, mutta monesti tur-

hankin massiivisella tavalla hankkeiden vaativuustaso huomioiden.  

Projektien johtamisesta puuttuu ketterä ja innovatiivinen projektijohtajamainen 

ote, jossa haetaan tehokkaasti ratkaisuja, niiden kustannusperusteita, markkinaso-

pivuutta ja tuotantotapoja jatkuvalla keskinäisellä kanssakäymisellä. Toiminta on 

saanut hyvän suhdanteen aikana liian optimistisen otteen ja ”virkamiesmäinen 

toimintatapa” on korvannut ”yrittäjämäisen otteen” tekemiseen.  

4.3  Projektitiimi ja vertaistukityöryhmä 

Projektipäällikön haaste on rakentaa projektiorganisaatiosta yhteen hiileen puhal-

tava tehokas tiimi. Ryhmähenki on avainroolissa. Aikaansaannoksia vaikeuttavia 

tekijöitä on monia. Ryhmän tulisi olla tehokas heti projektin alussa, vaikka osa 

henkilöistä ei tuntisikaan toisiaan entuudestaan. Projektitiimi on enemmän, kuin 

työryhmä. Projektitiimi on yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut ryhmä, jonka jäsenet 

tukevat toisiaan tehtävien suorittamisessa ja joka aikaansaa korkeatasoisia tuloksia 

tehokkaasti. Projektitiimi on yhteisesti vastuussa projektin tavoitteiden saavutta-
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misesta. Tiimi saa aikaan synergiaa eli tiimin työsaavutus on enemmän kuin sen 

jäsenten työsaavutusten summa. Tiimi ei ole itseohjautuva vaan projektipäälliköl-

lä on kokonaisvastuu. Usean kymmenen henkilön ryhmä ei toimi tiiminä vaan 

tiimin koolla on myös rajansa. Tarvittaessa tiimejä tulee muodostaa osaprosessita-

solla. (Pelin 2009) 

Projektit ovat verkostoja, joissa toimijoiden kesken vallitsee heikkoja ja vahvoja 

sidoksia. Vahvojen sidosten kautta kulkee monimutkaista, usein hiljaista tai ym-

päristöön valautunutta tietoa, joka sisältää erikoistermejä ja viittauksia aikaisem-

paan tietoon. Näiden sidosten ylläpitoon vaaditaan paljon voimavaroja. Heikkojen 

sidosten kautta kulkee yksinkertaista, julkista tietoa, joka on helppo hahmottaa, 

eikä sidoksen ylläpitoon kulu paljon energiaa. Vahvojen sidosten kautta tiimi 

työskentelee ja kehittelee ideoita, heikkojen sidosten kautta se saa käyttöönsä re-

sursseja ja tietoa suuria määriä. Toimiakseen projektitiimillä pitää olla molempia 

sopivassa suhteessa. Sidosten laatu ja määrä näyttää vaihtelevan projektin eri vai-

heissa. (Naaranoja, Leskinen 2006) 

Ongelmia syntyy, jos verkostoissa on rakenteellisia aukkoja. Tällöin asiantuntijoi-

den verkostolta jää tavoittamatta kriittisen tärkeitä voimavaroja ja tietoa, koska 

sidokset näitä voimavaroja ja tietoja hallitsevaan toiseen verkostoon puuttuvat. 

Rakenteellisia aukkoja paikkaavat tiedonjakajat, jotka ovat jäseniä monissa ver-

kostoissa ja voivat näin välittää tietoa. Projektitiimin jäsenten on myös hyvä oppia 

tuntemaan toisensa ja tietämään toistensa ominaisuuksia ja tietämyksen erikoisla-

jeja. Tätä kutsutaan transaktiiviseksi muistiksi. Sen avulla tiimi saa käyttöönsä 

jäsentensä harvinaisia ominaisuuksia ja tietoja ja ilman sitä tiimissä korostuisi 

kaikille yhteinen tieto. Liian jäykkä kuva projektitiimin jäsenistä ihmisinä ja am-

mattikuntansa edustajina estää tehokkaan työnjaon.  Ihmiset pystyvät tekemään 

monia muitakin asioita kuin mitä heidän perinteinen ammattikuvansa edellyttäisi. 

Heillä voi olla muuhun elämään liittyviä kytkentöjä, joista on hyötyä projektille. 

Peruskoulutus vanhenee muuttuvassa maailmassa hyvin nopeasti. Ammattinimike 

ei enää määrää mitä ihminen osaa ja voi vaan se, mitä hän on työssään oppinut. 

Tehtäviä on voitava jakaa joustavasti ammattikuntarajojen yli. Ihmisillä on oltava 

lupa puhua muistakin kuin tiukasti heidän omaan vastuualaansa kuuluvista asiois-
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ta. Jos kouluhankkeessa mukana oleva opettaja hankkii tietoja homeista, hänestä 

voi hyvin tehdä tiimin homeasiantuntijan. Projektitiimin jäseniltä vaaditaan mo-

nenlaisia ominaisuuksia. Heidän on tunnettava oma erityisalansa, mutta se ei yk-

sin riitä. Heillä on oltava hyvät vuorovaikutustaidot, riittävä itsetunto ja aitoa 

kiinnostusta toisia ihmisiä ja maailmaa kohtaan. Verkottuneen asiantuntijan on 

oltava tasapainoinen ja kypsä ihminen, jotta muilla voi olla hyötyä hänen asian-

tuntemuksestaan. (Naaranoja 2006) 

4.3.1 Tiimin rakentamisen toimintamallit 

Diplomi-insinööri Risto Pelin kuvaa projektihallinnan käsikirjassaan tiimin raken-

tamisen johtamismalleja seuraavasti: 

Selkeä visio ja haasteelliset tavoitteet 

Tiimihengen syntymistä helpottavat projektitoiminnan selvät tavoitteet ja tehtävät. 

Ryhmä on muodostettu projektia varten. Jokaisen tiimin jäsenen työn tulos on 

konkreettisesti nähtävissä projektin edistymisenä. Projekti on kokonaisuus ja 

ryhmänä selkeä. Jäseniä osallistetaan projektisuunnitelman laatimiseen. Jokaisella 

on tehtävänsä ja tulostavoitteensa. Tavoite on tehdä tavoitteista haastavia ja saada 

työhön saavuttamisen tunteita. (Pelin 2009) 

Yhteen toimivan ryhmän valinta 

Henkilövalinta on toimivan tiimin keskeinen tekijä. Projektipäällikön on pyrittävä 

kokoamaan ryhmä, jossa on oikeaa osaamista ja hyvin toimivat henkilösuhteen. 

Jos tiedetään, ettei kaksi henkilöä tule toimeen keskenään, ei oteta heitä samaan 

projektiin. Matriisiorganisaatiossa projektipäälliköllä on usein liian vähän vaiku-

tusmahdollisuuksia ryhmän jäsenten nimittämisessä. Henkilövalintaan vaikuttaa 

mm. ketä on vapaana. Siitä huolimatta ei tule hyväksyä linjajohdon kaikkia ehdo-

tuksia. (Pelin 2009) 
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Kick off – käynnistysseminaari 

Projektin alkuun kannattaa panostaa ja luoda mielikuva, miten projektipäälliköllä 

on ote hallussaan ja minkälaista projektityö tulee olemaan. Aivan liian usein aloi-

tusvaihe sivuutetaan tehokkaasti pitämällä parin tunnin rutinoitunut aloituskokous. 

Käynnistysseminaarissa selvitetään projektin sisältö, organisaatiot ja tehtävänku-

vat. Näitä voidaan kehittää ja täsmentää ryhmätyönä. Tavoite on madaltaa yhtey-

denottokynnystä ja saada asiat sujuvaan kitkattomaksi esimerkiksi päättämällä 

tilaisuus illanviettotilaisuuteen. (Pelin 2009) 

Hyvä tiedottaminen ja kommunikaatio 

Projektissa on mukana eri alojen asiantuntijoita ja he ovat yksilöinä erilaisia, mikä 

on otettava huomioon johtamisessa. Projektin alussa luodaan suotuisa yhteis-

työilmasto ja mietitään ainakin seuraavia seikkoja: luodaan avoin ilmapiiri ryh-

män jäsenten välillä, poistetaan kommunikoinnin esteet ja suunnitellaan sopivat 

tiedottamistavat, luodaan ryhmän jäsenille turvallisuudentunne ja tuetaan onnis-

tumista sekä linjataan päätöksentekotavat. (Pelin 2009) 

Ryhmän kehittäminen ja kouluttaminen 

Työssä kehittyminen on tärkeä motivaation tekijä. Pätevät projektipäälliköt ovat 

oma-aloitteisesti huolehtineet ryhmänsä osaamisen kehittämisestä. Tarvitaanko 

työhön liittyvää koulutusta? Miten oppi siirretään projektiryhmän sisällä? Mitä 

uusia työkaluja käytetään? Yksi osa koulutusta on mielipiteiden vaihto. Kun koko 

ajan tulee uusia haasteita ja tuntee kehittyvänsä, ei helposti lähde etsimään uusia 

työpaikkoja. (Pelin 2009) 

Palkitsemisjärjestelmä 

Tulosjohtamisen periaatteet sopivat hyvin projektitoimintaan. Projektille voidaan 

asettaa selkeät mittarit ja lopussa arvioida onnistumiset. Projektin tulospalkkio voi 

olla projektitiimikohtainen, mutta henkilökohtaisten työsuorituserojen käyttöä 

kannattaa varoa, koska se voi helposti aiheuttaa tunnetta epäoikeudenmukaisuu-

desta. (Pelin 2009) 
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Jatkuva tiimin ylläpito ja kehittäminen 

Tiimin rakentaminen ei ole kerralla hoidettu. Jo organisaation muuttuminen ai-

kaansaa tarvetta ottaa uudet jäsenet mukaan tiimiin. Projektissa löytyy sopivia vä-

lietappeja, joissa kootaan koko projektiryhmä yhteen. Ajankohtaisen asiaohjelman 

lisäksi vapaata keskustelua ja ehkä myös jotain toiminnallisuutta, joka aktivoi. 

(Pelin 2009) 

Ristiriitojen sovittamisen käytännöt 

Ristiriitoja syntyy projektitiimin sisällä, linjajohdon kanssa ja myös projektien 

välillä. Ellei näitä osata hoitaa, voi pienikin pulma huonontaa nopeasti kovalla 

työllä ansaittua ilmapiiriä. Monet asiat aiheutuvat väärinkäsityksistä. Projektipääl-

likön tulee riittävästi keskustella ihmisten kanssa ja tunnustella, mitkä asiat askar-

ruttavat. Ongelmiin haetaan ratkaisuja – ei syyllisiä. On tarpeen etsiä aina todelli-

nen juurisyy ongelmalle ja kohdistaa toimenpiteet siihen. Tilanteessa, jossa päät-

tävillä henkilöillä on voimakkaat erilaiset mielipiteet tehtävän päätöksen suhteen, 

siirrä keskustelu väittelytasolta puolueettomaan analyysiin. Viime kädessä projek-

tipäällikön on tehtävä päätös ja ratkaistava ongelma. Ongelmien ei tule antaa jat-

kua ja uhata projektin tavoitteita. (Pelin 2009) 

Palautteen antaminen 

Palautteen antaminen on tärkeää ryhmän jäsenille. Motivaatiota heikentää, jos ei 

saa minkäänlaista palautetta – teki asiat hyvin tai huonosti. Palaute tulee kohdistaa 

asioihin ja työsuorituksiin – ei henkilöön. Palaute kannattaa antaa usein ja sopivan 

pienistä asioista. Usein ajatellaan henkilön tietävän työsuorituksensa, mutta näin 

ei kuitenkaan ole. Liika neuvominen ei ole hyvästä vaan on hyvä tarjota toimin-

taideoita ja tietoja. (Pelin 2009) 

4.4 Tutkimustyö yksikössä yrityksen sisällä 

Yksikössä käynnistettiin projektin ennakkosuunnitteluprosessia käsittelevä kehi-

tystyö, jossa asiantuntijaryhmää pyydettiin analysoimaan toimenpiteitä ja ajatuk-

sia, joita he kokevat tärkeäksi tehtävän ennen hankeohjelmatavoiteasetantaa. Pro-
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sessikuvauksen kehittämisen eteen on tehty joitain toimintoja, mutta todetun tar-

peen vuoksi nyt analysoidaan prosessin vaihetta uudelleen. Asiantuntijaryhmään, 

joilta kommentteja pyydettiin, kuuluivat yksikön johtaja, rakennuttajapäällikkö, 

laskentapäällikkö, myyntipäällikkö, kiinteistöpäällikkö ja viisi projektipäällikköä 

Asuminen Tampere -yksiköstä sekä kaksi toisesta liiketoimintayksiköstä. Lisäksi 

vastausta pyydetiin asumisen kehityksen organisaatiosta (Liite 1). 

4.4.1 Projektin ennakkosuunnitteluprosessi kokemuksena  

Tehtävänannossa pyydettiin analysoimaan, millaisia toimenpiteitä organisaatiossa 

tehdään, mietitäänkö projektin ominaispiirteiden tai riskien kautta millaisilla re-

sursseilla projekti kootaan, millaisia palavereita paketointi vaatii, mikä on järkevä 

laajuus, millaiset työkalut tulee olemaan käytössä ja minkä tasoisia työkaluja käy-

tetään? Miten projektiin saadaan osallistettua paras tietämys ja miten itse projektin 

laatu on paras mahdollinen, ”laadun harha-askeleet” (Ylitolonen, 2018) minimissä 

ja läpimenoaika paras mahdollinen? Miten optimoidaan projektiin käytettävän 

kiinteä kustannus? Pyydettiin listaamaan konkreettisia asioita; dataa, informaatio-

ta ja tietämystä, jota vastaajan mielestä projektin ennakkosuunnitteluvaiheessa 

ennen hankeohjelmatavoitteiden asetantaa tulisi koota, tehdä, miettiä tai osallistaa, 

että projekti onnistuisi mahdollisimman hyvin. 

Ennakkokysymyksiin vastasi 8 henkilöä 13:stä. Vastaajien tausta huomioiden vas-

tausten kattavuutta voidaan pitää riittävänä, koska ajatuksia täydennettiin järjestet-

tävässä kehitystilaisuudessa sellaistenkin henkilöiden osalta, jotka eivät olleet en-

nakkoon vastaustaan toimittaneet. (YIT Asuminen Tampere 2018) 

4.4.2 BIM projektin ennakkosuunnittelun työkaluna 

Yksikössä on otettu syksyn aikana käyttöön BIM (Building Information Model) -

käyttöastetaulukko, jonka avulla projektin vetäjä linjaa alkavan hankkeen tieto-

mallintamisen tason ja arvioi tarpeenmukaisuutta yhdessä rakennuttajapäällikön 

kanssa. (Rintamäki 2018) Käyttöastetavoitemäärityksen jälkeen on laadittu tieto-

malliohje ja tasomääritys, joka koskettaa hanketta ja mallintamistyö on aloitettu 

suunnittelun ohella. Haastattelujen perusteella on havaittu, että mallintaminen syö 
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keskeisiä resursseja liian varhaisessa vaiheessa ja liian aikaisin tehtävä mallinnus-

työ vie huomion ison linjan suunnitelmaratkaisuista ja kannattavuuden peruspila-

reista.  

Arkkitehtiä haastateltaessa todettiin erittäin merkittäväksi analysoida suunnittelun 

alkuvaiheessa todellinen mallin tarve ja käyttötarkoitus, että kaikki mallintami-

seen käytetty työ saadaan ulosmitattua hyötynä, eikä mallintamista tehdä ainoas-

taan mallintamisen vuoksi tai liian etupainotteisesti, jolloin muutosten tekeminen 

syö resursseja. Mallintamisen ennakkosuunnittelulla saavutetaan tehokas resurs-

sien käyttö. Suunnittelun aloitusvaiheessa olisi tärkeää muodostaa yhteinen mää-

rätietoinen näkemys mallintamisen tavoitteista ja tasosta. On tärkeää tietää mitä 

tietoa tavoitellaan ja miten sitä käytetään. Se miten tieto tuotetaan pitää pohtia 

erikseen. Väärällä tavalla toteutettu tieto saattaa olla resurssien tuhlausta. (Tavi-

lampi 2018)  

Mallintamisen ohjeistamisen tulokulmalla keskitytään helposti siihen millainen 

pitäisi itse mallin olla, eikä siihen, millainen on tehokas ja kannattava suunnitel-

ma. Riskiä pienentää se, kun asetetaan suunnittelunohjaukseen mukaan riittävän 

tietämyksen omaavat resurssit johtamaan itse suunnittelua ja mallintaminen toimii 

omana linjanaan. Tietomallikoordinaattorina voi toimia konsultti ja oma organi-

saatio voi keskittyä suunnitelman kehittämiseen. 

Suunnittelijakonsulttien haastatteluissa koehankkeeseen liittyen todettiin, että 

kaikki suunnittelualat kykenevät tuottamaan tietomallilla dataa, jota tilaajayritys 

voi hyödyntää yhdistelmämallin informaatioksi. Koehankkeessa käytiin suunnitte-

lijoiden kanssa läpi konkreettiset tarpeet, joita mallin tilaajataholla on laskenta, 

tuotanto ja suunnittelunohjaus huomioiden. Tässä tasonmäärityspalaverissa tieto-

mallin taso tullaan määrittämään keskustelun kautta tavoitteena, että ei mallinneta 

yhtään ylimääräistä ja maksimoidaan suunnittelualojen tarjoama osaaminen.  

Haastattelun perusteella etenkin talotekniikkamallin tilaamiseen ei ole riittävää 

osaamista, eikä sitä hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkkihank-

keiden talotekniikkasuunnittelutoimistossa työ tehdään joka tapauksessa täysin 

mallintamalla ja on kyse lähinnä siitä, miten hyvin tilaaja haluaa kyseisen mallin-
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nusdatan hyödyntää. Haastattelussa todettiin, että koekohteenkin kumppani tekee 

talotekniikkasuunnittelusta lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtosuunnittelun lähes täysin 

tietomalliavusteisesti ja tuottaa IFC (Industry Foundation Classes) -mallin, jota 

voidaan hyödyntää suunnittelunjohtamisessa yhdistelmämallina. Sähkösuunnitte-

lussa mallinnetaan aina aiheet, joilla on törmäysriski esimerkiksi johtotiet, johto-

kanavat, valaisimet, keskukset ja komponentit, jotka voivat mahdollisesti aiheut-

taa ongelmia. Myös mallihuoneet mallinnetaan. (Granlund Pohjanmaa Oy 2018) 

Tavoite on, että tilaaja saisi keskittyä hankkimaan parhaan mahdollisen tietämyk-

sensä hankkeen suunnitteluun ja suunnittelijat tuottaisivat oman osaamisensa mu-

kaista maksimaalisen hyvää suunnitteludataa. 

Projektin ennakkosuunnitteluvaiheessa kaavan toteutuksenmukaisuuden, tontin 

rakentamiskelpoisuuden ja keskeisten massoitteluiden apuvälineenä malli on to-

dettu erittäin hyväksi. Oikein ja tarpeenmukaisesti ohjattu tietosisältö ennakko-

suunnitteluvaiheen rakennusmassoissa mahdollistaa pääpiirteisen kustannuslas-

kennan. Ennakkosuunnitteluvaiheessa on hyvä suunnitella, millä tasolla ja minkä 

sisältöisenä kohde tullaan mallintamaan, jollin suunnittelu- ja mallintamisresurssit 

voidaan hyödyntää oikein ja tehokkaasti. 

4.4.3 Projektikohtainen organisoituminen 

Ennakkokyselyn pohjalta pidetyssä työpajassa käytiin läpi projektin organisoitu-

mista projektin vetäjän valinnasta, projektin osaprosessien tehtävien vastuuttami-

sista ja projektin avainhenkilöiden osallistamisesta projektin eri vaiheissa. Tilai-

suudessa luokiteltiin esitettyjä toimenpiteitä ja aiheita otsikoiden: organisoitumi-

nen, tilanteenarviointi, mitä?, miten? ja lopuksi -otsikoihin. Ryhmässä kirjattiin 

parityönä ennakkotehtävien mietteitä lapuille, jotka kiinnitettiin otsikoiden alle 

(Liite 2). Aiheista koostettiin pääasiat samojen otsikoiden alle, joista ilmenee pe-

rusviesti, miten ryhmä kokee kyseisen prosessivaiheen. Kokonaisuus analysoitiin 

yksikössä ja toimitettiin jatkokehitettäväksi yrityksessä. 

Projektin vetäjän valinnan ja kyvykkyyden arvioinnilla koettiin olevan iso merki-

tys. Todettiin, että kyvykkyyden arvioinnissa tulisi luoda suuntaviivat myös mah-
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dolliselle tuen tarpeelle, jota tuleva vetäjä mahdollisesti vaatii. Vertaistuen merki-

tys nousi esiin isosti ja sen suunnitteleminen on tarpeen projektin alkuvaiheessa. 

Projektiorganisaation todettiin olevan aina projekti- ja projektin prosessikohtai-

nen. Selvitettäväksi jäi, miten projektin alussa projektiorganisaation kokoonpano 

arvioitaisiin projektin eri vaiheille ja kuormittavuutta kyettäisiin paremmin arvi-

oimaan. Myös projektin tilan (statuksen) tietoisuuden lisääminen osallistettavalle 

organisaatiolle tulisi hoitaa selkeämmin, että resurssit voisivat tehdä tehokkaasti 

työtä toiselle projektille ja kyseinen projektin vaihe tulisi määrätietoisena kunkin 

osapuolen työstettäväksi. Alalle tyypillisenä haasteena todettiin jatkuva aikataulu-

jen muuttuminen, joka johtuu usein markkinan tuomista muutoksista ja vaikuttaa 

hankeaikatauluihin tai liikeideoihin, eikä aina olla tietoisia siitä kenelle hanketta 

ollaan suunnitteluttamassa. 

Kehitystilaisuudessa nousi esiin selkeänä aiheena aluehankkeen, korttelin ja tontin 

hankkeen vetäjän rooli. Perusasia on se, että ”laivassa on oltava yksi kippari” 

(Kääriäinen 2018). Projektipäällikkö vastaa hänelle asetetusta vastuualueestaan ja 

hänelle tulee antaa työrauha. Aluehanketta kehittävä ja aluebudjettia laativan hen-

kilön tulisi olla vastuullisesti yksi, joka vastaa kokonaisuuden suunnittelemisesta. 

Korttelikokonaisuuksissa on oltava yksi vastuuhenkilö, ettei esimerkiksi hallinnol-

lisissa sopimuksissa jää aukkoja. Myös suunnitteluristiriidoille on potentiaalinen 

riski, jos korttelikokonaisuudessa ei ole yksi vastuuhenkilö puhumattakaan yhden 

tontin ja yhden hankkeen suunnittelunjohtamisesta. Yhdessä hankkeessa on yksi 

projektin vetäjä. 

Alkuvaiheen osallistamisesta todettiin, että projektin vetäjän vastuulla on koota 

tarvittavat asiantuntijat kokoon. Kokoonpano ei ole määrämuotoinen vaan hanke-

tyypistä ja hankkeen vaativuudesta täysin riippuvainen. Lähtökohtaisesti projektin 

vetäjä hankkii asiakas- ja markkinainformaation ja tietämyksen myyntiorganisaa-

tiolta parhaakseen katsomalla tavalla ja samoin hallinnollisten asioiden osalta.  

Hallinnollisten asioiden tutkimisen riittävän aikainen käynnistäminen mahdollis-

tavat sen, että hallinnollisten aiheiden vaikutukset voidaan arvioida tarvittaessa 
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suunnittelutyössä ja hallintoasioiden resurssien ruuhkahuiput tasoittuvat tietyistä 

prosessivaiheista. (Rautaharkko 2018) 

Tuotannon, laskennan ja hankinnan osallistaminen ovat keskeisessä roolissa ja 

kolminaisuus projektin-, tuotannon-, laskennan/hankinnan vetäjä ovat se perus-

runko, joka kokoonpanon muodostavat. 

Ilman toimivaa järjestelmää ja joustavaa tallennusalustaa projektidokumentaatio 

ei toimi. Nykyään todettiin olevan haasteita, mutta osalliset ovat toiveikkaina uu-

den järjestelmän suhteen, jonka on määrä tulla käyttöön 2019 alkuvuodesta. 

4.4.4 Projektikohtainen tilanteenarviointi  

Projektin avainhenkilöiden ideariihessä tilanteenarvioinnin merkitys kasvoi, mitä 

pidemmälle palaverin kulku eteni. Markkina- ja kilpailutilanteen merkitys on sel-

keästi keskeisin arvioitava asia koko liiketoiminnassa. Selvitysaineiston sisältö ja 

laajuus tulee arvioida projektikohtaisesti. 

Projektin liikeidean vahvistuminen ratkeaa ennalta määrittämättömässä prosessi-

vaiheessa, joten todettiin, että prosessin tulee olla ketteryyttä varmistava ja hanke-

ohjelmaltaan muuntojoustava mahdollisimman pitkään, jolloin liikeidean muuttu-

essa ratkaisevat aiheet on tutkittu ja suunnitelmasisällön muuttaminen on sujuvaa 

liikeideaa vastaavaksi. 

Kehitettävän alueen tai tontin osalla tilanteenarviointi- ja riskikartoitustyön todet-

tiin olevan aikaa vaativa ja keskeinen vaihe. Kaavan analysointi, infra-aiheiden 

tutkiminen, maaperän olosuhteiden ja pilaantuneisuuden selvittäminen, erilaiset 

hallinnolliset sopimusasiat ja etenkin aluehankkeille tyypilliset yksittäisille hank-

keille kohdistuvat kustannusaiheet todettiin olevan aikaa ja tietämystä vaativaa 

työtä. 

Pysäköinti nousi omaksi selkeäksi aiheekseen. Asemakaava määrittää pysäköinnin 

raamit, mutta miten kaavan vaatima paikkamäärä toteutetaan tai miten eri käyttö-

tarkoituksiin sidottu vaatimus saadaan sopimaan eri hanketyypeille? Todettiin, 
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että pysäköintiratkaisun ja yleensäkin kaiken 2. kerroksen lattiapinnan alapuolisen 

rakenteen tulee olla tilanteenarvioinnissa omana aiheenaan. 

Asiakasymmärrys – ymmärrys siitä, miten vastaamme asiakkaidemme odotuksiin, 

arvostuksiin, rakennamme asiakkaan luottamuksen ja pidämme sen sekä kehi-

tämme tarvittavat kompromissit liiketaloudellisten edellytysten täyttymiseksi ovat 

kaiken perusta.  

Vertaistuki, benchmarkkaus (vertaiskehittäminen), kaverin auttaminen ja tukemi-

nen koettiin tuovan selvän avun toimintaan. Miten projektin alussa ja muuttuvassa 

projektin prosessien myllerryksessä varmistamme, että jokaiseen ongelmaan on 

tarjota apua ja vaikka apua ei pyydettäisi, miten varmistetaan, että syväjohtamisen 

kulmakivistä merkittävä ”yksilöllinen kohtaaminen” (Nissinen 2004) varmistetaan 

kunkin projektin vetäjän kanssa käydyissä keskusteluissa projektin edetessä? 

4.4.5 Mitä projekti tuottaa? 

Kehitystilaisuudessa havainnollistettiin ennakkosuunnitteluvaiheen toimenpiteitä 

vastaamaan kysymykseen ”mitä?”. Aihe oli ensin hankala, mutta aiheen ympärillä 

jouduttiin miettimään määränpäätä, miksi asioita tehdään. Tilanteenarvioinnista 

seurasi luonnollisia jatkumoja. Markkina- ja kilpailija-analyysin seuraus on luon-

nollisesti se, paljonko kohteen myyntihintapotentiaalin tavoitellaan olevan, mutta 

mikä on laatutaso, joka vastaa asiakkaan odotuksia missäkin liikeideassa ja mitä 

erityispiirteitä on ja millaisia ratkaisuja ne aiheuttavat tai mahdollistavat kussakin 

hankkeessa. Toinen ja määräävä seuraus on huoneisto- ja tilajakauma, jonka ta-

voitteen määrittäminen antaa lähtökohdat suunnittelutyölle.  

Liian jäykkä sitoutuminen huoneistokokoihin ja jakaumaan aiheuttaa joskus huo-

noja pohjaratkaisuja. Tehokkuus pitää huomioida, mutta tietty jousto on joskus 

paikallaan. Huoneistosta saattaa saada paremman hinnan jopa pienempänä, mutta 

toimivampana ja kokemuksellisesti parempana. (Tavilampi 2018) 

Pysäköintiratkaisun tutkimisen tilanteenarvioinnista syntyy tarve selvittää ratkai-

su, jolla pysäköinti tavoitellaan toteutettavan ja mitä sen toteuttaminen maksaa. 

Ratkaisun selvittämisen taustalla on arvioitava myös markkinan vaikutus, onko 
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asiakkaan odotus esimerkiksi lämmin autohalli, jonne on suora yhteys hissillä 

omasta asuinkerroksesta vai onko toimivin ratkaisu edullinen avonainen sähköpis-

tokepaikka pihamaalla? Pihapaikoitus ei tuo suunnitteluteknisiä vaatimuksia, mut-

ta rakenteellinen lämmin pysäköinti tuo raskaat haastavat ja laadullisesti riskialt-

tiin rakenteet sekä kalliin kustannusrakenteen kuormittamaan koko hanketta ta-

loudellisesti. 

Kaavan tulkinnassa on aina mahdollisuuksia. Mitä mahdollisuuksia kyseinen kaa-

va antaa suunnittelussa olevalle projektille – kyetäänkö pienellä muutoksella 

mahdollistamaan esimerkiksi tehokkaampi ja toimivampi suunnitelmaratkaisu, 

joka lisää hankkeen houkuttelevuutta? 

Mitä erityispiirteitä ja isoja kustannusvaikutteita sekä vaikuttajia hankkeessa on? 

Näiden tunnistaminen ja lisäselvitystarpeen sekä osatilanteenarvioinnin hahmot-

taminen ovat kustannusraamin varmistamisen kannalta keskeinen aihe. Alkuvai-

heessa jokin tuntematon, mutta riskinomainen aihe saattaa muodostua hallitsemat-

tomana erittäin merkittäväksi ja perumattomaksi kalliiksi kokonaisuudeksi, joka 

olisi saatettu estää havainnoimalla se ajoissa ja panostamalla aiheen tutkimiseen ja 

kehittämiseen. Tämä kannustaa tekemään jatkuvaa tilanteenarviointia ja hyödyn-

tämään vertaistukea jokaisessa vaiheessa mahdollisuuksien mukaisesti. Riittävä 

määrä uusia näkemyksiä oman yksikön ja yrityksen asiantuntijaverkostosta anta-

vat vahvan tuen hankkeen onnistumiselle. 

4.4.6 Miten tavoitteiden toteutuminen varmistetaan projektin ennakko-

suunnitteluvaiheessa? 

Tunnistettujen ja vielä tunnistamattomien erityispiirteiden ratkaisumallien hake-

minen ja kustannus sekä myyntihintavaikutus ovat jatkumo edellisistä vaiheista. 

Tämä olisi synnytettävä ketjumainen prosessi, jossa haetaan uusia erityispiirteitä 

niitä etsimällä ja ratkomalla ne joko poistamalla, ottamalla kustannuksissa huomi-

oon tai tuomalla ne hankkeen eduksi. 

Miten projekti resursoidaan ja miten resurssit kuormittuvat? Nousi esiin aihe, että 

projektin eri vaiheille olisi hyvä arvioida resurssien tarve ja tiedottaa osapuolia, 
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miten heidän työpanostaan tullaan tarvitsemaan projektin eri vaiheissa. Sama kos-

kee suunnittelijoita. Projektin läpiviennin erilaisten palavereiden tarve olisi hyvä 

kartoittaa ja suunnitella tilanteenarviointiin pohjautuvasti. 

Ohjeistuksessa hankeohjelmatavoiteporttiin ei vaadita luonnossuunnittelua. Kes-

kustelussa todettiin ehdottoman tärkeäksi, että tavoitteen ajatuksista ja kaavan 

vaatimuksista luonnostellaan suunnitelma, joilla varmistetaan, että ajatus soveltuu 

kyseiselle rakennuspaikalle. Matemaattisesti tai analyyttisesti määritetty huoneis-

tojakauma ei aina sovi kaikille rakennuspaikoille ja erityispiirteiden tunnistamisen 

avulla saadaan lopputuloksesta ryhmän näkemyksen mukaan paras, kun ajatus 

luonnostellaan ennen hankeohjelmatavoitteiden lopullista asetantaa. Työ tulisi 

tehdä yhteistyössä vertaistukiverkoston kanssa.  

Arkkitehdin mukaan ottaminen rakennuspaikan arvojen ja mahdollisuuksien poh-

dintaan antaisi hankkeelle mahdollisuuksia. (Tavilampi 2018)  

4.4.7 Prosessivaiheen päättämisen kokemukset 

Ideatyöpajassa pohdittiin asioita, joita ennen prosessivaiheen päättymistä olisi 

syytä kerrata tai varmistaa. Taloustestauksen tekeminen tavoitellulla jakaumalla 

huoneistotason myyntihinnalla ja kokonaisarvioidulla kustannuksella on olennai-

nen asia. Jos myyntihintaa ja kustannuksia tutkittaisiin ainoastaan yksikköhinnalla 

esim. €/asm2, saattaa tulos johtaa pahasti harhaan tulevissa prosessivaiheissa. 

Yrityksen sisällä on käytössä paljon työkaluja, asiakirjoja ja välineitä ratkoa pro-

jektien haasteita. Tilanteenarviointivaiheessa näiden käyttöä tulee pohtia, mutta 

todettiin, että ennen etenemistä on hyvä pysähtyä ja käydä läpi kyseenalaistaen, 

onko kyseisessä projektissa oikeat työvälineet käytössä ja antavatko ne toivottuja 

tuloksia? On myös syytä varmistaa, että toimintajärjestelmän vaatimat työkalut 

ovat käytössä. Haasteeksi todettiin, että käytössä olevat työkalut ovat hyvin epä-

määräisesti sijoitettuna erilaisiin tietojärjestelmiin, mutta organisaatiossa odote-

taan vuodenvaihteen tuomaa järjestelmäuudistusta. 

Erityispiirteiden ja riskien tunnistaminen vertaistukiverkonkin kautta todettiin 

olevat merkittävässä roolissa eri prosessin vaiheissa. Loppupäätelmissä todettiin, 
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että erityispiirteiden ja riskien hinnoittelun ja hinnan saattamisen kustannusarvi-

oon täytyy varmistaa. Hankeohjelmatavoitteita asettaessa jotkin riskirivit ovat 

tunnistettuina kokonaisuuksina ja arvioituna hintana, mutta on olennaista, että ky-

seiseen riskikokonaisuuteen pureudutaan ja avataan sisältöä niin tarkasti, että riski 

minimoidaan ja kustannus viedään kustannusarvioon saakka konkreettisena kus-

tannuksena, ennen kuin projektissa siirrytään kriittisiin prosessivaiheisiin. 

Projektin alussa riskit ja epätietoisuus ovat suurimmillaan ja muutosten tekemisen 

kustannus on pienimmillään. Projektin edetessä riskit tunnistetaan ja niiden osuus 

pienenee. Samaan aikaan muutosten kustannusvaikutus kasvaa. (PMBOK 2013) 

 

Kuva 13. Riskien ajallinen muutosvaikutus. (PMBOK 2013) 

4.5 Suunnitelman kriittinen tutkiminen ja kehityspolku pilottihankkeiden 

kautta 

Yksikössä tutkittiin yhtä suunnitteluvaiheessa olevaa hanketta uudelleen kustan-

nusten ja suunnitelman kautta. Hankkeen ratkaisussa syvennyttiin suunnitelman 

sisältöön, millä tavoin kyseisen hankkeen kustannustaso olisi matalampi ja millai-

sia mahdollisuuksia kyseisellä hankkeella olisi sijoittua olemassa oleviin tai tule-

viin asuntorakentamisen asemakaavoihin?  

Hankkeen suunnitelman tilaohjelman ja perusratkaisun todettiin olevat laadukas ja 

tavoitetason täyttävä, kun sitä arvioitiin yrityksen kannattavuudenarviointityöka-
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luilla. Käytiin läpi alkuperäisen suunnitelman ulospäin näkyvät ratkaisut, joista 

todettiin asemakaavamääräysten tuomien seikkojen vaikutuksen olevan merkittä-

vä.  

Julkisivujen päämateriaalilla ja sen vaatimalla tuotantomenetelmällä oli suurin 

vaikutus kustannuksiin. Rakennuksen arkkitehtoniset yksityiskohdat nostivat 

myös kustannuksia merkittävällä tavalla. Asemakaavamääräyksen linjaus talotek-

nisten laitteiden näkymättömyydestä muodosti myös merkittävän kustannuksen. 

Asemakaavassa todetaan, että rakennusten julkisivujen pinnalle ei saa asentaa eril-

lisiä energia, ilmastointi yms. laitteita vaan ne on toteutettava osana julkisivua. 

(Seinäjoen kaupunki 2014)  

Tutkimusmielessä näihin seikkoihin haettiin kustannustehokkaampi ratkaisu ra-

kennuksen muotokieli ja arkkitehtoniset ominaisuudet säilyttäen. Käytiin läpi si-

säpuoliset ratkaisut, joissa tutkittiin kyseenalaistaen kalusteet, varusteet ja sisä-

pinnat sekä talotekniset ratkaisut. Sisäpuolisissa ratkaisuissa ei ole yksittäisiä 

merkittäviä hintaa kasvattavia yksityiskohtia tai rakennusosia vaan kustannustaso 

muodostuu usean muuttujan kokonaisuudesta, joiden arviointiin on suhtauduttava 

asiakasymmärrys huomioiden kriittisesti.  

Ulkopuolisia osia jalostettiin siten, että asemakaavamääräys taloteknisten laittei-

den piilottamisesta ei toteudu ja julkisivujen materiaaliksi valittiin betonielement-

tipinta. Lopputuloksena oli, että kyseisen hankkeen kustannusrakenne saavutti ta-

son, joka olisi sellainen, jolla muodostuisi sujuvasti markkinahinta myytäville 

asunnoille. Edellä todetun vertailulaskelman ja suunnitelmajalostuksen myötä to-

dettiin, että on mahdollista saada sisällöltään markkinaperusteinen hanke siihen 

kustannusrakenteeseen, jota tavoitellaan.  

Isoksi kysymykseksi jää, miten olemassa olevaan asemakaavarakenteeseen saatai-

siin tämän kaltaisia hankkeita suunniteltua ja ”miten kyetään toteuttamaan asema-

kaavoja, jotka mahdollistaisivat edellä mainitun kaltaisia selkeitä tai toimivia 

suunnitelmaratkaisuja”? (Ketola 2019)  
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Vertailutyössä havaittiin, että keskeisessä roolissa on tapa, jolla suunnitelmaan 

suhtaudutaan. Hankkeen sisältö täytyy tuntea ja arvioijilla tulee olla kompetenssi 

arvioida tuotosta. Haasteena on, miten jokaiseen hankkeeseen voidaan osaaminen 

jalkauttaa ja varmistaa, että suunnitteluprosessissa on käytettävissä paras mahdol-

linen suunnittelunohjauksen osaaminen? 

Testihanke 2 

Toisena testihankkeena otettiin mukaan täydennysrakennushanke Tampereen kes-

kustasta. Hanke oli fuusiota edeltävän organisaation hyvin pitkälle kehittämä, 

mutta yhdistymisen myötä hankkeen valmisteluvastuu siirrettiin YIT:n asumisen 

yksikköön. Hanke sisältää olevaan kaupunkirakenteeseen rakennettavat kaksi uut-

ta kerrostaloa, parkkihallin ja lisärakentamisen kerroksen. Näiden alta puretaan 

liike- ja pysäköintirakennus pois. Hankkeen seuraavana prosessivaiheena oli val-

mistella tontti-investointi.  

Tontti-investoinnin valmisteleminen käynnistettiin tavanomaista laajemmalla 

ominaispiirteiden tunnistamisen ja riskienarvioinnin prosessilla, joihin osallistet-

tiin kummankin fuusioituneen organisaation edustajia. Aiheriskien tunnistamisen 

työpajassa kyettiin tietämyspohjaisesti havainnoimaan merkittävimmät riskit, joi-

den kustannusten kautta tontti-investointivaiheen porttiaineisto kyettiin valmiste-

lemaan pohjautuen riittävään dataan tietoon.  

Työkaluksi teetettiin arkkitehdillä malli, joka sisälsi ensin maanpäälliset oman 

hankkeen ja naapuruston rakennukset, mutta laajennettiin vielä kattamaan naapu-

reidenkin kellareiden rakennusosat. Mallintamisen tarpeenmukaisuus nousi tärke-

äksi osaksi ottaa mukaan olennainen osa tarvittavaa mallinnusdataa, mutta ei kes-

kittyä epäolennaiseen mallin tietosisältöön. Kyseisellä mallinnusaineistolla kyet-

tiin arvioimaan rakennusmassojen kustannukset riittävällä tasolla prosessivaihe 

huomioiden. (Kulku 2018) 

Riskienarviointia käsiteltiin lisäksi projektipäälliköille perustetussa vertaistuki-

ryhmässä (projektipäällikköpalaverissa). Hankkeen tiedot toimitettiin etukäteen 

ryhmälle tutustuttavaksi ja palaverissa ryhmälle esiteltiin hankkeen tilanne ja 
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pyydettiin muita osallistujia ottamaan kantaa oman tietämyksensä kautta hank-

keen riskeihin, ominaispiirteisiin sekä ratkaisumalleihin. Läpikäydyt ajatukset 

koottiin osaksi hankkeen tontinhankintavaiheen riskienarviointia.  

Tontinhankintavaiheen prosessi onnistuttiin hoitamaan osallistamalla johto, suun-

nittelunohjaus, tuotanto ja kustannuslaskenta käyttäen apuna vertaistukityöskente-

lyn mallia ja osaprosessin portti läpäistiin ongelmitta ja sujuvalla työskentelyllä. 

Tontinhankintavaiheen jälkeen katsottiin, että kyseinen hanke on prosessivaihees-

sa, joka täyttää projektin ennakkosuunnitteluprosessin aloitushetken tunnusmerkit. 

Aikataulullisesti tontinhankintavaiheen portista on noin kuukausi aikaa hankeoh-

jelmatavoitteiden porttiin, joten projektin kriittiset toimenpiteet todettiin tärkeäksi 

suunnitella tässä hetkessä.  

Hankeohjelmatavoitteiden määrityksen alkuvaiheessa analysoitiin asemakaavaa ja 

sen tuomia mahdollisuuksia kehittää hankkeen kannattavuutta poikkeamien ja vi-

ranhaltijapäätöstasoisten muutosten kautta. Hankkeesta löydettiin muutama rat-

kaiseva asia, jotka voisivat olla mahdollisia kehityskohteita asemakaavasta poik-

keamisella ja parantaisivat hanketta. Aiheiden tutkiminen otettiin hankeohjelma-

tavoiteasetannan asialistalle. 

Projektin vetäjä ja myynnistä vastaava laativat hankkeiden pohjakaavoihin viit-

teet, joiden mukaisesti arkkitehti aloitti pohjapiirustusten luonnostelun hankeoh-

jelmatavoiteasetantatasoisena kaaviona. Kaaviot käytiin läpi yksikön johdon kans-

sa sillä tarkkuudella, että voitiin todeta kaavioiden sisältävän projektivaiheen vaa-

timan tietämyksen ja täyttävän tavoitteet sekä mahdollisuudet asettaa kaaviotasoi-

nen suunnitelmasisältö projektin tilajakauman hankeohjelmatavoitteeksi. 

Projektipäällikköjen vertaistukityöryhmän avulla tutkimuksen koehankkeeseen 

saatiin avuksi kehitysvaiheessa oleva uusi hankeohjelma-asiakirjapohja. Kyseinen 

asiakirjapohjaluonnos vaikutti hyvin onnistuneelta ja sitä päätettiin käyttää koe-

hankkeessa. Asiakirjapohjan rakenne oli laadittu siten, että se palvelee muiden 

laadittavien asiakirjojen sisältöä ja asiakirjapohjan runko oli muutenkin johdon-

mukainen ja selkeä. Hankeohjelman laatimiseen hankittiin tietämystä kohteen 



  69 

 

myynti-, laskenta- ja tuotanto-organisaatiosta ja asiakirja viimeisteltiin prosessi-

vaiheen vaatimaan tarkkuuteen. 

Tietomallintamisen toteutuksen suunnittelu aloitettiin BIM-käyttöastetaulukon 

laatimisella yhdessä mallintamistakin koordinoivan projekti-insinöörin kanssa. 

Projektin ennakkosuunnitteluvaiheen mallintamistarvekartoituksessa todettiin, 

käymme mallintamista ohjaavan projekti-insinöörin kanssa läpi hankkeen suunnit-

telutoimistot ja keskustelemme kehitysmielessä heidän mallintamisen nykytilan ja 

tulevaisuuden näkymien kautta, mikä on se tapa, jolla tämä hanke tullaan viemään 

läpi hyödyntäen maksimaalisesta suunnittelutoimistojen mallintamisen osaami-

nen? 

BIM-käyttöastetaulukkoa laadittaessa havaittiin, että samassa yhteydessä olisi 

luontevaa käydä läpi muitakin tilanteenarvioinnin aiheita. BIM-

käyttöastetaulukko toimii sellaisenaan, mutta projektin resursointi eri prosessivai-

heissa olisi hyvä tutkia heti alkuvaiheessa. Käyttöastetaulukkoon lisättiin testaus-

mielessä osio, jossa jokaiseen prosessivaiheeseen (portti- väliin) voidaan kirjata 

mitkä resurssit ovat vaiheen keskiössä ja täten voitaisiin arvioida resurssien kuor-

mittavuutta. Toisena osiona käyttöastetaulukkoon mietittiin voisiko tilanteenar-

viota pohtia porttiväleissä tehtävien keskeisten toimenpiteiden ja palavereiden 

kautta, jolloin projektille tehtäisiin aidon tilanteenarvioinnin kautta johtamissuun-

nitelma. Tällä optimoitaisiin resurssien käyttö ja osallistaminen tietämyksen 

hankkimiseksi jokaisessa prosessivaiheessa sekä varmistettaisiin projektin laatu. 

4.6 Suunnittelun suunnittelu osana prosessia 

Vison Oy ja RAKLI toteuttivat vuosina 2014 — 2017 hankkeen, jossa kehitettiin 

ja testattiin integroituja toteutusmuotoja erilaisissa kiinteistö- ja rakennushank-

keissa. Pilotteja oli kaikkiaan 11 kpl yhteensä 600 milj. euron arvosta. Lisäksi 

hankkeessa koulutettiin ja valmennettiin n. 130 tilaajaorganisaation asiantuntijaa. 

Vuosina 2017 — 2019 toteutettavan IPT2-hankkeen missio on nostaa suomalai-

nen projektiosaaminen Euroopan kärkeen.  
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IPT2 syventävässä työpajassa 13.12.2017 on käsitelty suunnittelun suunnittelua. 

Työpajan tavoitteena oli pohtia, kuinka suunnittelun suunnittelua voitaisiin tehos-

taa. Kysymys: ”Mitä me tarvitsemme toisilta, jotta voimme huolehtia omien teh-

täviemme toteuttamisesta aikataulun tavoitteiden mukaan?” Suunnittelun ohjauk-

sella vaikutetaan varsinaiseen suunnitteluratkaisun ohjaukseen, kun taas suunnitte-

lun suunnittelulla ohjataan itse suunnittelutyötä. Suunnittelua voidaan tehostaa 

Last Planner -systeemillä, jota on perinteisesti totuttu käyttämään tuotannon suun-

nittelussa. Last Planner systeemi tukee kommunikointia eri osapuolten välillä ja 

tuo esiin riippuvuusketjuja asioiden välille. Suunnittelun suunnittelun tulisi tapah-

tua rakentamisen imussa, eli hankkeen tavoitteet ja rakentamisen reunaehtojen 

tulee olla ohjaamassa myös suunnittelua. (Vision Oy 2019) 
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5 KEHITTÄMISTOIMINNAN JOHTOPÄÄTÖKSET JA 

POHDINTA 

Tässä työssä tutkimusongelmana ja kehityksen kohteena nähtiin omaperusteisen 

asuntotuotannon suunnittelun johtamisen ja koko asuntoprosessin ennakkosuun-

nitteluvaihe, joka ajallisesti kohdistuu hankesuunnittelu- ja hankeohjelmatavoit-

teiden asetantavaiheeseen. Tavoitteena oli tutkia ja hakea yksikön toiminnassa 

alustava suunta, jolla projektin läpimenoaika lyhenisi tunnistamalla projektin kes-

keiset muuttujat tilanteenarvioinnilla. Tilanteenarvioinnin ja harkittujen toimenpi-

teiden avulla hankeohjelmatavoitteiden tuottamien luonnosten laatu paranisi ja 

kyettäisiin valitsemaan projektiin tehokkaasti sopivat työkalut- ja resurssit. Tutkit-

tua ja kehitettävää tapaa sovelletaan koko yhtiön toimintajärjestelmän kehittämi-

sessä mahdollisuuksien mukaan. 

Toimintatapojen kehittäminen tai mahdollinen muuttaminen aiheuttavat henkilös-

tössä luonnollista vastustusta. Olemassa olevia ja omia toimintatapoja pidetään 

parhaina ja käyttökelpoisimpina, eikä muutokseen olla innokkaita. Tietojohtami-

sen teorioiden ymmärtämisen jalkauttaminen ja soveltaminen käytäntöön antavat 

ratkaisun suuntaviivat moneen toiminnan perusongelmaan sekä projektinhallinnan 

teoriat tukevat organisoitumista ja projektijohtamista, jota tällä tutkimuksella sel-

vitettiin. 

5.1 Organisoituminen, tietämyksenhallinta ja kyvykkyyden kehittäminen 

Projektin ennakkosuunnittelu alkaa projektipäällikön valitsemisella kyseiseen pro-

jektiin. Projektipäällikön valinnassa tulisi kiinnittää huomiota projektipäällikön 

kyvykkyyden arviointiin hankkeen vaatimustaso ja erityispiirteet huomioiden. 

Projektipäällikölle tulisi järjestää tuki hankkeelle siten, että häntä tuetaan ja hänel-

le suodaan aktiivinen mahdollisuus benchmarkkaukseen projektin eri vaiheissa. 

Aktiivisen mallin kautta mahdollistetaan, että projektipäällikkö ei jää yksin tai 

yhden ratkaisun varaan ongelmiensa kanssa. Tuki voi olla kollegan, oman organi-

saation erikoisasiantuntijan tai projektiorganisaation tukiverkoston.  
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Kokeneenkin projektipäällikön tuottamaan suunnitelmaan saattaa löytyä hankkeen 

kannattavuutta ja sujuvuutta edistäviä ratkaisuja oman organisaation asiantuntija-

tuen myötä. Hankkeen vaativuustasosta ja projektipäällikön kyvykkyydestä riip-

puen projektipäällikön yksilötasoinen ammattitaito kasvaa tämän kaltaisen toi-

minnan myötä. Kun toimintaa sovelletaan kaikkien projektipäälliköiden keskuu-

dessa, kaikkien kyvykkyys kasvaa, jolloin koko organisaation ja yrityksen kyvyk-

kyys kasvaa.  

Ydinasia on tunnistaa ja ohjata, milloin sparraus on ajankohtaista ja millaisella 

resurssilla sitä kussakin tilanteessa tehdään? Työ vaatii yksilöllistä ja aktiivista 

projektijohtamista, jolla koordinoidaan resursseja oikea aikaisesti oikeiden projek-

tien kriittisiin prosesseihin.  

Aina ei ole tarjolla parhaita resursseja samaan projektiin vaan on varmistettava, 

miten kyvykkyyttä saadaan kasvatettua koko organisaatiossa. Jokaisessa projek-

tissa pitäisi olla osaamista ja uuden oppijaa sopivassa suhteessa. 

Yhteenveto: 

Keskeistä ei ole määrittää jokaiseen projektiin samanlaista projektitiimiä, proses-

sia, palaveri- tai sparrauskulttuuria. Keskeistä on tunnistaa hankkeen päämäärän, 

haastavuuden ja ominais- sekä erityispiirteiden kautta tehokkain ja laadukkain 

osaamisen tarve ja varmistaa tietämyksenhallinta, joka tuottaa projektista parhaan 

tuloksen lyhimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Jonkun on henkilönä yksilölli-

sesti johdettava projektin tapahtumia yli projektirajojen varmistaakseen, ettei 

edellä mainittuja epäkohtia pääsissi syntymään ja luodakseen alusta kyvykkyyden 

kehittymiselle. 

5.2 Tilanteenarviointi projektissa 

Projekteissa puhutaan riskienarvioinnista. Riskienarvioinnissa mahdollisuuksien 

arviointi jää taka-alalle vaan pureudutaan ongelmakohtiin, niiden todennäköisyyk-

siin ja ongelmien poistamiseen. Projektin ennakkosuunnitteluvaiheessa projektin-

hallintamielessä olisi selkeämpää puhua toiminnallisesta tilanteenarvioinnista. 

Projektin tai projektin osan riskienarviointi on konkreettinen osaprosessi, joka tu-
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lee hoidettavaksi, kun vaihe on ajankohtainen, mutta se ei käsittele projektin läpi-

vientiä suunnittelevia seikkoja. Organisoituminen ja organisaation kyvykkyyden-

arviointi on osa tilanteenarviointia.  

Asuntorakentamisen projekteissa suurin haaste on tunnistaa markkina kenelle ja 

millaisena tuleva kohde saadaan sujuvasti myytyä? Tämän kokonaisuuden tutki-

minen ja varmistaminen on aihe, joka on oltava selvitettynä projektin alkumetreil-

lä. Asiakkaan odotukset ja arvostuksen kohteet vaihtelevat markkina-alueittain ja 

kohteittain. Projekteissa joudutaan tekemään asiakasrajapintaan liittyvissä ratkai-

suissa kompromisseja, mutta rakennettuja asiakassuhteita ja luottamusta on vaalit-

tava ja mahdollisen kompromissin syntyessä pitää varmistaa wow -

asiakaskokemus.  

Arkkitehdin ottaminen mukaan pohtimaan ja tunnistamaan rakennuspaikan mah-

dollisuudet antaisivat mahdollisuuksia. Yhteisesti sovittu ja haettu konsepti sitout-

taisi ja helpottaisi ratkaisun hakemista. Muuten on mahdollista, että rakennus-

paikkaa ei käytetä hyväksi riittävästi tai odotukset paikan suhteen ovat päinvastoin 

liian korkeat. Mahdollisten referenssikohteiden tuominen esiin myös muille suun-

nittelijoille on tärkeää. Kohteen laatu saadaan paremmin esille. (Tavilampi 2018) 

Projektipäällikkö on avainroolissa johtamaan markkinatutkimusprosessia, mutta 

siihen on saatava riittävä ja ajantasainen tietämys. Myyntiorganisaation osallista-

misen rooli on erittäin merkittävä ja vaihe vaatii aktiivista sparraamista mahdolli-

simman oikean vastauksen selvittämiseksi. Dataa on paljon saatavilla ja informaa-

tiotulva on ajoittain hallitsematon, mutta miten löydetään olennainen ja oikea tie-

to, joka on usein paras arvaus tai ennuste.  

Muuttuva markkina aiheuttaa projekteissa epätietoisuutta. Aina ei ole varmaa lii-

keidea, mihin projekti sijoittuu, mutta projektia on edistettävä määrätietoisesti si-

ten, että lähtötietoihin perustuen voidaan liikeideaa muuttaa ketterästi ja suunnitte-

lutyö etenee sujuvasti. Tarvittaessa on suunnittelutyössä huomioitava ja kuljettava 

mukana useampaa ratkaisuvaihtoehtoa. Kriittisessä prosessivaiheessa on hank-

keen suunnittelu joko keskeytettävä tai edettävä yhdellä ratkaisumallilla. Tähän 
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kriittiseen pisteeseen on kuitenkin helppo palata ja valita jokin toinen etenemis-

malli, joka johtaa esimerkiksi toiseen liikeideaan. 

Kartta- ja maastontiedustelu tuovat projektiin rakentajalle ominaisia tilanteenarvi-

oinnin tuotoksia. Kohteena saattaa olla satojen tuhansien kerrosalametrien alueel-

linen kaupunkikokonaisuus tai parin tuhannen kerrosalaneliömetrin yksittäinen 

tontti maaseudulla. Asemakaavan analysointi, maaperän ominaisuudet, kiinteistö-

tekniset- ja hallinnolliset aiheet sekä etenkin aluehankkeen kiinteistöjen välinen 

yhteistalous ovat aiheita, joiden analysointi ja ominaispiirteiden tunnistaminen 

ovat avainroolissa hankkeen suunnitteluratkaisuja ja budjettia laadittaessa. 

Kerrostaloprojekteissa haasteena koetaan pysäköintiratkaisut. Haasteen muodos-

tavat asemakaavan asettama normi, jonka perusteella tontin käyttötarkoitukselle 

vaaditut pysäköintipaikat tulee toteuttaa. Tiiviissä kaupunkirakenteessa ratkaisuk-

si tulee usein rakenteellinen pysäköinti. Projektin ennakkosuunnitteluvaiheessa 

pysäköintiratkaisujen arviointi ja mahdollisuuksien kartoitus on noussut merkittä-

väksi tekijäksi, joka pitää huomioida ja analysoida. 

Suunnitelmaratkaisuihin on olemassa tuotteistettuja ratkaisuja runkorakenteista 

sisäpuolen varusteisiin. Siitä huolimatta jokainen projekti on erilainen ja runko-

ratkaisuiden, esivalmisteiden ja varusteiden valinta täytyy arvioida jokaiseen 

hankkeeseen erikseen ja ammattitaidolla ennen suunnittelutyön aloittamista. 

Yhteenveto: 

Miten projektin eri vaiheisiin kohdistuvien havaintojen hoitaminen resursoidaan ja 

miten varmistetaan, että resurssilla on riittävä tuki ja poikkeamiin reagoidaan vält-

tääkseen projektin laadun harha-askeleet? Yksilöllisen kohtaamisen avulla tehtävä 

jatkuva tilanteen- ja kyvykkyydenarviointi projektipäällikön toiminnassa varmis-

taisi välittömän avun ongelmakohtiin vaikkei projektipäällikkö apua pyytäisikään. 

Vertaisten tuoma tuki tiiviissä vertaisryhmätyöskentelyssä tai nimetyn vaihekoh-

taisen mentorin apu auttaisivat. Jonkun on henkilönä yksilöllisesti johdettava pro-

jektin tapahtumia yli projektirajojen varmistaakseen, ettei edellä mainittuja epä-



  75 

 

kohtia pääsissi syntymään. Tämä ei tarkoita sitä, että samassa huoneessa istuu 

kymmenen henkeä pohtimassa projektin ratkaisuja. 

5.3 Aikataulu- ja resurssisuunnittelu koko projektille 

Projektin ennakkosuunnitteluvaiheessa laadittava projektiaikataulu on täysin pro-

jekti- ja paikkakuntakohtainen. Projektin tilanteenarvioinnissa selviää, millaisia 

esteitä on ratkaistava, että projektin kriittinen polku voi edetä. Kaupunkikohtaiset 

erot lupaprosessin läpimenosta ovat merkittävä vaikuttaja projektin läpimenoai-

kaan. Olennaista olisi tunnistaa tavoitteellinen projektin kriittinen polku ja suunni-

tella projektin prosesseille resurssit, joita osallistetaan projektiin. Tällä toimenpi-

teellä kyettäisiin varmistamaan, että suunnitellut resurssit tekevät oikeita asioita 

oikeaan aikaan ja oikealle projektille, eikä epätietoisuudesta seuraa odottamisen 

myötä ruuhkaa avainresursseille.  

Aikataulun tunnistamisella tulisi arvioida tiukemmin kykyä tuottaa mahdollisim-

man valmiit ja lopullista tuotetta vastaavat rakennuslupasuunnitelmat, jotta yhdel-

le projektille ei tarvitsisi hakea useaa rakennuslupaa ja kuormittaa tällä kaikkia 

organisaatio-osia suunnittelijoista kuntien virkamiehiin. Jokainen projekti tulee 

arvioida yksilönä kussakin kunnassa. 

Yhteenveto: 

Projektin aikataulun ja resurssisuunnitelman laadinnan on perustuttava tilanteen-

arviointiin, jossa punnitaan hankkeen ominaispiirteet, käytössä olevat resurssit, 

resurssien kyvykkyys, rakennuslupa- ja sisäisen päätöksentekoprosessin kriittinen 

polku, budjetti sekä aika, jonka tavoitteiden täyttäminen vaatii. Ilman asianmu-

kaista tilanteenarviointia ei tule määrittää aikataulullisia tavoitteita, mutta on 

huomioitava tavoite lyhentää projektin läpimenoaikaa. Aikataulunlaadintakin 

edellyttää yksilöllistä benchmerkkausta kokonaisuudenkin hahmottamiseksi. Re-

surssisidonnaisessa aikataulusuunnittelussa kyetään suhtautumaan myös kiintei-

siin kuluihin kriittisesti. 
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5.4 Palaverikäytänteet ja työkalut koko projektille 

Tilanteenarvioinnin tuotoksena syntyy päätös, miten erilaisia palavereita tullaan 

projektissa hyödyntämään. Lean periaatteiden mukainen toiminta ja big-room an-

tavat mahdollisuuksia, mutta olennaista ei ole lähtökohtainen massiivinen palave-

rikulttuuri vaan se, miten ongelmakohdat kartoitetaan ja miten ne ratkaistaan te-

hokkaasti. Vertaistuen merkitys on iso. Keskustelemalla samaa työtä tekevien 

kanssa löydetään moneen asiaan ratkaisu ja jouheva läpimenosuunnitelma. Joukko 

ei saa olla missään vaiheessa liian iso. Projektin alkuvaiheessa on tärkeää saada 

osallistettavalle joukolle tieto, mitkä ovat projektin tavoitteet, mutta pienryhmä-

työskentely voi tapahtua big-room-tyyppisen toiminnan lisäksi hajautettuna pien-

ryhmätyöskentelynä, jolloin sidottuina on ainoastaan keskeiset resurssit kussakin 

vaiheessa.  

Projektin tilanteenarviointivaiheessa on syytä arvioida, millaisia työkaluja projekti 

vaatii. Johtamisjärjestelmän kokoaminen projektille antaa uuden järjestelmän 

kautta mahdollisuuksia. Uusimmat työkalut ovat yhdessä paikassa ja ajantasaise-

na. Projektin tehokkuutta ajatellen on kuitenkin olennaista tunnistaa mitkä ovat 

kyseiselle projektille olennaisia ja minkä tasoinen laajuus palvelee projektia par-

haiten. On pilottiprojekteja ja niiden prosesseja, mutta valtaosa projekteissa sisäl-

tää rutiiniprosesseja, joiden läpimenoaikaan voidaan suhtautua aina kriittisesti. 

Yhteenveto: 

Varmista tietämys, benchmarkkaa vertaistuen avulla ja valitse tehokkaat työkalut, 

joilla osallistamalla oikeat resurssit saavutetaan tehokkaasti tuloksia. Paljon isoja 

palavereita, kaikki tarjolla olevat työkalut ja liian iso resurssimäärä eivät johda 

tehokkaaseen projektin läpimenoon. Lähes jokainen projekti vaatii erilaisen pala-

verikulttuurin ja eri tasoiset työkalut, joita käytetään tehokkaasti. Mikäli osapro-

sessin (portti) aikataulutavoite ei perustu yksilölliseen tilanteenarviointiin, projek-

tille syntyy laadun harha-askeleita todennäköisesti. 
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5.5 Tuotteen ratkaisut ja yksityiskohdat prosessivaiheessa 

Tuotteistaminen ja tuotekategoriat tuovat perustan hankkeiden sisällölle. Haaste 

on saada asiakasymmärrys jokaiseen projektiin ja tehdä oikea-aikaisesti oikeita 

valintoja. Projektin ennakkosuunnitteluvaiheessa on olennaista arvioida, milloin 

mikäkin sisällöllinen seikka pitää selvittää ja sovittaa projektiin. Projektin ennak-

kosuunnitteluvaiheessa on olennaista varmistaa asiakasymmärrys ja sen tuoma 

kustannusvaikutus tuotteeseen, mutta kaappien vetimien valintaan ei ole syytä 

käyttää aikaa, ennenkö luonnokset ovat riittävän kannattavat ja myyvät. Asema-

kaava ja kaupunkikuvalliset vaatimukset aiheuttavat kustannuksiin muutoksia, 

jotka ovat joissain hankkeissa erittäin merkittäviä. Jos suunnittelun kynä ei ole 

omassa kädessämme vaan annamme arkkitehdille vallan, yksityiskohtien määrä 

kasvaa hallitsemattomaksi.  

Uusi toimintajärjestelmä toi 1.1.2019 tullessaan työskentelyalustan, joka helpottaa 

projektiryhmää tuotteistettujen ratkaisujen käyttöön. Ratkaisut voidaan valita hy-

vien käytänteiden mukaisten ratkaisuiden pankista, jota ylläpidetään keskitetysti. 

Riittävällä asiantuntijuudella ja vertaistyöllä tehty valintatyö luo projektille par-

haan mahdollisen lähtökohdan aloittaa suunnittelu. 

Yhteenveto: 

Projektipäällikön on oltava joka hetki tietoinen jokaisesta ratkaisusta ja valinnasta, 

joita projektiin on määritetty tai tullaan määrittämään. Ilman hänen päätöstään 

ratkaisuihin ja yksityiskohtiin ei pitäisi tehdä mitään muutoksia tai määritelmiä ei 

omassa organisaatiossa eikä sen ulkopuolelle. 

5.6 Hankeohjelmatavoitteen suunnitelmatoimivuuden tarkastaminen 

Yksikön workshopissa keskusteltiin aktiivisesti hankeohjelmatavoitteiden asetan-

tavaiheessa tehtävästi suunnittelutyöstä. Ennen hankeohjelmatavoitteiden asetan-

taa alustava hankeohjelmatavoite tulisi piirtää paperille ja varmistaa, että tavoite 

on tehokkaasti toteutettavissa. Nopeilla luonnoksilla saavutetaan aineistoa malliin, 

jonka analysoinnilla keskeinen tiimi kykenee arvioimaan tekstimuotoisen hanke-

ohjelmatavoitteen realistisuutta ja kannattavuutta. (Rintamäki 2019) Ei kannata 
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laatia hankeohjelmatavoitetta, joka ei tuota tehokasta suunnitelmaa tai sovi tontil-

le.  

Joissain projekteissa hankeohjelmatavoitevaiheessa tehtyjä alustavia luonnoksia 

on kommentoitu ja jalostettu, jonka tuloksena on yksikön sisällä voitu todeta, että 

hanke alkaa olemaan luonnostasoinen ja käytännössä lähestytään jo seuraavaa 

porttiväliä. Tästä on tehtävissä selkeä havainto, että projektin läpimenoajan on 

mahdollista tehostua. Olennaista on käydä ensimmäisiä alustavia luonnoksia läpi 

keskeisellä tiimillä, joka tuo luonnokseen oikean tietämyksen. Oikealla tietämyk-

sellä arvioidaan alustavan luonnoksen laatu ja kannattavuus, josta on mahdollista 

edetä ripeästi kohti luonnosporttia. 

Yhteenveto: 

Hankeohjelmatavoitteen sopivuutta tontinkäyttöluonnokseen tulisi tehdä mahdol-

lisimman varhaisessa vaiheessa markkinaselvityksen jälkeen. Luonnoksen ja sen 

kannattavuuden läpikäynti tulisi tehdä yksikössä vahvan kokemuksen ja laajan 

tietämyksen omaavan tehokkaasti toimivan suppean joukon kanssa, josta syntyy 

tavoitteet hankeohjelmalle ja luonnosaineisto, jonka pohjalta päästää valmistele-

maan nopeasi ja ilman harha-askeleita seuraavia prosessivaiheita, jossa varmiste-

taan kustannus- ja tuotantoseikat. Tavoite on, että luonnoksien kanssa oltaisiin 

riittävän kannattavalla ja myyvällä aineistolla kerralla päämäärässään. 

5.7 Osaprosessin päättäminen 

Projektijohtamisen porttimallin tullessa käyttöön projekteissa todettiin olevan pal-

jon paperityötä, että porttikäsittelyyn voitaisiin edetä. Tämän työn aikana käydyis-

sä keskusteluissa on kuitenkin käynyt ilmi, että määrätietoisesti etenevä projekti 

tuottaa laadukkaan sisällön, joka on kannattava ja markkinaan sopiva. Hyvin kar-

toitetut reunaehdot mahdollistavat myös liikeideamuutokset projektin aikana. 

Laadukkaan sisällön omaava projekti on kriittisiltä osin riittävän tietämyksen si-

sältävä. Tällainen projekti on jouheva ja helppo viedä porttiin, koska varsinainen 

työ on tehty oikea-aikaisesti hankkeen kannattavuuden varmistamisen toimenpi-

teissä. 
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Jatkossa organisaatiossa tulisi varmistaa, että jokaiseen projektiin osallistetaan 

niin vankka tietämys, että se on yksikön kannalta paras mahdollinen ja etenee 

jouhevasti kannattavana tuotanto- ja myyntikuntoon Tietämyksen varmistaminen 

parantaa projektin laatua ja lisää tekijöidensä yksilötason kyvykkyyttä esimerkiksi 

varteistuen avulla. Osallistetaan oikeat ja osaavat resurssit oikeaan aikaan. 

5.8 Loppupäätelmä 

Tämän työn olennaisena osana oli tutkia, millaisilla menetelmillä hankkeiden 

suunnittelua johdetaan ja miten suunnitelman laadunhallintaa saisi parannettua 

ennen luonnosten hyväksyntää. Teoriaosuudessa pureuduttiin tietojohtamiseen, 

Lean-ajatteluun, projektin laadunhallintaan ja projektinhallintaan.  

Teoria antoi syventävää taustatietoa ja ymmärrystä, miten projektien suunnittelu 

ja tiedonhallinta organisaatiossa pitäisi toimia. Yksilöiden haastattelut, ryhmäkes-

kustelut, työpaja ja jokapäiväinen työ antoivat hyvän kuvan, millainen on toimin-

tatapa ja miten sen kehitys otetaan vastaan. 

Työn tavoite oli kehittää yksikön toimintaan tapa, jolla asuntotuotantoprosessia 

tukemaan kyetään valitsemaan projektin läpimenolle sopivien työkalujen lisäksi 

tilanteenarviointiin perustuvat johtamismenetelmät, jotka ovat jokaiselle yksilölli-

selle projektille sopivat ja menetelmiä kyetään seuraamaan projektin suunnittelu-

vaiheen aikana.  

Toimintatavan muutospaine syntyy tavoitteidemme kautta lyhentää projektin lä-

pimenoaikaa merkittävästi. Tämän työn kautta käynnistyi välittömät keskustelut 

vertaistuen merkityksestä ja siitä, miten yksilöllisellä projektinjohtamisella pro-

jektin vetäjää voitaisiin auttaa projektin läpimenossa varmistamalla oikeanlainen 

apu oikeaan aikaan. Tällä voitaisiin lisätä myös yksilötason kyvykkyyttä. Tavoit-

teellinen tekijä ei pyydä apua, kuin äärimmäisessä hädässä ja toisen ajatuksen 

mukaan tuominen pyrkii herättämään oman ratkaisun puolustamisreaktion. 

YIT Suomi Oy aloitti toimintansa 1.1.2019 yhteisillä toimintatavoillaan. YIT 

Suomi Oy:llä on yksi yhteinen uusi toimintajärjestelmä, joka ohjaa toimintaa. Jär-

jestelmässä on päivitetty asumisen prosessin ohjeistus, jossa on kullekin porttivä-
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lille eritellyt toimenpiteet ja myös projektin ennakkosuunnittelua on huomioitu 

hieman syvällisemmin. Prosessin kehitystyö jatkuu ja tämänkin työn aiheita tul-

laan soveltamaan kehitystyössä. 

Yksilö- ja yksikkötasoisena kiteytyksenä voidaan todeta, että projektille ja sen re-

sursseille tehtävä yksilöllinen tilanteenarviointi, joka huomioi kyvykkyyden nyky-

tilan ja kehityksen antavat tarpeen, miten projekti resursoidaan. Tilanteenarvioin-

nista syntyvä aikataulu ja tunnistetut erityispiirteet muodostavat tarpeet, millaisilla 

välineillä projektia johdetaan. Tietämyksen varmistaminen asiantuntijuudella, 

osaamisen kartuttaminen ja benchmarkkaus antavat projektille tiedolliset onnis-

tumisen eväät. Yksilön tietämys tulisi saada yrityksen tiedoksi, että se olisi hyö-

dynnettävissä tuleville projekteille.  

Kyvykkyyttä voidaan kasvattaa yli yksikkörajojen osallistamalla luotettavaa ver-

taistukea esimerkiksi toisista yksiköistä ongelmien ratkaisuun tai tilanteenarvioin-

tiin. Laadukas ennakkosuunnittelu, osallistava aukoton yhteistyö ja projektin sekä 

sen vetäjän yksilöllisen kohtaamisen kautta sparrattu läpivienti antavat onnistumi-

selle hyvät edellytykset. Projektin ennakkosuunnittelun laatuajattelun ei pidä kes-

kittyä ainoastaan suunnittelu- tai rakennusaikaan vaan sen tulisi ulottua ta-

kuuajankin yli koko elinkaarta ajattelevaksi laatusuunnitteluksi – osallistaen.  

Kysymys kaikille: Miten sinä tämän tekisit? 
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