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ABSTRACT 
 

The purpose of this Bachelor’s thesis commissioned by Lujabetoni Oy was 
to reform the company's internal operating models and to develop the ma-
terial recording of precast concrete production. The aim was also to find 
ways to make the best possible use of the existing material library and to 
envision the need for changes in the features of the ERP system used.  
 
The initial situation was studied by interviewing targeted employees. The 
interviews were conducted as an e-mail survey. Based on the responses to 
the interviews, problem areas were identified, some of which were caused 
by external factors. Internal problem areas were analyzed on the basis of 
the responses received.  
 
Suggestions for improvement were made to eliminate the problem areas 
identified in the interviews. Removing problem areas would increase the 
efficiency of employees' use of time, clarify the various stages of cost ac-
counting and the need for post accounting. It would also be easier for new 
employees to become acquainted with the material registration. It would 
also facilitate information flow in the company. Suggestions for improve-
ment were related to updating the material library, unifying the onboard-
ing process and improving the efficiency of information dissemination. 
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1 JOHDANTO 

Kannattavan yritystoiminnan perustana on taloudellinen ja tehokas toi-
mintamalli, joka kattaa kaikki työvaiheet alusta loppuun. Mitä enemmän 
toimijoita yrityksessä on, sitä tärkeämpää on löytää yhteiset työkalut ja sel-
keät toimintamallit kaikkiin työvaiheisiin. Yhteisiä työtapoja pitää myös 
osata käyttää oikein sekä päivittää ja kehittää tarpeen vaatiessa.  
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Lujabetoni Oy. Tarkoitukseni on 
esitellä toimintasuunnitelma, jossa Lujabetonin materiaalikirjausta voi-
daan kehittää ja olemassa olevaa materiaalikirjastoa voidaan hyödyntää 
parhaalla mahdollisella tavalla. Lähtötilanne materiaalikirjaston käytössä 
on selvitetty haastattelemalla laskijoita, myyjiä ja tuotannon materiaalikir-
jauksia tekeviä henkilöitä. Haastattelujen perusteella on selvitetty ongel-
makohdat materiaalien kirjaamisessa sekä analysoitu saatuja vastauksia, 
jotta on saatu selville, miten kirjauksia voitaisiin yhtenäistää ja täten vä-
hentää turhaa työtä. Tavoitteena on luoda yhtenäinen toimintamalli, joka 
ohjaa materiaalikirjaston yhdenmukaiseen käyttöön sekä antaa eväät päi-
vittää materiaalikirjasto käyttäjäystävällisempään suuntaan. 
 
Lisäksi on paneuduttu pintapuolisesti materiaalikirjausta sivuaviin toimin-
toihin, kuten koko Projektihallinnan käyttöohjeistuksiin ja perehdytykseen 
sekä yhteistyöhön myynnin ja laskennan, tuotannon ja osittain hankinnan-
kin välillä. Näitä osa-alueita on katsottu materiaalikirjauksen näkökulmasta 
ja näihin on pyritty löytämään yhtenäisiä toimintamalleja koko prosessin 
tehostamista silmällä pitäen. 

2 LUJA-YHTIÖT 

2.1 Konserni 

Luja on kolmannen polven perheyritys, joka on toiminut rakennusalalla jo 
yli 65 vuotta. Yhtiö perustettiin 16.11.1953. Nykyään Luja on yksi Suomen 
suurimmista rakennusalan konserneista. Liikevaihto vuonna 2019 oli 752 
miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yli 1600 henkilöä. Luja-yhtiöihin kuuluvat 
rakennusliike Lujatalo Oy, betoniteollisuusyritys Lujabetoni Oy ja kuivatuo-
teyritys Fescon Oy. Lujabetonilla on myös toimintaa Ruotsissa ja Venäjällä. 
 
Lujan toimintaa ohjaa viisi keskeistä arvoa:  
- Liian suuria riskejä ja velkoja vältetään 
- Uudistamme ja kehitämme 
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- Johtamistapa on osallistava 
- Asiakas on avainasemassa 
- Tehokkuus ja kannattavuus on elinehto. (Luja-yhtiöt, n.d.) 

2.2 Lujabetoni 

Lujabetoni Oy on johtava betoniteollisuusyritys Suomessa. Vuonna 2019 
Lujabetonin liikevaihto oli 188,1 miljoonaa euroa. Lujabetonin toimintaa 
johtaa toimitusjohtaja Mikko Isotalon vetämä strateginen johtoryhmä. (Lu-
jabetoni, n.d.) 
 
Lujabetoni jaetaan toimintojensa mukaan kolmeen osaan, valmisbetoniyk-
sikköön, elementtiyksikköön ja betonituoteyksikköön (Kuva 1). Lisäksi. Lu-
jabetonin Venäjän toiminnot sekä Ruotsin kaksi toimipistettä ovat omia yk-
siköitään. (Luja-Yhtiöt. 2020) 

 

Kuva 1. Lujabetonin organisaatiokaavio (Luja-Yhtiöt. 2020) 

Yritys palvelee kestävässä betonirakentamisessa niin ammatti- kuin oma-
kotirakentajiakin. Lujabetonilla on toimialan laajin tuotevalikoima ja yritys 
kykenee toimittamaan ainoana toimijana Suomessa kaikki betonirakenta-
misen ratkaisut. (Lujabetoni, n.d.) 
 
Lujabetoni valmistaa kaikenlaisia betonielementtiratkaisuja, kuten runko-
rakenteita, ulko- ja sisäkäyttöön soveltuvia laattoja, yksinkertaisia sekä 
kaksinkertaisia seiniä, hissikuiluja ja hormielementtejä. Julkisivuratkai-
suista Lujabetoni pystyy valmistamaan kaikenlaisia pinnoituksia, kuten si-
leät ja profiloidut betonipinnat, hienopestyt rouhepinnat, tiililaatta- klink-
kerilaatta- ja luonnonkivipinnat sekä graafinen betoni. (Lujabetoni, n.d.) 
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Kaikki Lujabetonin myyjät ja laskijat toimivat yhteistyössä täyttäen kaik-
kien tehtaiden kapasiteettia, vaikka Lujabetoni onkin jaettu alueellisesti 
pienempiin osiin ja osilla on omat vastuuhenkilöt.  
 
Toimipisteitä Lujabetonilla on 18 Suomessa ja 4 ulkomailla (Kuva 2). (Luja-
betoni, n.d.) 
 

 

Kuva 2. Lujabetonin toimipisteet (Lujabetoni, n.d.) 

3 TEORIAA TOIMIVASTA ELEMENTTITUOTANNOSTA 

”Yritykset toimivat harvoin tilanteessa, jossa voidaan tyytyä jo saavutet-
tuun tulokseen. Liikkeenjohtajien on siis työssään pyrittävä kehittämään 
liiketoimintaa suuntaamalla organisaation huomio uusiin mahdollisuuksiin 
ja niiden saavuttamiseen.” (Pellinen, 2006, s. 61) Kuulostaa yksinkertai-
selta, mutta uusien innovaatioiden ja kehitysmahdollisuuksien määrittämi-
seen liittyy paljon taustavaikuttajia, kuten voimakas talouskasvu tai lama, 
inflaatiokerroin tai kilpailutilanne yleisillä markkinoilla. Yrityksen tavoit-
teena on maksimoida voitto, mutta tähän ei suoranaisesti voi vaikuttaa mi-
tenkään, sillä voiton maksimoinnin tavoitteluun liittyvät monet päätökset 
tuotteiden hinnoista, laatuvaatimuksista, tuotantomääristä tai toimitus-
ajoista. (Pellinen, 2006, s. 62)  
 
Kun mietitään yleisiä markkinoita ja yritysten välistä kilpailua, on kilpai-
luetu usein suuremmalla ja kokeneemmalla yrityksellä. Yrityksen koon 
tuoma etu johtuu massavalmistuksen volyymimäärästä. Kokemusetu puo-
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lestaan aiheutuu siitä, että kokemuksen karttuessa tuotteen valmistami-
nen nopeutuu. Samalla voidaan alkaa valmistamaan erikoisempia tuot-
teita, jotka puolestaan nostattavat kilpailuetua pienempiin yrityksiin ver-
rattuna. (Pellinen, 2006, s. 263) 

 
Tarkasteltaessa tuotantoa on ymmärrettävä, että tuotannon tarjoamat kil-
pailuedut yritykselle ovat hyvin moninaiset. Niitä ovat mm. kustannukset, 
laatu, aika, joustavuus sekä jatkuva parantaminen. Yritysstrategiassa on 
määritelty mitä osa-alueita painotetaan mitenkin paljon. Osalla painopiste 
on mahdollisimman alhaisissa valmiin tuotteen yksikköhinnoissa; tällöin 
voi laatupoikkeamia olla enemmän. Toiset panostavat joustavuuteen, jol-
loin asiakaskohtaisia vaatimuksia ja tuotantomäärien vaihtelua on paljon; 
tämä näkyy myös hinnassa. (Pellinen, 2006, s. 36) 

 
Tarkasteltaessa betonielementtituotantoa, voidaan sanoa, että tuotteet 
räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan. Tuotevalikoimassa on monia 
erilaisia komponentteja, joita yhdistelemällä saadaan luotua asiakkaalle oi-
keanlainen rakenneratkaisu. Elementtiteollisuus on kuin suuren mittakaa-
van moduloitu tuoteperhe. Tuominen (2010, s. 17) toteaa, että moduloin-
nin hyöty on kustannustehokkuus, kun tuotemodulointi toteutetaan siten, 
että toimintaprosessia voidaan ohjata moduulikokonaisuuksina. Lujabeto-
nin elementtituotannon liiketoiminnassa tämä tarkoittaa, että jokainen 
tehdas on vastuussa tietyntyyppisistä elementtiratkaisuista. Vaihtoehtoi-
sesti jokainen tehdas tekisi kaikenlaiset elementtityyppivariaatiot. Tällöin 
vaihtelu olisi suuri ja läpimenoajat huomattavasti pidemmät, mikä taas ei 
ole kannattavaa liiketoiminnan kannalta. 
 
Teollisuudessa valmistusprosessin kustannuslaskenta perustuu kiinteitä 
kustannuksia aiheuttaviin prosesseihin. Valmistusprosessit on jaoteltu 
tuotekohtaisesti ja ne on kirjattu työsuunnitelmiin. Tuotteille lasketaan 
myös materiaalikustannusten lisäksi yksikkökustannus jokaisen työvai-
heen ajankäytölle. (Pellinen, 2006, s. 196) 

4 TARJOUSLASKENNAN JA TUOTANNON MATERIAALIKIRJAUSTEN 
TOIMINTAMALLI 

Lujabetonilla on käytössä Projektinhallinta-niminen toiminnanohjausjär-
jestelmä. Tämä järjestelmä on Lujabetonin itse kehittämä ohjelma ele-
menttitoiminnan hallintaan. Ohjelmisto hallitsee koko toiminnan lasken-
nasta lopputuloutukseen projektin näkökulmasta. Elementtituotanto on 
niin monitahoinen teollisuuden ala, että elementtitoiminnan hallinta on 
laskentatoimen näkökulmasta erittäin hankalaa. Siksi Lujabetoni on luonut 
oman toimintajärjestelmän ja vain yhtenäisellä Projektinhallinta-ohjelman 
käytöllä tuloslaskenta toimii oikein. (Turunen, 2019, s. 3) 
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Kaikki Projektihallinnan toimintojen ohjeet on koottu yhteiseen Projekti-
hallinta-järjestelmän Soveltamisohjeeseen. Ohjeessa on kerrottu, miten 
hanke perustetaan, mitä vaiheita hankkeen aikana tulee, miten hankkeen 
edetessä toimitaan ja miten hanke päätetään. Järjestelmästä on suora yh-
teys varastokirjanpidon ohjelmistoon sekä sieltä saa myös tulostettua mo-
nenlaisia hanke- ja toimipaikkakohtaisia raportteja. (Turunen, 2019) 
 
Projektihallinta on jaettu osiin sen mukaan missä vaiheessa ja minkälaisia 
projektitietoja kirjataan. Perustiedot sisältävät tiedot tilaajasta sekä koh-
teen sijainnista sekä kohteeseen nimetyistä vastuuhenkilöistä. Lisäksi jär-
jestelmässä on osiot myyntiä ja markkinointia, suunnittelua, asennusta, 
valvontaa ja yleisiä suunnitteluohjeita koskien. Laskettavien, laskettujen, 
suunniteltujen, toteutettavien ja toteutuneiden hankkeiden lisäksi Projek-
tihallintaan saa luotua erilaisia laskentamallipohjia sekä tyyppielementti-
kirjastoja. (Turunen, 2019) 
 
Tässä työssä keskitytään tarjous- ja tuotantovaiheiden kirjauksiin, eli 
Myynti ja markkinointi sekä Suunnittelu-osioihin ja siihen, mitä niiden käy-
töstä on Soveltamisohjeissa sanottu. Myynti ja markkinointi -osiosta löytyy 
hankkeen tarjouspyyntö sekä kaikki tarjouksen tekemiseen tarvittavat liit-
teet ja tarjouslaskennan tiedot. Suunnitteluosio puolestaan sisältää tuo-
tantovaiheen kuvat ja kirjaukset yksittäisille elementeille. Suunnitteluosio 
on myös linkitetty suoraan muihin ohjelmistoihin, joilla puolestaan seura-
taan ja suunnitellaan tuotantoa ja pidetään yllä tehdastoimintaa. (Turu-
nen, 2019) 
 
Soveltamisohjeen mukaan jokainen tarjouspyynnön sisältämä elementti-
tyyppi kirjataan omaksi erilliseksi laskentatyypiksi ja jokaiseen laskenta-
tyyppiin niputetaan yksi tai useampi samankaltainen elementti. Yksittäisiä 
laskentatyyppejä voidaan kopioida hankkeelta toiselle tai jokaiselle hank-
keelle voidaan luoda alusta asti uusi laskentatyyppi. (Turunen, 2019, 
s. 14, 16) 
 
Soveltamisohjeen mukaan jokainen elementti lisätään määräluetteloon ja 
linkitetään oikeanlaiseen laskentatyyppiin. Elementeille lasketaan mahdol-
lisimman tarkat keskiarvomitat annettujen lähtötietojen perusteella. Ele-
menttityypeistä seinä- ja laattaelementit lasketaan pinta-alaperusteisesti 
ja runkoelementit lasketaan tilavuusperusteisesti. Kun elementeille on 
saatu määriteltyä laskentatyypit sekä annettu mitat, aloitetaan varsinai-
nen materiaalikirjaus. (Turunen, 2019, s. 18) 
 
Soveltamisohjeessa on eritelty joitain metri- ja neliömääräisesti laskettavia 
materiaaleja, joiden laskentaperiaatetta käydään tarkemmin läpi. Oh-
jeessa on myös kerrottu tiettyjen vakioarvojen laskentaperusteita sekä va-
lotettu niiden manuaalisen muuttamisen periaatteita. (Turunen, 2019, 
s. 40-41) 
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Materiaalikirjauksesta Soveltamisohjeessa on sanottu tarjouslaskennan 
roolista seuraavasti: ” Tavoitteena ei siis ole laskea kuvien mukaisia mate-
riaalia, vaan arvioida osaamisen ja kokemuspohjan perusteella tulevassa 
projektissa toteutuva materiaalimäärä myyjän ohjeistuksen mukaan” (Tu-
runen, 2019, s. 42). Tarjousvaiheen materiaalikirjauksessa jokaiselle ele-
menttityypille siis etsitään materiaalit materiaalikirjastosta, josta löytyy tu-
hansia materiaaleja, joita betonielementteihin voidaan käyttää. Materiaa-
leilla tässä yhteydessä tarkoitetaan erilaisia teräksiä, nosto-osia, kiinnitys-
osia, eristeitä sekä muita betonielementin valamisen yhteydessä käytettä-
viä tuotteita.   
 
Hankinta luo materiaalikoodit uusille materiaaleille sekä lisää niitä materi-
aalikirjastoon. Hankinta myös päivittää hintoja, mutta aika-ajoin materiaa-
likirjastossa saattaa olla vanhentuneita hintoja. Näiden varalta on kuiten-
kin rakennettu varomekanismeja, jotta vanhentuneilla hintatiedoilla olevia 
materiaaleja ei päätyisi käyttöön. Hankinta voi myös asettaa materiaaleja 
käyttökieltoon. (Turunen, 2019, s. 29-31) 

 
Huomioitavaa on myös, että jokaisella tehtaalla on käytössä eri määrä eri-
laisia betonireseptejä. Betonireseptien hinta on suoraan liitännäinen 
raaka-aineiden hintoihin. Hankinta ei vastaa betonireseptien hintapäivi-
tyksistä, vaan päivityksistä vastaa valmisbetoniyksikön kehityspäällikkö. 
Erona materiaalikirjaston toimintaan on se, että betoniresepteillä ei ole 
suoranaista varomekanismia päivittämättä olevista hinnoista varoitta-
massa. Seosten päivityksen näkee kuitenkin tarkastelemalla seoksen re-
septiä ja tätä kautta raaka-aineita. (Turunen, 2019, s. 35) 

 
Myynnin ja laskennan rooli on seurata kohteita ja toimia lisätöiden ja ero-
jen seuraajana ja myötälaskijana kohteen toteutusvaiheessa. Ohjeessa 
mainitaan myös, että tuotantovaiheessa materiaalikustannuseroa tulee 
seurata. Laskija selvittää syyn hintaeroon ja laatii myynnille ehdotuksen li-
sätöihin, sekä tarkistaa oman laskentansa hankkeen päätyttyä. Tavoit-
teena kuitenkin on, että jälkilaskentaa ei tarvita, vaan laskenta saataisiin 
alun alkaenkin jo mahdollisimman tarkaksi. (Turunen, 2019, s. 43). 

5 HAASTATTELUTUTKIMUS 

Tutkimus suoritettiin lähettämällä sähköpostikysely kaikille myynnin, tar-
jouslaskennan ja tuotannon materiaalikirjauksia tekeville henkilöille. Li-
säksi hankinnan kirjauksia tekeviä henkilöitä haastateltiin videoneuvotte-
lussa.  
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Haastatteluja lähetettiin sähköpostitse yhteensä 30, joiden vastaanotta-
jista myynnin ja laskennan toimihenkilöitä oli 13 kpl ja tuotannon toimi-
henkilöitä oli 17 kpl. Yksi kyselyyn vastanneista ilmoitti, että kirjaukset ei-
vät kuulu hänen toimenkuvaansa, joten tämä vastaus jätettiin huomiotta. 
Vastausprosentti yhden vastauksen poistamisen jälkeen oli kokonaisuu-
dessaan 86,2 %. Eroteltuna myynnin ja laskennan vastausaktiivisuus oli 
92,3 % ja tuotannon 81,3 %. 
 
Haastattelututkimukseen vastanneista myynnin ja laskennan vastaajien 
työvuosijakauma oli 7 kuukauden ja 25 vuoden välissä huomioitaessa vain 
nykyinen toimenkuva. Keskimääräisesti vastaajat olivat olleet nykyisissä 
toimissaan hieman yli 6 vuotta ja 9 kuukautta. Tuotannossa puolestaan ja-
kauma asettui 5 kuukauden ja 13 vuoden välille keskiarvon ollessa hieman 
vajaat 4 vuotta 6 kuukautta. 

5.1 Myynnin haastattelut 

Kysymykseen ”Ohjaako joku sääntö tai käytäntö materiaalien kirjausta ELE 
Projektihallintaan?” saatiin vastauksia 11 kappaletta. 27 % vastaajista vas-
tasi, että mitään ohjesääntöä ei ole, 9 % mainitsi Projektihallinnan Sovel-
tamisohjeen, 18 % vastaajaa kertoi käyttävänsä maalaisjärkeä ja koke-
musta, 9 % käyttää maksimiosaluetteloa ja 18 % vastasi kopioivansa van-
hoilta tarjouksilta valmiin pohjan ja muokkaavansa sitä. 
 
Kysyttäessä miten määritellään materiaalit eri tehtaille, vastauksia kirjat-
tiin jälleen 11 kappaletta. 36 % vastaajista kertoi käyttävänsä vanhojen vas-
taavanlaisten projektien materiaalitietoja pohjana kirjauksille, samoin 
36 % vastaajaa kertoi käyttävänsä sekä vanhoja pohjia että poimivansa 
tuotteet yksitellen materiaaliluettelosta. Vain 9 % vastaajista vastasi poi-
mivansa kaikki materiaalit joka kerta yksitellen materiaalikirjastosta. 
 
Kysymys ”Miten huomioidaan tehdaskohtaiset erot materiaaleissa (esim. 
betoniresepti)?” vajaassa kolmanneksessa vastauksia sanottiin, että teh-
daskohtaisia eroja ei ole ja 72 % vastauksia, joissa betonikoodien tiedettiin 
lukkiutuvan valittuun tehtaaseen. 9 % vastasi, että osa materiaaleista saat-
taisi olla tehdaskohtaisia ja 9 % kertoi, että betonikoodeja on jokaisella teh-
taalla niin monta, että kaikilla tuskin on käsitystä mihin tuotteisiin mitäkin 
käytetään. Vastauksia tähänkin kysymykseen tuli 11 kappaletta. 
 
Vastauksia kysymykseen ”Onko kaikille materiaaleille oltava materiaali-
koodit?” kertyi 12 kappaletta. Kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että 
erikoismateriaaleille ei tarvitse olla omaa materiaalikoodia. Puolet vastasi, 
että materiaalikoodit taas ovat tarpeelliset kaikille materiaaleille. Neljän-
nes mainitsi, että kaikelle pikkusälälle, joita menee päivittäin ja jatkuvasti 
elementistä riippumatta, ei tarvita materiaalikoodia. 
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Kysymykseen ”Mistä tietää mitkä materiaalikoodittomat materiaalit kuu-
luvat mihinkin pintakäsittelytyyppiin (TIIP, GRAAF, RAP…)?” saatiin vas-
tauksia 11 kappaletta. 9 % vastasi suoraan, ettei tiedä vastausta tähän. 
55 % kertoi, että kokemuksesta tällaiset oppii tietämään. Loput 36 % vas-
tauksista eivät vastanneet kysymykseen. 
 
Kysyttäessä ovatko myyjät tai laskijat joutuneet keksimään itselleen muis-
tisääntöjä materiaalikirjauksia tehtäessä, vastauksia tuli kuusi. Puolet mai-
nitsee, että aiempien kohteiden avulla ei tarvitse itse muistaa kaikkea. Yksi 
kertoi, että joitain joskus unohtuukin ja 17 % pohti, että tarvitsisi varmaan-
kin kehittää joitain muistisääntöjä. Loppukolmannes vastaukset olivat puh-
taasti, että eivät ole. 
 
Kysymys toimintatavoista uusien materiaalien kirjaamisen kanssa keräsi 
jälleen 11 vastausta. Näistä suuri osa (82 %) ottaa yhteyden hankintaan, 36 
% kirjaa tuotteen ilman materiaalikoodia, 18 % kysyy hintaa suoraan toi-
mittajalta, 9 % katsoo hinnan jostain hinnastosta, 9 % lisää tuotteen eri-
koismateriaalina ja 9 % etsii hinnan tilaajakansiosta. Moni vastaajista siis 
toimi eri tavoin erilaisessa tilanteessa. 
 
Kysyttäessä mielipiteitä kirjauksen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi 
saatiin vastauksia 10 kappaletta. 10 % painotti hintatietojen ajantasai-
suutta, 30 % mainitsi maksimiosaluettelon päivittämistä laskentamalliksi. 
Samoin 30 % mainitsi mallielementit ja 20 % tehdaskohtaiset elementit ja 
ehdotti näiden lisäämistä laskentamalleihin. 10 % puolestaan vastasi, että 
suunnittelijahakua pitäisi pystyä laajentamaan myös tarjousvaiheen tai ohi 
menneihin kauppoihin, eikä vain syntyneisiin tilauksiin. 10 % toivoi mah-
dollisuutta pystyä kirjaamaan yksittäisten elementtien tiedot järjestel-
mään ja samoin 10 % vastaajista painotti mallinnuksen nimeen. 
 
Myyjiltä ja laskijoilta kysyttiin myös heidän näkemystään, miten laskenta-
vaiheessa kilpailutettu materiaali saadaan vastaamaan tuotannon tilaa-
maa ja kirjaamaa materiaalia. Tähän saatiin vastauksia 12 kappaletta. Lä-
hes jokainen vastaaja mainitsi yhteistyön myynnin ja tuotannon välillä. Osa 
painotti nimenomaan yhteisiä aloituspalavereja, osalle riitti, että tiedon 
siirtää eteenpäin myynnistä tuotannolle.  
 
Lähes jokaiseen kysymykseen tuli lisäksi muutama vastaus, jotka eivät liit-
tyneet kysyttyyn kysymykseen. 

5.2 Tuotannon haastattelut 

Tiedusteltaessa käyttävätkö tuotannon materiaalikirjauksia tekevät henki-
löt myynnin ja laskennan luomaa luetteloa omien kirjaustensa pohjana, 
saatiin vastauksia 11 kappaletta. 36 % vastaajista käyttää luotua pohjaa, 
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hieman vajaa puolen (45 %) puolestaan ei käytä. 27 % vastaajista vertaa 
tuotannon kirjauksia ja myynnin ja laskennan kirjauksia toisiinsa. 
 
Kysymykseen ”Onko tuotannon materiaalikirjauksissa ja myynnin materi-
aalikirjauksissa suuria eroja?” vastauksia tuli 12 kappaletta. 58 % vastaa-
jista oli sitä mieltä, että eroja on lähes poikkeuksetta. Loput 42 % vastasi-
vat, että osassa kohteista on eroja, osassa ei juurikaan ole. 
 
Kysyttäessä löytyykö myynnin ja laskennan tekemistä materiaalikirjauk-
sista systemaattisia poikkeamia, vastauksia saatiin kahdeksan kappaletta. 
Kolme neljäsosaa vastaajista on löytänyt joitain systemaattisia poikkeamia, 
13 % ei osannut vastata kysymykseen ja 13 % vastasi, että poikkeamia ei 
juurikaan ole. 
 
Kun kysyttiin, pitääkö kaikille materiaaleille olla materiaalikoodit, vastauk-
sia saatiin 12 kappaletta. Vastauksista 83 % oli materiaalikoodin puolesta, 
17 % vastaajista kertoi, että spesiaaliosille ei tarvitse olla materiaalikoodia 
ja 8 % vastaajista vastasi, ettei kaikille tarvita materiaalikoodia. 
 
Tiedusteltaessa toimintatapaa uuden materiaalin kirjaamisen kanssa, vas-
tauksia kertyi 11 kappaletta. Kaikki vastasivat ottavansa yhteyden hankin-
taan. Lisäksi erikoistuotteille 36 % vastaajista voisi etsiä lähimmän vastaa-
van tuotteen materiaalirekisteristä ja 18 % vastaajista voisi myös perustaa 
materiaalikoodittoman rivin materiaalille. 
 
Kysyttäessä mielipiteitä kirjauksen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi 
saatiin vastauksia 12 kappaletta. Neljännes vastaajista toivoi, että materi-
aalitiedot voitaisiin siirtää sähköisesti suoraan suunnitelmista tietojärjes-
telmään. 42 % vastaajista toivot teräslistoja suoraan kuviin, kolmasosa 
puolestaan toivoi kuviin materiaalilistoja. 17 % vastaajan mielestä myynnin 
ja laskennan kirjausten ja tuotannon kirjausten pitäisi täsmätä tarkemmin 
ja 8 % vastaaja toivoi muutosta suunnitelmiin, jotta niistä tulisi luettavia. 
Lisäksi 8 % vastaajista toivoi muutosta materiaalien kirjausjärjestelmään, 
jotta siitä saataisiin nykyinen kankeus pois. 8 % vastaajista oli tyytyväinen 
nykyiseen järjestelmään.  
 
Myös tuotannon kirjauksia tekeviltä kysyttiin myös heidän näkemystään, 
miten laskentavaiheessa kilpailutettu materiaali saadaan vastaamaan tuo-
tannon tilaamaa ja kirjaamaa materiaalia. Tähän saatiin vastauksia 11 kap-
paletta, jokaisessa niistä oli eri näkemys.   
 
Lähes jokaiseen kysymykseen tuli lisäksi muutama vastaus, jotka eivät liit-
tyneet kysyttyyn kysymykseen. 
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6 ANALYYSI 

Haastattelujen vastauksia on verrattu toisiinsa, jotta voitiin selvittään eri 
tehtävissä toimivien henkilöiden toimintatapojen yhteneväisyyksiä ja 
eroja. Lisäksi vastauksia on verrattu Projektihallinnan Soveltamisohjeisiin. 
Kuten jo Soveltamisohjeista käy ilmi, kirjauksia voi tehdä monella eri ta-
valla, joten tarkoitus ei ole etsiä vain yhtä oikeaa tapaa toimia, vaan yrittää 
löytää keinot, joiden avulla kaikilla materiaalikirjauksia tekevillä toimihen-
kilöillä olisi samanlaiset mahdollisuudet tehdä kirjauksia. Samalla tarkoitus 
on löytää keinot yhtenäistää myynnin ja laskennan sekä tuotannon kirjauk-
sia siten, että saataisiin turhat päällekkäiset työvaiheet poistettua. 
 
Kokonaisuutena vastaukset olivat hyvin erilaisia ja monimuotoisia niin 
myynnin ja laskennan kuin tuotannonkin osalta. Toiset kirjasivat pitkästi 
oman näkemyksensä kaikkiin kysymyksiin, toiset vastasivat vain osaan ky-
symyksistä. Vastaukset olivat myös hyvin erilaisia sisällöltään, osa vastaa-
jista oli selvästi enemmän tietoisia kirjaamisen eri vaihtoehdoista ja ta-
voista kuin toiset. Monen vastauksessa huokui kokemus, toisilla näkyi ko-
kemattomuus.  

6.1 Materiaalikirjauksien perusteet 

Lujabetonin ELE-toimintajärjestelmän ja materiaalikirjauksen Soveltamis-
ohjeen mainitsi vain yksi myynnin ja laskennan vastaajista, kun tätä haas-
tateltavilta kysyttiin. Kuten aiemmin on sanottu, tämä opas on tämänhet-
kinen toimintaohje järjestelmän käyttämiseen ja samalla myös materiaa-
lien kirjaamiseen. Ohjeistus ei kuitenkaan ole päässyt kokonaisuudessaan 
käyttöön, sillä joko siitä ei tiedetä tai sen olemassaolo on unohdettu. 
Vaikka Soveltamisohje antaakin mahdollisuuden käyttää monia eri tapoja 
materiaalien kirjaamiseen, moni vastaajista käyttää kokemusta ja vanhoja 
projekteja apuna omaan työhön. Toisaalta vanhoja projekteja apuna käyt-
tävät henkilöt tiedostavat myös sen, että perusmateriaaleja joutuu muut-
tamaan, mikäli käytetty tehdas on eri ja myös hinnat pitää aina muistaa 
päivittää, jottei vanhan laskennan hintatieto jää kummittelemaan uuteen 
tarjoukseen. Uusilla toimihenkilöillä ei ole tätä kokemuksen tuomaa pro-
jektivarastoa käytössään, koska he eivät tehtyjen projektien nimistä pysty 
tietämään minkälaisia elementtejä kyseinen kohde sisältää.  
 
Itse materiaalikirjaston ylläpitoon ja käyttöön liittyvissä asioissa sekä tuo-
tanto että myynti ja laskenta olivat hyvin samoilla linjoilla. Uusien materi-
aalien lisäämiseen liittyvät käytänteet ovat suurimmilta osin kaikilla tie-
dossa. Myös perusmateriaalien tarkka kirjaaminen ja erikoismateriaalien 
lisääminen ilman materiaalikoodia oli kummankin toimialan mielestä tär-
keää, samoin hankinnalle informoiminen sellaisista uusista materiaaleista, 
joita on alkanut esiintymään usein. 
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6.2 Tehdaskohtaiset materiaalikirjaukset 

Kysyttäessä eri tehtaiden tai eri pintamateriaalien erikoisuuksista, eivät 
kaikki myynnin ja laskennan henkilöt osanneet antaa suoraa vastausta. Jäl-
leen huomasi, että kokemus ja vanhat projektit olivat varsin hyvä ja käy-
tetty keino kirjauksia tehtäessä. Osa vastaajista kävi jopa itsekin mietti-
mään sitä, että kaikille varmastikaan ei ole selvää, mihin esimerkiksi tietyn 
tehtaan erilaiset betonireseptit ovat tarkoitettu.  
 
Myynnin ja laskennan kirjausten monimuotoisuus näkyy tuotannon vas-
tauksissa selkeästi. Sellaisissa toimipaikoissa, joissa toimitaan sisäisesti ja 
yksi myyjä myy vain yhden tehtaan tuotteita tai joissa tuotteet ovat vakio-
tuotteita, on vähemmän tuplakirjauksia ja vähemmän poikkeamia kirjauk-
sissa toimialojen välillä. Mitä laajempi valikoima yksilöllistettäviä element-
tityyppejä tehtaalta löytyy ja mitä enemmän myyjiä ja laskijoita kyseisille 
tehtaille laskee tarjouksia, sitä suurempi on variaatio myös myynnin ja las-
kennan kirjauksissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että peruselement-
tien kirjaamisessa harvemmin on poikkeamia, kun vertaa myynnin ja las-
kennan sekä tuotannon kirjauksia keskenään ja näin ollen tuotanto voi 
käyttää hyväkseen myynnin ja laskennan tekemää materiaalilistaa. Vaike-
ammissa elementeissä tuotannon kirjaajat eivät käytä myynnin ja lasken-
nan tekemää materiaalilistaa vaan luovat omansa alusta alkaen itse. Osal-
taan tämä johtuu myynnin ja laskennan materiaalilistan puutteellisuu-
desta tai virheellisyydestä, mutta osaltaan tähän vaikuttavat myös las-
kenta- ja tuotantovaiheen välissä tapahtuneet suunnitelmamuutokset. 
 
Osa yksilöllisempien tuotteiden materiaalikirjauksien eroista voi johtua 
myös sellaisesta myynnin ja laskennan näkemyksestä, että eri tehtailla ei 
olisi erilaisia materiaaleja käytössä. Vaikka koko yritys käyttääkin tehtail-
laan pääasiassa vain samoja materiaaleja, on niiden käyttöasteessa silti 
tehdaskohtaisia eroja. Kysyttäessä tehdaskohtaisia eroja myynniltä ja las-
kennalta, vastauksista vain yksi pohti mahdollisuutta, että tuotteissa saat-
taisi olla eroja tehtaittain. Tuotannon vastauksista taas käy selvästi ilmi, 
että tuotannossa on havaittu erinäisiä tehdaskohtaisia eroja. Esimerkkinä 
näistä ovat nostoelimet, joita ei kaikkia kokoja ole joka tehtaalla käytössä. 
Mikäli myyjä ei tiedä mitkä koot ovat milläkin tehtaalla käytössä, saattaa 
hän kirjata väärän koon ja tuotanto joutuu tekemään kirjauksen toiseen 
kertaan. Yksittäisenä työnä tämä on pieni, mutta toistuessaan tämä vaikut-
taa sekä toimihenkilöiden työajan käyttöön että projektin kokonaiskustan-
nuksiin. Tuotannon vastauksissa mainittiin myös suorasta raudasta vään-
nettävät irtohaat, valmiiksi väännettynä tilatut haat sekä hakaverkot. 
Kaikki hakatyypit ovat yleisesti käytössä, mutta eivät kaikilla tehtailla. 
Tässä tapauksessa väärän materiaalin kirjaaminen vaikuttaa myös elemen-
tin tuotantovaiheen työaikaan, sillä kaikilla näillä on erilainen työmenekki 
erilaisen hinnan lisäksi. Betonireseptien tehdaskohtaiset erot olivat hyvin-
kin kaikkien tiedossa niin myynnillä ja laskennalla kuin tuotannollakin. 
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6.3 Käyttäjien parannusehdotukset materiaalikirjauksiin 

 
Haastattelun perusteella käyttäjillä on monia potentiaalisia parannuseh-
dotuksia kirjauksien helpottamiseksi. Erilaiset ajantasaiset tehdaskohtai-
set tyyppielementit ja listaukset helpottaisivat myyjien ja laskijoiden työtä, 
kun taas tuotannon kirjaajat toivoivat kuviin muutoksia sekä yhteneväi-
syyttä myynnin ja laskennan sekä tuotannon kirjausten välillä. Osa toivoi 
myös järjestelmään muutosta, jotta saataisiin kankeus pois ja mallinta-
malla tehtyä kirjaukset. 
 
Suunnittelijoiden kuviin ei suoranaisesti voi vaikuttaa, muuta kuin pyytä-
mällä jokaiselta aina määrälistat erikseen. Tämä ei kuitenkaan ratkaise 
haastetta tarjouslaskentavaiheen ja tuotantovaiheen kirjausten välillä, mi-
käli kaikki listat pyydetään vasta tuotantovaiheessa. Laskentavaiheen ku-
vat ovat vielä usein aika raakileita, joten muutoksia ja lisäyksiä tulee usein 
paljon, varsinkin erikoisempiin elementteihin. Peruselementit eivät niin-
kään muutu, ellei rakennuksen kuormitus- tai paloluokka muutu.  
 
Mallinnus ja sitä kautta saatava suora tiedonsiirto vie aikaa, jotta yhteys 
eri ohjelmien välillä saadaan koodattua. Mallinnushan lopulta helpottaisi 
kaikkien työtä, mutta samalla se muuttaa koko kirjaamiskäytännön täysin 
uudenlaiseen muotoon, jossa tarvitaan myös täysin uudenlaista tietotaitoa 
aiempiin kirjausmetodeihin verrattuna. Ylipäänsä järjestelmän parantami-
nen kohti helppokäyttöisyyttä ja yksinkertaisuutta on tavoiteltavaa, mutta 
pelkkä tekninen toteutus ei riitä. 
 
Materiaalitietojen ajantasaisuus on äärimmäisen tärkeää, jotta myyjien ja 
laskijoiden kirjauksiin ei jää vanhoilla hintatiedoilla materiaaleja tai vaihto-
ehtoisesti sellaisia materiaaleja, joita ei enää käytetä. Pääasiassa järjes-
telmä kertoo värikoodilla, mitkä materiaalit eivät ole käytössä, mutta esi-
merkiksi betonireseptien osalta näin ei ole. Järjestelmä myös antaa valita 
kaikki materiaalit joka tehtaalla ja joka tuotteelle, vaikka kyseisellä teh-
taalla tällaista materiaalia ei edes olisi. Esimerkiksi pilarin materiaaleja kir-
jatessa elementille pystyy liittämään ontelolaatan eristeen.  

6.4 Yhteistyö myyjän, laskijan sekä tuotannon välillä  

Myynnin ja laskennan sekä tuotannon välinen yhteistyö on avainroolissa 
kaikissa projekteissa. Mitä enemmän sekä myyjä että laskija olivat perillä 
tehtaan toimintatavoista ja käytettävistä materiaaleista, sitä paremmin 
tuotanto pystyi hyödyntämään tarjoukseen luodun materiaalilistauksen. 
Toisaalta sama näkyi myös päinvastoin.  
 
Tässä kohtaa yhteistyöhön pitää ottaa myös osaltaan hankinta, koska he 
osallistuvat erikoismateriaalien kilpailutukseen jo laskentavaiheessa.  
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Monista haastatteluvastauksista kävi ilmi, että sekä myynnissä ja lasken-
nassa että tuotannossa osa toimijoista kyselee itse hintoja erikoismateri-
aaleja. Tämä toimintatapa ei tue yrityksen filosofiaa keskitetystä materiaa-
likilpailutuksesta ja sen mukanaan tuomasta volyymiedusta. Vaikka eri toi-
mihenkilöt kyselisivät yhden tuotteen hintaa yhteen kohteeseen itsenäi-
sesti, on mahdollista, että samaan aikaan muut toimihenkilöt tekevät sa-
moin. Nämä samaan aikaan tehdyt erilliset hankinnat saattavat tulla tois-
tuessaan kalliimmaksi kuin mitä tulisi, mikäli hankinta olisi jatkuvasti tie-
toinen kaikista materiaalikirjastoon kuulumattomista tuotteista. Hankinta 
pystyisi myös reagoimaan jonkin tuotteen yleistymiseen ja perustaa mate-
riaalille oman materiaalikoodin materiaalikirjastoon.  

7 RATKAISUEHDOTUKSET 

Liiketoiminnan kehittäminen toteutetaan usein erilaisia prosessikaavioita 
piirtämällä. Niitä on usein liikaa ja kenelläkään ei ole tarkkaa käsitystä, mi-
ten ne parantavat suorituskykyä tai asiakaskokemusta eikä tiedetä miten 
ne toimivat toistensa kanssa yhteen. Tärkeämpää on jaotella prosessit 
ydin- ja tukiprosesseiksi. Samalla pitää saada yksittäiset toimijat ymmärtä-
mään, että jokainen on osa suurempaa yritystä, joka kilpailee toisten yri-
tysten kanssa. Täten jokainen henkilö on osa prosessiketjua, jonka tavoit-
teena on kokonaistaloudellisuus. (Tuominen, 2010, s. 22) 
 
Haastattelututkimuksen perusteella materiaalikirjauksen haasteet ja sol-
mukohdat ovat hyvin erilaiset eri elementtityyppien kohdalla. Moni haas-
tateltavista kertoi materiaalikirjauksen vaikeuden johtuvan joko tarjous-
asiakirjojen ohessa olevien elementtikuvien puutteellisuuksista tai tarjous-
vaiheen ja tuotantovaiheen välillä tulleista suurista suunnitelmamuutok-
sista. Useat haastateltavista mainitsivat mallinnuksen ja suoran tiedonsiir-
ron ohjelmistojen välillä ratkaisuksi kirjausten helpottamiseen. Ohjelmis-
tojen yhteensovittaminen ja mallinnuksen hyödyntäminen ovat varmasti 
tulevaisuudessa avainasemassa, mutta niiden käyttöönotto vaatii suurem-
pia muutoksia tietojärjestelmiin, ohjelmistoihin, käytettäviin laitteistoihin 
ja työntekijöiden valmiuksiin käyttää uusia toimintajärjestelmiä.  
 
Materiaalikirjauksia voidaan kuitenkin yhtenäistää ja selkeyttää muillakin 
keinoilla kuin massiivisella järjestelmämuutoksella. Pienillä muutoksilla 
niin nykyiseen toimintajärjestelmään kuin toimintamalleihinkin saadaan 
aikaan sellaisia muutoksia, jotka helpottavat kaikkien käyttäjien arkea sekä 
helpottavat uusien toimihenkilöiden perehtymistä omaan toimenku-
vaansa sekä toimintajärjestelmään. 
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7.1 Materiaalikirjauksen kehittäminen 

7.1.1 Tehdaskohtaisten erojen tunnistaminen 

Lujabetoni on jossain vaiheessa siirtynyt kaikilla tehtailla käyttämään kes-
kitetysti kilpailutettuja ja hankittuja materiaaleja. Vaikka näin tehdään, on 
eri tehtailla silti eroja, koska käytännön syistä kaikkia materiaaleja ja jo-
kaista kokoa ei voi pitää varastossa jatkuvasti. Tehdaskohtaiset erot voi-
daan joko pyrkiä poistamaan tai ne voidaan hyväksyä ja yrittää kehittää 
toimenpiteitä, joilla näistä eroista johtuvia kirjausristiriitaisuuksia ei syn-
tyisi.  
 
Yhtenä keinona lievittää ristiriitaisuuksia kirjauksissa voisi projektinhallin-
taan luoda erilaisia laskentamallipohjia eri tehtaille. Näissä pohjissa olisi 
mallit erilaisista tehtaista valmistettavista elementeistä. Mallielementtejä 
kootessa tärkeintä olisi valita sisä- ja ulkokuoreen tarkasti kyseiseen ele-
menttityyppiin käytettävät betonireseptit. Lisäksi mallielementteihin tulisi 
valita sellaiset nostoelimet, joita kyseinen tehdas pääasiallisesti käyttää ky-
seisen mallielementtityypin nostamiseen. Näiden lisäksi mallielementtiin 
kirjataan myös jo mainitut haat, olivat ne sitten suorasta raudasta itse 
väännetyt, verkosta väännetyt tai valmiiksi taivutettuna tilatut. Myös muut 
tehdaskohtaiset spesialiteetit tulisi näkyä mallielementeissä. Projektinhal-
linnasta löytyy jo ns. maksimiosaluettelo, jossa on lueteltu kaikki osat, joita 
tarkasteltavassa elementtityypissä voi olla. Tämän voisi kuitenkin korvata 
tehdaskohtaisella mallielementillä, jossa näkyy vain ns. elementin valmis-
tamiseen tarvittavat pakolliset osat. Muut materiaalit lisättäisiin kuhunkin 
kohteeseen manuaalisesti lähtötietojen perusteella. Maksimiosaluettelo 
ei myöskään erottele eri tehtaissa käytettyjä materiaaleja, joten sen toi-
mintaperiaate ei vastaa haastatteluissa mainittua tehdaskohtaista tyyp-
pielementtiä.  
 
Toinen asia, mikä helpottaisi materiaalikirjauksia, olisi tehdä kaikille teh-
taille yhteinen laskentamallipohja, jossa olisi listattu kaikenlaiset erilaiset 
julkisivupinnoitukset. Tästä mallipohjasta löytyisivät tarvittavat koodaa-
mattomat materiaalit ja lisäkommentit, joita kyseisen pinnoituksen omaa-
vaan elementtiin pitää laittaa. Esimerkkinä tästä on rapattu pinta, joka vaa-
tii lisäkseen omanlaisensa eristeen, rappauskiinnikkeitä sekä rappauskouk-
kuja. Eivät kiinnikkeet eivätkä koukut ole materiaalikirjastossa omalla ma-
teriaalikoodillaan, joten kumpaakaan sieltä ei löydy. Nykyisellään nämä pi-
tää siis joko kirjata itse erikseen tai vaihtoehtoisesti etsiä aiemmista koh-
teista elementti, jonka materiaalikirjauksessa on käytetty rapattua pintaa. 
 
Näitä kahta laskentamallipohjaa yhdistämällä saataisiin jokaiselle elemen-
tille runko, jossa olisi pinnoitus, betonireseptit sekä viittaus niihin tehdas-
kohtaisiin erikoismateriaaleihin, joita tuotannossa käytetään. Laskentavai-
heessa tällä pohjalla rakennettuun elementtiin lisättäisiin raudoitteet ja 
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muut metalliosat, tarvittavat erikoismateriaalit sekä suunnittelijan määrit-
telemä eriste, mikäli se ei ole valmiiksi standardisoitu elementtityyppiin, 
kuten esimerkiksi rapattujen elementtien kohdalla on. Näin varmistettai-
siin myös, että tuotanto saisi käytettäväkseen laskentapohjan, jossa olisi 
oikeat materiaalit niillä materiaalikoodeilla, joita kyseisessä tehtaassa käy-
tetään.  

7.1.2 Betonireseptien nimeäminen 

Betonireseptit ovat kaikki tehdaskohtaisia ja jokaisella tehtaalla on erilaisia 
betonireseptejä, joita käytetään erilaisiin elementteihin. Betonireseptien 
nimeäminen tai käyttökohteen lisääminen nimeen helpottaisi kaikkien ma-
teriaalien kirjaajien tehtäviä. Myyjillä ja laskijoilla voi mennä pitkäkin aika 
tietyn tehtaan tietyn elementtityypin kirjaamisten välillä, joten lisäkom-
mentti betonireseptin käyttötarkoituksesta toimii vähintäänkin muistin 
virkistäjänä. Lisäksi tämä helpottaa uusia työntekijöitä, joilla ei välttämättä 
ole betonitekniikasta niin tarkkaa tietämystä, eikä myöskään vanhoja pro-
jekteja takanaan, joita voisi käyttää kopiointopohjana. Tämä lisäkom-
mentti olisi tarpeellinen myös silloin, kun betoniresepti vaihtuu. Koska be-
toniresepteillä ei ole silmille hyppäävää varojärjestelmää vanhentuneiden 
tuotteiden osalta, voisi samaan kommenttikenttään kirjoittaa informaa-
tion, mikäli tuote ei enää ole käytössä. 

7.1.3 Erikoismateriaalien havaitseminen ja käsittely 

Erikseen kilpailutettavat ja tilattavat erikoismateriaalit tulisi tunnistaa ja 
eritellä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tarjouslaskentaa. Hankinnan 
kautta tehtävä kilpailutus kestää muutaman päivän, joten tämä pitää pys-
tyä huomioimaan tarjouspyyntöön määritellyn määräpäivän lähestyessä. 
Tarjousvaiheessa hankkeen tiedot tulisikin kokonaisuudessaan katsoa läpi 
heti asiakirjojen saavuttua sekä määritellä sieltä ne elementtityypit, jotka 
sisältävät erikoismateriaaleja. Tarjouslaskenta tulisi aloittaa kyseisistä ele-
menteistä, jotta määrät kilpailutettaville materiaaleille saadaan selville 
mahdollisimman nopeasti. Heti määrätietojen löydyttyä pitäisi tiedottaa 
hankinnalle kilpailutuksen tarpeesta. Laskentaa pystyy jatkamaan muista 
elementtityypeistä hankinnan tekemän kilpailutuksen aikana ja kilpailutus-
sopimuksen saavuttua hintatieto korjattaisiin erikoismateriaaleihin vas-
taamaan oikeaa. Näin ollen hankinnan ja laskennan työvaiheiden päällek-
käisyydet eivät hidasta ja viivytä prosessia. 
 
Erikoisosien tunnistaminen lähtötiedoista vaatii taitoa ja tietämystä alasta 
sekä materiaalikirjaston sisällöstä. On kuitenkin tiettyä periaatteita, joiden 
avulla erikoismateriaalit löytyvät varmimmin. Nämä periaatteet voisi lis-
tata kohdassa 7.2.1 mainittavaan toimenkuvaselostukseen. 
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7.1.4 Toimintajärjestelmän kehittäminen 

Suurin yksittäinen muuttuja materiaaleissa haastattelujen perusteella ovat 
raudoitukset. Nykyisellään järjestelmä laskee annettujen mittojen mukaan 
pinta-alat, tilavuudet sekä massat, sekä osaa vähentää erilaisten aukotus-
ten vaikutukset. Järjestelmä muuntaa myös kopioitaessa hankkeelta toi-
selle pinta-alaperusteiset materiaalit vastaamaan kopioitavaan hankkee-
seen tulevaa pinta-alaa sekä ymmärtää tilavuusmuutokset. Raudoitukset 
eivät kuitenkaan muutu samalla tavalla, sillä raudoituksien pituuksiin vai-
kuttaa aina elementin koko, aukotukset sekä suunnittelijan määrittelemät 
jatkospituudet.  
 
Raudoituksen kirjaus keskiarvolla tarjousvaiheessa antaa väkisinkin väärän 
tuloksen erikokoisille elementeille tuotantovaiheessa, sillä muuttujia ele-
mentin kokoamisessa on paljon. Järjestelmä pitäisi päivittää siten, että 
määräluetteloon tallennetuista mittatiedoista järjestelmä suoraan eritte-
lisi korkeusmitan ja leveysmitan. Elementin materiaalikirjauksia tehtäessä 
kirjaaja määrittelisi manuaalisesti näille teräsvahvuudet sekä jatkospituu-
det. Näin elementin suurentuessa järjestelmä osaisi korjata pituus- ja le-
veysmitan oikein sen mukaan, mihin suuntaan elementti kasvaa, eikä suh-
teuttaisi niitä pinta-alan muutokseen. Muut raudoitukset, kuten aukot 
voisi lisätä samalla periaatteella, sillä tiedot niistä lisätään mittatietoina 
järjestelmään muiden mittojen lisäyksen kanssa.  

7.2 Perehdytysprosessin kehittäminen 

Haastattelusta kävi hyvin ilmi, että työssäoloikä haastatelluilla on hyvin 
vaihteleva. Uusimmat työntekijät ovat ehtineet olemaan toimenkuvassaan 
vasta muutaman kuukauden, kun taas pitkäaikaisimmat ovat puurtaneet 
toimessaan jo neljännesvuosisadan. Kun huomioi tämän ja lisää siihen Lu-
jabetonin useat tehtaat ja vastuualueiden jaon, tulee mieleen perehdytyk-
sen ja kirjoittamattoman tiedon hyödyntämisen tarve. 

7.2.1 Toimenkuvaselostus 

Perehdytystä helpottamaan voisi jokaisesta toimenkuvasta kirjoittaa toi-
menkuvaselostuksen. Tässä selostuksessa olisi kirjattu tärkeimmät työyh-
teisön jäsenet sekä selostus heidän kanssaan käytävistä asioista. Selostuk-
sesta kävisi ilmi mitä työvälineitä tarvitaan, mitä ohjelmistoja käytetään 
sekä mistä kyseiset ohjelmistot löytyvät tai keneltä ne saa pyydettyä käyt-
töönsä. Selostukseen olisi listattu kaikki työtä ohjaavat periaatteet tai tieto 
siitä, mistä kyseiset ohjeistukset voi löytää. Lisäksi toimenkuvaselostuk-
sessa olisi kuvalliset ohjeet työn eri vaiheista, sekä siellä olisi myös selvi-
tetty spesifioitu ammattisanasto, jonka hallitsemista työntekijältä odote-
taan. Tällä yhdellä toimenkuvaselostuksella ohjattaisiin uusi työntekijä 
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käyttämään aina samoja toimintatapoja, kuin mitä kaikki muutkin käyttä-
vät, mutta myös kokeneempi työntekijä voisi palata siihen varmistaakseen, 
että omat toimintatavat ovat edelleen ne yhteisesti sovitut. 
 
”Kun otamme selvää toisten osaamisesta, haluamme tietää, miten he tie-
tyn asian nykyisin tekevät. Uudet hyvät menetelmät ovat usein itsestään-
selvyyksiä, kun ne näkee tai kuulee. Taito piilee siinä, miten ne voidaan 
omaksua.” (Tuominen, 2010, s. 25). Jo Soveltamisohjeessa on mainittu, 
että kokemuksen kautta tulee osaamista ja sitä kautta taas varmuutta. 
Näin ollen kokemus pitäisi kirjoittaa muistiin, jotta se siirtyy muille. 

7.2.2 Perehdyttäjä 

Perehdytystä voi myös helpottaa yhtenäistämällä perehdytysprosessin ja 
valjastamalla tehtävään vain yhden henkilön. Kuten jo aiemmin on to-
dettu, tuotannon haastateltavat ovat fyysisesti sijainneet 7 eri tehtaalla ja 
myynnin osalta kaikki 13 haastateltua tekevät hyvin itsenäistä työtä eri 
puolella Suomea. Uuden työntekijän perehdyttäminen on pääosin sen 
henkilön tai tiimin vastuulla, mihin työpisteeseen kyseinen työntekijä tu-
lee. Haastattelujen perusteella kävi myös hyvin ilmi se, että tietotaso yh-
teisistä toimintaperiaatteista on laajakirjoinen ja toimipisteet toimivat kes-
kenään hyvinkin erilaisilla käytänteillä.  
 
Tämän laajan kirjon supistamiseksi kannattaisi valjastaa yksi henkilö teke-
mään kaikkien samantyyppisten toimenkuvien yleisperehdytyksen. Tämä 
henkilö kävisi kohtien 7.1 sekä 7.2.1 asiat läpi aina samaa kaavaa noudat-
taen ja näin varmistaisi, että jokainen uusi työntekijä tai toimenkuvan vaih-
taja saa saman tiedon käyttöönsä kuin mitä muutkin yrityksen työntekijät 
saavat toimipaikasta riippumatta.  
 
Tämän lisäksi toki olisi lähiperehdyttäjä, joka perehdyttäisi itse liukuhihna-
työhön sekä oman toimipisteen työyhteisöön sekä sen käytänteisiin. Lähi-
perehdyttäjä myös toimisi tukena työpaikalla työtä tehdessä sekä tarkas-
taisi uuden työntekijän toimintatapoja alkuvaiheessa. Lähiperehdyttäjä 
toimisi siis tietyllä tapaa tukihenkilönä uudelle työntekijälle. 

7.3 Yhteistyö hankinnan, myynnin ja tuotannon välillä 

Projektihallinnan Soveltamisohjeissa on määritelty, että myyjän ja laskijan 
tehtävänä on toimia linkkinä myynnin ja tuotannon välillä sekä seurata 
kohteita jo tuotannon aikana lisä- ja muutostöiden varalta. Myynnin ja las-
kennan tulee myös olla vahvasti yhteydessä hankintaan jo projektin las-
kentavaiheessa. 
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7.3.1 Yhteistyö tuotannon suunnittelussa ja toteutuksessa 

Haastattelussa sekä myynnin ja laskennan että tuotannon vastaajat vasta-
sivat informaation liikkuvan hankkeiden aloituspalavereissa. Aloituspala-
vereihin osallistuva henkilömäärä on kuitenkin rajallinen, eivätkä kaikki 
kohteen parissa työskentelevät henkilöt osallistu siihen. Näin ollen on tär-
keää, että kaikki vaihdettu tieto on kirjallisena ja näkyvillä kaikille sellaisille 
henkilöille, joiden toimenkuvaan tehdyt päätökset ja suunnitelmat vaikut-
tavat, sillä kaikki tuotannon materiaalikirjauksia tekevät henkilöt eivät 
osallistu kaikissa toimipaikoissa aloituskokouksiin.  
 
Samaa kohdetta voi kirjata useampi eri henkilö samassa toimipaikassa. Jo-
kaisessa toimipaikassa myös valmistetaan useampien hankkeiden ele-
menttejä samanaikaisesti, joten kaiken tiedon kohdistaminen oikeaan 
hankkeeseen on ensiarvoisen tärkeää. Pitkät aloituspalaverimuistiot sisäl-
tävät kaiken tarvittavan tiedon, joka elementtien valmistamisessa tarvi-
taan. Tämäkin pöytäkirja lisätään Projektihallintaan. Kaikkien materiaali-
kirjaamiseen osallistuvien pitäisi lukea tämä pöytäkirja ja onkia sieltä 
omaan työhönsä tärkein tieto. Mikäli aloituspalaverin jälkeen tulee projek-
tista uutta tietoa esille, pitäisi tämä tieto lisätä projektinhallintaan ja siitä 
pitäisi myös erikseen lähteä tieto kaikille osallisille. Muutoin uusi tieto 
saattaa jäädä lukematta.  
 
Yhdeksi perehdytyksen osa-alueeksi pitäisikin ottaa nimenomaan tiedon-
siirto ja pohjatietojen löytäminen, koska Projektihallinta sisältää todella 
paljon materiaalia, josta vain harva tarvitsee kaikkea.  

7.3.2 Erikoismateriaalien kilpailutukset 

Hankinnan kilpailuttamien materiaalien kilpailutussopimukset lähetetään 
kilpailutusta pyytäneelle myyjälle tai laskijalle. Myynnin ja laskennan vas-
tuulle jää siis siirtää tieto kilpailutuksista tuotannolle. Kilpailutetun tarjouk-
sen asiakirja pitää tallentaa Projektihallintaan, jotta jokainen sen pystyy 
sieltä lukemaan. 
 
Lähtötilanteita tässä on kaksi, joko tuote on tarjousvaiheessa kirjattu ilman 
omaa materiaalikoodia materiaalilistaan tai tuotteelle on luotu kilpailutuk-
sen aikana oma materiaalikoodi. Mikäli tuotteella on oma materiaalikoodi, 
toimenpiteitä ei vaadita. 
 
Mikäli materiaali on kooditon, tarjousvaiheen materiaalilaskennassa voisi 
materiaalilistaan lisätä kommenttirivin, jossa olisi tieto erikoismateriaalin 
kilpailutuksesta sekä asiakirjan nimi, josta kilpailutustieto on haettavissa. 
Laskentavaiheen kirjaajalle tämä ei juurikaan teettäisi lisätöitä, mutta tuo-
tantovaiheessa se selkeyttäisi laskentahinnan muodostumisen perusteita. 
Jo aiemmin esitetyn toimintamallimuutoksen yhteydessä tuotanto siirtäisi 
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tarjousvaiheen materiaaliluettelon omien kirjauksiensa perustaksi ja näin 
ollen myös tieto erikoismateriaalin kilpailutuksesta tulee materiaalin kir-
jaajalle. Tällä toimintatavalla myös ne kirjaajat, jotka eivät vastaa tuotan-
non hankinnasta, näkisivät heti kyseisen tuotteen yksikköhinnat, koska 
materiaalilistassa olisi huomio liiteasiakirjasta.  
 
Tällä toimenpiteellä pystyttäisiin myös erottelemaan ne erikoismateriaalit, 
jotka ovat tarjousvaiheessa sisältyneet laskentaan ja mitkä ovat tulleet var-
sinaista elementtisuunnittelua suoritettaessa tarjouksen jättämisen jäl-
keen. 

7.3.3 Päivittäminen 

Jo aiemmin on todettu, että materiaalien hintatietojen pitäminen ajan ta-
salla on hyvin tärkeää. Samoin on materiaalikoodien ja tehdasvalikoiman 
laita. Mikään uusi toimintamalli ei toimi, mikäli sitä ei huolleta ja pidetä 
yllä. Näin ollen myös tehdaskohtaisia tuoteluetteloita sekä betoniresep-
tejä pitää päivittää.  
 
Nykyisellään hankinta päivittää vain koko yrityksen yhteiset materiaalit ja 
betonireseptejä päivitetään aina, kun reseptiä päädytään muuttamaan. 
Mikäli kuitenkin otetaan käyttöön tehdaskohtaisia materiaalilistoja, pitää 
näitä päivittää aina, kun tehtaalla päädytään muuttamaan esimerkiksi nos-
toelimien kokoja tai laatua. Tämän muutoksen tiedottamisen täytyy lähteä 
tuotannosta ja se pitää pystyä jakamaan kaikille, jotka saattavat kyseistä 
tietoa tarvita. Tämän lisäksi kyseinen tieto pitää päivittää uusittuihin teh-
daskohtaisiin laskentamalleihin.  
 
Samalla, mikäli tehtaalla päädytään, että luovutaan jonkun tuotteen käy-
töstä kokonaan, pitää hankinnan olla tietoinen asiasta, jotta kyseinen ma-
teriaali voidaan poistaa uusitusta laskentamallin tehdaskohtaisista mal-
lielementeistä tai jopa koko materiaalikirjastosta käyttämättömyyden 
vuoksi. Toisaalta mikäli jotain tuotetta alkaa esiintyä suunnitelmissa hyvin-
kin paljon, pitää sekä myynnin ja laskennan että tuotannon olla hereillä ja 
informoida hankintaa, jotta hankinnassa osataan reagoida ja tarvittaessa 
alkaa valmistelemaan koko yritystä koskevaa uutta kilpailutussopimusta 
sekä materiaalikoodia uudelle materiaalille. 

8 YHTEENVETO 

Lähtiessäni tekemään opinnäytetyötä, olin jo tietoinen, että myynnin ja 
laskennan sekä tuotannon kirjauksien välillä on poikkeamia. Olin myös tie-
toinen, että vanhoja materiaalikoodeja käytettiin tarjouslaskentavai-
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heessa ja että kaikki tuotannossa eivät käyttäneet tarjouslaskentavai-
heessa luotua materiaaliluetteloa. Koska yritys on suuri, en ollut kuiten-
kaan selvillä, miten laajasti nämä poikkeamat olivat näkyvillä.  
 
Haastattelututkimuksen korkeasta vastausprosentista voitiin päätellä, että 
tutkimustulokset edustivat yleistä näkemystä ja kokemusta materiaalikir-
jauksesta. Vastausten perusteella voitiin myös todeta, että yhteneviä sol-
mukohtia kirjaamisprosessissa on ilmennyt.   
 
Haastattelututkimuksen anti oli monipuolista ja tarjosi paljon tietoa myös 
sellaisista asioista, joita ei ole missään kirjoitettuna. Juuri nämä tiedot oli-
vat ne, joiden opastamana löysin ne toimintamallit, jotka ratkaisuehdotuk-
siin olen ideoinut. Ratkaisuehdotukset itsessään on rajoitettu olemaan tii-
viitä ja helposti toteutettavissa olevia ratkaisuja, jotka vaativat kaikilta 
käyttäjiltä muutosta omaan työhönsä.  
 
Perehdytyksellä ja toimintaohjeiden yhdistämisellä saataisiin kaikki toimi-
jat tekemään saman toimintatavan mukaisesti. Jokaisen henkilön pitäisi 
muuttaa toiminnassaan jotain, mutta vain harvan pitäisi muuttaa toimin-
nassaan kaikki. Yhteisen agendan nimissä kaikkien toimijoiden pitäisi kui-
tenkin ymmärtää oma roolinsa elementtien toimitusketjussa sekä pyrkiä 
toiminnallaan tehostamaan omaa tekemistään sellaiseksi, että rahallinen 
ja tehollinen tulos saataisiin maksimoitua. 
 
Projektihallinnan Soveltamisohjeet ovat kokonaisuutena laajat ja Projekti-
hallinnan kopiointimahdollisuudet ovat hyvät, joten ehdottamani ratkaisu-
mallit ovat sellaisia, joita on mahdollisuus käyttää aina, kun eteen tulee 
uudenlainen modulirakenne. Edelleen kaikki käyttäjät voivat hyödyntää 
kopiointimahdollisuutta projektilta toiseen, kunhan ensin ottavat toviksi 
käyttöönsä molemmat ehdotetut laskentamallikirjastot.  
 
Toimintajärjestelmän kehittämisellä saataisiin lisättyä nykyisen järjestel-
män ominaisuuksia paremmin. Ratkaisuehdotuksista nimenomaan tehdas-
kohtaisten erojen tunnistaminen sekä betoniseosten nimeämisten yhte-
näistäminen pyrkivät luomaan yhtenäisen pohjan materiaalikirjauskäytän-
töön. 
 
Vaikka kaikki tarvittava tieto on nyt jo Projektihallinnassa, sen hyödyntä-
mismahdollisuudet eivät ole kaikilla tiedossa tai tieto on piilossa suuren 
tietomäärän sisällä. Perehdytysprosessin yhtenäistäminen ja kirjallinen 
toimenkuvaselostus takaisi kaikille uutta toimenkuvaa tekevälle mahdolli-
suuden hyödyntää olemassa olevaa tietoa. Erikoismateriaalien käsittelyä 
koskeva ratkaisuehdotus, jossa kyseiset materiaalit pyrittäisiin tunnista-
maan mahdollisimman aikaisin, auttaisi hyödyntämään Projektihallinnan 
mahdollisuuksia. 
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Opinnäytetyön esille tuomia ongelmakohtia sekä niihin kehitettyjä ratkai-
suehdotuksia odotettiin tilaajan taholta. Alkuperäinen aikataulu tiivistyi 
puolellatoista kuukaudella, koska tilaaja halusi saada tietoonsa tuloksia 
mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten mahdollisimman pian. Ehdotetuista 
ratkaisumalleista osa ollaan ottamassa käyttöön, osa todettiin joko liian 
hankaliksi toteuttaa tai liian haastaviksi ylläpitää. Perehdytysprosessia ol-
laan kehittämässä ja ehdotus samasta perehdyttäjästä joka toimenkuvalle 
otettiin ajatustasolla hyvin vastaan. Myös mallielementtikirjaston lisäämi-
nen Projektihallinnan laskentamallipohjaan otettiin myönteisesti vastaan, 
mutta mietittäväksi jäi tämän toteuttaja ja ylläpitäjä.  
 
Kokonaisuudessaan palaute sekä opinnäytetyöprosessista että tuloksista 
oli positiivista ja silmiä avaavaa. Tilaaja myös jatkojalosti opinnäytetyötä 
vähän pidemmälle ehdottamalla, että jatkaisin ongelmakohtien selvittelyä 
elementtituotannon elinkaaren eri kohdissa. Tarkoituksena olisi löytää ne 
tiedot, jotka eivät siirry hankkeen tilausvaiheesta tarjousvaiheeseen. 
 
Tutkimus valaisi hyvin, miten kokemuksen tuomaa tietotaitoa ei ole kir-
jattu riittävän hyvin. Kaikki se tieto, jonka alkuperän voidaan tulkita olevan 
kokemusperäistä, pitäisi kirjoittaa muistiin. Koulutuksella saadaan luotua 
ihmiselle vain pohja ymmärtää kokemuksen tuomaa tietoa. 
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Myyntipäällikkö, Lujabetoni Oy.  
 
Myyntipäällikkö, Lujabetoni Oy.  
 
Myyntipäällikkö, Lujabetoni Oy.  
 
Myyntipäällikkö, Lujabetoni Oy. 
 
Projektipäällikkö, Lujabetoni Oy. 
 
Tarjouslaskenta ja suunnittelunohjaus, Lujabetoni Oy.  

https://www.luja.fi/yritys/yhtiomme-2/
https://www.lujabetoni.fi/yritys/lujabetoni/
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Tarjouslaskija, Lujabetoni Oy.  
 
Tarjouslaskija, Lujabetoni Oy. 
 
Tehdaspäällikkö, Lujabetoni Oy.  
 
Tuotannonsuunnittelija, Lujabetoni Oy.  
 
Tuotantoassistentti, Lujabetoni Oy.  
 
Tuotantoassistentti, Lujabetoni Oy. 
 
Tuotantoassistentti, Lujabetoni Oy.  
 
Tuotantoassistentti, Lujabetoni Oy.  
 
Tuotantoassistentti, Lujabetoni Oy. 
 
Tuotantoinsinööri, Lujabetoni Oy. 
 
Tuotantovastaava, Lujabetoni Oy.  
 
Valmistuspäällikkö, Lujabetoni Oy.  
 
 
Videohaastattelu 30.6.2020 
 
Hankinta- ja logistiikkajohtaja, Lujabetoni Oy. 
 
Hankintakoordinaattori, Lujabetoni Oy. 
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     Liite1 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

Myynti: 

1. Kauanko olet ollut nykyisessä toimenkuvassa? 

2. Ohjaako joku sääntö tai käytäntö materiaalien kirjausta ELE Projektihallintaan? 

Mikä? 

3. Miten määritellään ELE Projektihallintaan materiaalit eri tehtaille? Yksitellen / 

Valmiista pohjasta, mistä pohjasta? 

4. Miten huomioidaan tehdaskohtaiset erot materiaaleissa (esim. betoniseos)?  

5. Onko kaikille materiaaleille oltava koodit? Miksi / miksi ei? 

6. Mistä tietää mitkä koodittomat materiaalit kuuluvat mihinkin pintakäsittely-

tyyppiin (TIIP, GRAAF, RAP…)? 

7. Oletko joutunut keksimään itsellesi muistisääntöä joidenkin materiaalien muis-

tamiseen? 

8. Miten toimit, jos tarvitset uuden materiaalin? 

9. Millä keinoin varmistetaan, että myynnin kilpailuttama / myymä materiaali vas-

taa tuotannon tilaamaa ja kirjaamaa materiaalia? 

10. Miten mielestäsi voisi helpottaa tai nopeuttaa myynnin tekemää kirjausta? 

 

Tuotanto: 

1. Kauanko olet ollut nykyisessä toimenkuvassa? 

2. Käytetäänkö ELE Projektihallintaan tehtävän materiaalien kirjauksen pohjana 

myynnin tekemää luetteloa? Miksi / miksi ei? 

3. Onko tuotannon materiaalikirjauksissa ja myynnin materiaalikirjauksissa suuria 

eroja? Mitä eroja? Miksi? 

4. Onko myynnin tekemissä materiaalikirjauksissa systemaattisia virheitä? Mitä 

virheitä? Miksi? 

5. Onko kaikille materiaaleille oltava koodit? Miksi / miksi ei? 

6. Miten toimit, jos tarvitset uuden materiaalin? 

7. Millä keinoin varmistetaan, että myynnin kilpailuttama / myymä materiaali vas-

taa tuotannon tilaamaa ja kirjaamaa materiaalia? 

8. Miten mielestäsi voisi helpottaa tai nopeuttaa tuotannon tekemää kirjausta? 

 


