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Jarkko Rinne 

RAKENNUSALAN DIGITALISAATIO 

–toiminnanohjaus pk-yrityksessä 

Voimakkaasti kasvava digitaalisuus aiheuttaa yrityksissä painetta optimoida omia toimiaan. 
Rakennusyrityksessä saattaa olla käytössä useita erilaisia työkaluja ja ohjelmia toiminnan 
helpottamiseksi. Usein ohjelmat ovat tarkkaan kohdennettuja eivätkä ne palvele yritystä laaja-
alaisesti. 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii kaarinalainen it-alan yritys EM Systems Oy, joka toimittaa 
ja ylläpitää Odoo-nimistä toiminnanohjausjärjestelmää. Yritys kartoittaa aina alkuvaiheessa 
asiakkaiden toiminnanohjauksen tarpeet. Kartoituksen jälkeen EM Systems sopeuttaa ja 
muokkaa ohjelmiston asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. 

Tässä opinnäytetyössä selvitettiin rakennusalan pk-yritysten digitaalisuuden ja 
toiminnanohjauksen tasoa Varsinais-Suomen alueella. Selvitys suoritettiin yrityksille lähetetyn 
kyselykaavakkeen avulla. Opinnäytetyö tehtiin saatujen vastausten, käytyjen 
puhelinkeskusteluiden ja sähköpostitse saatujen tietojen perusteella. 

Esille tulleista tiedoista voidaan todeta, että digitaalisuuden taso vaihtelee yrityksissä. 
Toiminnanohjausjärjestelmien omaksuminen osaksi yrityksen hallintaa sekä sen käyttöaste on 
osittain heikkoa. Käytännön työssä järjestelmien ja sovellusten toimivuus koettiin hankalaksi ja 
osittain puutteellisiksi. 

Tämä opinnäytetyö toimii apuna suunnitteilla olevan toiminnanohjausjärjestelmän kehityksessä. 
Opinnäytetyö selventää myös rakennusalan yrityksille, mitä hyötyä on digitalisaatiosta ja mitä 
mahdollisuuksia toiminnanohjausjärjestelmät voivat tarjota esimerkiksi yrityksien omien töiden 
paremmassa hallittavuudessa. 
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DIGITALIZATION OF CONSTRUCTION 

 ERP systems in small and medium-sized enterprises 

The assignment for this thesis was commissioned by EM Systems Oy. EM Systems Oy is an IT 
company in Kaarina, which surveys, delivers and maintains an ERP system called Odoo. The 
company identifies the needs of customer business management. After customer identification, 
EM Systems adapts and modifies the software according to customer needs. 

This thesis studies the level of operational management of SMEs in the construction sector in 
Southwest Finland. The survey was conducted in a form of a questionnaire. The results of the 
questionnaire are the basis of this thesis. In addition, the information that was obtained by email 
and by phone is part of the thesis. 

The outcome was that digitalization has different levels in companies. Taking the ERP systems 
as a part of the company business management has been partly challenging. The functionality of 
software and applications has also been challenging and partly inadequate. 

Digitalization is strongly growing in all fields of the business and the pressure for companies to 
optimize their business is increasing every year. A modern construction company may have a 
variety of digital tools and programs that are intended to facilitate the company operations. 
Unfortunately, these programs or tools can be too specific and thus serving only a fraction of the 
business’ needs. 

This thesis can be used as a reference guide for EM Systems and for it’s future customer ERP 
projects. This thesis demonstrates the benefits of the digitalization and the possibilities that ERP 
can offer. 
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1 JOHDANTO 

Rakennusprojektin aikaiset työt ovat monimuotoisia. Erilaisia työvaiheita löytyy jo paljon 

ennen, kuin itse rakennusprojekti aloitetaan. Tehdasteollisuudessa on jo 60-luvulta läh-

tien epäsuorasti kehitetty työkalua, jonka pääasiallisena tarkoituksena on ollut helpottaa 

varastojen seurantaa. Tästä ohjelmasta ollaan vuosikymmenien aikana kehitetty erilaisia 

työvälineitä eri toimialojen tarpeisiin. Ajan saatossa se on laajentunut kokonaisval-

taiseksi yritysten toiminnanohjausjärjestelmäksi. Rakennusalalle löytyy muutamia toi-

minnanohjausjärjestelmiä joissa on suuriakin eroavaisuuksia. Tässä opinnäytetyössä 

selvitetään olemassa olevien ohjelmien eroja. 

Rakennusteollisuudessa toiminnanohjausjärjestelmän tarkoitus on helpottaa rakennus-

projektien suunnittelua, tukea työmaan johtamista ja lisätä tuottavuutta. Yrityksen hallit-

tavuudesta tulee haasteellisempaa silloin, kun yritys haluaa kasvaa ja menestyä. Tässä 

vaiheessa korostuu yrityksen toimiva ohjaus ja työresurssien organisointi mihin toimin-

nanohjausjärjestelmä pyrkii antamaan tarvittavat työvälineet. 

1.1 Opinnäytetyön tarpeellisuus 

Tuottavuus on termi jota harvemmin tunnetaan rakennusalalla, vaikka yritysten toimin-

nan kannalta tuottavuus on olennaisimpia tekijöitä. Tuottavuuden kehitys on ollut heik-

koa rakennusalalla jo 70-luvulta lähtien. Yrityksen tuottavuutta ja hallittavuutta lisääviin 

tekijöihin ollaan panostettu voimakkaasti etenkin menestyvissä yrityksissä. Toiminnan-

ohjausjärjestelmä on suurissa määrin yritysten onnistuneen organisoinnin ja kehityksen 

takana. Rakennusalan projektien hallinnasta ja toiminnan ohjausten tasosta ei löydy tut-

kittua, julkista tietoa Varsinais-Suomen alueelta. 

Tämän opinnäytetyön tutkimus tehtiin yhdessä Turun ammattikorkeakoulun ja työn toi-

meksiantajan EM Systems Oyn kanssa. EM System Oy on toiminnanohjauksen asian-

tuntijayritys, joka toimii Kaarinassa Piispanristillä. Yritys kehittää jatkuvasti toimintaansa 

Odoo toiminnanohjausjärjestelmän toimittajana. Yritys kartoittaa asiakkaan toiminnan-

ohjausjärjestelmän tarpeet, sekä toimittaa ja ylläpitää niitä asiakkaiden tarpeiden mukai-

sesti. Nyt yritys haluaa tarjota palvelujaan myös rakennusalalle ja suunnittelevat toimin-

nanohjausjärjestelmän perusrungon rakentamista rakennusalan pk-yrityksille. Yrityksen 
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työntekijät eivät tunne rakennusalaa kovin hyvin, vaan tarvitsevat apua voidakseen tar-

jota asiakkailleen mahdollisimman toimivan toiminnanohjausjärjestelmän. 

1.2 Opinnäytetyön tavoite 

Opinnäytetyössä selvitetään rakennusalan digitalisaation sekä toiminnanohjauksen ta-

soa pk-yrityksissä Varsinais-Suomen toimialueella. Mikä merkitystä toiminnanohjauk-

sella on yrityksen tuottavuuden ja hallittavuuden kannalta? Työssä pyritään ottamaan 

myös selvää saneerauspalveluja tuottavien pk-yritysten digitaalisuuden tasoa ja sitä, 

hyödynnetäänkö digitalisaatiota tämän kokoluokan yrityksissä. Onko digitalisuuden hyö-

dyntäminen vain isojen yritysten toimintatapa? Osaavatko pk-yritykset hyödyntää tällä 

hetkellä tarjolla olevia toiminnanohjausjärjestelmiä, vai maksetaanko järjestelmistä joita 

ei käytetä täysimittaisesti? 

Lisäksi selvitetään rakennusalalle tarkoitettujen eri toiminnanohjausjärjestelmien eroja, 

mitä ohjelmat maksavat ja mikä tarjolla olevista ohjelmista on kattavin. Pohditaan toimin-

nanohjausjärjestelmän käyttöönoton, sekä ylläpidon haasteita. Opinnäytetyössä käyte-

tyn kyselykaavakkeen pohjana toimi Odoo toiminnanohjausjärjestelmä. 

1.3 Tutkimustyön rajaus 

Opinnäytetyön rajaus tehtiin koskemaan vain Varsinais-Suomen alueella toimivia raken-

nusalan pk-yrityksiä, jotka tuottavat saneerauspalveluja. Kohderyhmäyritysten liike-

vaihto oli vuonna 2019 yli 500 000 €. Alkuvaiheen työnrajausta tehdessä kävi ilmi, että 

aihealueesta tulisi liian laaja, mikäli uudisrakentamisen toimijat olisivat otettu mukaan. 

Tämän opinnäytetyön aikana tehdyn tutkimustuloksen tarkoitus ei ole saada suoraan 

kuvaa siitä, mitkä ovat yrityksien heikkoudet digitalisaation kannalta. Tutkimustyöllä py-

rittiin ainoastaan kartoittamaan sitä, mitä ohjelmistoja yritykset käyttävät ja miten pirsta-

leinen yritysten toiminnanohjaus mahdollisesti on. 
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2 DIGITAALISUUS 

Digitaalisuudella tarkoitetaan sähköisessä muodossa liikkuvaa tai olevaa tietoa ja sen 

käsittelyä, siirtämistä, tallentamista ja esittämistä. Sähköinen tieto sijaitsee useimmiten 

erilaisissa tietokannoissa. Sähköisten tietojen rakenne sekä muoto määritellään niitä kä-

sittelevien tietokantaohjelmien avulla. Tietoa käsitellään ja tallennetaan sekä siirretään 

erilaisilla digitaalisilla sovelluksilla, jotka ovat itsessään sähköisessä muodossa tuotet-

tuja palveluohjelmia. Ohjelmat on tehty jollakin tunnetulla ohjelmistokielellä. Tietover-

koissa kulkeva digitaalinen tieto on yleensä tehokkaampi ja nopeampi tapa siirtää, tal-

lentaa ja käsitellä sitä, mitä perinteinen fyysisessä muodossa oleva tieto. Fyysisellä ole-

massa olevalla tiedolla tarkoitetaan paperille tehtyjä laskelmia tai piirustuksia. (Lahti & 

Salminen 2014, 19.) 

2.1 Yrityksen kasvu digitalisuuden avulla 

Kuluttajat pitävät nykyään itsestäänselvyytenä sitä, että tieto liikkuu vaikka maapallon 

toisella puolella sekunneissa. Yritysmaailman näkökulmasta, on internetin laajeneminen 

ja datansiirtonopeuksien kasvaminen lisännyt asiakaskantaa. Yritykset voivat saada ti-

lauksia mistäpäin maailmaa tahansa. Asiakkaat on saatu lähemmäksi toimijoita ilman, 

että fyysinen aika ja paikka ovat enää esteenä. Nopeudesta vastata kysyntään onkin 

tullut hyvin keskeinen kilpailutekijä kaikilla aloilla. Yritykset joutuvat kilpailemaan asia-

kaskokemuksien, tuoteominaisuuksien ja hinnan lisäksi nykyään myös nopeudella. Tätä 

toimintoa kutsutaan kellotaajuuden nostamiseksi. (Ilmarinen & Koskela 2015, 195.) 

Ilmarinen ja Koskela (2015) listaavat useita perusedellytyksiä, jotka jäävät usein yrityk-

sissä huomaamattomaksi. Niiden hyödyt ovat välillisiä, eivätkä näy aina suoraan rahana 

tai hyödykkeenä yritykselle, mutta kun ne osataan ottaa huomioon, on niillä suoraan hei-

jastava vaikutus yrityksen kasvuun, kannattavuuteen sekä kilpailukyvyn paranemiseen. 

(kuva 1). 
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Kuva 1. Kaavio digitalisaation perusedellytyksistä, jotka vaaditaan, jotta saavutetaan yri-
tykselle kasvua (Ilmarinen & Koskela 2015, 194). 

2.2 Digitalisaatio muuttaa yrityksen johtamista 

Digitalisaatio on varmasti tämän ajan yksi suurimmista muutosvoimista. Se on jo nyt 

muuttanut radikaalisti ihmisten tapaa hankkia erilaista tietoa, hankkia tuotteita globaalisti, 

kuluttaa erilaisia palveluja sekä hoitaa asioita. Kokemuksien jakaminen muun muassa 

sosiaalisen median kautta on yleistä, ja myös markkinointi painottuu vahvasti sosiaali-

seen mediaan. Se on myös muovannut tapaa kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa 

muiden ihmisten kanssa. Suomi on digitalisaation entinen edelläkävijä, mutta on jää-

mässä jälkeen kehityksessä monella eri alueella. Digitalisaatiosta on tullut kansantalou-

den kilpailukyvyn ja julkisen talouden tehostamisen taikasana. (Ilmarinen & Koskela 

2015, 13–14.) 

Pärjätäkseen yhä nopeammin kiihtyvässä digitalisoituvassa maailmassa, edellyttää se 

yrityksiltä uusia toimintatapoja, taitoja ja valmiuksia. Perusedellytysten rakentaminen tar-

koittaa monessa, varsin pitkiä perinteitä ja toimintatapoja omaavassa yrityksessä suurta 

muutosta. Vaatii vahvaa päätöksentekoa ja tarkkaa muutosjohtamista, kun uudet toimin-

tatavat ja uudenlainen kulttuuri syrjäyttää vanhat, hyväksi todetut toimintamallit ja tavat. 
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Tämä on kuitenkin välttämätöntä, kun luodaan uusia liiketoimintamalleja ja palveluja, 

jotka vastaavat asiakkaan odotuksiin näkyvyydessä, nopeudessa ja toimintavarmuu-

dessa nyt ja tulevaisuudessa. (Ilmarinen & Koskela 2015, 194.) 

Nykyteknologian mahdollistama digitaalisuus mahdollistaa avoimemmat toimintatavat 

sekä kulttuurin. Suunnittelussa käytettävä työryhmä voi olla globaali, jolloin ryhmän jä-

senet hankitaan sieltä, mistä osaamista löytyy ja se on saatavilla. ”Digitaalisuus on de-

mokratisoinut maailmaa, minkä avulla avoimuus on entistä helpompaa.” (Tuomola 

2020.) 

Johtaminen on tärkeässä roolissa, kun halutaan saada yrityksen digitalisaation uusi ke-

hitysaskel onnistumaan. Tämän muutoksen johtamisessa on kyse uudistuksesta, mikä 

ulottuu yrityksen kaikille tasoille. Johtamisessa on otettava huomioon samanaikaisesti, 

niin uudet mahdollisuudet, kuin myös mahdolliset uhat. Se saattaa tuoda mukanaan epä-

varmuuksia ja johtaa tilanteisiin, missä ei tunneta omaa tai yrityksen tulevaisuutta va-

kaaksi. Näiden lisäksi on kyettävä muuttamaan vanhoja ajattelutapoja ja käytäntöjä, 

sekä pyrittävä luomaan uusia. Digimuutokseen saattaa liittyä paljon erilaisia ajoituskysy-

myksiä. Ne voivat liittyä markkinoiden tämänhetkiseen kovaan muutosvauhtiin, tai siihen, 

onko jo olemassa oleva teknologia valmis. Tämä epävarmuus johtaa useasti tilantee-

seen, missä johto joutuu käsittelemään omien alaistensa jopa vahvaa epävarmuutta ja 

vastahakoisuutta kyseistä muutosta kohtaan. Digitalisaatio ei kuitenkaan poista tai 

muuta johtamisen hyviä perusasioita. Johtaminen on nyt ja tulevaisuudessa oikeita stra-

tegisia valintoja, selkeiden tavoitteiden asettelua, oman tekemisen tutkimista ja resur-

sointia sekä heikkouksien löytämistä ja niiden vahvistamista. Ennen kaikkea se on ih-

misten johtamista tavalla, joka saa heidät antamaan parastaan tavoitteiden saavutta-

miseksi. (Ilmarinen & Koskela 2015, 229–230.) 

2.3 Digitalisaation hyödyt ja haasteet 

Digitalisaation mahdollistama työn sujuvuuden lisääntyminen on tutkimustulosten perus-

teella lisännyt työhyvinvointia. Paperilla tehtävien töiden määrä on vähentynyt digitali-

suuden myötä. Projektisuunnitelmat, yleisaikataulut, sekä erilaisten dokumenttien ja so-

pimusten työstäminen ja allekirjoittaminen onnistuu helposti nykyään jopa etänä. (Pert-

tula 2018.) 
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Syyskuun 1. päivä 2009 voimaan tulleen lakisäädöksen 7.8.2009/617 mukaan vahva 

sähköinen allekirjoitus tai tunnistautuminen on säädöksestä selviävien ehtojen täytty-

essä yhtä käypä, kun perinteinen paperille kirjoitettu allekirjoitus. 

Kokoukset on mahdollista suorittaa erilaisten sähköisten työkalujen avulla niin, että osal-

listujan ei itse tarvitse matkustaa fyysisesti kokouspaikalle, vaan kokous voidaan pitää 

etänä, vaikka omasta pääkonttorista. Tärkeää on kuitenkin ottaa huomioon, että kaikkien 

toimijoiden toimintatavat ja arkistointiresurssit ovat yhtenevät yrityksen sisällä. Tällä väl-

tytään yrityksen sisäiseltä epätietoisuudelta ja sekasorrolta. (Perttula 2018.) 

Tietojen saatavuus on helpompaa mitä vuosituhannen alussa. Tämä on muuttanut val-

tarakenteita. Aikaisemmin tieto oli valtaa ja salattu tieto oli ylivaltaa. Nyt tieto ylettyy het-

kessä kaikkien ulottuville helposti ja jopa ilmaiseksi. Hyvän johtamisen avain ja viisaus 

onkin siinä, miten hyödyntää ja yhdistää ratkaisut sekä tieto. 

Kaikki ei kuitenkaan ole niin hyvää ja helppoa. Suuria uhkia alati kehittyvälle digitaliselle 

maailmalle tulee niin yritysten sisältä kuin myös ulkopuolelta. Infoähky on yksi, mikä vä-

syttää helposti kokeneemmankin ammattilaisen. Erilaisia viestejä ja ärsykkeitä tulee mo-

nesta eri lähteestä. On sähköpostit, Skype, erilaiset pikaviestisovellukset ja mahdollisesti 

vielä yrityksen omat viestintäkanavat. Onkin tärkeätä löytää omalle yritykselle toimiva 

viestintätyökalu, ja opettaa työntekijöille, niiden viestintävälineiden oikeanlainen käyttö. 

(Vornanen 2018.) 

2.3.1 Tietoturva 2020-luvulla 

Tietoturvalla, jota kansainvälisesti kutsutaan myös kyberturvallisuudeksi, on koko 2000-

luvun ollut kasvava merkitys yksityishenkilöille sekä yrityksille. Se tulee ottaa huomioon 

yhä muuttuvan digitalisaation yhtenä keskeisimpänä tekijänä nyt ja tulevaisuudessa. Tie-

toturvariskien määrä on vain lisääntynyt viime vuosina. Riskien on arveltu aiheuttavan 

vuosittain yksilöille, yrityksille sekä julkiselle sektorille satojen miljardien eurojen mene-

tyksiä eripuolilla maailmaa. (Peltomäki & Norppa 2015, 34–36.) Tietoturvajätti McAfee 

arvioi jo vuonna 2016, että kyberrikollisuuden maailmanlaajuinen kokonaiskustannus 

olisi peräti 600 miljoonaa euroa. Tämä summa on karkeasti noin 0,8 % koko maailman 

vuotuisesta bruttokansantuotteesta. Eikä näille uhkatekijöille tunnu näkyvän loppua. 

(McAfee 2018, 1.) 
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Vaikka Suomi on sijoittunut tasaisen varmasti jo 7-vuoden ajan digibarometrin kolmen 

parhaan maan joukkoon, on digiosaamisessa niin kansalaisilla, kuin myös yrityksillä vielä 

rutkasti parantamisen varaa. Yritysten kyberturvahaasteet kohdistuvat vuoden 2020 di-

gibarometrin mukaan erilaisiin yrityksiin eri tavalla. Vuonna 2019 kyberturvaongelmat ja 

niiden uhka kasvoivat samassa suhteessa, kuin yrityksen työntekijöiden määrä. Mitä 

suuremmasta yrityksestä oli kyse henkilömäärällisesti, sitä suurempi oli uhka joutua ky-

berturvallisuusuhan alaiseksi. Pienillä, 10–50 henkeä työllistävillä yrityksillä 16 %:ssa ra-

portointiin, että yritykseen tai sen yksittäiseen työntekijään oli kohdistunut jonkinlainen 

kyberturvallisuuteen liittyvä uhka. Vastaava luku oli keskisuurten yritysten kohdalla 26 % 

ja 250 henkilöä tai enemmän työllistävissä isoissa yrityksissä jopa 42 %. (Mattila ym. 

2020, 7, 21.) 

2.3.2 Hybridiuhat 

Hybridiuhilla tarkoitetaan tapoja aiheuttaa kohdemaassa tai kansainvälisessä toimijassa 

painetta, vahinkoa, epävarmuutta ja epävakautta. Keinovalikoima voi olla laaja ja vaike-

asti tunnistettava. Se voi sisältää esimerkiksi valheellisen tiedon levittämistä, erilaista 

painostusta, manipulointia, verkkoon kohdistuvia operaatioita, terroristista ja rikollista toi-

mintaa, elintärkeisiin infrastruktuureihin kohdistuvia tuhotöitä sekä sotilaallisia toimia. 

(Sisäministeriö 2017.) 

Hybridiuhat (kuva 2) kohdistuvat enimmiltä osin yhteiskunnan toimiin. On myös mahdol-

lista, että ne kohdistetaan suoraan tai välillisesti yrityksiin. Laaja vaikutus voidaan toteut-

taa hyödyntäen yhdenaikaisesti pienten yksiköiden tietoja, kyberturvallisuuksien heik-

kouksia ja muita riskitekijöitä. Asuin- ja toimitilakiinteistöjen toimintaan vaikuttaminen voi 

olla yksi osa laajempaa kokonaisuutta, joilla uhkaaja pyrkii haluamaansa lopputulok-

seen. (Rt 103207, 2020, 3.) 
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Kuva 2. Tieto ja kyberturvallisuuden sekä hybridiuhkien suhde (RT 103207, 2020, 3). 

2.4 Laatu ja pirstaleinen rakennusala 

Rakentaminen on suuresti paikkaan sidottua toimintaa ja yhteistyökumppanit saattavat 

vaihdella voimakkaasti eri työmaiden välillä. Alalla yhteistyösuhteet ovatkin usein valitet-

tavan lyhytkestoisia. Tämä eroaa perinteisestä tehdasteollisuudesta voimakkaasti. Teh-

dasteollisuudessa yhteistyökumppanuussuhteet ovat tyypillisesti pitkäaikaisia. Pitkäikäi-

sissä yhteistyösuhteissa molemmilla osapuolilla on omat kannustimet toimittaa hyvää 

laatua. Ilman hyvää laatua osapuolet tuskin jatkavat kovinkaan pitkään yhteistyötä. Ra-

kennusalalla lyhyet yhteistyökumppanuudet vaikuttavat laatuun ja ovat osittain jopa on-

gelma. Yhteisten, laatua määrittelevien mittareiden puuttuminen, kokonaisnäkemyksen 

puuttuminen sekä alan pirstaleisuus ovat hyvän laadun tuottamisen suurimpia haasteita. 

(Ahonen ym. 2020, 165.) 

Huonoon rakentamisen laatuun on varmasti myös muita syitä. Liian kireät aikataulut, 

urakoiden pilkkomiset, vääristä paikoista säästäminen sekä osittain jopa huono ammat-

titaito vaikuttavat laatuun. (Malmi 2013.) 
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Useimmiten rakennustyömailla tapahtuvien virheiden perimmäiseksi aiheuttajaksi on 

vahvistunut kiire. Kiireen voi saada aikaan monella eri tavalla, mutta yksi niistä on pro-

jektin liian tiukka aikataulu. Suunnittelun aikana luotu projektin aikataulu ei kuitenkaan 

ole ainut mahdollinen kiireen aiheuttaja, vaan myös huonosti johdettu projekti työmaalla 

saattaa olla ongelma syy. (Malmi 2013.) Ylivoimaisesti suurin osa rakennustyömaiden 

virheistä on kuitenkin viimeistelyyn ja pintakäsittelyyn liittyvät virheet. Rakennusprojektin 

aikataulu tehdään jo suunnitteluvaiheessa niin kireäksi, ettei viimeistelylle jää riittävästi 

aikaa. (Ahonen ym. 2020, 171.) 

2.4.1 Ainutlaatuiset rakennusprojektit 

Jokainen rakennushanke on omalla tavallaan ainutlaatuinen. Se on yhden tai useamman 

muuttujan ja tekijän summa, missä vaikuttavat kohteen kaavoitustilanne, lainsäädän-

nöstä tulevat määräykset, tontin muoto ja sen ominaisuudet sekä omistussuhteet. Pro-

jektiin saatu rahoitus, siihen valittu urakkamuoto, vaihtuvat yrityskumppanit, rakennus-

valvonta sekä työsuojeluviranomaiset tuovat myös oman muuttujansa eri projekteihin. 

Pirstaleisuus ulottuu myös rakennusalan tuki- ja sidosryhmiin. Erilaiset järjestöt, ministe-

riöt ja koulutus- sekä kehittämisorganisaatioiden värikäs kenttä vaikuttavat omalta osal-

taan rakennusprojekteihin. (Hiisijärvi ym. 2002, 535) 

2.4.2  Rakennusteollisuuden alan rakennekuva on muuttunut 

Rakennusalan työntekijöistä yli 40 % tekee töitä talonrakentamisen parissa. Talonraken-

tamisen osuus on ollut koko 2000-luvun pienessä kasvussa. Talonrakentamisen toi-

mialan yritysten rakenne on muuttunut siten, että suuret yritykset ovat menettäneet 

osuuksiaan ja vuorostaan pienempien yritysten määrä on lisääntynyt. Osittain tätä selit-

tää se, että isot yritykset ovat ulkoistaneet omaa toimintaansa pienemmille yrityksille. 

Kaikkein suurin muutos on tapahtunut alle 50 henkeä työllistävissä yrityksissä. Vuodesta 

2000, alle 50 henkeä työllistävien yritysten työntekijöiden määrä on kasvanut 25 000 

henkilöllä. Osuus on kasvanut siten, että nämä yritykset vastaavat yhä suuremmasta 

osasta alan työllisyydestä. (Ahonen ym. 2020, 165.) 
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2.4.3 Alihankinnat 

Rakennusala on yhä enemmän riippuvainen vahvoista yritysverkoista. Yksittäisen raken-

nushankkeen alihankintana teetettyjen töiden kustannus saattaa nousta jopa 80 %:iin 

urakan kokonaiskustannuksista (Ahonen ym. 2020, 165). Alihankintana teetettyjen töi-

den määrä on lisääntynyt viime vuosina. Alihankintaketjut voivat olla joissakin rakennus-

projekteissa hyvin monimutkaisia ja pitkiä. Työmaalla saattaa työskennellä pääurakoitsi-

jan lisäksi alihankkijoita, jotka teettävät omia töitään omilla alihankkijoillaan. Tämä ali-

hankkijoiden ketju voi etenkin isommissa projekteissa jatkua vieläkin pidemmälle ja ketjut 

saattavat olla hyvin monimuotoisia. Alihankkijoista muodostuvat ketjut ovat välillä vaike-

asti hahmotettavia ja alihankkijoiden välinen keskinäinen suhde toisiinsa saattaa olla 

epäselvä. Monimuotoisuus sekä mahdolliset keskinäiset epäselvyydet saattavat aiheut-

taa hankaluuksia projektin hallittavuuden ja seurattavuuden kannalta, sekä lisätä mah-

dollisten konfliktien määrää työmailla. (Ahonen ym. 2020, 63.) 

Alihankkijoiden käyttämiseen on kuitenkin myös positiivisia näkökulmia. Alihankintana 

teetetyn työvaiheen suorittava, tiettyyn toimeen erikoistunut tekijä, vapauttaa tilaajayri-

tyksen omia työntekijöitä. Tämä lisää tilaajayrityksen tuottavuutta, kun tehtävä työ pys-

tytään jakamaan. Alihankkijoiden käyttö antaa myös joustavuutta suhdannevaihteluissa, 

kun työntekijät eivät ole urakoitsijan omilla palkkalistoilla. (Ahonen ym. 2020, 63.) 
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3 DIGITALISAATIO RAKENNUSALALLA 

Jokainen rakennushanke edellyttää huolellista suunnittelua. Suunnitteluvaiheessa teh-

dään rakennushankkeen kannalta olennaisesti tärkeimmät päätökset, sillä siinä vai-

heessa määritetään rakennushankkeen sisältö, sen laajuus sekä tehdään alustava kus-

tannusarvio ja aikataulut. Hyvä suunnittelu on tärkeässä asemassa, kun pyritään turval-

liseen, terveelliseen ja taloudelliseen rakentamiseen. Suunnittelu palvelee kaikkia raken-

nushankkeen osapuolia. Huolellisella ja tarkalla suunnittelulla on suuri merkitys koko ra-

kennushankkeen onnistumisen kannalta. Rakennuttajan tuleekin antaa suunnittelulle ja 

suunnittelijoille selkeät tavoitteet ja ohjeet. Rakennuttajan tulee myös kyetä ohjaamaan 

suunnittelua, mikäli havaitaan, että roolit ovat vielä osapuolille epäselvät. (Junnonen 

2009, 31.) 

3.1 Digitalisaation merkitys pk-yrityksen menestykselle 

Se, että yritys saa digitalisaation mahdollistaman parhaan mahdollisen hyödyn irti ja hyö-

dyt konkreettisesti toteutuvat, on yrityksen ymmärrettävä sekä sisäistettävä se tosiasia, 

millä tavoin digitalisaatio vaikuttaa yrityksen kuvaan kokonaisvaltaisesti. Digitalisaation 

kautta saatava kuva yrityksestä vaikuttaa niin yrityksen sisäiseen organisaatioon kuin 

myös yrityksen ulkoiseen kuvaan. (Lakaniemi 2014, 18) 

Yrityksen digitalisaation tavoitteet liittyvät markkinointiin, myyntiin, asiakaskokemukseen 

ja omien liiketoimintaprosessien kehittämiseen. Digitalisaatio ja siihen liittyvien teknolo-

gioiden saatavuus madaltaa etenkin pk-yritysten kynnystä kilpailla kansainvälisillä mark-

kinoilla. Edes pienempiä yrityksiä ei enää sido mikään maantieteellinen sijainti, vaan 

työtä voidaan tehdä paikasta riippumatta. (Lakaniemi 2014, 18) 

Digitaalisten perustyövälineiden lisääntyminen markkinoilla, sekä niiden käytön kasvu 

töitä tehdessä on lisääntynyt viimeisen viiden vuoden aikana voimakkaasti. Tähän on 

vaikuttanut älypuhelinten, etäyhteyksien ja pilvipalveluiden tarjonnan kasvanut määrä, 

sekä tuotteiden hintojen lasku. Suomen Yrittäjien ja tietoliikenneliike Elisan elokuussa 

2016 tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten pk-yritysten suhdetta digitaali-

suuteen. Tutkimuksessa selvisi, että pk-yritykset panostavat voimakkaasti digitaaliseen 

markkinointiin ja sosiaalisen median hyödyntämiseen. (yrittäjät 2016.) 
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Digitalisaatiolla on merkittävä yhteys pk-yritysten menestykseen, vaikka yrityksen digi-

taalisuus ei suoraan takaa menestystä. Yritykset, jotka osaavat hyödyntää digitaalisia 

työkaluja parhaiten, pärjäävät myös suhteessa paremmin ja niillä on suurempi todennä-

köisyys menestyä. Alalla parhaiten selviää jo asemansa vakiinnuttaneet, menestysvai-

heessa olevat yritykset, joiden tavoitteena on kasvattaa markkinoita sekä asiakaskan-

taansa. (yrittäjät 2016.) 

3.2 Digitalisaatio kehitysavuksi rakennusalalle 

Suomessa rakennusalan liiketoiminnan liikevaihto on vuosittain noin 34 miljardia euroa. 

Alaa pidetään kuitenkin usein tehottomana toimijana useastakin syystä. (Randell 2019.) 

Yhteisten laatumittareiden puuttuminen, sekä pirstaloituneet projektit ovat osatekijöitä 

tehottomuuteen (Ahonen ym. 2020). Törmäsen ja Savolaisen (2014) mukaan iso osa 

vuotuisesta rahasta kuitenkin menee täysin hukkaan, kun käytetystä työajasta osa me-

nee erilaisiin odotteluihin ja rakennusvirheiden korjaamiseen. 

Rakennusalalla ei ole juuri 30 vuoden aikana tapahtunut mitään tuottavuuskehitystä, kun 

samassa ajassa muun teollisuuden tuottavuus on jopa nelinkertaistunut. (Törmänen & 

Savolainen, 2014.) Teklan tuotepäällikkö Jukka Suomen (2015) mukaan tyypillisesti ra-

kennustyömailla reilu neljännes siellä tapahtuvasta työajasta menee tavaroiden siirtämi-

seen ja jopa 40 % ajasta on odottelua eri työvaiheiden välillä. Itse työskentelyyn ja tuot-

tavaan toimintaan käytetään siis vain 30 % ajasta. (Puolakka 2015.) 

Rakennusalan ongelmiin on jo jonkin aikaa puututtu eri tavoin, mutta nyt siihen halutaan 

erityisesti panostaa digitalisaatiota apuna käyttäen. Tämä voidaan tehdä niin uudis- kuin 

korjausrakentamisen puolella. Tiedetään, että jo pelkästään suunnitelmallisuus säästää 

projektin aikaa ja kokonaiskustannuksia. (Hulkkonen 2015.) 

Tietovirtojen suunnitelmallinen organisointi voi säästää Suomessa vuosittain jopa 100 

miljoonaa euroa. Tästä noin 20 miljoonaa euroa tulee työajan säästöinä. Loput lisäsääs-

töt tulevat suoraan luotettavuuden, laadun sekä tuottavuuden paranemisen myötä. 

(Hulkkonen 2015.) 

On arvioitu, että rakentamis- ja kiinteistötoimiala ovat suurimpia, mihin tulevien vuosien 

digitalisaatio kohdistuu kaikkein voimakkaimmin. Siellä missä kaupungistuminen on voi-

makasta, on rakennetun ympäristön älykäs ohjaus ja älykkyyttä edistävät ratkaisut olleet 

kovassa kysynnässä. Tällaisissa älykkyyttä edistävissä innovaatioissa liikkuu isot 
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summat ja niistä ollaan myös valmiita maksamaan. Maailman tämän hetken suurimpiin 

lukeutuvat ohjelmointijätit ja teknologiayritykset Apple sekä Google ovat kiinnostuneet 

näistä ja panostavat näihin nykyään huomattavasti aiempaa enemmän. Kyseessä on 

uuden ja myös vanhaan, jo rakennettuun ympäristöön liittyvästä tiedonhallinnasta ja sen 

käyttämisestä. Saatuja tietoa käytetään etenkin kohdennettuun markkinointiin. (Randell 

2019.) 

Myös suomalaisilla yrityksillä löytyy hyvät edellytykset ja mahdollisuudet rakentaa jopa 

kansainvälisesti merkittävä menestystarina. Suomesta löytyy osaavat tekijät, alustarat-

kaisut sekä välineet liikuttaa dataa. Vaatii suunnittelu- ja toteutustapatietojen yhdenmu-

kaistamista, yhteistyötä eri toimijoiden kesken, sekä avoimia rajapintoja niin, että tieto 

saadaan kulkemaan luotettavasti ja ongelmitta rakennushankkeen kaikkien osapuolten 

välillä ja rakennusten koko elinkaaren ajan. (Randell 2019.) 

3.2.1 Tietomallintaminen 

Nykyaikainen rakennuksen tietomallintaminen, BIM (building information model) on mo-

niulotteinen, tietokoneella luotu malli rakennuksesta. Malli sisältää vähintään rakennuk-

sen suunnitteluun ja toteuttamista varten tarvittavat tiedot: tarvittavat hankinnat, raken-

nuksen geometrian, valmistusmenetelmän sekä työvaiheet. Perinteisemmän kolmiulot-

teisen visuaalisen ulottuvuuden lisäksi, rakennusmalliin saadaan viisi muuta eri ulottu-

vuutta. Ne syntyvät, kun erityyppisiä tiedostoja tuodaan samaan mallinnukseen. Mallin-

nuksen ulottuvuudet visuaalisten lisäksi ovat. 

– Aika milloin suunnitelma toteutetaan. 

– Hinta kertoo kuinka paljon työvaihe ja tarvikkeet maksavat. 

– Hallintaan saadaan tieto siitä, miten rakennusta ylläpidetään. 

– Kestävyydellä voidaan ilmoittaa se, miten rakennus huomioi ympäristön ja kes-

tävyyden vaatimukset. 

– Turvallisuuden näkökulmasta se, miten rakennuksessa otetaan huomioon eri hä-

tätilanteisiin reagointi ja mahdollinen ennakointi. 

Tietomallien hyödyt korostuvat entisestään isoissa rakennushankkeissa. (Raumanni 

2020.) 

Digitalisaatio ja tietotekniikan yleistyminen 2000-luvulla ovat mahdollistaneet rakennus-

ten digitaalisen suunnittelun ja mallintamisen. Suunnittelussa on otettu viimeisten 
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vuosien aikana hurja harppaus eteenpäin lisäämällä digitalisuutta rakennusprojektiin eri-

näisin tavoin. Suunnittelussa on kuitenkin vasta viime aikoina havahduttu siihen, että 

urakoitsijat, sekä asiantuntijat tulee ottaa mukaan projektiin jo hankkeen suunnitteluvai-

heessa. (Ahonen ym. 2020, 60–61.) 

Kiinteistöjen ja rakennuksien mallinnuksen tavoite on suunnittelun ja rakentamisen laa-

dun, tehokkuuden, turvallisuuden sekä kestävän kehityksen mukaisen hanke- ja elinkaa-

riprosessin tukeminen. Tietomalleja hyödynnetään koko rakennuksen elinkaaren ajan. 

Tietomallit kulkevat mukana aina aivan suunnittelun alkuhetkistä rakennuksen purkami-

seen saakka. Itse rakennusprojektin aikana tietomallit auttavat urakoitsijaa hyödyllisten, 

sekä tärkeiden tietojen avulla. Ne antavat valmistuvasta projektista hyvin havainnollista-

vat kuvat. Varsinaisen rakennusprojektin jälkeen mallit tukevat huoltoa sekä korjaustoi-

mia. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012.) 

3.2.2 Kustannussäästöä avoimuudella 

EU-valtioiden julkishallinnon organisaatioiden yhteistyöryhmä on todennut Open BIMin, 

eli avoimen digitaalisen tietomallintamisen olevan valtava potentiaali säästöille koko Eu-

roopan rakennusteollisuudessa. Raporteissa kerrottujen arvioiden mukaan, säästöpo-

tentiaali nousee globaalisti jopa 25 %:iin open BIMin käyttöönoton avulla vuoteen 2025 

mennessä. Euroopan rakennusmarkkinoiden 1300 miljardin euron volyymissa, jo pel-

kästään 10 % tuottava avoimuus mallintamisessa, toisi 130 miljardia euroa säästöä. Suo-

malaisen Rasti-hankkeen arvion mukaan, Suomessa menetetään melkein 300 miljoonaa 

euroa, kun avoimuus eri tietomallien jakamisesta puuttuu kilpailevien tietomallintajien 

välillä. Avoimuuden avulla saavutettavat säästöt toteutuvat kuitenkin vain, mikäli koko 

rakennusala panostaa systemaattisesti yhteisen hyvän aikaansaamiseksi. Mallintajille 

tarvitaan selvät standardit ja vakiot mallintamiseen. Selvien standardien ja avoimuuden 

avulla mallintamistieto saadaan siirrettyä kaikkien käyttöön. (Perttula 2019.) 

3.2.3 Virtuaalitodellisuus ja muut rakennusalan digitaaliset kehitysnäkymät 

Tietomallintamisen ei ennusteta olevan ainut kehitysaskel rakennusalan digitalisoitumi-

sessa. Suuren rakennusyrityksen tietomallintamispäällikkö Jari Pelkonen (2021) ennus-

taa, että tällä vuosikymmenellä projekteissa ja alalla tullaan näkemään läpimurto integ-

raatioissa. Työmaille tulee seurantasovelluksen kaltainen laitteisto, joka on vähän niin 
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kuin autoissa oleva mittaristo tai GPS-järjestelmä. Järjestelmä näyttää työntekijöille re-

aaliajassa sen, missä vaiheessa työmaa etenee. 

Seurantasovelluksen lisäksi etenkin 3D-tulostamista kehitetään voimakkaasti rakentami-

sessa. Tulostamisen perusidea ei juurikaan eroa normaalista 3D-tulostamisesta, mutta 

tulostettavan kohteen koko, tulostava laitteisto ja tulostettavat materiaalit vaihtelevat kui-

tenkin huomattavasti. Rakennusten 3D-tulostamisessa on tarkoituksena tulostaa raken-

nus osissa tai kokonaisena hyvinkin nopeassa ajassa, aina valmiiksi asti. Tulostimien 

parhaita puolia on hukkamateriaalin minimaalinen määrä sekä se, että tulostimet toimivat 

kellon ympäri. (Kallio 2021.) 

Virtuaalitodellisuuden lisääntyminen työmailla tulee olemaan väistämätöntä. Virtuaalito-

dellisuus mielletään joissakin määrin etäiseksi ja viitteelliseksi tavaksi esittää asioita. Vir-

tuaalitodellisuuden hyötykäyttöä on rakennusteollisuudessa päästy jo hetki kokeilemaan 

pääasiallisesti suunnittelu puolella. Nyt virtuaalitodellisuutta eli VR:ää sovelletaan muun 

muassa koulutuksissa, markkinoinnissa, myynnisä ja itse työmailla. Työmailla on saatu 

ensimmäiset kokemukset vuoden 2020 loppupuolella, kun NCC otti testikäyttöön mitta-

laite- ja ohjelmistotalo Trimblen XR10-kypärän. Se hyödyntää Microsoftin läpinäkyviä ho-

lografisia Hololens 2 -linssejä kuvan tuottamiseen. Kypärää käyttävät työntekijät voivat 

nähdä sen avulla suunnitellun tietomallin konkreettisesti kohteessa. Kypärä tuo mallin-

netun suunnitelmakuvan suoraan silmien eteen. Tämä auttaa hahmottamaan tulevaa ti-

laa sekä hahmottamaan suunnitelmat paremmin. Kypärässä on myös kamera, minkä 

avulla voi striimata livekuvaa etäkokoukseen ja näin järjestää myös työmaakatselmuksia 

etänä. (Isoniemi 2021.) 

Virtuaalitodellisuuden lisäksi nyt jo käytössä olevat dronet, robotiikka, laajennettu todel-

lisuus, koneoppiminen, puettava teknologia ja lohkoketjuteknologia lisääntyvät ennustei-

den mukaan tulevina vuosina. Näiden hyödyntäminen rakentamisen yhteydessä saattaa 

lisätä disruptiivisten ilmiöiden syntymistä alati muovautuvalle alalle. (Ahonen ym. 2020, 

65.) 

3.3 Korona kiihdyttää muutosta 

Builderheading ja Boost Brothersin teettämästä tutkimuksesta selviää, että rakennusalan 

päättäjien mukaan maailmaa ravisuttava Covid-19 kiihdyttää digitaalisiin työkaluihin 

suunnattuja investointeja. Näistä investoinneista suurimmat kohdistuvat hankkeen ja 
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hankinnan kehitykseen. Investointeja kohdistetaan myös työmaiden johtamiseen huo-

mattavasti enemmän, kuin mitä arvioitiin ennen kriisiä. Koronakriisin muodostaman pa-

kon edessä näitä digitaalisia työvälineitä on jo päästy ottamaan yrityksissä käyttöön ai-

van uusilla tavoilla. Työkaluista on saatu enemmän irti, kun niitä on jouduttu käyttämään 

huomattavasti aiempaa laajemmin. (Aatsalo 2020.) 

Boost Brothersin toimitusjohtajan Juho-Kusti Kajanderin (2020) sanojen mukaan, tutki-

mustulosten perusteella koronakriisi toimii mahdollisena katalysaattorina rakennusalalla. 

Tutkimukseen osallistuneista päättäjistä 97 % arvioi digitalisaation kasvavan tai vähin-

tään pysyvän samana, kuin mitä se olisi ollut ilman koronan aikaansaamaa kriisiä. Huo-

miota herättää se, että ”digitalisaation painotus on keskittynyt lähivuosina korostetusti 

työmaalle, ja toimiston väki on jäänyt paitsioon”, Builderheadin Tuomikoski (2020) arvioi. 

(Aatsalo 2020.) 
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4 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 

Toiminnanohjaus on yrityksen yksi tärkeimmistä työkaluista yrityksen reaaliaikaista toi-

mintaa seurattaessa ja hallittaessa. Toiminnanohjaus on käsitteenä huomattavasti laa-

jempi ja monipuolisempi, mitä aiemmin käytetty tuotannonohjaus. Toiminnanohjausjär-

jestelmä on koko yrityksen yhteinen tietojärjestelmä, jota tarvitaan kannattavaan ja te-

hokkaaseen toimintaan. Toiminnanohjausjärjestelmä sisältää hyvinkin erilaisia kokonai-

suuksia, riippuen yrityksen ohjauksen tarpeesta. Useimmiten se kuitenkin pitää sisällään 

yrityksen perustietoja, kuten myytävät tuotteet, tuotteiden hinnaston, materiaali- ja ta-

loushallinnan, asiakastiedot ja omien työntekijöiden työaikaseurannan. Näiden avulla 

pystytään ohjaamaan yrityksen toimintaa ja suunnittelua, sekä hallitsemaan yrityksen 

taloutta. Pk-yritykselle on hankala kehittää omaa toiminnanohjausjärjestelmää, sillä yri-

tyksillä on lähtökohtaisesti hyvin erilaiset toiminnat ja toiminnot. Myös se, että alalla on 

suuri toimijamäärä, lisää haastavuutta ohjelman kehittämiselle. (Kettunen & Simons 

2001, 40–41.) 

4.1 Toiminnanohjausjärjestelmän historia 

Toiminnanohjausjärjestelmien historia ulottuu aina 1960-luvulle saakka. Varastojen seu-

rantaan kehitettiin ohjelmistoja manuaalisen seurannan korvaajaksi. Ohjelmistot olivat 

aluksi melko yksinkertaisia ja kömpelöitä. Ohjelmat olivat niin kutsuttuja in-house -käyt-

töisiä, eli yritykselle kehitettyjä tai räätälöityjä järjestelmiä, jotka eivät soveltuneet muu-

alle kuin siihen yritykseen, mihin se oli luotu. Ohjelmistojen kehittämisestä vastasivat 

joko yritykset itse tai räätälöintiin erikoistuneet ulkopuoliset tekijät. Ohjelmien ainut käyt-

tötarkoitus oli alkuun vain varastojen seuranta. (Kettunen & Simons 2001, 46.) 

1970-luvun alkupuolella kehitettiin ensimmäinen varsinainen toimintaa tukeva tietojärjes-

telmä MRP. Ohjelman tarkoitus oli tuottaa yritykselle materiaalilaskentavirtoja erilaisten 

hankinta- ja varastotoimintoja varten. Saldon lähestyessä nollaa, ohjelma antoi hälytyk-

sen asiasta. Näin työntekijä havaitsi helpommin varaston tilanteen ja työntekijä osasi 

tilata tuotetta lisää. Näin ollen ohjelma siis osaltaan ohjasi ostotoimintaa. 1980- luvulla 

kehitettiin MRP 2 joka oli kehittyneempi versio aiemmasta, mutta silti hyvin kankea ja 

vaatimaton verrattuna nykypäivän ERP-järjestelmään. (Kettunen & Simons 2001, 46.) 
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1990-luvun alussa MRP 2 konseptia pystyttiin kehittämään lisää. Ohjelmistoon lisättiin 

enemmän tuotannon ohjaustason toimintaa ja toiminnallisuutta. Konseptiin liitettiin mui-

den osa-alueiden ohjelmistoja, joiden kehittäminen oli tähän asti kulkenut melko erillään. 

Tällaisia ohjelmistoteollisuuden osa-alueita olivat mm. projektinhallinnan, taloushallin-

non, sekä henkilöstöhallinnan osa-alueet. Näin päädyttiin nykyiseen ERP-konseptiin. 

(Kettunen & Simons 2001, 46.) 

4.2 Toiminta pienissä yrityksissä 

Pienessä yrityksessä, kaikki työtehtävät sekä kaikki muutkin yrityksessä tehtävät toimin-

not havaitaan henkilöiden tai koneiden tekeminä työvaiheina. Käytännössä yrityksen 

strategisesti tärkeitä tehtäviä ei erotella kehitys- tai operatiivisen toiminnan välillä. Toi-

mintamallina pienissä yrityksissä useasti on se, että kaikki tehtävät ovat tärkeitä ja niitä 

tehdään silloin, kun tarve sitä vaatii. Pääpaino tehtävissä on operatiivisten puolella, sillä 

niiden lopputulos on helpommin hahmotettavissa. Operatiiviset toiminnot tuottavat tulok-

sia, joiden avulla yritys pystyy lisäämään myyntiä. (Kettunen & Simons 2001, 42–43.) 

Yksi ja sama työntekijä voi tehdä monta eri tehtävää monella eri toiminta-alueella. Esi-

merkiksi tuotekehitys saattaa tapahtua tuotannon yhteydessä, suunnittelija saattaa 

hankkia itse materiaalit, sekä ohjata tuotantoa. Tuotannon ja kysynnän kasvaessa, myös 

johtajat osallistuvat prosessien operatiiviseen vaiheeseen, jotta yritys pystyy vastamaan 

kysynnän tarpeisiin, sen hetkisellä parhaalla mahdollisella tavalla. Pienemmissä organi-

saatioissa tämä on yleinen tapa toimia, sillä harvoin mikään yksittäinen työtehtävä tai 

työvaihe työllistää tekijäänsä kokopäiväisesti. Yrityksellä saattaa olla hyvin selkeä kuva 

omista työvaiheistaan, materiaalivirroista sekä prosessin vaiheista ja siksi oman organi-

saation kehittämistoimintaan kohdistuu usein melko pieni työpanos. Kehittämistoiminnan 

vaatimat panokset, sekä toiminnan eteneminen jäävät helposti seuraamatta ja toiminta 

kokonaan ohjaamatta. (Kettunen & Simons 2001, 42–43.) 

4.3 Toimivan ohjausmallin luonti ja käyttöönoton vaikeus 

Viimeisen vuosikymmenen aikana monen yrityksen tai organisaation – kuin myös pk-

yritysten, yhdeksi suurimmista haasteista on noussut toiminnanohjausjärjestelmän käyt-

töönottaminen. Järjestelmät tarjoavat ratkaisuja yritysten tietoliikennemassojen ja liike-

toimintaprosessien hallintaan, mutta toisaalta niistä saattaa tulla liian monimutkaisia 
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kokonaisuuksia, jolloin niiden tuomia etuja on enää hankala hahmottaa. Mitä suurempaa 

ja laajempaa toiminnanohjausjärjestelmää ollaan hankkimassa, sen haastavampaa on 

sen käyttöönottaminen onnistuneesti. Käyttöönotolla pyritään tukemaan ja edistämään 

yrityksen liiketoimintaa. (Kettunen & Simons 2001, 7.) 

”Toiminnanohjausjärjestelmän voi myös hankkia ajattelematta sen enempää todellisia 

yrityksen tarpeita, ja sitä, miten moninaisiin asioihin uuden ohjausjärjestelmän hankinta 

saattaa johtaa.” (Lindgren 2021.) 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon, ja varsinaiseen käyttöön kohdistuu aina-

kin kolme eri syytä, mitkä vaikeuttavat sen toteutusta, toimitusta ja käyttöä. Seuraavissa 

kappaleissa on esitetty syyt, jotka on hyvä tiedostaa, kun aloitetaan toiminnanohjauksen 

suunnittelua jollekin tietylle pk-yritykselle. (Kettunen & Simons 2001, 8.) 

Ensimmäiseksi tulee tiedostaa se, että tällä hetkellä markkinoilla olevat kaupalliset jär-

jestelmät ovat pääasiallisesti rakennettu suurempien yritysten tarpeisiin ja palvelemaan 

näiden tarpeita. Näiden ohjausjärjestelmien vuotuiset lisenssimaksut ovat yleensä pie-

nempien organisaatioiden tavoittamattomissa. Lisäksi nämä järjestelmät soveltuvat har-

vemmin pienten yritysten alati vaihtuvaan ja epämuodolliseen toimintaympäristöön, joka 

saattaa olla pirstoutunut monelle osaamisalueelle kuitenkaan keskittymättä yhteen tiet-

tyyn alueeseen. Tietojärjestelmän ylläpidettävyydelle ja mukautuvuudelle on suuret vaa-

timukset, kun yritysten toimintaympäristöt ovat keskenään hyvin vaihtelevia ja saattavat 

jopa vaihtua ripeällä aikataululla. (Kettunen & Simons 2001, 9.) 

Seuraavana tulee ymmärtää, että pk-yrityksillä harvoin on omaa it-osastoa tai henkilöä, 

joka kykenisi vastaamaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta. Järjestelmän 

käytettävyys ja sopivuus työtehtäviin tulee olla hyvä. Toimintavarmuuden sekä järjestel-

män hallittavuuden tulee olla myös mahdollisimman helppoja. (Laakkonen 2020.) Näiden 

lisäksi, yrityksellä ei ole järjestelmän määrittelyssä käytössään tarvittavia tietotaitoja. 

Puuttuu mallit ja menetelmät toimia, eikä ole työkaluja, jotka saattaisivat auttaa omien 

ongelmien jäsentelyssä. Järjestelmien määrittelyssä tai käyttöönoton hallinnassa saat-

taa myös olla puutteita. Yrityksen tavoitteiden asettamista ei välttämättä ole helppo mää-

rittää. Tämä sama ongelma voi kuitenkin tulla vastaan myös toiminnanohjausjärjestel-

mää kauppaavan toimittajan kohdalla. Järjestelmää toimittavalla toimijalla on oma ta-

pansa mallintaa tietojärjestelmiä. Tapa, jolla toimittaja mallintaa, saattaa olla asiakasyri-

tyksen henkilökunnalle täysin vieras tai aiemmasta poikkeava. Suuri haaste onkin löytää 

oma yhteinen toimintamalli tietojen jäsentelyyn, joka tukee onnistuneesti yrityksen 
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toimintamalleja ja prosesseja. Muuten lopputuloksena voi olla huonosti palveleva järjes-

telmä, jonka hyötyjen rinnalla tuoma etu on huomattavasti pienempi, mitä käyttöönottoon 

käytetty työpanos. (Kettunen & Simons 2001, 8–9.) 

Näiden edeltä mainittujen lisäksi on hyvä myös tiedostaa asia, joka helposti jää ohjelmia 

kehitettäessä vähemmälle huomiolle. Yrityksen tietokonestrategiaa tulisi osata hallita ja 

ylläpitää sen vaatimalla tasolla. Strategia muodostaisi luontevan pohjan suurempien jär-

jestelmähankintojen suunnittelulle sekä hankinnalle. Strategisen ajattelun puute saattaa 

näkyä myös yrityksen asemaa heikentävänä heijasteena markkinoilla, kun voimakkaasti 

sekä suunnitelmallisesti omia järjestelmiään markkinoivat toimijat ja konsultit kauppaavat 

omia tuotteitaan. (Kettunen & Simons 2001, 9.)  

4.3.1 Toiminnanohjauksen käyttöönotto 

Uuden järjestelmän käyttöönotto on hyvä käynnistää huolellisella esisuunnitteluvaiheella 

tai esiselvityksellä. Tämä tulisi tehdä jo ennen varsinaista hankintaprosessia. Suunnitte-

luvaiheen tavoitteena on selvittää yrityksen tarve tai tarpeet uudelle toiminnanohjausjär-

jestelmälle, sekä projektin toteuttamiselle vaadittavat edellytykset. Suunnitteluvaiheen 

varmasti tärkein vaihe on saada selville projektin kannattavuus sekä hyödyt. Samassa 

tulee tiedostaa, että uudistus tuo mukanaan muutoksen, joka saattaa aiheuttaa vastarin-

taa yrityksen sisällä. (Kettunen & Simons 2001, 20–21.) 

Muutosta suunniteltaessa herää lukuisia kysymyksiä, jotka kaipaavat vastauksia. Olisi 

hyvä tietää, mitä dataa liiketoiminnasta on mahdollista kerätä, ja millaista lisäarvo se voi 

mahdollisesti tuoda toiminnalle ja uusille asiakkaille. Lisäksi tulisi kysyä myös se, mitä 

muutoksella halutaan saavuttaa? Väärän toimittajakumppanin valinta jo suunnittelupro-

sessin alussa saattaa koitua kohtalokkaaksi ja kalliiksi virheeksi. Toimittajia tulisikin tar-

kastella kriittisesti, sekä haastatella heidän mahdollisia aiempia asiakkaitansa, jotta va-

linta ei osuisi väärään. (Kettunen & Simons 2001, 17.) 

Yrityksen muutosta suunniteltaessa, tulee omasta organisaatiosta saada selville niin 

vahvuudet kuin myös heikkoudet. Etenkin kehityskohteiden löytämiseen ja tunnistami-

seen voidaan käyttää Benchmarking -menetelmää. Menetelmän avulla opitaan hyviltä 

esikuvilta toimialasta riippumatta. Menetelmän tarkoituksena on saada selville tietoja 

sekä taitoja, jotka voidaan muuntaa tehokkaiksi oman yrityksen kehitys- ja parannustyö-

kaluiksi. (Hotanen ym. 2001, 6.) 
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Tietoa yrityksen tämänhetkisestä tilasta saadaan kerättyä haastattelemalla omia työnte-

kijöitä, sekä sidoskumppaneita, tarkastelemalla omaa dokumentaatioita ja oman yrityk-

sen työn tekemistä ja tehokkuutta. Menetelmästä saatu tulos on olennainen osa nykyti-

lan mahdollistavaa analyysiä. Olennaisena osana on saada selville mahdolliset tyhjä-

käynnit, yrityksen rajapinnat, sekä sidosryhmät eri prosessien välillä. (Lahti & Salminen 

2008, 185–191.)  

4.3.2 Toiminnanohjauksen hyödyt 

Toiminnanohjauksen hyödyt tulevat esiin, kun yrityksen on tarkoitus tehostaa omaa toi-

mintaa ja se pyrkii lisäämään taloudellista kannattavuutta. Taloudellisuuden, ennakoin-

nin ja hallittavuuden kannalta on tärkeä tietää, mitä työmaalla tapahtui eilen, tänään ja 

mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Parhaimmillaan työmaa on seurattavissa re-

aaliaikaisesti. Yrityksen kannattavuus paranee ja hallittavuus helpottuu, kun prosesseja 

pystytään yhdistämään yhdeksi hallittavaksi kokonaisuudeksi. 

Seuraavassa on listattu esimerkkejä potentiaalisista hyödyistä: 

– Toiminnan tehokkuus kasvaa. Asiakaspalvelu paranee, ja samalla toiminnot voi-

daan suorittaa optimaalisella resursoinnilla. 

– Enemmän vähemmällä. Mahdollistetaan liiketoiminnan kasvu tarvitsematta lisätä 

resursseja lineaarisesti. 

– Mahdollisuus uusiin liiketoimintamalleihin. Tänä päivänä pyritään lähes kaikilla 

liiketoiminta-aloilla volyymin kasvuun palveluliiketoimintaa lisäämällä. 

– Useimmat liiketoiminnat ovat lähtökohdiltaan kuluttajan ohjauksessa. Uusilla pro-

sesseilla ja työvälineillä pystytään tuottamaan palveluita ja ratkaisuja kuluttajalle. 

Kuluttajalta saadun palautteen perusteella pystytään ymmärtämään entistä pa-

remmin omaa liiketoimintaa. 

– Kehitystä pystytään kohdistamaan ja lisäämään täsmällisesti kuluttajalle osuviin 

tuotteisiin ja palveluihin. 

– Yhtenäisyys. Kehittyneillä menetelmillä ja ratkaisuilla pystytään tehokkaasti pa-

rantamaan arvoketjun kokonaistehokkuutta. 

– Riippumattomuus henkilöistä. Hyvin määritellyt prosessit ovat toisaalta helppoja 

ja toimivat luotettavasti sekä henkilöistä riippumatta. Tilapäiset tai pysyvät henki-

lövaihdokset eivät aiheuta häiriöitä liiketoiminnan sujumiselle. 
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– Ennustettavuus. Prosessiin kehitetyillä korkeatasoisilla ennustemalleilla pysty-

tään täsmälliseen tuotantoon. Hukat minimoituvat prosessin kaikissa vaiheissa. 

(Hörkkö 2015.) 

Yhdellä ja samalla toiminnanohjausjärjestelmällä pystytään parhaassa tapauksessa oh-

jaamaan sekä seuraamaan koko yrityksen kaikkia toimintoja ilman, että tarvitsee vaih-

della useamman eri ohjelmiston tai tietokannan väliä. Kaikki prosessit ja tiedot ovat hel-

posti saatavilla ja hallittavissa. Raportointi ja analysointi helpottuvat, kun kaikki näitä var-

ten tarvittava tiedot ja data ovat samassa järjestelmässä. Mahdollisiin ongelmakohtiin 

pystytään tarttumaan nopeammin ja tehottomiin prosesseihin on helpompi päästä kä-

siksi, kun niistä saatavat tiedot ovat reaaliajassa. (itewiki 2021.) 

4.4 Rajapinnat 

Ohjelmointirajapinta (Application programming interface, API) määrittelee, miten ohjel-

misto tarjoaa tietoja tai palveluita sovelluksille tai muille tietojärjestelmille (kuva 3). 

 

Kuva 3. Esimerkki avoimista rajapinnoista mitä tarvitaan, jotta työt onnistuvat eri laitteilla 
(OnlineTechGuru 2021). 
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Avoimen rajapinnan kautta ohjelmat pystyvät tulkitsemaan eri palvelujen sisältämää da-

taa. Rajapinta voi kuitenkin olla myös toiminnallinen. Silloin se voi tarjota mm. laskenta-

algoritmeja, sekä muita eri sovellusten kautta saatuja tietoja, joiden avulla saadaan muu-

tettua alkuperäistä dataa. Tiivistettynä API on useamman ohjelman tai sovelluksen 

kautta saatava data, mitä yksi ohjelma pystyy lukemaan ilman, että käyttäjän tulee tehdä 

monimutkaisia tiedoston kopiointeja, tai muuttaa tiedostoformaattia. Tällä automaatti-

sella toiminnolla voidaan minimoida käyttäjän aiheuttamat virheet, säästetään aikaa ja 

saadaan nopeutettua työskentelyä. (Bloch 2018.) 

4.5 Odoo-toiminnanohjausjärjestelmä 

Odoo on maailman nopeimmin kasvava, avoimeen lähdekoodiin perustuva ERP-ohjel-

misto (Odoo 2021). Ohjelmiston perusrungon päälle on rakennettu sarja integroituja so-

velluksia, eli moduuleja, joiden avulla se mukautuu asiakkaan tarpeen mukaiseksi toi-

mialasta riippumatta. Nämä moduulit kattavat lähes kaikki liiketoiminta-alueet. Integroi-

tujen moduulien ansiosta, ohjelmisto taipuu aina asiakkuuden hallinnasta, myynnin 

kautta varastoihin ja kirjanpitoon. Joustavuuden ja muokattavuuden ansiosta, Odoo sopii 

mainiosti isoille yrityksille, jotka vaatimat monimutkaisempia ohjausjärjestelmiä, mutta 

myös pienille yrityksille, joiden ohjauksen tarve ei välttämättä ole niin suuri. Odoon ym-

pärillä on dynaaminen, kasvava yhteisö, joka lisää jatkuvasti ominaisuuksia, erilaisia lii-

täntöjä ja rajapintoja muihin yrityssovelluksiin. (Reis 2016, 1.) EM Systems on yksi Odoo 

toiminnanohjausjärjestelmän toimittajayrityksistä, joka kehittää ja ylläpitää asiakkaiden 

toiminnanohjausjärjestelmiä. (EM Systems Oy 2021). 

Odoon suurimpiin vahvuuksiin kuuluu sen kyky sovittaa ohjelmisto vastaamaan yrityksen 

tarpeita (kuva 4). Etenkin pienten yritysten digitalisoinnissa avoimeen koodiin perustuvat 

yritysratkaisut kasvattavat suosiotaan jatkuvasti. Kalliit lisenssimaksulliset toiminnanoh-

jausjärjestelmät ovat lähes mahdoton investointi pienemmille yrityksille. Lisenssivapaalla 

järjestelmällä liiketoimintaprosessien digitalisointi on myös pienten yritysten ulottuvilla. 

(Odoo 2021.) 
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Kuva 4. Kuvassa esimerkki Odoon prosessikartasta. (EM Systems 2021). 

Odoo-ohjelmistolla pystyy eri moduulien avulla tekemään yritykselle omat internetsivut, 

verkkokaupan, CRM:n, tilaustenkäsittelyn, varastonhallinnan sekä laskutuksen vain 

muutama toiminto esiin otettuna (Odoo 2021). 

Odoon ydinohjelmistoa kehittää tutkimus ja tuotekehityksen yritys Belgian Ramiliesissa, 

mutta asiakkaiden tukiverkosto löytyy myös Suomesta. Suomessa toimivan tuki- ja 

myyntiverkoston kautta pystytään hankkimaan tarvittavat ohjelmistot sekä moduulit ja 

korjaamaan lähes kaikki viat mitä asiakas havaitsee ohjelman käytössä. Ohjelmiston 

hankkinut asiakas maksaa vain siitä, mitä palveluja hän on suunnitteluvaiheessa halun-

nut ottaa käyttöönsä, sekä tarvitsemistaan tukitoimista. (Kari Lindgren, myynti ja projek-

tit, EM Systems Oy, henkilökohtainen tiedonanto 1.3.2021.) 

”Odoo ohjelmiston ketterä käyttöönottologiikka toimii kuten Lego palikat, joista löytyy yh-

teensopivat ratkaisut jokaiselle” (Kari Lindgren, myynti ja projektit, EM Systems Oy, hen-

kilökohtainen tiedonanto 1.3.2021). 
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Kuva 5. Perusnäkymä Odoon toiminnanohjauksen aloitusnäytöstä (Odoo 2021). 

Odoo Community Association (OCA) on avoimen lähdekoodin yhteisö. OCA on kehittä-

nyt valtaosan ojelmiston moduuleista, mutta se ei pyri tekemään voittoa toiminnallaan, 

vaan sen perimmäinen tarkoitus on edistää ojelmiston laajaa käyttöä, sekä tukea omi-

naisuuksien yhteistoimintakehitystä. (Odoo 2021.) 

4.5.1 Odoon historia 

Odoon historia ulottuu vuoteen 2005, jolloin yrityksen perustaja Fabien Pinckaers aloitti 

kehittämään tuotetta yritysten toiminnan ohjaamiseen. Aluksi ohjelmisto kantoi nimeä 

TinyERP. Fabienin mielestä ohjelmisto tulisi muuttamaan yritysmaailmaa merkittävästi. 

Vuotta myöhemmin Fabien osti SorrySAP.com -verkkotunnukset. Fabien sai palkattua 

muutaman työntekijän, joiden kanssa kehitystyötä jatkettiin. TinyERP kasvoi jatkuvasti 

uusilla, mutta visuaalisesti kömpelöillä moduuleilla. Fabienilla oli ajatellut, että kehittä-

mällään sovelluksella hän tulisi valloittamaan koko maailman. Ensimmäinen herääminen 

ajatuksen suuruudesta tuli eteen, kun vuonna 2008 Fabien oli esittelemässä kehittä-

määnsä sovellusta Danonen yritysjohdolle, joka kyseenalaisti ohjelman arvon sen nimen 

perusteella. Fabienille selvisi, että Yhdysvaltain markkinoille pääsy vaati vähintään oh-

jelmiston nimen vaihdon, sillä TinyERP ei ollut kovin myyvä nimi Yhdysvaltojen markki-

noilla. Ohjelmisto nimeksi vaihdettiin OpenERP. Päätös oli ollut oikea, sillä ohjelma sai 

yhä enemmän kiinnostusta yritysmarkkinoilla. Vuosia jatkuneen kehitystyön ja erilaisten 

sopimusten ansiosta, ohjelmisto oli kasvanut yritykseksi, joka työllisti yli 100 henkilöä 

vuonna 2010. OpenERP palkittiin Belgian nopeimmin kasvaneeksi yritykseksi aikavälillä 

2007–2011.Tässä ajassa yritys oli kasvanut huimat 1 549 %. (Pinckaers 2013.) 
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Toukokuussa 2014 Fabien oli tullut johtoryhmän kanssa siihen tulokseen, että OpenERP 

on ainutlaatuinen sovellus. Ohjelma, jota oli mahdollista laajentaa jo siinä vaiheessa yli 

3000 moduulin avulla. ”Mikään muu tuote ei salli tällaisen integroinnin tasoa. Näistä 

syistä mielestämme on aika erottaa OpenERP perinteisiltä ERP-pelaajista” Näin 

OpenERP sai uuden nimen, joka on Odoo. (Pinckaers 2013.) 

Kesäkuussa 2014 julkaistiin ensimmäinen Odoo versio, joka kantoi versionumeroa 8. Se 

sisälsi jo useita yritykselle hyödyllisiä moduuleja. Ohjelmisto on mahdollista muokata eri-

laisten moduulien avulla omalle yritykselle sopivaksi. (Pinckaers 2014.) 

4.5.2 Uusimman Odoo version perusominaisuuksia 

Uusin Odoo versio 14 on julkaistu lokakuussa 2020. Uusimmassa versiossa on paran-

neltu raportointityökalu, joka mahdollistaa perinteisen Odoon tapaan raporttien luomisen 

reaaliaikaisesti lähestulkoon mistä datasta ja missä moduulissa tahansa. (Odoo 2021.) 

Odoossa projektien hallinta onnistuu yhden välilehden alta. Välilehdeltä näkee kerralla 

yrityksen kaikkien projektien tilan, sekä valmiusasteen niin halutessaan. Eri vaiheissa 

olevat projektit voidaan selvyyden lisäämiseksi merkata eri värein sekä jaotella yrityksen 

tarpeiden ja halujen mukaan. (Odoo 2021.) 

Asiakkuuden elinkaarihallinta eli CRM (Customer Relationship Management) on jo -90-

luvulla suosiota saavuttanut toimintamalli ja liiketoimintastrategia, joka vain vahvistaa 

asemiaan yritysten toiminnassa myös 2020-luvulla. Usein CRM ymmärretään hieman 

väärin, ja sen kuvitellaan olevan pelkkä asiakkaiden yhteystietojärjestelmä. On kuitenkin 

tärkeä ymmärtää, että CRM on paljon enemmän kuin pelkkä tietojärjestelmä, missä on 

asiakkaan yhteystiedot. Sen avulla hallitaan, miten eri asiakkaisiin, niin uusiin kuin jo 

nykyisiin pidetään yhteyttä. Asiakkaan kanssa aiemmin tehdyt myynnit, annetut tarjouk-

set, toiveiden mukainen ajankohta yhteydenotolle, sekä yhteydenpitotapa saadaan nä-

kyville yhdellä silmäyksellä. Yrittäjän ei tarvitse ulkoa muistaa kaikkien asiakkaiden toi-

veita ja tarpeita. Asiakaskohtaiset tarpeet saadaan asetettua aktiviteetteihin, minne voi 

asettaa myös mukautettavia muistutuksia (kuva 6.) siitä, mitä kyseisen asiakkaan 

kanssa tulisi seuraavaksi muistaa tehdä. (Odoo 2021.) 
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Kuva 6. Havainnollistava kuva Odoon antamista tiedoista sekä muistutuksista yrittäjälle 
(Odoo 2021). 

Odoon Kassapääte (POS) perustuu älykkääseen käyttöliittymään, jota yritykset voivat 

käyttää myydessään tuotteita tai palveluja myymälästä. Myynti toimintoa voi mukauttaa 

yrityksen omiin tarpeisiin. Sitä voi käyttää myymälässä, mutta myös messuilla tai koh-

teessa tehtävien maksujen saamiseen. Maksu suoritetaan erillisen maksupäätteen 

avulla. Myös MobilePayn kautta tehdyt maksut ovat mahdollisia. Sen avulla voidaan seu-

rata reaaliajassa myyntitrendejä kännykän kautta, sekä säännöllisesti saapuvien raport-

tien tarkastelulla. Näiden avulla voidaan tarvittaessa reagoida nopeasti havaittuihin puut-

teisiin ja pystytään seuraamaan reaaliajassa varastojen määrää, sekä tarvittaessa teke-

mään täydennystilauksia. (Odoo 2021.) 

4.5.3 Verkkosivut ja verkkokauppa 

Odoosta löytyy työkalu, minkä avulla pystytään itse tekemään yritykselle omat verkkosi-

vut. Verkkosivujen tarkoitus on saada sivuilla käyvästä vierailijasta asiakas yritykselle. 

Verkkosivut ovat asianmukaisesti suunniteltuina ja toteutettuina yksi pk-yrityksen voi-

makkaimmista ulospäin näkyvistä työvälineistä, mainoksista ja markkinatyökaluista. 

Englantilaisen konsultointitoimisto BrightLocalin teettämän kyselytutkimuksen mukaan 

huonosti toimivat verkkosivut ovat suuressa osassa siinä, että sivuilla käyneestä vierai-

lijasta ei tulekaan asiakasta. Tutkimuksesta selviää (kuva 7) myös se, että 65 % asiak-

kaista pitävät myytävien tuotteiden sekä palvelujen hintojen näkyvyyttä tärkeänä. (An-

derson 2012.) 
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Kuva 7. Tutkimustulos mistä selviää, mitä asiakkaat arvostavat verkkosivujen sisällöstä 
(Anderson 2012). 

Yrityksen verkkokauppa saadaan integroitua verkkosivuihin vaivattomasti. Verkkokau-

passa yritys voi myydä omia lopputuotteitaan tai palveluja asiakkaille. Tuotteiden toimi-

tus ja maksutavat on valittavissa yrityksen haluamalla tavalla laajasta jopa globaalisti 

toimivista vaihtoehdoista. (Odoo 2021.) 

4.5.4 Laskutus 

Odoo laskutusohjelman kautta laskujen tekeminen on helppoa. Se auttaa hallitsemaan 

tehtyjä sopimuksia, luomaan toistuvia laskuja sekä laskuttamaan aikataulutetusti. Las-

kutuksen yleiskatsauksen avulla voit seurata keskeneräisä, luonnosvaiheessa olevia, 

maksettuja sekä maksamattomia laskuja. Odoolla voidaan luoda asiakkaalle toimitettava 

laskun helposti vain muutamalla painalluksella. Lasku lähtee asiakkaalle PDF-muodossa 

kätevästi sähköpostilla tai laskun voi tulostaa ja lähettää postissa. (Odoo 2021.) 

Laskutuksen tapahtumat synkronoidaan reaaliajassa ja tapahtuma näky välittömästi, kun 

asiakas on suorittanut maksun. Laskutus toimii yhdessä muiden sovellusten, kuten 

myynnin ja osto-ohjelmien kanssa. Ohjelma seuraa automaattisesti suoritettuja 
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toimintoja, eikä yrityksen tarvitse erikseen tarkkailla niitä. Ohjelma lähettää asiakkaille 

automaattisesti muistutusviestejä suorittamattomista maksuista. Laskutusohjelma pys-

tyy luomaan esimerkiksi projektissa käytettyjen polttoainekustannusten mukaisen yksi-

tyiskohtaisen raportin tai kaavion missä tahansa muodossa ilman ulkoista ohjelmaa. 

(Odoo 2021.) 

4.5.5 Varastonhallintajärjestelmä 

Varastojen joustavalla hallinnalla voi olla yllättävän suuri merkitys liiketoiminnan kannat-

tavuuteen. Turhan pääoman sitominen varastoon on rahan tuhlaamista. Varastonhallin-

tajärjestelmällä pystytään ohjaamaan raaka-aineiden varastointiin liittyviä toimia kustan-

nustehokkaasti. Odoolla hallinnoit yhdessä näkymässä useammankin varaston materi-

aalit, näet mahdolliset lopputuotteet sekä niiden varastointipaikat ja saldot. Sovelluksella 

onnistuu niin suurien kuin myös pienempien varastojen hallinta. Järjestelmästä on mah-

dollista saada tieto, minkä avulla pystytään optimoimaan varaston arvo, automatisoi-

maan varastonhallintatyöhön liittyviä rutiineja sekä tekemään automaattiset täydennys-

tilaukset. (SprintIT 2021.) 

4.6 Muita toiminnanohjausjärjestelmiä 

Markkinoilla on kymmeniä, ellei peräti satoja eri toiminnanohjausjärjestelmän toimittajia 

ja ohjelmia eri tarkoituksiin. Rakennusalalle löytyy myös omat ohjelmat, mutta näistäkin 

löytyy puutteita. Ohjelmien lisenssi- tai kuukausimaksut voivat olla hyvin korkeita tai oh-

jelma on jo lähtökohtaisesti räätälöity palvelemaan suuria rakennusyrityksiä. Pk-yrityk-

sille suunnattuja ohjelmia ei ole niin paljoa tarjolla. 

Admicom 

Admicom on suomalainen yritys, joka myy kuukausiveloituksellista toiminnanohjausjär-

jestelmä. Admicom on erikoistunut talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden yritysten 

liiketoimintaan tehdyn toiminnanohjausjärjestelmään. Se toteuttaa koko yrityksen toimin-

nanohjauksen yhden palvelukokonaisuuden kautta. Admicom toimii automatisoidusti ja 

se on selain pohjainen järjestelmä, joka yhdistää yrityksen toiminnot ja taloushallinnon. 

Järjestelmä tarjoamaan toiminnot tarjouslaskennasta, kirjanpitoon ja työmaalta tai 
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tuotannosta toimistolle. Vuonna 2004 julkistettu Adminet on pitkälle automatisoitu raken-

nusalan toiminnanohjausjärjestelmä ja toimii osana Admicomia. 

Pienemmille rakennus- ja talotekniikkayrityksille suunnattu Adminet Lite julkaistiin 

vuonna 2018. Adminetin hinta perustuu aina yrityksen tarpeiden mukaiseen kokonaisuu-

teen. (Admicom 2021.) Järjestelmän hintaa ei löydy verkkosivuilta eikä sitä luovuteta il-

man todellista ohjelman tarvetta. Admicomin myyntiedustajan kanssa käydystä sähkö-

postikeskustelusta selviää, että ”Adminet ja taloushallintopalvelumme hinnoitellaan yri-

tyskohtaisesti ja eriteltynä. Hinta määräytyy asiakaskohtaisesti heidän tarpeidensa mu-

kaan.” (Joni Haapamäki, myynti, Admicom Oy, henkilökohtainen tiedonanto 25.03.2021). 

Kotopro 

Kotopro on suomalainen yritys, joka lanseerasi maailman ensimmäisen kaikilla mobiili-

laitteilla toimivan dokumentointijärjestelmän vuonna 2011. Sovellusta käytetään kiin-

teistö- ja rakennusalalla teknisen konsultoinnin tehtävissä. Sovelluksella on luotu yli mil-

joona sähköistä asiakirjaa tai dokumenttia. Kotopro mahdollistaa raporttien tekemisen 

älypuhelimella välittömästi työmaalla. Mobiilisti toimivalla sovelluksella voi tehdä huomiot 

sekä muistiinpanot välittömästi valmiiseen raporttipohjaan kohteessa. Valmis kuvallinen 

raportti valmistuu jo paikan päällä ilman, että raportti tarvitsee kirjoittaa myöhemmin toi-

mistolla aiemmin tehtyjen muistiinpanojen ja kuvien perusteella. (Kotopro 2021.) 

Sovellus tunnistaa myös puheen ja osaa muuttaa sen tekstiksi. Kuvat sekä videot voi-

daan lisätä suoraan asiakirjaan. Raportti on reaaliaikaisesti kaikkien osapuolten nähtä-

villä ja tulostettavissa (Suomala 2021.) (kuva 8). Kotopron hinnoittelu on vaihteleva, riip-

puen palvelujen tarpeesta. Hinnoittelu on kuukausi- ja käyttäjäkohtainen ja alkaa itsepal-

velukäyttäjän ensimmäisestä tasosta hintaan 59 €/kk. Itsepalvelukäyttäjän ensimmäinen 

taso oikeuttaa hankkeiden rajattomaan luontiin, hankkeen asiakirjojen tulostamiseen 

sekä katselemiseen. 15 €/käyttäjä/kk lisähinnasta voi täyttää hankkeen asiakirjoja suo-

raan Kotoprossa. Raporttien sekä asiakirjojen sähköisten allekirjoitusten mahdollisuus 

maksaa lisää 1 €/käyttäjä/kk. (Samuli Suomala, myynti, Kotopro Oy, henkilökohtainen 

tiedonanto 24.03.2021.) 
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Kuva 8. Selventävä kuva siitä, miten Kotopro toimii älypuhelimella (Kotopro 2021). 

Congrid 

Congrid mainitsee sivuillaan olevan ” yhdistetty laadun ja turvallisuuden ohjelmisto yri-

tyksellesi, kun haluat viedä rakennustyömaasi uudelle tasolle.” (Congrid 2021). Congri-

din visio on auttaa rakennusalaa siirtymään kohti turvallisempaa ja laadukkaampaa ra-

kentamisen kulttuuria. Congrid on yhdistetty ohjelmisto, jonka taustalla on kaksi raken-

nusmestaria, jotka kyllästyivät käyttämään kynää, paperia ja Exceliä työmaiden turvalli-

suuden- ja laadunhallinnassa. Ohjelmistolla voidaan hallita kaikkien rakennusprojektien 

laatu- ja turvallisuusjohtamista. Ohjelmisto toimii pilvipohjaisena ja on mobiililaitteilla käy-

tettävissä oleva järjestelmä. (Congrid 2021.) ”Hintaan vaikuttaa paljon tuotekokonaisuu-

den laajuus ja tilaako asiakas käyttäjä- vai projektikohtaisen lisenssin.” (Matti Huusko, 

myynti, Congrig Oy, henkilökohtainen tiedonanto 30.03.2021.) 

Talosofta 

Talosofta-ohjelmisto on suunnattu pienille sekä keskisuurille saneeraus-, rakennus-, ja 

talotekniikkaa harjoittaville toimijoille. Verkkopohjaisella toiminnanohjausjärjestelmällä 

voi hallita asiakkaat ja hankkeet kokonaisvaltaisesti. Ohjelmiston kautta onnistuu yrityk-

sen palvelujen myynti sekä laskutus. Myynti ja laskutus on integroitu useampiin nykyai-

kaisiin taloushallinnon järjestelmiin. (Almamedia 2018.) 
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Jydacom 

Jydacom on jo 40 vuotta toiminut, Suomen johtaviin rakennusalan hallintajärjestelmiin 

lukeutuva ohjelmisto. Jydacomilla onnistuu suurin osa rakennusyrityksen ydintoimin-

noista, kuten tarjouslaskenta, sekä laajakäsitteiset tuotannon-, hankinnan- ja talouden-

hallinta. Myös työmaan ja työntekijöiden kulunvalvonta onnistuvat Jydacomilla. Työnte-

kijän tunnit kirjataan järjestelmään työnjohtajan toimesta tai työtä tehnyt henkilö voi kir-

jata itse tehdyt tunnit tietokoneella tai älypuhelimella. Samalla työntekijä voi kirjata myös 

käyttämiensä työkoneiden käyttötunnit. Tämä edesauttaa kaluston käytöstä aiheutunei-

den kulujen kattamista. Koituneet kulut on helpompi laskuttaa asiakkaalta, kun on jotain 

konkreettista siitä, mihin konetta on käytetty ja miten kauan. Ohjelmalla onnistuu myös 

rakennusalan erityispiirteet, joista esimerkkinä käänteinen alv, osatuloutus sekä jakso-

tetut ennusteet. (Jydacom 2021.) 

Tocoman 

Tocoman on rakennusalan kokonaisvaltainen projektinhallintaan keskittynyt ohjelmisto. 

Tocomanin ohjelmistot antavat kattavan, havainnollisen ja käytännön tekemistä helpot-

tavan kokonaiskuvan rakennusprojektin etenemisestä. Tocomanin avulla pystyy enna-

koimaan tulevaa, ja reagoimaan tarvittaessa nopeasti puutteisiin, sekä kohdentamaan 

työntekemisen täsmällisesti eri työvaiheisiin. Visio on saada poistettua odottamattomat 

työn keskeytykset työmailla. Toimintaa pyritään ohjaamaan niin, että aikataulu ja kustan-

nusarviot pysyvät alkuperäisissä suunnitelmissa. (Tocoman 2021.) 

Admicom ja Tocoman tekevät nykyään yhteistyötä. Yhteistyöstä pidettiin tiedotustilai-

suuswebinaari 14.4.2021 (Tocoman 2021). 

4.7 Ohjelmien vertailun tulos 

Vertailussa olevilla ohjelmilla on paljon eroavaisuuksia. Osaa vertailuun otetuista ohjel-

mista ei voi kutsua toiminnanohjausjärjestelmiksi, vaan ne ovat ennemminkin dokumen-

tointi- ja raportointityökaluja. Yhteistä lähes kaikilla on se, että hintaa ei pystytä kerto-

maan suoraan, vaan se on riippuvainen kohdeasiakkaan ohjausjärjestelmän tarpeista 
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sekä yrityksen koosta (taulukko 1). Hintaan vaikuttaa myös se, miten monta käyttäjää 

ohjelmalle tarvitaan. 

 

Taulukko 1. Tuotevertailu toiminnanohjausjärjestelmille ohjelman toimittaneiden verkko-
sivuilta saadun tiedon perusteella. 

Toiminnot Admicom Congrid Jydacom Kotopro Odoo Talosofta Tocoman

Hinta alkaen Asiakaskohtainen 50 € / kk Ei saatavilla 59 € / kk Asiakaskohtainen Asiakaskohtainen Ei saatavilla

Projektien hallinta ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tarjouslaskenta ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CRM ✔ ✔ ✔

Osto ja hankinta ✔ ✔ ✔ ✔

Työmaan tuotekirjaus ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

HR ✔ ✔ ✔ ✔

Turvallisuusseuranta ✔ ✔ ✔ ✔

Dokumentointi / 

raporttien kirjoittaminen
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Työaikojen kirjaaminen ✔ ✔ ✔ ✔

Mobiilisovelluksen 

mahdollisuus
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Pilvipalvelupohjainen 

järjestelmä
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Selitteet

Sisältyy ✔

Ei sisälly

Osittain
 

Vertailussa on pyritty selvittämään vertailuun otettujen ohjelmien eroavaisuuksia toimit-

tajan verkkosivujen perusteella. Hintatiedustelut on tehty asiakaspalveluun tehdyillä säh-

köpostikeskusteluilla. 
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5 KYSELY PK-YRITYSTEN DIGITAALISUUDEN 

TASOSTA 

Digitalisaatio ja digitaalisuus ovat aiheita, jotka ovat lisänneet mielenkiintoa viimeisen 

vuoden aikana enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Osittain tämä on pakon aikaan sa-

nelemaa, mutta kaksi kolmesta pk-yrityksestä on arvioinut, että maailmaa mullistanut 

koronakriisi on lisännyt yritysten kiinnostusta työn tehostamiseen digitalisuuden avulla. 

Se on vaatinut jopa globaalisti suuria muutoksia erilaisiin toimintatapoihin ja toimintamal-

leihin. Tämä sama muutos pätee niin arkisessa elämässä kuin myös työmaailmassa. 

Rakennusalan digitalisaatio on ollut viimeiset vuodet vahvassa kasvussa ja kehitys jat-

kuu edelleen kovalla vauhdilla. Uusia rakennusprojektin hallittavuutta helpottavia sekä 

projektin suunnitteluun suunnattuja apuvälineitä kehitetään jatkuvasti. 

Digitalisaation hyödyntäminen kuitenkin ilman tarvittavaa tietoa ja taitoa on haasteellista. 

Edes kalliista ohjelmasta ei ole hyötyä, mikäli sitä ei osata käyttää. Yrityksen tietokone-

strategiaa tulisi osata hallita ja ylläpitää sen vaatimalla tasolla. Strategian puute aiheut-

taa yrityksille haasteita uudistaa laitteita ja ohjelmia. Moni yritys on palkannut erikseen, 

tai ostaa palvelut ulkopuoliselta taholta. Digitaaliseen- ja strategiseen kehitystoimintaan 

perehtyneitä ammattilaisia tarvitaan myös pk-yrityksissä. 

5.1 Vastausten kokonaismäärä 

Kysely lähetettiin yritysten toimitusjohtajille tai mikäli heidän yhteystietojansa ei saatu 

selville, lähetettiin kysely yrityksen yleiseen sähköpostiin. Kyselystä lähetettiin uusi muis-

tutus viikon sisällä alkuperäisestä, minkä jälkeen vastanneiden määrä nousi kuuteen. 

Muistutusviestistä huolimatta, edelleen vastausten vähäisen määrän takia, lähestymis-

tapaa yrityksiin vaihdettiin. Tämän takia päädyin soittamaan suoraan yritysten johtajille. 

Puhelinsoittojen kohderyhmäksi valikoituivat yritykset, joiden vuoden 2019 liikevaihto 

ylitti miljoona euroa. Soittoja tehtiin yhteensä 13 kappaletta. Uusia vastauksia saatiin 

yhteensä viisi kappaletta. Lisäksi kuusi johtajaa ilmoitti vastaavansa, jos ehtivät. Yksi 

johtajista ilmoitti suoraan, ettei ole tietoinen siitä, mitä ohjelmia heidän yrityksensä käyt-

tää. 
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Kyselyyn vastanneiden määrä oli 11, joten kyselyn vastausprosentti jäi 28 %:iin (kuva 

9). Matalasta vastausprosentista huolimatta saatujen vastausten perusteella saatiin riit-

tävän kattava kuva yritysten digitalisaation sekä toiminnanohjausten tasosta pk-yrityk-

sissä. Määrällisesti alhaiseen vastaustasoon vaikuttaa varmasti osittain se, että yritysten 

johtajat ovat ylityöllistettyjä ja kiireisiä, eivätkä he ehdi vastaamaan kaikkiin kyselyihin, 

joita heille tulee eri toimijoiden taholta.  

 

Kuva 9. Kuvassa lähetettyjen viestien kokonaisvastausprosentti. 

5.2 Tutkimusmenetelmä ja kohderyhmän rajaus 

Opinnäytetyön alkuvaiheessa tehtiin selvät rajaukset. Kyselyn kohderyhmäksi päätettiin 

rajata Varsinais-Suomen alueella toimivat, saneerauspalveluja tuottavat, rakennusalan 

pk-yritykset. Yrityksellä tuli olla palveluksessaan viisi henkilöä tai enemmän. Liikevaih-

don tuli olla ylittänyt vuoden 2019 aikana 500 000 €. 

Kysely tehtiin lähettämällä valmiiksi suunniteltu kyselylomake yritysten toimitusjohtajille 

sähköpostin välityksellä. Kysymykset käsittelivät yrityksen ohjelmia sekä toimintatapoja 

eri työvaiheissa. Kyselylomake lähetettiin yhteensä 43 rajauksen sisällä olevalle 

72 %

28 %

Kyselyn kokonaisvastausprosentti
Lähetettyjen viestin kokonaismäärä oli 43 kappaletta

Vasausta ei saatu

Vastaus saatu
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yritykselle. Lomakkeessa olevat kysymykset oli mietitty aikaisemmin yhdessä toimeksi-

antajan kanssa. 

Sähköpostilla tehtävään kyselyyn päädyttiin kahdesta syystä. Ensimmäinen syy oli tur-

vallisuus. Tämänhetkinen maailmantilanne koronaviruksen (Covid-19-pandemia) tuo-

mien rajoitteiden ja varotoimien noudattaminen vaikutti eniten valintaan. Toinen syy oli 

se, että yritykset saisivat vastata kyselyyn heille parhaana ajankohtana. Toiveena olisi 

ollut päästä haastelemaan yritysten työntekijöitä kasvotusten, mutta turvallisuus etusi-

jalla näin ei tehty.  

Kyselyn avulla kartoitettiin pk-rakennusyritysten tämänhetkistä digitaalisuuden tasoa ja 

sitä, mitä ohjelmia yrityksillä on käytössä. Kyselyssä oli seitsemän kysymystä, joiden pe-

rusteella haluttiin saada selville, millä tavoin asiakas-, projekti- ja yritystietoja hallitaan ja 

hallinnoidaan yrityksissä. Haluttiin myös kartoittaa sitä, miten laaja-alaisesti yrityksissä 

on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä. 

Saatujen vastausten aineisto kerättiin työtä tehneen omalle kannettavalle tietokoneelle 

ainoastaan opinnäytetyön tekemisen ajaksi. Saadut tutkimustulokset luettiin useaan ot-

teeseen läpi ja verrattiin niitä toisiinsa. Vastaukset hävitettiin työn valmistumisen jälkeen 

asianmukaisesti. 
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5.3 Vastausten analysointi 

Tutkimustulosten kohderyhmään osui yrityksiä, joiden toimintatavat poikkeavat toisis-

taan hyvin voimakkaasti. Kyselyjen vastauksista sai selville sen, että toimintatapojen 

kirjo yritysten välillä on suurta. Osalla yrityksistä ei ole edelleenkään käytössä mitään 

toiminnanohjausjärjestelmää (kuva 10). Ne yritykset, joilla ei ole käytössä mitään toimin-

nanohjausjärjestelmää, sinnittelevät edelleen pelkällä kynällä, paperilla sekä puhelimen 

muistiolla ja kalenterilla. Projektien ohjaus tapahtuu paperisten muistiinpanojen sekä 

suunnitelmien avulla, vaikka mahdollisuudet tehostaa työskentelyä ja yrityksen tuotta-

vuutta ovat paremmat kuin koskaan aikaisemmin. 

 

Kuva 10. Haastatteluun vastanneiden yritysten toiminnanohjausjärjestelmän taso pro-
senteissa esitettynä. 

Kaikkien yritysten toimitusjohtajat eivät tienneet, mitä toiminnanohjausjärjestelmällä tar-

koitetaan. Tästä huolimatta yrityksessä saattoi olla käytössä jokin markkinoilla oleva toi-

minnanohjausjärjestelmä, vaikka työntekijät eivät tienneet heillä sellaista edes olevan. 

Vastauksissa mainittiin myös ohjelmia, jotka ovat enemmänkin pistekohdennettuja työ-

kaluja. Ne palvelevat yritystä vain kapealla sektorilla, mutta eivät ole toiminnanohjaus-

järjestelmiä. 

62 %

38 %

Löytyykö yritykseltä käytöstä jokin 
toiminnanohjausjärjestelmä?

Kyllä

Ei
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Lisäksi vastauksista verrattiin sitä, mikäli yrityksellä on käytössään jokin toiminnanoh-

jausjärjestelmä, osataanko sitä hyödyntää asianmukaisesti. Vastauksista selvitettin, 

oliko toiminnanohjausjärjestelmää käyttävillä yrityksillä se täysimittaisesti käytössä. 

Onko ohjelmasta siis todellisuudessa hyötyä sen mahdollistamalla tavalla vai omistaako 

yritys vain ohjelman, mutta ei kuitenkaan hyödynnä sen kaikkia potentiaaleja? Tehty ver-

tailu ei anna kuitenkaan kuvaa siitä, mitä toimintoja yritys on halunnut toiminnanohjaus-

järjestelmän heille tuovan. 

Vastanneista vain 23 % käyttää jo nyt toiminnanohjausta erittäin kokonaisvalaisesti ja 

asianmukaisella tavalla. Suurimmalla osalla käyttämisen tasossa olisi parannettavaa, tai 

yritys ei omista lainkaan koko järjestelmää (kuva 11). 

 

Kuva 11. Yritysten kyky hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmän potentiaalia toiminnan-
ohjauksessa. 
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Se, mitä ohjelmia yritykset käyttävät, aiheutti tuloksissa pienimuotoisen hajonnan (kuva 

12). Tämä selittyy osin sillä, että toiminnanohjausjärjestelmiä tarjoavia yrityksiä on mark-

kinoilla kymmeniä, vaikka rakennusalalle suunnattujen ohjelmien tarjonta ei olekaan niin 

suurta. Vertailussa ei ole otettu huomioon niitä, joilla ei ollut käytössä mitään toiminnan-

ohjausjärjestelmää. 

 

Kuva 12. Kyselyyn vastanneiden yritysten käyttämät ohjelmat prosenteissa esitettynä. 
Digitalisuuden merkitys liiketoiminnan kilpailukyvylle 

Kyselyllä haluttiin myös selvittää, mitä muutoksia digitaalisuus on tuonut yrityksen liike-

toiminnalle. 

Digitaalisuus on tuonut nopeutta ja varmuutta tarjouslaskentaan sekä yleisesti paranta-

nut töiden kokonaisvaltaista hallintaa. Tuntikirjaukset sekä työmaiden taloudellinen ja 

ajantasainen seuranta on parantunut. Mikäli yrityksellä on käytössä työmaille asennetta-

via erilaisia kosteus- tai värähtelyantureita, on niiden etäluettavuus, toimintavarmuus 

sekä mittausnopeus kasvanut. Etänä luettavat mittaustulokset nopeuttavat yrityksen toi-

mintaa, kun työmaalle ei tarvitse mennä pelkästään antureiden lukua varten. 

Edellä mainittujen nopeutta, tarkkuutta ja varmuutta lisäävien tekijöiden ansiosta tehdyt 

säästöt ovat olleet merkittäviä, kun vertailukohtana käytettiin aikaa ennen digitaalisia 

45 %

11 %
11 %

33 %

Mitä toiminnanohjausjärjestelmää 
yritykset käyttivät kyselyhetkellä, 

mikäli yrityksellä sellainen oli.
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Talosofta
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järjestelmiä. ”Ilman meidän järjestelmiämme ei liiketoiminta pyörisi näin hyvin.” (Toimi-

tusjohtaja 1, 2021.) 

Samalla kun yritysten liiketoiminnan ja työmaiden ohjaus, laskutus ja myyntitarjousten 

tekeminen ovat siirtyneet digitaaliseen aikaan, on havaittu asiakaskontaktien fyysinen 

väheneminen. Tämän on havaittu vaikeuttaneen sosiaalisten kontaktien kautta tapahtu-

vaa myyntiä ja muuta liiketoimintaa. 

Digitaalisuuden on havaittu nopeuttaneen dokumenttien ajantasaisuuden ylläpitämistä, 

mutta samalla ohjelmien on koettu olevan työläitä sekä stressiä lisääviä. Väärin käytet-

tynä lisätyötä tuottava ohjelma ei palvele yritystä oikein. Toiveissa on myös kohtuuhin-

tainen ohjelma korvaamaan nykyinen kallis järjestelmä. ”Mikäli hintavan kokonaisjärjes-

telmän korvaajaksi löytyy kustannustehokas vaihtoehto, niin sitä kaivataan.” (Toimitus-

johtaja 2, 2021.) 

Kysymyksillä kartoitettiin myös yritysten havaitsemia puutteita oman yrityksen tarpeisiin. 

Saatujen vastausten perusteella nyt yrityksillä käytössä olevissa sovelluksissa on lähes 

poikkeuksetta parannettavan varaa. Monessa vastauksessa oli toiveena mobiilisovelluk-

sien helpompi käytettävyys, jotta kentällä tehtävät merkinnät ja raportoinnit onnistuisivat 

entistä helpommin. Esimerkiksi kirvesmiehet käyttävät sovellusta työmaalla eikä kontto-

rilla, jolloin korostuu mobiilisovelluksen helppokäyttöisyys ja toimintavarmuus. 

Muutamassa vastauksessa toivottiin sovellusta, joka muuttaisi suomenkielisen puheen 

tekstimuotoon. Tämä puheen kirjoitukseksi muuttava työkalu helpottaisi etenkin siinä, 

että raporttien ja dokumentointien kirjoittamiseen ei kuluisi työmaalla niin paljoa aikaa. 

Asiakkaille annettavat tarkat työselitteet sekä raportit keräävät myös kiitosta. 
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Viimeisenä kysyttiin, onko yrityksen tavoitteena tehostaa liiketoimintaa ja työskentelyä 

digitaalisuuden avulla tulevan vuoden sisällä (kuva 13). 

 

Kuva 13. Yritysten aikomus tehostaa työskentelyä digitaalisuutta apuna käyttäen. 

Kyselyyn vastanneista yli puolet kokivat tarpeen yrityksen toiminnan tehostamiseen di-

gitaalisuuden avulla. Kysely ei kuitenkaan ota kantaa siihen, millä tavoin yritykset halua-

vat kehittyä ja mitä yritys tarvitsee, jotta tämä kehitysaskel voidaan ottaa. 
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6 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN TOIMINNOT  

Toimiakseen rakennusalan työvälineenä, tulisi toiminnanohjausjärjestelmän helpottaa 

yrityksen arkisia toimia, mutta tarvittaessa myös taipua erikoisempiin tarpeisiin. Pelkkä 

linkki RT-korttien tietokantaan pääsy ei riitä yritykselle, vaan tarvitaan useampia integ-

raatioita, avoimia rajapintoja, hallinta- ja raporttimalleja sekä yrityksen omia tärkeitä työ-

kaluja ja toimintoja, jotta hyöty olisi maksimaalinen. 

6.1 Valmiit tarkastus- ja raporttipohjat 

Rakentamista määräävät monet lait, määräykset sekä säädökset. Kuntien rakennusval-

vonta huolehtii rakentamisen lupien asianmukaisuudesta sekä rakennustyön aikaisesta 

valvonnasta. Vastaavan työnjohtajan velvollisuus on huolehtia, että rakennushanke to-

teutetaan rakennusteknisesti oikein. Työnjohtajan tulee puolestaan huolehtia rakennus-

hankkeen luvanmukaisuudesta sekä siitä, että ilmoitukset tehdään ajoissa ja katselmuk-

set tilataan ajallaan. Kaikki nämä vaativat erilaisten tarkastusten, raporttien tai dokumen-

tointien tekemistä, joten olisi kustannustehokasta, että näille olisi valmiit pohjat ole-

massa. Lisäksi rakennustyömaiden olisi hyvä lisätä valmiit raporttipohjat mm. kosteu-

denhallintaan, itseluovutuksen, vaaratilanteisiin, TR-mittauksen ja muihin käytettäviin 

dokumentointipohjiin. 

6.2 Raportointi ja dokumentointi 

Rakennushankkeessa on mukana projektin laajuuden mukaan jopa satoja tekijöitä. Pro-

jektit koostuvat eri toimijoiden suoritteista ja heidän toimittamistaan materiaaleista. Ra-

kennustyömailla tehtävä raportointi ja työvaiheiden dokumentointi mobiililaitteilla on ny-

kypäivää. Laki vaatii tiettyjä dokumentointeja, mutta myös vapaaehtoinen dokumentointi 

on enemmän kuin suotavaa. Erilaisten dokumenttien ja raporttien merkitys vain korostuu, 

kun ajatellaan projektin läpinäkyvyyttä ja mahdollisia epäselvyyksiä. (Rakentaja 2021.) 

Edelleen kuitenkin osa asioista dokumentoidaan perinteisesti papereihin, mikä lisää työn 

määrää. Yrityksellä olisi tässä kohtaa hyvä olla yksi yhteinen sovellus kirjausjärjestelmiä 

varten sekä yhteinen tapa tehdä raportit. Tämän sovelluksen ja yhteisten toimintatapojen 

avulla raportti pystytään tallentamaan yhdellä kertaa niin, ettei samaa asiaa tarvitse 
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kirjoittaa useaan kertaan. Dokumentit tallennetaan sovelluksen kautta pilvipalvelimeen, 

josta tehdään varmuuskopiot sovituin aikavälein. Näin raportit sekä dokumentit säilyvät 

tallessa ja säästytään dokumenttien katoamiselta sekä turhalta paperikansioiden ja -pi-

nojen säilyttämiseltä. (Lindgren 2021.) 

Valitettavan usein työmailla tulee epäselvyyksiä asioista tai tavoista suorittaa jokin työ-

vaihe. Tämä saattaa johtua useastakin eri syystä. Urakoitsijoiden erilaisista toimintata-

voista, johdon huonosta organisoinnista tai vain huonosta aikataulutuksesta. Välillä riita-

tilanteet kärjistyvät ja ratkaisua kiistaan haetaan oikeusteitse. Ihmismuisti on lyhyt ja 

suullinen muistijälki on hyvin subjektiivinen, eli tekijänsä näköinen, eikä se ole riitatilan-

teissa kovin vahva todiste. Tärkeää on, että riitatilanteeseen johtanut työvaihe on tarkoin 

raportoitu ja dokumentoitu. Muistiinpanot, pöytäkirjat, valokuvat ja kaikki muut dokumen-

tit ja asiakirjat ovat objektiivisia muistijälkiä siitä, mistä asioista on sovittu ja mitä on tehty. 

(Rakentaja 2021.) 

Vuori (2010) listaa 125 eri syytä siitä, miksi dokumentointi on tärkeätä. Listassa on mai-

nittu, että dokumenttien on oltava selkeitä ja asianmukaisia, jotta niistä on hyötyä tarvit-

taessa myöhemmin. Dokumentointi on tärkeätä myös siksi, että YSE98:n 29. §:n mu-

kaan, valmistuneen työkohteen takuuaika on kaksi vuotta, ellei muuta ole sovittu. Tämän 

takuuajan lisäksi projekteissa saattaa olla sopimuksesta riippuen urakoitsijan vastuu-

aika, joka alkaa vasta edellä mainitun takuuajan jälkeen. Vastuuaikasopimuksia käyte-

tään usein etenkin uudisrakentamisen puolella. Vastuuajan pituus saattaa olla jopa kym-

menen vuotta. Vastuuaikana urakoitsija on vastuussa tekemistään törkeistä virheistä. 

Näin ollen, perättömien syytösten kumoaminen riitatilanteissa saattaa olla hankalaa il-

man työaikana tehtyä dokumentointia. (RT 16-10660, 1998, 8–9.) 

Rakennushankkeen eri vaiheissa raporttien ja erilaisten dokumentointien tekemiseen ku-

luu iso työmäärä. Käytetty tuntimäärä hyvin tehtyjen raporttien tekemiseen saattaa kui-

tenkin olla jopa miljoonien eurojen arvoinen, mikäli riitatilanteeseen päädytään eri toimi-

joiden välillä. Työnjohtajille tehdyn ajankäyttötutkimuksen mukaan jo vuonna 2011 ra-

kennustyömaiden vastaava työnjohtaja käytti keskimäärin joka työpäivä kaksi tuntia 22 

minuuttia ja työnjohtaja puolestaan yhden tunnin ja 21 minuuttia erilaisten raporttien ja 

dokumenttien tekemiseen (Marjasalo 2011, 51). On siis äärimmäisen tärkeää, ettei tätä 

työtä jouduta tekemään kahteen kertaan kopioitaessa aiemmin tehtyjä muistiinpanoja 

raportteihin. 
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6.3 Kosteudenhallinta 

Kosteudenhallinnan huomioiminen on erittäin tärkeää jo rakennuksen suunnitteluvai-

heessa. Sen tärkeyttä ei voi aliarvoida myöskään itse rakennusvaiheessa, eikä raken-

nuksen käyttöaikana. Hallitsematon kosteus saattaa aiheuttaa nopeasti rakennukselle 

vakavia vaurioita. Hallitsemattoman kosteuden aikaan saamat vauriot rakennusmateri-

aaleille ja rakenteille voivat koitua kalliiksi. Lisäksi mahdolliset terveyshaitat, joita hallit-

sematon kosteus saattaa saada aikaan rakennuksen käyttäjille, voivat aiheuttaa jopa 

loppuelämän kestäviä haittavaikutuksia. Myös korjausrakentamisessa on kosteuden ja 

kosteusvaurioiden hallinta olennaista. Tärkeimpänä tehtävänä on kosteusvaurioiden syi-

den selvittäminen sekä ennalta ehkäisy, ettei vaurioita pääse syntymään. (Rafnet-ryhmä 

2004.) 

Rakennuksen toteuttamisvaiheessa kosteuden hallitseminen on tärkeää. Hallitsematon 

liika kosteus on ongelma ja se saattaa aiheuttaa vakavia vauroita rakennukselle. Tämän 

ongelman minimoimiseen on kehitetty erilaisia tapoja. Yksi todistetusti toimiva on kuiva-

ketju10. ”Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vä-

hennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan.” (Kuivaketju10 

2018.) 

6.4 TR-mittaukset 

TR-mittaus on talonrakennustyömaan työturvallisuuden tason auditointi- ja havaintome-

netelmä. Tukkimiehen kirjanpidolla viikoittain tehtävä TR-mittaus on tärkeä ohje ja mittari 

työmaiden työturvallisuudelle. Sen avulla saadaan selville työmaan työturvallisuuden 

taso, eli TR-mittauksen tulos. Tulos on välittömästi tehdyn mittauksen jälkeen lasketta-

vissa (taulukko 2). Tulos ilmoitetaan selkeänä indeksilukuna, kun koko työmaa on huo-

lellisesti havainnoitu ja valmiiseen mittaustasopöytäkirjaan on tehty merkinnät. Merkinnät 

tehdään ennalta määrättyjen kysymysten kohdalle aina havainnon jälkeen. Havaintokoh-

tia lomakkeessa on kuusi. Jokainen kohta käsittelee keskeistä, työturvallisuuden näkö-

kulmasta tapaturmiin vaikuttavaa tekijää. Mittauksen huolellinen tekeminen ja valvonta 

parantavat oleellisesti työmaaturvallisuutta. (Ratu 6030, 2017, 126.) 
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Taulukko 2. TR-mittauksen pöytäkirja ja suoritetun mittauksen jälkeen tehtävä laskutoi-
mitus (Työterveyslaitos 2021). 

 

6.5 Työvälineiden seuranta 

Valitettavan usein työmaalla kuluu merkittävän paljon tehokasta työaikaa työvälineiden 

etsimiseen. Onneksi erilaisten paikannusjärjestelmien hinta on laskenut ja niiden fyysi-

nen koko on pienentynyt. Näillä paikantimilla voidaan varustaa työmaan yhteiset ja työn-

antajan tarjoamat työvälineet. Näin vältytään työvälineiden turhilta katoamisilta, eikä ar-

vokasta työaikaa kulu niiden etsimiseen. Paikannussensorit ovat yllättävän tarkkoja sekä 

luotettavia. Niiden avulla myös uudet työntekijät tai alihankkijat löytävät tarvittavat työvä-

lineet ripeästi. Myös mahdollisten ikävien varkaustapauksien sattuessa, laitteen löytämi-

nen helpottuu, sillä paikantimien akkujen kesto voi parhaimmillaan olla jopa seitsemän 

vuotta. Näissä tapauksissa laite ilmoittaa sijaintinsa kaksi kertaa päivässä. Paikannus-

tieto saadaan suoraan älypuhelimeen asennettavan sovelluksen kautta. (GSGroup Fin-

land 2021.) Koneiden käyttötuntien seuranta onnistuu paremmin, jolloin koneiden käyttö 

on helppo veloittaa asiakkaalta. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn aikana tehty kysely on vahvistanut oletuksen siitä, että rakennusalan pk-yritysten 

digitalisaation kehitys on hidasta. Osa rakennusyrityksistä käsittää digitalisaation sekä 

toiminnanohjausjärjestelmän suppeasti. Keskusteluiden ja kyselyn pohjalta nousi esiin 

epätietoisuus, joka vaikuttaa yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan. Yksin-

kertaisesti ei tiedetä, miten järjestelmä voisi toimia ja kuinka paljon sillä saataisiin ajallista 

tai rahallista hyötyä. 

Toiminnanohjauksen käyttöönotto ei myöskään aina ole helppo projekti, ja se tulisikin 

aina suorittaa asiantuntevan ammattilaisen avustuksella. Ohjelman tulee olla oikein rää-

tälöity sekä perustettu, jotta se vastaa yrityksen tarpeisiin ja on helppokäyttöinen. Tätä 

helpottaa asiakkaan sekä asiantuntijan välisen vuorovaikutuksen ja tiedonvaihdon lisää-

minen. 

Suoritetun kyselyn perusteella havaittiin, että yksi suurimmista syistä toiminnnanohjaus-

järjestelmän hankintaan on ylimääräisen, omia resursseja kuluttavan työn vähentämi-

nen. Tämän lisäksi yrityksestä haluttiin helpommin hallittava. Yrityksellä oleva tieto työ-

tehtävistä, asiakkaista ja esimerkiksi myyntikaupoista muodostaa tärkeän osan yritystoi-

minnasta. Näitä kaikkia tulisi voida kontrolloida organisoidusti. Projektien kokonaisvaltai-

nen ymmärtäminen auttaa asian hallittavuutta. 

Vertailussa olleista toiminnanohjausjärjestelmistä löytyi selkeitä toiminnallisia, käytettä-

vyydellisiä ja sisällöllisiä eroja. Ohjelmistojen sisällöt ja hinnat vaihtelevat suuresti asia-

kastarpeiden mukaan. Ohjelmistojen yhtenä suurena ongelmana on kuitenkin se, että 

kaikki järjestelmät eivät vieläkään tue mobiililaitteella tehtäviä töitä. Työmaalla tehtävien 

merkintöjen helppo merkitseminen mobiilisovelluksella tulee ehdottomasti ottaa huomi-

oon, kun suunnitellaan käytännössä toimivaa järjestelmää. Tämä asia tuli vahvasti ilmi 

kyselyissä. Toimiva mobiililaite ja sovellus voisi korvata manuaaliset kirjaukset työmailla, 

helpottaa työntekijöiden tuntikirjauksia ja muita lukuisia toimintoja. Sovellukseen tulee 

saada myös riittävän kattava käyttökoulutus, jotta sitä pystytään hyödyntämään par-

haalla mahdollisella tavalla. 

Isona haasteena työnohjausjärjestelmien tuomisessa yrityksille on niiden käyttöönotta-

minen onnistuneesti. Muutosprosessin aloittaminen tuo haasteita niin yrityksen sisällä 

kuin järjestelmää toimittavalle taholle. Vanhojen, pitkään käytössä olleiden 
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toimintatapojen muuttaminen digitalisaation edetessä ja niiden muuttaminen vastaa-

maan nykypäivän haasteita on aikaavievää ja vaatii hyvää yhteistyötä. Osalla yrityksistä 

on halua kehittää yrityksen toimintaa monessakin suhteessa ja yksi niistä on digitalisaa-

tion lisääminen. Mahdollisuudet sen saralla ovat laajat ja siksi tarvitaankin asiantunti-

jayrityksiä, jotka tuntevat digitaaliset työkalut, järjestelmät ja niiden tuomat hyödyt.  

7.1 Opinnäytetyön onnistumisen arviointi 

Työn alkuvaiheilla heräsi epäily siitä, tavoittaako sähköpostitse lähetetty kysely vastaa-

jan ollenkaan, vai päätyykö se suoraan roskapostiin. Tämä epäily kävi myös toteen, eikä 

ensimmäisen viikon aikana tullut kuin kaksi vastausta. Muistutusviestien ja lisäsoittojen 

jälkeen vastausten määräksi saatiin 11.  

Saatujen vastausten määrää olisi mahdollisesti saatu lisättyä, mikäli puheluita tai kyse-

lyjä olisi suoritettu useammalle työnjohtajalle tai kirvesmiehelle. Jälkikäteen ajateltuna, 

järkevää olisi ollut saada vastauksia myös niiltä henkilöiltä, joilla on oikeasti käytännön 

kokemusta heidän käyttämästään sovelluksesta. Kirvesmiehiltä ja työnjohtajilta olisi var-

masti saatu tarpeellisia havaintoja siihen, mitä he kaipaavat sovellukselta ja mikä ohjel-

massa on hyvää.  

Omat tavoitteeni opinnäytetyöhön liittyen olivat saada aikaa sellainen työ, mistä olisi 

mahdollisimman paljon hyötyä toimeksiantajalle, sekä olisi myös hyödyllinen muille ai-

heesta kiinnostuneille. Molemmat omista tavoitteistani täyttyivät ainakin suurimmaksi 

osin. Parannettavia kohtia löytyy, mutta työn tarkoitus ei ollutkaan saada valmista ohjetta 

siitä, miten rakennusalan yrityksille voidaan luoda toimia toiminnanohjausjärjestelmä. 

Työtä tehdessä sain selvitettyä erilaisia käsitteitä rakennusalasta, sekä vastattua kysy-

myksiin, joita toimeksiantajalla oli. Tätä työtä tehdessä, pääsin käyttämään omia taitojani 

ainakin joissakin määrin asiakaspalvelussa ja tiedonhankinnassa. Näissä apuna oli var-

masti aiemmin kokemuksen kautta opittu asiakaspalvelu ja ongelmien ratkaisuhakuinen 

työskentelytapa. Lisäksi opin kyseisestä aiheesta valtavan paljon lisää. Digitaalinen 

maailma on kiehtonut minua lähes aina, mutta rakennusalan digitaalisuus ja sen hyö-

dyntäminen alalla ovat olleet lähes täysin vierasta. 
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7.2 Työn hyödynnettävyys tulevaisuudessa ja jatkoehdotukset 

Tämä työ rajattiin käsittelemään ainoastaan rakennusalan saneerauspalveluja tuottavia 

pk-yrityksiä. Työssä ei selvitetty lainkaan isompien rakennusyritysten, uudisrakentami-

sen tai takuukorjausten toimialueita. Työssä ei myöskään selvitetty lainkaan sitä, ovatko 

yritykset saaneet kasvatettua tulostaan toiminnanohjausjärjestelmien avulla. Tätä opin-

näytetyötä voisi jatkaa keskittyen vain näihin osa-alueisiin. Jatkotyö olisi kannattava pel-

kästään jo siksi, että voitaisiin saada selville kokonaiskuva markkina-alueen yritysten toi-

minnanohjauksien käyttötasosta. 

Tämän opinnäytetyön tulokset perustuivat työn aikana tehdyn kyselyn avulla saatuihin 

vastauksiin. Vastausten perusteella saatiin selville Varsinais-Suomen alueen rakennus-

alan pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmien käyttötasoa. Järjestelmien alhaisen käyt-

tötason takia tämä työ antaa toimeksiantajalle varmuuden siihen, että heidän kannattaa 

jatkaa omaa kehityssuunnitelmaansa. 

Tämä opinnäytetyö selventää rakennusalan yrityksille, mitä hyötyä on digitalisaatiosta ja 

mitä mahdollisuuksia toiminnanohjausjärjestelmät voivat tarjota. Työ voi toimia toimin-

nanohjausjärjestelmän hankintaa suunnitelevalle yritykselle suuntaa antavana ohjeena, 

mutta yrityksessä tulee kuitenkin itse punnita ohjauksen tarve. Tämän lisäksi yrityksessä 

tulee hahmottaa se, mitä ominaisuuksia tarvitaan omalta ohjelmistolta, jotta ohjelma pal-

velisi yrityksen tarpeitaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Seuraavassa vaiheessa toimeksiantaja voisi luoda pilottiversion rakennusalalle toimin-

nanohjausjärjestelmästä, jossa on otettu huomioon tämän opinnäytetyön aikana tehtyjä 

huomioita. Tälle pilottihankkeelle tulisi hankkia todellisia koekäyttäjiä, joiden kanssa voisi 

suorittaa moderoituja sekä moderoimattomia käyttäjätestejä. Lisäksi toimeksiantaja voisi 

harkita ohjelmiston suoraa markkinointia kohdennetusti rakennusalan saneerauspaleve-

luja tuottaville pk-yrityksille.  
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Kysely yrityksenne digitalisaatiosta 

KYSELY YRITYKSENNE 
DIGITALISAATIOSTA 

 

Kysely toteutetaan yhdessä Turun AMK:n sekä EM Systems Oy:n kanssa. Keräämme tämän ky-

selyn avulla taustatietoa Tekniikan rakennusinsinöörin opinnäytetyöhön ja antamasi vastaukset 

ovat luottamuksellisia ja käsitellään anonyymisti eikä niitä tulla julkaisemaan ulkopuolisille. 

Vastaaminen on täysin vapaaehtoista eikä se velvoita teitä mihinkään. 

Kyselyn vastaaminen vie korkeintaan 15min ja voitte täyttää sen käsin tai tietokoneella. 

Vastaukset tuhotaan asianmukaisesti opinnäytetyön valmistuttua. 

 

Maailma on ollut jo viimeiset kaksi vuosikymmentä melkoisessa digitaalisessa murroksessa. 

Rakennusala on pikkuhiljaa alkanut myös digitalisoitumaan ja viimeisten vuosien aikana se on 

ottanut suuria harppauksia eteenpäin. 

Nyt haluaisimmekin saada selville Teidän yrityksenne digitaalisuuden tason. 

 

Vastaa alla oleviin kysymyksiin Teidän edustamanne yrityksen näkökulmasta mahdollisimman 

tarkasti. 

 

1. Yrityksen nimi ja toimiala (pääasiallinen toimenkuva) 
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2. Kysymyksiin vastaavan henkilön toimenkuva yrityksessä 

 

 

 

 

 

 

3. Vastaa alapuolella oleviin kohtiin: Mitä digitaalisia ohjelmia käytätte 

yrityksessänne tällä hetkellä ja palveleeko tämä ohjelma Teitä mie-

lestänne hyvin? Mikäli teillä ei ole ohjelmistoa, miten kyseinen toi-

minta Teillä suoritetaan. 

 

 

Asiakkaiden/toimittajien yhteystiedot (kynä/paperi, Excel, jokin muu 

ohjelmisto; mikä?)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakkuudenhallinta (CRM=Customer Relationship Management)  

 

 

 

 

Myyntitarjoukset / tilaus 

 

 

 

 

Ostotarjous / tilaus 

 

 

 

 

Laskutus  
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Projektinhallinta (töiden jako / aikataulutus / töiden seuranta) 

 

 

 

 

Kustannuslaskenta (materiaalit, työt) 

 

 

 

 

Dokumentointi ja niiden hallinta 

 

 

 

 

 

Mitä mielestänne käyttämistänne ohjelmista puuttuu tai kaipaatteko 

niihin jotakin lisää? Mainitse 3-4 kohtaa mikäli mahdollista. (Saa mai-

nita myös useamman) 

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

 

4. Mikä on ollut digitalisoitumisen merkitys liiketoiminnalle ja kilpailu-
kyvylle? 
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5. Mitä muita ohjelmia käytätte työssänne? (esim. materiaalilasken-

nassa. mainitse ohjelma ja käyttötarkoitus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Onko teillä tarkoitus tehostaa työskentelyänne digitalisaation avulla 

tulevan vuoden sisällä? 
 
Kyllä     ▢  Ei     ▢ 
 
 
 
 
 
 
 
Pyydän vastauksia 10.03.2021 mennessä. 
 
Vastaukset voitte lähettää takaisin osoitteeseen: 
jarkko.rinne@edu.turkuamk.fi 
 
Voit olla myös yhteydessä puhelimitse 0400 708 XXX 
 
Kiitos kun olet mukana auttamassa rakennusalaa digitalisoitumaan! 


