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1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT 

 

1.1. Tehtävä ja tausta 

 

Opinnäytetyö käsittelee EVRY Jydacom Oy:n ohjelmistoja ja niiden soveltuvuutta am-

mattikorkeakoulujen rakennustekniikan opintoihin. Työn tilaaja oli EVRY Jydacom Oy 

ja tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin ohjelmistot soveltuisivat rakennustekniikan 

koulutukseen työkaluiksi. Lisäksi työssä selvitetään kuinka suuri painoarvo työmarkki-

noilla nähdään sillä, että opiskelijalla on osaamista kyseisistä ohjelmistoista. Opinnäy-

tetyössä tehdään markkinointitutkimus EVRY Jydacom Oy:lle. Tutkimus suoritetaan 

tekemällä kyselytutkimus Webropol-ohjelmalla ja analysoimalla sitä määrällisen ana-

lyysin keinoin.  

Nykyisin rakennusinsinööriksi valmistuneella opiskelijalla on kokemusta ja osaamista 

rakenne- ja rakennussuunnittelun ohjelmista, kun hän siirtyy työelämään ja hakee 

työpaikkaa. Näiden ohjelmistojen osaamisesta ei ole niin paljon hyötyä niille opiskeli-

joille, jotka eivät suuntaudu rakennesuunnittelutehtäviin. Nykyisin työmailla on käy-

tössä monia työmaan hallintaa, seurantaa, valvontaa ja laskutusta tukevia ohjelmis-

toja. Lisäksi tärkeä taito, jota rakennusinsinöörit tarvitsevat työelämässä, on urakan-

laskenta, joka nykyisin suoritetaan tietokoneohjelmilla.  

Tuotanto- ja työmaapuolelle suunnattujen ohjelmistojen hallinta parantaisi vasta val-

mistuneen opiskelijan valmiuksia työelämään, koska silloin niin moni asia ei tulisi täy-

sin uutena, ja uuden oppimiseen ei menisi niin paljon aikaa. Tuotannonhallinnan 

kursseilla olisi hyvä harjoitella käsin tehtäviä asioita myös tietokoneohjelmilla. 
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1.2. Tavoite 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka EVRY Jydacom Oy:n ohjelmistot sovel-

tuisivat opetuksen tueksi rakennusinsinööri- ja rakennusmestarikoulutuksessa. Li-

säksi selvitettiin myös, kuinka rakennusliikkeet, joissa ohjelmistot ovat käytössä, nä-

kevät ohjelmistojen osaamisen hyödyn vastavalmistuneella opiskelijalla.  

Toimeksiantajan tavoitteena oli, että EVRY Jydacom Oy:n ohjelmistot saataisiin työ-

kaluiksi ammattikorkeakoulujen opetukseen ja sitä kautta tulevien insinöörien ja 

mestarien osaamisalueeseen. Tällöin opiskelijoilla olisi paremmat valmiudet työelä-

mään, jossa erilaisia ohjelmistoja käytetään. Lisäksi, mikäli opiskelija työllistyy yrityk-

seen jossa ei ole vielä ohjelmistoja käytössä, tai nykyinen ohjelmisto on puutteelli-

nen, olisi luontevaa ottaa yrityksessä EVRY Jydacom Oy:n ohjelmistot käyttöön. Oh-

jelmistojen avulla yritysten toimintaa pystyttäisiin tehostamaan.  

1.3. Toimeksiantaja 

 

Toimeksiantajanani toimii EVRY Jydacom Oy. EVRY Jydacom Oy on rakennusalan toi-

minnanohjausjärjestelmien johtava toimittaja Suomessa. Yrityksellä on yli 30 vuoden 

kokemus ohjelmistojen tuottajana sekä vahva ja monipuolinen rakennustoimialan 

osaaminen. Asiakkaita ovat pääasiassa rakennusalan urakoitsijat ja toteuttajaorgani-

saatiot. (EVRY Jydacom Oy n.d.) 

Jydacom on osa EVRY konsernia, joka on Pohjoismaiden johtava IT-toimija. Yrityksen 

omistaa globaali pääomasijoittaja Apax Partners. Konsernilla on kaikkiaan noin 10000 

työntekijää, joista Suomessa on lähes 100. EVRY on tulosta SYSteamin, EDB:N ja Er-

goGroupin yhteenliittymisestä. EVRY:ssä yhdistyvät johtavan pohjoismaisen IT-yrityk-

sen resurssit ja asiantuntijaosaaminen sekä paikallinen tietämys ja joustavuus. Yritys 

tarjoaa kokonaispalvelua käyttöönotosta ylläpito- ja tukipalveluihin. Kaikki yrityksen 

palvelut toimivat pilvipalveluna. Toimipisteitä yrityksellä on kaksi. Yksi on Jyväsky-

lässä ja toinen Vantaalla. (EVRY Jydacom Oy n.d.) 
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2. EVRY JYDACOM OY:N OHJELMISTOT 

 

2.1. JD-Tarjouslaskenta 

 

Tarjouslaskentaohjelmalla urakoitsijat voivat laskea rakennusurakalle tarkan hinnan. 

Ohjelmassa lasketaan hinta yksiköiden perusteella, jotka pohjautuvat materiaalien ja 

työtuntien määrään, ja hintaan jonka urakoitsija voi itse määrittää. (JD-Tarjouslas-

kenta n.d.) 

Ohjelman tietokantapohjaisuus mahdollistaa mm. usean laskijan yhtäaikaisen hin-

noittelun samassa hankkeessa ja integraation EVRY Jydacom Oy:n muihin tuotteisiin. 

Ohjelmaan voidaan antaa käyttäjäkohtaisia käyttöoikeuksia eri toimintoihin ja hank-

keisiin. (JD-Tarjouslaskenta n.d.) 

Tarjouslaskenta voidaan suorittaa suorite- ja panospohjaisesti sekä tuoterakenneta-

solla. Ohjelma vastaanottaa tietomallilta tulevaa tuoterakennepohjaista määrätietoa, 

ja tietomallin tuoterakenteet voidaan linkittää oman kirjaston tuoterakenteisiin. Las-

kennan tarkkuus voidaan päättää tapauskohtaisesti. (JD-Tarjouslaskenta n.d.) 

Ohjelmassa on sijaintipaikkatarkastelu, jolla hanke voidaan jakaa sijaintipaikkoihin. 

Sijaintipaikat voivat olla monitasoisia ja hierarkkisia. Tietoa voidaan hyödyntää mm. 

hankinnoissa, aikataulutuksessa, työnsuunnittelussa ja tarjouksen laadinnassa. Ohjel-

massa on myös käyttäjän muokattavissa olevat tarkistustyökalut niin hanke-, suorite- 

kuin panostasolla. Ohjelmassa on suodatus- ja joukkomuokkausominaisuudet. Hyö-

tynä saavutetaan laskennan nopeutuminen ja varmuuden lisääntyminen. (JD-Tarjous-

laskenta n.d.) 
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2.2. JD-Tuotannonhallinta 

 

JD-Tuotannonhallinta on käytännönläheinen työkalu hankkeiden monipuoliseen ja 

tarkkaan hallintaan. Kaikki tieto on nopeasti ja havainnollisesti käytettävissä. JD-Tuo-

tannonhallinta kokoaa kaiken hanketiedon muotoon, joka tukee hankkeiden hallintaa 

parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjelman avulla voi seurata meneillään olevien hank-

keiden yleistilannetta. Haluttua hanketta voidaan tarkastella litteratasolla, kustan-

nuslajitasolla ja jopa tapahtumatasolla. Kullekin litteralle kohdistuneita kustannuksia 

on mahdollisuus tarkastella lasku laskulta. Laskun kuvaa voi tarkastella, mikäli lasku 

on tallennettu järjestelmään sähköisessä muodossa. (JD-Tuotannonhallinta n.d.) 

Litterakohtainen ennuste ja ohjelmaan kuuluva kuukausiennuste antavat tietoa työ-

maan tulevasta tilanteesta. Automaattisen sosiaalikulukäsittelyn ansiosta työmaan 

kokonaistilanne on aina ajan tasalla eikä vaaraa sosiaalikulujen unohtamisesta ole. 

Ohjelma tallentaa jokaisen ennustetapahtuman, ja haluttaessa ne voidaan luokitella 

ja tulostaa listaukseksi. Etäkäyttöratkaisuilla työmaat voidaan yhdistää reaaliaikai-

seen tuotannonhallintaan. (JD-Tuotannonhallinta n.d.)  

  

2.3. JD-Talous 

 

2.3.1.  JD-eLasku 

JD-eLasku on sähköisen osto- ja myyntilaskujen käsittelyn kokonaisratkaisu rakennus-

alan yrityksille. Ohjelmalla varmistetaan myös lakisääteinen sähköinen arkistointi. 

Ratkaisu sisältää vaihtoehtoja, joista voidaan joustavasti valita haluttu kokonaisuus. 

Se käyttää suomalaisten pankkien määrittelemää Finvoice-verkkolaskun esitystapaa. 

Laskunvälittäjänä voivat toimia verkkolaskuoperaattorit sekä pankit. (JD-eLasku n.d.) 
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Sähköisen ostolaskun yleiset tiedot ja kuva siirretään ilman manuaalista tallennusvai-

hetta JD-Ostoreskontraan. Laskun kierrolla laskun tarkastuksen ja litteroinnin voivat 

tehdä työmaasta vastaavat henkilöt. Laskun voi tarkastaa useampikin henkilö ajasta 

ja paikasta riippumatta. Järjestelmä on myös mahdollista liittää ulkopuolisiin laskun-

kiertojärjestelmiin. Sähköinen myyntilasku on osa parempaa asiakaspalvelua. Laskun 

vastaanottajan tarvitsee vain ilmoittaa valmiutensa sähköisiin laskuihin. Edelleen on 

mahdollista tuottaa osalle asiakkaista paperilaskuja. (JD-eLasku n.d.) 

 

2.3.2.  JD-Ostoreskontra 

JD-Ostoreskontra-ohjelmalla hallitaan maksatuksen ja ostolaskujen käsittelyn lisäksi 

käteisostot, sisäinen laskutus ja maksujen seuranta. Ostoreskontraan voidaan tallen-

taa toimittajien ennakkoperintärekisteriotteiden voimassaoloaika, jolloin ohjelma 

huomauttaa niiden vanhentumisesta. Ohjelma huomioi maksu- sekä suoriteperus-

teisten laskujen alv-käsittelyn. Alv-laskelma voidaan tulostaa ohjelmasta. (JD-Osto-

reskontra n.d.) 

Ohjelma on mahdollista yhdistää pankkiohjelmiin. Tiedot saadaan vietyä kirjanpitoon 

yhtenä kirjauksena esimerkiksi kuukausittain. JD-Ostoreskontraa voidaan hyödyntää 

joko itsenäisenä moduulina tai osana kokonaisuutta. Kokonaisjärjestelmässä ohjelma 

on kiinteässä yhteydessä JD-Kustannusseurantaan, JD-Kirjanpitoon ja JD-Raporttiar-

kistoon. Sopimushankintalaskut saadaan laskun pohjaksi JD-Sopimushankinta-ohjel-

masta. (JD-Ostoreskontra n.d.) 

2.3.3.  JD-Myyntireskontra 

JD-Myyntireskontra on ohjelma, jolla laskutetaan, valvotaan suoritusten saamista ja 

varmistetaan nopea rahan kierto. Ohjelma sisältää laskutuksen, reskontran, alv-. 

maksukehotus-, korkolasku-, lähete- ja käteismyyntitoiminnot. Ohjelma ottaa huomi-

oon maksuperusteisten ja suoriteperusteisten laskujen käsittelyn. Viitesuoritukset 

voidaan hakea pankkiohjelmasta. Laskutusta varten voidaan tehdä hinnastoja, joista 
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tuotteen a-hinta voidaan hakea laskulle. Tiedot saadaan vietyä kirjanpitoon yhtenä 

kirjauksena esimerkiksi kuukausittain. (JD-Myyntireskontra n.d.) 

JD-Myyntireskontraa voidaan hyödyntää joko itsenäisenä moduulina tai osana koko-

naisuutta. Kokonaisjärjestelmässä ohjelma hyödyntää muiden JD-Ohjelmien tietoja, 

esimerkiksi tilikarttaa sekä työmaa- ja litteraluetteloita. Maksuerälaskuja laskutetta-

essa laskutustiedot saadaan suoraan laskun pohjaksi JD-Maksuerätaulukot-ohjel-

masta. (JD-Myyntireskontra n.d.) 

 

2.3.4.  JD-Palkanlaskenta 

Rakennusalalle suunniteltu Palkanlaskenta hyödyntää rakennusalan työehtosopimuk-

sia, talorakennus-, maarakennus-, kuljetus-, viherrakennus-, lattian päällystys-, maa-

laus-, vedeneristys- ja metallialat(pois lukien parake) palkkalajeissa, lomapalkkalas-

kennassa, palkkakorteissa ja tilastoissa. (JD-Palkanlaskenta n.d.) 

Toimialan erityispiirteet on huomioitu mm. työurakoiden laskennassa, laskutyö- ja 

konetyöseurannassa sekä laskennallisten sosiaalikulujen laskennassa. Ohjelma laskee 

haluttaessa automaattisesti työajan lyhennysrahan, lomapalkan, keskituntiansiot, 

ulosotot ja palkankorotukset. Tietojen siirto viranomaisille (mm. TyEL, verottaja ja lii-

tot) voidaan tehdä sähköisesti. Tilinauhat voidaan toimittaa palkansaajille myös eKir-

jeenä. JD-Palkanlaskentaa voidaan hyödyntää joko itsenäisenä moduulina tai osana 

kokonaisuutta. Tapahtumia voidaan siirtää työmailta Tuntikirjaus-toiminnolla. (JD-

Palkanlaskenta n.d.) 
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2.4. JD-Työmaa 

 

2.4.1.  Tuntiseuranta 

JD-Tuntiseuranta on ohjelma, jolla käyttäjä voi itse syöttää työaikatapahtumat järjes-

telmään tai vastaavasti työnjohtaja voi kirjata osan tai kaikki tapahtumat. Tapahtu-

mia voi syöttää ohjelmaan päivittäin, usealle päivälle kerralla tai viikkonäkymässä. 

(Tuntiseuranta n.d.) 

Työaikatapahtumat kirjataan valitsemalla työmaa, littera ja tapahtuman laji sekä 

muut valitut tiedot. Ohjelma sisältää hyväksymismenettelyn sekä erillisen työmaa-

vastuuseen perustuvan työnjohtajan hyväksynnän. Tehdyt toimenpiteet tallennetaan 

lokiin. Kirjaukset voidaan lukea JD-Palkanlaskennan tapahtumiksi ja ne voidaan las-

kuttaa JD-Myyntireskontraan saatavalla Edelleenlaskutus-toiminnolla. (Tuntiseuranta 

n.d.) 

JD-Web Tuntiseuranta mahdollistaa työaikatapahtumien käsittelyn missä ja milloin 

vain. Tarvitaan vain toimiva internetyhteys ja selain. Kirjatut tapahtumat tallentuvat 

EVRY Jydacom Oy:n SaaS-palveluun, joten tiedot ovat hyödynnettävissä muualla JD-

järjestelmässä. Tuntiseuranta toimii myös älypuhelimen selaimen kautta. Tuntitapah-

tumat voi syöttää vaikkapa työmaalla tai siirtyessä työmaalta toiselle. (Tuntiseuranta 

n.d.) 
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2.4.2.  Myyntilaskutustiedot 

JD-Maksuerät ohjelman avulla yritys voi hoitaa urakkasopimuksen mukaiset mak-

sueräsopimusasiakirjat, urakkalaskutuksen, kiinteistö-, kone- ja laitevuokra sekä lisä- 

ja muutos- työlaskutuksen. Ohjelma laskee mm. maksuerien prosentuaaliset osuudet 

koko urakkasummasta. Taulukoista voidaan tulostaa urakkasopimuksen liitteet, las-

kutustilanne, yhteenvedot työmaittain tai kaikki yhteensä. (Myyntilaskutiedot n.d.) 

Laskutustilanne ja suoritukset näkyvät suoraan maksuerien tiedoissa. Maksueristä 

voidaan tulostaa laskumuotoinen lähete, esim. työmaan mestarin käyttöön. Excelillä 

tehty keskeneräinen tai valmis taulukko voidaan lukea ohjelmaan. Maksuerätaulukoi-

den tiedot ovat reaaliaikaisesti muiden JD-Ohjelmien käytössä. JD-Laskutustiedot oh-

jelmalla voidaan kirjata töitä ja laskutettavia materiaaleja laskuriveiksi suoraan työ-

maalla ilman välikäsiä. Työmaalla voidaan myös tulostaa lähete vastaanottajalle sekä 

seurata mitkä kustannukset ovat laskuttamatta ja mitä on jo laskutettu. (Myyntilas-

kutiedot n.d.) 

JD-Edelleenlaskutus on JD-Myyntireskontran lisäominaisuus, jonka avulla voidaan 

muodostaa myyntilaskurivejä ostolaskuista ja palkkatapahtumista. Ohjelman myötä 

projektinjohto- ja laskutustöiden laskutus tehostuu, kun laskut muodostetaan JD-Jär-

jestelmässä jo olemassa olevista tiedoista. Järjestelmän kautta nähdään, mitkä kus-

tannukset ovat laskuttamatta ja mitä on jo laskutettu. Työmaakohtaisilla listauksilla 

voidaan seurata laskutustyömaan tilannetta. (Myyntilaskutiedot n.d.) 

2.4.3.  Laskun tarkastus 

JD-Laskuntarkastus on ohjelma, jolla työmaasta vastaavat henkilöt voivat tarkastaa ja 

käsitellä JD-Ostoreskontrassa olevia laskuja. JD-Laskuntarkastus yhdenmukaistaa ja 

nopeuttaa ostolaskujen käsittelyprosessia, mm. kassa-alennusten tehokkaampi 

käyttö on mahdollista. (Laskun tarkastus n.d.) 
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Toiminto nopeuttaa laskujen hyväksymisprosessia sekä laskuihin liittyvien tietojen ja 

dokumenttien hakemista. Toiminnolla voidaan laskurivit jakaa oikeille työmaille/litte-

roille ja tarvittaessa siirtää toiselle tarkastajalle. Laskun tarkastaja voi ottaa myös 

kantaa laskujen edelleen laskutettavuuteen. Laskujen tarkastus ja hyväksyminen voi-

daan toteuttaa yrityksen omien sovittujen sääntöjen mukaisesti. (Laskun tarkastus 

n.d.) 

JD-Web Laskuntarkastus on Internet-selaimella käytettävä ohjelma, jolla työmaasta 

vastaavat henkilöt voivat tarkastaa ja käsitellä JD-Ostoreskontrassa olevia laskuja 

ajasta ja paikasta riippumatta. (Laskun tarkastus n.d.) 

2.4.4.  Kulunseuranta 

EVRY Jydacom Oy on kehittänyt JD- Kulunseuranta kokonaisuuden, joka toimii osana 

EVRY Jydacomi Oy:n kokonaisjärjestelmää. Työmaiden sähköinen kulunseuranta voi-

daan hoitaa JD- Tuotannonhallintaan saatavan työmaakohtaisen lisämoduulin avulla. 

(Kulunseuranta n.d.) 

Järjestelmän toiminta perustuu työmaalle asennettavaan työaikapäätteeseen ja oh-

jelmamoduuliin, jolla voidaan hallita kulkulupaluetteloita ja henkilökohtaisia henkilö-

tunnisteita. Järjestelmä ylläpitää ajantasaista henkilölistaa, jonka avulla saadaan re-

aaliaikainen tieto ketä työmaalla kulloinkin on läsnä. Kulkulupaluettelot sekä henkilö-

lista tallentuvat sähköisesti tietokantaan ja ne voidaan hakea tietokannasta lain vaa-

timusten mukaan vähintään 6 vuotta. Työaikapäätteen tuottamat tuntikirjaustiedot 

saadaan omien työntekijöiden osalta suoraan litteroitavaksi ja edelleen palkanlasken-

nan perusteeksi. Alihankkijoiden tuntikirjaustiedot saadaan myös edelleen hyödyn-

nettäväksi. Palvelu mahdollistaa kirjautumisen mobiilisesti esimerkiksi älypuheli-

mella. (Kulunseuranta n.d.) 
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Sähköisen kulunseurannan lisäksi järjestelmän avulla tuotetaan myös tulevat lakisää-

teiset ilmoitukset verottajalle, sekä varmistetaan tilaajavastuulain mukaiset toimen-

piteet työmaiden aliurakointiketjun hallinnasta sen ylläpitoon. Järjestelmässä ylläpi-

detään tietoa työmaakohtaisista sopimuksista, joihin kertyy raportointia varten mm. 

ajantasainen maksutieto suoraan reskontrasta. Järjestelmässä on sähköinen yhteys 

Tilaajavastuu.fi palveluun sekä jatkossa myös Veronumero.fi tarjoamiin palveluihin. 

(Kulunseuranta n.d.) 

2.4.5.  Sopimusrekisteri 

JD- Sopimusrekisterin avulla lain vaatimat kuukausi-ilmoitukset sopimuksista sekä nii-

den laskutuksesta saadaan muodostettua sujuvasti ja yksinkertaisesti. Sopimustiedot 

voidaan syöttää järjestelmään niin työmaalta kuin toimistolta, paikasta riippumatta. 

Ostolaskut kohdistetaan ilmoitetuille sopimuksille helposti laskuntarkastuksen yhtey-

dessä. (Sopimusrekisteri n.d.) 

Valmiit ilmoitukset lähetetään kuukausittain verottajalle jonka jälkeen ne säilyvät tal-

lessa ja varmuuskopioituna JD SaaS-järjestelmässä. Sopimustiedot ovat tarkastelta-

vissa työmaittain toimittajakohtaisesti ja sopimuksiin liittyvät tilaajavastuudokumen-

tit voidaan liittää sähköisesti suoraan JD-SaaS-järjestelmästä. JD- Sopimusrekisterin 

avulla on myös helppo muodostaa erilaisia listauksia tehdyistä sopimuksista sekä työ-

maittain että toimittajittain. Sopimukset voidaan jakaa sopimuseriin, jolloin työmaan 

sopimusten laskutustilannettalaskutusta saadaan seurattua JD- Tuotannonhallin-

nassa eräkohtaisesti. Ohjelmalla voidaan tarkistaa tilaajavastuu raportit Tilaajavas-

tuu.fi palvelusta (Sopimusrekisteri n.d.) 
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3. RAKENNUSINSINÖÖRIN JA –MESTARIN TUTKINTOIHIN SISÄLTYVÄT 

OPINTOJAKSOT 

 

3.1.  Rakennusinsinöörin tutkinto 

 

Rakennusinsinöörin tutkinto pitää sisällään mm. rakentamistalouteen, yritystalou-

teen, projektinjohtoon, tuotannonohjaukseen, kustannusten suunnitteluun, kustan-

nusten laskentaan, kustannusten seurantaan, työmaatekniikoihin sekä aikataulutuk-

seen liittyviä opintojaksoja. Lisäksi insinöörin tutkinto pitää sisällään useampia raken-

nesuunnittelun opintojaksoja. (Rakennusinsinöörin tutkinto.) 

 

JD-Tarjouslaskentaohjelma soveltuisi hyvin työkaluksi laskettaessa rakennusurakoita 

eri opintojaksoilla. JD-Tuotannonhallinta-ohjelma soveltuisi hyvin opintojaksoihin, 

joissa tarkastellaan rakennusurakoiden taloudellista tilannetta. Sillä voidaan tarkas-

tella arvioituja ja toteutuneita kustannuksia. Sillä voidaan myös seurata, mikä tulee 

olemaan loppuennuste hankkeen kokonaiskustannuksesta hankkeen eri vaiheissa. 

 

JD-Talousohjelmalla opiskelijat voisivat tutustua, kuinka osto- ja myyntilaskuja halli-

taan yrityksissä. Se tarjoaa työkalun myös palkanlaskentaan ja palkkakustannusten 

seuraamiseen. Näitä ohjelmia voisi soveltua opintojaksoille, joilla tarkastellaan raken-

tamishankkeiden taloudellista puolta. Työmaan pyörittämiseen liittyvät opintojaksot 

voisivat hyödyntää JD-Työmaaohjelmistoa, joka tarjoaa työkalun tuntiseurantaan, ku-

lunvalvontaan sekä osto- ja myyntilaskujen tarkastamiseen. 

 

3.2. Rakennusmestarin tutkinto 

 

Rakennusmestarin tutkinto pitää sisällään mm. rakentamistalouteen, rakennustyö-

maan johtamiseen, työlainsäädäntöön, kustannuslaskentaan, työmaakustannusten 
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valvontaan ja ohjaukseen sekä yritystalouteen liittyviä opintojaksoja. Lisäksi raken-

nusmestarin tutkinto pitää sisällään useampia työmaatekniikoihin liittyviä kursseja, 

joissa tarkastellaan työmaan rakennusprosessin eri vaiheita ja työmenetelmiä. (Ra-

kennusmestarin tutkinto) 

JD-Tarjouslaskentaohjelma soveltuisi hyvin työkaluksi laskettaessa rakennusurakoita 

eri opintojaksoilla. JD-Tuotannonhallintaohjelma soveltuisi hyvin opintojaksoihin, 

joissa tarkastellaan rakennusurakoiden taloudellista tilannetta. Sillä voidaan tarkas-

tella arvioituja ja toteutuneita kustannuksia. Sillä voidaan myös seurata loppuennus-

tetta hankkeen kokonaiskustannuksesta hankkeen eri vaiheissa. 

 

JD-Talousohjelmalla opiskelijat voisivat tutustua, kuinka osto- ja myyntilaskuja halli-

taan yrityksissä. Se tarjoaa työkalun myös palkanlaskentaan ja palkkakustannusten 

seuraamiseen. Näitä ohjelmia voisi soveltua opintojaksoille, joilla tarkastellaan raken-

tamishankkeiden taloudellista puolta. Työmaan pyörittämiseen liittyvät opintojaksot 

voisivat hyödyntää JD-Työmaaohjelmistoa, joka tarjoaa työkalun tuntiseurantaan, ku-

lunvalvontaan sekä osto- ja myyntilaskujen tarkastamiseen. 

 

4. Kyselytutkimuksen rakenne 

 

4.1. Yleistä 

 

Tarkoituksena oli toteuttaa kyselytutkimus ammattikorkeakoulujen rakennusteknii-

kan opiskelijoille ja opettajille. Tutkimus liittyi opintojaksoihin ja EVRY Jydacom Oy:n 

ohjelmistoihin. Tutkimus toteutettiin Webropol-kyselytutkimusohjelmalla. Tarkoituk-

sena oli tehdä kysely, joka olisi yksiselitteinen, selkeä ja riittävän kattava, jotta vas-

taukset ja tulokset olisivat luotettavat. 
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Tämän lisäksi tehtiin kyselytutkimus rakennusliikkeille, jotka käyttävät EVRY Jydacom 

Oy:n ohjelmistoja. Rakennusliikkeiltä kerättiin näkemystä, minkälaisen painoarvon he 

näkevät sillä, että työharjoitteluun/kesätöihin tuleva opiskelija tai vastavalmistunut 

insinööri/mestari omaa kokemusta ohjelmistoista ja niiden käyttämisestä. Tulokset 

tulen analysoimaan määrällisen analyysin keinoin.   

  

4.2. Webropol-ohjelma 

 

Webropol-ohjelma on käytetyin kyselytutkimussovellus Pohjoismaissa. Ohjelmalla 

pystyy tekemään kyselytutkimuksen internetin kautta eri kanavissa, joista tähän työ-

hön valittiin sähköposti, joilla tavoitettiin opiskelijat ja opettajat. Vastausten perus-

teella pystyn ohjelman avulla tekemään analyysejä, simulointeja ja ennustamista oh-

jelmistojen soveltuvuudesta ammattikorkeakoulujen opetuksen työkaluksi. (Webro-

pol-ohjelma n.d.)     

  

4.3. Tutkimuksen kohderyhmä 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat eri ammattikorkeakoulujen rakennusinsinööri- ja 

rakennusmestarikoulutuksen opettajat ja opiskelijat. Ensisijaisesti pääpainoarvo oli 

kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoissa, koska heille on kerennyt jo kertyä ko-

kemusta koulutuksesta ja työelämästä. Lisäksi pääpainoarvo on opettajissa, joilla on 

kokemusta ja näkemystä opintojaksoista ja opetuksesta, sekä pitkä kokemus raken-

nusalasta. Lisäksi erillinen selvitys tehtiin muutamilla rakennusliikkeillä, joilla on EVRY 

Jydacom Oy:n ohjelmisto käytössä. 



16 
 
4.4. Kyselyn sisältö 

 

Kysely jakautui kolmeen osaan. Yksi kysely oli kohdennettu ammattikorkeakoulujen 

opettajille, toinen ammattikorkeakoulujen opiskelijoille ja kolmas rakennusalan yri-

tyksille. 

Ammattikorkeakoulujen opettajille kohdennettu kysely sisälsi kysymyksiä opettajien 

taustoista, opettajien opetuksessa käyttämistä ohjelmistoista, ohjelmistojen tar-

peesta opetukseen, EVRY Jydacom Oy:n ohjelmistoista sekä eri ohjelmistojen osaami-

sen hyödyistä. Opettajille suunnatut kysymykset löytyvät liitteestä 1. 

Ammattikorkeakoulujen opiskelijoille kohdennettu kysely sisälsi kysymyksiä opiskeli-

joiden taustoista, opetuksessa käytetyistä ohjelmistoista, EVRY Jydacom Oy:n ohjel-

mistoista, ohjelmistojen tarpeesta ja hyödyistä opiskelussa. Opiskelijoille suunnatut 

kysymykset löytyvät liitteestä 2. 

Rakennusalan yrityksille kohdennettu kysely sisälsi kysymyksiä yrityksessä käytettä-

vistä ohjelmistoista, ohjelmistoista, joita valmistunut rakennusinsinööri tai rakennus-

mestari käyttää siirryttyään työelämään, sekä rakennusliikkeiden näkemyksistä kos-

kien tarjouslaskenta- ja tuotannonhallintaohjelmistojen sisällyttämisestä opiskeluun 

ja niiden vaikutuksista. Yrityksille suunnatut kysymykset löytyvät liitteestä 3. 
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5. KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSIEN ARVIOINTI 

 

5.1. Opettajien näkemyksiä 

 

Kyselyyn vastasi kahdeksan opettajaa kuudesta eri ammattikorkeakoulusta. Opetta-

jien keskimääräinen rakennusalan kokemus ennen opettajan tointa on 11 - 20 vuotta, 

mikä osoittaa sen, että opettajilla on hyvä näkemys rakennusalalta. Opettajat ovat 

toimineet opettajana keskimäärin 6-10 vuotta, minkä vuoksi heillä on selkeä näke-

mys opetuksesta.  

Tuotannonpuolen opintojaksoilla opettajien nykyisin käyttämiä kustannus- ja tarjous-

laskentaohjelmistoja ovat Microsoft Exel, Haahtela, TCM pro ja ToCoMan. Käytettä-

viä tuotannonhallintaohjelmistoja ovat TCM planner, Planet, Schedule Manager ja 

Trimble. Kaikki opettajat näkevät todella tärkeänä kustannus- ja tarjouslaskentaohjel-

mistojen sekä tuotannonhallintaohjelmistojen sisällyttämisen opintojaksoihin. 

Opetukseen kaivattavia ohjelmistoja ovat aikataulutusohjelmat, työmenekkeihin 

pohjautuvat urakkalaskentaohjelmat, yhteistyöalustaohjelmat sekä korjauskustan-

nusten laskentaan soveltuvat ohjelmat. Opettajilla on myös näkemys, että olisi käy-

tössä korkeintaan yksi ohjelmistotyyppi, koska silloin voisi panostaa enemmän itse 

asian oppimiseen ilman apuvälineitä. 75 % opettajista näkee eri ohjelmistojen osaa-

misen parantavan opiskelijoiden ammattitaitoa ja valmiutta siirtyä työelämään. 25 % 

vastanneista opettajista näkee, että ohjelmistojen osaaminen ei niin paljoa paranna 

ammattitaitoa ja valmiutta siirtyä työelämään.  

Oppilaitoksien opettajat kaipaisivat EVRY Jydacom Oy:ltä sen ohjelmiin teknistä tu-

kea, koulutusta ohjelmistojen hallintaan, perehdytystä, opetusmateriaalia ja opetta-

jan opetusmateriaalia. Lisäksi opettajat haluaisivat, että ohjelmat ovat helposti asen-

nettavia, niitä päivitettäisiin säännöllisesti ja opiskelijaoikeuksien helppoa hallintaa. 

Opettajien näkemykset ja kyselyn vastaukset löytyvät liitteestä 4. 
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5.2. Oppilaiden näkemyksiä 

 

Kyselyyn vastasi 85 opiskelijaa seitsemästä eri ammattikorkeakoulusta. Vastanneista 

opiskelijoista 68 % opiskelee rakennusinsinööriksi ja 32 % opiskelee rakennusmesta-

riksi. Vastanneista 21 % oli neljännen vuosikurssin opiskelijoita, 51 % oli kolmannen 

vuosikurssin opiskelijoita, 15 % oli toisen vuosikurssin opiskelijoita ja 9 % oli ensim-

mäisen vuosikurssin opiskelijoita. 4 % vastanneista opiskelijoista olivat vähintään vii-

dennen vuosikurssin opiskelijoita. Vastanneista opiskelijoista 55 % oli 18 - 24 vuoti-

aita, 22 % oli 25 - 30 vuotiaita ja 23 % oli vanhempia. Rakennusalan työkokemusta 

vastanneilla oli keskimäärin yhdestä kolmeen vuotta. 16:sta prosentilla vastanneista 

oli alle yksi vuosi rakennusalan työkokemusta ja 38:lla prosentilla vastanneista oli yli 

neljä vuotta rakennusalan työkokemusta. 

Vastanneista 52 % opiskelijoista ei ollut käyttänyt mitään tuotannonhallinta- tai tar-

jouslaskentaohjelmistoa opintojaksoilla ja 48 % opiskelijoista oli käyttänyt. 25 % opis-

kelijoista oli käyttänyt jotain muuta tarjouslaskentaohjelmistoa kuin Exel.  Opiskelijat 

olivat käyttäneet opintojaksoilla seuraavia ohjelmia: Exel, PlaNet, Haahtela, TCM-

Planner, Taku, ms project, Vico Control ja Klaranet. Kukaan ei ollut käyttänyt EVRY 

Jydacom Oy:n ohjelmistoja opintojaksoilla ja vain 7 %:lle vastanneista oli niiden ohjel-

mistot tuttuja ja 6 % vastanneista oli niitä joskus käyttänyt.  

68 % vastanneista piti tärkeänä tuotannonpuolen ohjelmistojen osaamista työelä-

mään siirryttäessä. 81 % vastanneista opiskelijoista pitivät tärkeänä, että kustannus- 

ja tarjouslaskentaa harjoiteltaisiin myös tietokoneohjelmalla. 85 % vastanneista opis-

kelijoista haluaisi, että koulussa otettaisiin enemmän tuotannonpuolen ohjelmistoja 

käyttöön opetuksen työkaluksi. Vastanneista opiskelijoista 15 % oli sitä mieltä, että 

nykyiset ovat riittävät. Opiskelijat haluaisivat sellaisia ohjelmia, joita käytetään työ-

elämässäkin ja jotka ovat selkeitä ja yksinkertaisia. Opiskelijat haluavat ohjelmia sekä 

kustannuslaskentaan että tuotannonhallintaan. Opiskelijoiden näkemykset ja kyselyn 

vastaukset löytyvät liitteestä 5. 
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5.3. Ohjelmia käyttävien yritysten näkemys ohjelmistojen sisällyttämisestä opiske-

luun 

 

Kyselyyn vastasi neljä eri yritystä, joilla on EVRY Jydacom Oy:n ohjelmistot käytössä. 

Kaikki yritykset käyttävät sekä tarjouslaskenta että tuotannonhallinta ohjelmistoja. 

Jokaisessa yrityksessä on työharjoittelijoita vuosittain. 50 %:lla vastanneista yrityk-

sistä on vuosittain yhdestä kolmeen harjoittelijaa ja 50 %:lla vastanneista yrityksistä 

on neljästä kymmeneen harjoittelijaa vuosittain. 

Jokaisessa yrityksessä opiskelijat sekä vasta valmistuneet rakennusinsinöörit ja ra-

kennusmestarit käyttävät tuotannonhallinta ja tuntiseuranta ohjelmaa. 75 %:lla vas-

tanneista yrityksissä valmistuneet opiskelijat käyttävät laskun tarkastus, kulunseu-

ranta ja sopimusrekisteri ohjelmaa. 50 %:lla vastanneista yrityksistä valmistuneet 

opiskelijat käyttävät tarjouslaskenta ohjelmaa.  

Kaikki vastanneet yritykset näkevät tärkeänä, että opiskelijat osaisi tarjouslaskenta ja 

tuotannonhallintaohjelmistoja työelämään siirryttäessä. 50 % vastanneista yrityksistä 

on sitä mieltä, että opiskelijoilla ei tällä hetkellä ole riittävää ohjelmistojen osaa-

mista. Keskimäärin yritykset näkevät, että tarjouslaskenta ja tuotannonhallintaohjel-

mistojen opettaminen ammattikorkeakouluissa lisäisi paljon opiskelijoiden valmiutta 

työelämää varten.  

EVRY Jydacom Oy:n ohjelmistojen osaamisen yritykset näkevät niin, että se vähen-

täisi heidän tarvettaan kouluttaa valmistuneita rakennusinsinöörejä ja rakennusmes-

tareita. Tällä hetkellä opiskelijoiden yleistä tietojenkäsittelytaitoa pidetään riittävänä. 

Yritykset näkevät, että varsinkin tarjouslaskentaohjelmistojen ja tarjouslaskennan pe-

rusteiden osaaminen tulisi olla paremmalla tasolla opiskelijoilla valmistuttuaan. Yri-

tykset ymmärtävät myös sen, että ohjelmistot ovat vain apuväline ja pitävät tärkeäm-

pänä teknisten asioiden ymmärtämistä kuin ohjelmistojen täydellistä hallintaa. 
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6.  TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 

 

6.1. Ammattikorkeakoulujen kannalta 

 

Vastausten perusteella kaikki kolme ryhmää näkevät tärkeänä, että opiskelija tutus-

tuu eri kustannuslaskenta sekä tuotannonhallinta ohjelmiin. Ohjelmien hyödyntämi-

nen lisäisi opiskelijoiden ammattitaitoa ja valmiutta siirtyä työelämään. Opiskelijat 

saisivat mahdollisesti helpommin harjoittelupaikkoja, sekä alentaisi yritysten kyn-

nystä palkata vastavalmistunut rakennusinsinööri tai rakennusmestari.  

Osissa ammattikorkeakouluista on hyvin ohjelmia, mutta toisissa sitten ei niitä ole 

juuri ollenkaan. Lisäksi olisi hyvä, että ammattikorkeakouluilla otettaisiin käyttöön 

nykyaikaisia ohjelmia, jotka ovat rakennusalojen yritysten käytössä. Esimerkiksi tuo-

tannonhallinta ohjelmistoissa olisi hyvä, että ammattikorkeakoulut käyttämät ohjel-

mat tukisivat toisiaan ja välittäisivät tietoa ohjelmien välillä. Näin opiskelija saisi jo 

vähän kuvaa siitä, kuinka nykyisin tiedonhallinta toimii rakennusalan yrityksissä. 

Näitä taitoja pystyisi sitten harjaannuttamaan työharjoitteluissa sekä kesätöissä.  

Tarjouslaskenta ohjelmien käyttö lisäisi opiskelijan ymmärrystä, mitenkä nykyisin mo-

net yritykset laskevat urakoita. Ohjelman avulla opiskelijoiden voisi olla helpompi 

hahmottaa kokonaisuus kustannuslaskennasta. Opiskelija voisi myös helposti harjoi-

tella urakanlaskemista käsin ja tehdä samat laskelmat sitten koneella. Näin opiskelija 

pystyisi vertaamaan tuloksia keskenään ja tarkastamaan omat laskunsa. Lisäksi aina-

kin EVRY Jydacom Oy:n tarjouslaskenta ohjelmisto mahdollistaa sen, että urakoita voi 

laskea kahdella eri tavalla. Olisi tärkeää, että opiskelija saisi mahdollisimman laajan 

näkemyksen rakennusalasta ja sen nykyhetkestä. 
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6.2. EVRY Jydacom Oy:n kannalta 

 

EVRY Jydacom Oy:n kannalta olisi tärkeää, että se saisi ohjelmiaan ammattikorkea-

koulujen käyttöön. Tämä toisi ohjelmistoja laajasti opiskelijoiden ja opettajien tietoi-

suuteen. Kun opiskelija valmistuu ja siirtyy työelämään saattaa olla, että yrityksessä 

ei ole vielä minkäänlaisia ohjelmia tai yrityksessä käytettävät ohjelmat eivät ole par-

haat mahdolliset. Tällöin on hyvin todennäköistä, että rakennusalan yritys ottaisi 

EVRY Jydacom Oy:n ohjelmat käyttöön.  

Ammattikorkeakouluissa on monia kokeneita opettajia ja kyselyssä tuli ilmi, että osa 

olisi kiinnostunut jopa kehittämään ohjelmia yhdessä EVRY Jydacom Oy:n kanssa. Mi-

käli EVRY Jydacom Oy toimittaa kouluille ohjelmia käyttöön, tulee sen huolella val-

mistella materiaalia opettajille. Rakennustekniikan opettajat tarvitsevat kattavan pe-

rehdytyksen ohjelmiin, sekä he tarvitsevat osittain räätälöityjä ohjelmia, jotta ne so-

veltuisivat opetukseen mahdollisimman hyvin. Yhdessä vastanneista ammattikorkea-

kouluista olisi halukkuutta kehittää ohjelmaa, joka soveltuisi hyvin korjauskustannus-

ten laskentaan. 

Isoissa rakennusalan yrityksissä, kuten esimerkiksi Skanska, Yit, NCC, on käytössä 

konserniensa omat ohjelmat. Suuri osa opiskelijoista työllistyy valmistuttuaan pieniin 

ja keskisuuriin yrityksiin. Tämän vuoksi EVRY Jydacom Oy:n kannattaisi panostaa sii-

hen, että loisi sellaisen ohjelmisto paketin, joka sopisi kouluille ja tulisi niihin käyt-

töön. Tämä edistäisi EVRY Jydacom Oy:n kasvamista pitemmällä aikavälillä tarkastel-

tuna. Näin myös EVRY Jydacom Oy pystyy saamaan markkinaosuuttaan isommaksi 

kilpailijoihin nähden. 

 

 

 



22 
 
6.3. Rakennusliikkeiden kannalta 

 

Rakennusliikkeiden kannalta on oleellisinta, että opiskelussa painotettaisiin ensisijai-

sesti teknisten asioiden opettamiseen. Niiden ohella olisi hyvä, että koulut opettaisi-

vat oppilaille kustannuslaskennan sekä tuotannonhallinta ohjelmia joita rakennusliik-

keet käyttävät.  

Ohjelmien parempi hallinta vähentäisi yrityksien uusien työntekijöiden koulutustar-

vetta ja näin madaltaisi kynnystä palkata valmistunut rakennusinsinööri tai rakennus-

mestari yritykseen. Yritykset, joissa ei vielä ole kustannuslaskenta tai tuotannonhal-

linta ohjelmia käytössä, voisivat tehostaa ja nykyaikaistaa toimintaansa kun tulevilla 

työntekijöillä olisi kokemusta ohjelmista. Tämä myös helpottaisi ja madaltaisi kyn-

nystä niiden käyttöönottoon.  

Koska kilpailu rakennusalalla on tällä hetkellä todella kovaa, on todella tärkeää yritys-

ten tehostaa ja kehittää toimintaansa. Tätä edesauttaisi se, että nuorilla työntekijöillä 

olisi jo valmiiksi osaamista uusista ohjelmista, koska vanhat työntekijät eivät välttä-

mättä ole kovin innokkaita opettelemaan uusia ohjelmia ja toimintatapoja. Tämä 

edesauttaisi pieniä ja keskisuuria rakennusalan yrityksiä kilpailussa suurempia raken-

nusalan yrityksiä vastaan.  
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7. POHDINTA 

 

Opinnäytetyö onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Tavoitteeni oli luoda yritykselle 

mahdollisimman kompakti ja informatiivinen markkinointitutkimus, jota pystyy myö-

hemmin hyödyntämään yrityksen toiminnassa. Toimeksiantajan kanssa aluksi mieti-

tyt tavoitteet saavutettiin. Itsekin saavutin oppimistavoitteet, mutta opittavaa kyllä 

vielä jäikin. 

Toimeksiantaja oli tyytyväinen opinnäytetyöhön, ja yritys pystyy työtäni hyödyntä-

mään jatkossa. Opinnäytetyössä saatiin selville se, mitä lähdettiin kartoittamaan ja 

hakemaan. Itse olin ihan tyytyväinen opinnäytetyöhöni, mutta siitä olisin halunnut 

tehdä vähän laajemman ja tarkemman. Muutamia tärkeitä asioita jäi selvittämättä 

ammattikorkeakoulujen tilanteesta, sekä rakennusalan yritysten näkemyksistä. Opin-

näytetyöhön olisi voinut lisätä enemmän teoriapohjaa rakennusalankoulutuksesta. 

Osa teoriasta jäi pois, koska tuotannonpuolen opintojaksoja ei ole asetuksissa määri-

telty niin tarkasti kuin rakennesuunnittelupuolen opintojaksoja. Lisäksi olisi kyselyihin 

osallistuvia ammattikorkeakouluja voinut olla enemmän. Tämä olisi laajentanut yri-

tyksen näkemystä ammattikorkeakoulujen tilanteesta kansallisesti. Vastausten analy-

sointia olisi myös voinut tehdä tarkemmin ja käydä vastauksia läpi ammattikorkea-

koulukohtaisesti läpi. Tämä tieto oli tärkeä yritykselle, ja heille sen tiedon välitinkin, 

mutta en kirjoittanut sitä opinnäytetyöhöni, ettei tieto joutuisi kilpailevien yritysten 

käyttöön.  

Opinnäytetyötä olisi voinut viedä pitemmälle lähettämällä tutkimuskysely useam-

paan ammattikorkeakouluun. Tulosten perusteella voi päätellä, että rakennusteknii-

kan tuotannonpuolen opintojaksoille tarvitaan ohjelmistoja. Tämä hyödyntäisi toi-

meksiantajaani, ammattikorkeakouluja sekä rakennusalan yrityksiä. 
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8. YHTEENVETO 

 

Ammattikorkeakoulujen olisi tärkeä lähteä tehostamaan ja nykyaikaistamaan opetus-

taan lisäämällä opetukseen opetusvälineitä, jotka vastaavat rakennusalan nykyaikaa. 

Käyttämällä opetuksessaan kustannuslaskenta ja tuotannonhallinta ohjelmia ammat-

tikorkeakoulut pystyvät antamaan opiskelijalle paremmat eväät työelämää varten. 

On havaittavissa, että kaikki kolme ryhmää, opiskelijat, opettajat ja rakennusalan yri-

tykset näkevät tärkeänä kustannuslaskenta ja tuotannonhallinta ohjelmien opetuk-

sen lisäämisen opiskelijoille.  

Suurin haaste EVRY Jydacom Oy:n kannalta on siinä, kuinka se saa luotua järkevän, 

yksinkertaisen ja helppokäyttöisen ohjelmistopaketin rakennustekniikan opettajien ja 

oppilaiden käyttöön. Pelkkä ohjelmistojen antaminen ammattikorkeakoulujen käyt-

töön ei riitä, vaan opettajille on annettava riittävän kattava perehdytys ohjelmien 

käyttöön. Lisäksi opettajille on tarjottava teknistä tukea, ohjelmistoihin päivityksiä, 

ajantasaista hintatietoa kustannuslaskentaan, opettajan opetusmateriaalia ja mah-

dollisesti myös opetusmateriaalia. Nämä toimenpiteet madaltaisivat opettajien kyn-

nystä ottaa ohjelmat osaksi opetusta. Muuten uusien ohjelmien itseopiskeluun me-

nee liikaa aikaa, eikä moni opettaja osaisi hyödyntää ohjelmia oikein. Koska opinto-

jaksojen opetukseen käytettävää aikaa vähennetään jatkuvasti, tulisi ohjelmien ope-

tukseen tarvittava aika olla mahdollisimman pieni. 

 Kustannuslaskenta ja tuotannonhallinta ohjelmien opettaminen hyödyttäisi kaikkia 

osapuolia. Ammattikorkeakoulut lisäisivät houkuttelevuuttaan olemalla nykyaikainen 

opetuksen suhteen. Opiskelijat olisivat pätevämpiä ja valmiimpia työelämään valmis-

tuttuaan ja näin nostaisivat korkeakoulunsa mainetta. Yritykset saisivat pätevämpiä 

työntekijöitä, jotka vastaisivat enemmän rakennusalan nykytarvetta ja nostaisivat yri-

tysten kilpailukykyä ja osaamista.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Kyselylomake opettajille 

Kyselylomake opettajille 

 

1. Missä ammattikorkeakoulussa opetat? * 

   Hämeen ammattikorkeakoulu 
 

   Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
 

   Kajaanin ammattikorkeakoulu 
 

   Metropolia ammattikorkeakoulu 
 

   Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
 

   Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
 

   Karelia-ammattikorkeakoulu 
 

   Rovaniemen ammattikorkeakoulu 
 

   Saimaan ammattikorkeakoulu 
 

   Satakunnan ammattikorkeakoulu 
 

   Savonia-ammattikorkeakoulu 
 

   Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
 

   Tampereen ammattikorkeakoulu 
 

   Vaasan ammattikorkeakoulu 
 

   Yrkeshögskolan Novia 
 

   Turun ammattikorkeakoulu 
 

 

 

 

 

2. Pidän opintojaksoja  

 Rakennusinsinööriopiskelijoille 
 

 Rakennusmestariopiskelijoille 
 

 YAMK opiskelijoille 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

3. Olen toiminut opettajana  

   1-5 vuotta 
 

   6-10 vuotta 
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   11+ vuotta 
 

 

 

 

 

4. Rakennusalan työkokemus ennen opettajan tointa.  

   1-5 vuotta 
 

   6-10 vuotta 
 

   11-20 vuotta 
 

   21+ vuotta 
 

 

 

 

 

5. Oma koulutustausta  

   Rakennusmestari 
 

   Rakennusinsinööri 
 

   Rakennusteknikko 
 

   Diplomi-insinööri 
 

   Rakennusarkkitehti 
 

   Arkkitehti 
 

   Jokin muu 
 

 

 

 

 

6. Mitä kustannus/tarjouslaskenta ja tuotannonhallinta/ohjaus ohjelmistoja käytätte tuotannonpuolen 
 opintojaksoilla opetusvälineinä?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

7. Kuinka tärkeänä näet tuotannonpuolen ohjelmistojen sisällyttämisen opintojaksoihin?  

 1 2 En osaa sanoa 4 5  

En lainkaan tärkeänä                Todella tärkeänä 
 

 

 

 
 

 

7. Pitäisikö koululla olla enemmän ohjelmistoja ja jos pitäisi niin minkälaisia? 
 Esim. urakkalaskentaohjelma, aikataulutus, laskutus...  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

8. Mitä toimintoja/minkälaisia ominaisuuksia haluaisitte/toivoisitte Jydacomin ohjelmistolta, 
 jotta se soveltuisi opetuksen työkaluksi? Yritys tarjoaa ohjelman urakanlaskentaan,  
työmaakulujen seurantaan, talouden ja laskujen hallintaan, työmaakulunseurantaan.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

9. Kuinka paljon näet eri ohjelmistojen osaamisen parantavan opiskelijan ammattitaitoa ja  
valmiutta siirtyä työelämään?  

 1 2 En osaa sanoa 4 5  

Ei juurikaan                Todella paljon 
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11. Mitä asioita tarvitsisit, mikäli Jydacomin ohjelmat tulisivat käyttöön oppilaitoksessanne?  

Esim. teknistä tukea, koulutusta, perehdytystä, opettajan opetusmateriaalia, opetusmateriaalia jne. 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

12. Vapaa sana  

mahdollisuus kirjoittaa kaikkea mitä vaan tulee aiheeseen liittyen mieleen. 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

Liite 2. Kyselylomake oppilaille 

Kyselylomake oppilaille 

 

1. Missä ammattikorkeakoulussa opiskelet? * 

   Hämeen ammattikorkeakoulu 
 

   Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
 

   Kajaanin ammattikorkeakoulu 
 

   Metropolia ammattikorkeakoulu 
 

   Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
 

   Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
 

   Karelia-ammattikorkeakoulu 
 

   Rovaniemen ammattikorkeakoulu 
 

   Saimaan ammattikorkeakoulu 
 

   Satakunnan ammattikorkeakoulu 
 

   Savonia-ammattikorkeakoulu 
 

   Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
 

   Tampereen ammattikorkeakoulu 
 

   Turun ammattikorkeakoulu 
 

   Vaasan ammattikorkeakoulu 
 

   Yrkeshögskolan Novia 
 

   Turun ammattikorkeakoulu 
 

 

 

 

 

2. Suoritettava tutkinto * 

   Insinööri AMK (rakennusinsinööri) 
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   Rakennusmestari AMK 
 

 

 

 

 

3. Monesko vuosi opintoja on menossa?  

   1. 
 

   2. 
 

   3. 
 

   4. 
 

   5--> 
 

 

 

 

 

4. Ikä  

   18-24 
 

   25-30 
 

   31-40 
 

   41-50 
 

   50+ 
 

 

 

 

 

5. Rakennusalan työkokemus * 

   0-1 vuotta 
 

   1-3 vuotta 
 

   4-10 vuotta 
 

   10+ vuotta 
 

 

 

 

 

6. Oletteko käyttäneet kustannus/tarjouslaskenta tai tuotannonhallinta/ohjaus ohjelmistoja opintojaksoilla?  

   Ei 
 

   Kyllä 
 

 

 

 

 

7. Mitä kustannus/tarjouslaskenta ja tuotannonhallinta/ohjaus ohjelmistoja olette käyttäneet opintojaksoilla?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

8. Kuinka paljon käytetyt kustannus/tarjouslaskenta ja tuotannonhallinta/ohjaus ohjelmat ovat tukeneet oppimista?  

 1 2 En osaa sanoa 4 5  

Ei ollenkaan                Todella paljon 
 

 

 

 

9. Ovatko Jydacomin ohjelmistot tuttuja entuudestaan? * 

   Kyllä 
 

   Ei 
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10. Oletko koskaan käyttänyt Jydacomin ohjelmistoja? * 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 

11. Oletteko käyttäneet Jydacomin ohjelmistoja opintojaksoilla?  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

12. Kuinka paljon Jydacomin ohjelmistot ovat tukeneet opiskelua?  

 1 2 Ei ole käytetty 4 5  

Ei ollenkaan                Todella paljon 
 

 

 

 

13. Kuinka tärkeänä näet tuotannonpuolen ohjelmistojen (kustannus/tarjouslaskenta ja tuotannonhallinta/ohjaus) 
 osaamisen työelämään siirryttäessä?  

 1 2 En osaa sanoa 4 5  

En lainkaan tärkeänä                Todella tärkeänä 
 

 

 

 

14. Oletteko käyttäneet ohjelmistoja kustannus/tarjouslaskentaan? (pois lukien exel) * 

   Kyllä 
 

   EI 
 

 

 

 

 

15. Kuinka tärkeänä näet että kustannus/tarjouslaskentaa harjoiteltaisiin myös tietokoneohjelmalla?  

 1 2 En osaa sanoa 4 5  

En ollenkaan                Todella tärkeänä 
 

 

 

 

16. Pitäisikö koulussanne ottaa enemmän käyttöön tuotannonpuolen ohjelmistoja opetuksen työkaluksi?  

   Kyllä 
 

   EI 
 

   Nykyiset ohjelmistot ovat riittävät. 
 

 

 

 

 

17. Mitä ohjelmistoja olette käyttänyt kustannus/tarjouslaskentaan?  

Pois lukien exel ja muut taulukkolaskenta ohjelmat. 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

18. Minkälaisia ohjelmia haluaisit tukemaan oppimista?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Liite 3. Kyselylomake rakennusalan yrityksille. 

Kyselylomake rakennusalan yrityksille 

 

1. Yrityksen nimi  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

2. Mitä seuraavista Jydacomin ohjelmistokokonaisuuksista on yrityksenne käytössä?  

 Laskenta 
 

 Talous 
 

 Tuotanto 
 

 

 

 

 

3. Kuinka monta harjoittelijaa teillä on töissä vuosittain?  

   0 
 

   1-3 
 

   4-10 
 

   11+ 
 

 

 

 

 

4. Mitä seuraavista ohjelmistoista opiskelija/vasta valmistuneet insinöörit ja mestarit käyttävät teidän yrityksessä?  

 JD- Tarjouslaskenta 
 

 JD- Tuotannonhallinta 
 

 JD- eLasku 
 

 JD- Ostoreskontra 
 

 JD- Myyntireskontra 
 

 JD- Palkanlaskenta 
 

 Tuntiseuranta 
 

 Myyntilaskutustiedot 
 

 Laskun tarkastus 
 

 Kulunseuranta 
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 Sopimusrekisteri 
 

 

 

 

 

5. Kuinka tärkeänä näet tarjouslaskenta/tuotantohallintaohjelmistojen osaamisen työelämään siirryttäessä?  

 1 2 3 4 5  

Ei juurikaan tärkeänä                Todella tärkeänä 
 

 

 

 

6. Onko opiskelijoilla tällä hetkellä riittävä tarjouslaskenta/tuotannonhallintaohjelmistojen osaaminen 
 valmistuttuaan ammattikorkeakoulusta?  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

7. Kuinka paljon tarjouslaskenta/tuotannonhallintaohjelmistojen opettaminen ammattikorkeakoulussa 
 lisäisi opiskelijoiden valmiutta/ammattitaitoa työelämää varten?  

 1 2 3 4 5  

Ei ollenkaan                Todella paljon 
 

 

 

 

8. Mitä lisäarvoa Jydacomin ohjelmistojen osaaminen tuo vastavalmistuneelle rakennusinsinöörille ja rakennusmestarille 
 työelämään siirryttäessä ja miten näet valmistuneen opiskelijan ohjelmistojen osaaminen työnantajan kannalta?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

9. Vapaa sana  

Voi kirjoittaa mitä tulee aiheeseen liittyvää mieleen 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Liite 4. Opettajien vastaukset 

Opettajien vastaukset 

 
1. Missä ammattikorkeakoulussa opetat? 

Vastaajien määrä: 8 
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2. Pidän opintojaksoja 

Vastaajien määrä: 8 

 

 

 

 
3. Olen toiminut opettajana 

Vastaajien määrä: 8 

 

 

 

 

 

 
4. Rakennusalan työkokemus ennen opettajan tointa. 

Vastaajien määrä: 8 
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5. Oma koulutustausta 

Vastaajien määrä: 8 

 

 

 

 
6. Mitä kustannus/tarjouslaskenta ja tuotannonhallinta/ohjaus ohjelmistoja käytätte tuotannonpuolen opintojaksoilla 
opetusvälineinä? 

Vastaajien määrä: 7 
- None 
- En opeta tuotannon puolen opintojaksoja. 
- Tuotannoin hallinnassa TCM planner, Kustannuslaskennassa Haahtela ja TCM pro 
- Tuotannonohjauksen opetusaineet eivät kuulu alueeseeni, joten en mitään. 
- Tuotannonhallinnassa Planet-ohjelmaa 
- ToCoMan kustannus- ja tarjouslaskenta 

Schedule Manager (entinen Vico), Trimble 
- Haahtela Taku (tavoitehinta ja rakennusosa-arvio) + urakkalaskennassa Excel-pohjainen taulukkoalaskenta 
 
 
 
 
7. Kuinka tärkeänä näet tuotannonpuolen ohjelmistojen sisällyttämisen opintojaksoihin? 

Vastaajien määrä: 7 

 

 1 2 En osaa sanoa 4 5  Yhteensä Keskiarvo 

En lainkaan tärkeänä 0 0 0 4 3 
Todella 

tärkeänä 
7 4,43 

 
 
 
 
8. Pitäisikö koululla olla enemmän ohjelmistoja ja jos pitäisi niin minkälaisia? Esim. urakkalaskentaohjelma, aikataulu-
tus, laskutus... 

Vastaajien määrä: 7 
- Aikataulutuksessa voisi olla ohjelmisto, jossa myös vinoviiva aikataulut ja muut rakennustyömailla käytettä-

vät. Nyt MS-Project, joka käsittääkseni ei tue esim vinoviiva. 
- Sellaisia, jotka ovat käytössä yrityksissä. 
- ei enempää ohjelmia. Korkeintaan yksi ohjelmitotyyppi. Yrityksissä on kuitenkin omat järjestelmäsnsä, joiden 

logiikka vastaa usein toisisaan.Enemmän näkisin että painottaisimme perusasioiden opetuksee, mm määrä-
laskenta, kustannuslaskenta, aikatauluttaminen ilman apuohjelmia, yms. Perustehtävät tulisi ymmärtää ja atk 
sitten nopeuttaa tekemistä. 

- Viittaus edelliseen vastaukseen...en selkeää tietoa. 
- tällä hetkellä melko hyvin asiat .Mallentamisen ja 3d-käyttö kust.lask. tulisi pian aloittaa 
- Yhteistyöalustoja, some-välineitä yms. 
- Haahtela on hyvä kun määritetään rakennushankkeen alkuvaiheen kustannuksia, mutta urakkalaskentaan 

olisi hyvä olla yksinkertainen selkeä työmenekkeihin perustuva laskentaohjelmisto. 
 
Tärkeä! Jos jokin osaisi kehittää korjauskustannusten laskentaan hyvän ja järkevän ohjelman, niin sillä olisi 
käyttöä erittäin paljon. Ohjelma voisi perustua esim. KOR kirjan tyyppisiin menekki ja hintatietoihin. 
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9. Mitä toimintoja/minkälaisia ominaisuuksia haluaisitte/toivoisitte Jydacomin ohjelmistolta. jotta se soveltuisi opetuk-
sen työkaluksi? Yritys tarjoaa ohjelman urakanlaskentaan, työmaakulujen seurantaan, talouden ja laskujen hallintaan, 
työmaakulunseurantaan. 

Vastaajien määrä: 6 
- ? 
- Helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä, käyttäjäystävällisyyttä. 
- En tunne judacomia, koska yrityksissä joissa toimin emme käyttäneet ko tuoteperhettä. 
- tällä hetkellä melko hyvin asiat .Mallentamisen ja 3d-käyttö kust.lask. tulisi pian aloittaa... 

 
Opiskelijaversio opiskelijatunnuksin...ei palvelimen kautta 

- Opetus liitetään työmaan johtamiseen mahdollisimman autenttisessa ympäristössä, mutta huolehtien oppimi-
sen tehokkuudesta. Tämän vuoksi tarvitaan työmaan työnjohdon välineiksi lyhyen aikajänteen sovelluksia, 
jotka toimivat kentällä liikkuessa eli mobiilisovelluksia, jotka on integroitu ns. toimistosovelluksiin kuten kus-
tannus- ja tarjouslaskentaan. 

- Kustannuslaskennan (urakka) riittävän selkeää jaottelua ja ajantasaista hintatiedostoa 
 
 
 
10. Kuinka paljon näet eri ohjelmistojen osaamisen parantavan opiskelijan ammattitaitoa ja valmiutta siirtyä työelä-
mään? 

Vastaajien määrä: 8 

 

 1 2 En osaa sanoa 4 5  Yhteensä Keskiarvo 

Ei juurikaan 0 2 0 4 2 
Todella pal-

jon 
8 3,75 

 
 
 
 
11. Mitä asioita tarvitsisit, mikäli Jydacomin ohjelmat tulisivat käyttöön oppilaitoksessanne? 

Esim. teknistä tukea, koulutusta, perehdytystä, opettajan opetusmateriaalia, opetusmateriaalia jne. 

Vastaajien määrä: 6 
- Varmaa kaikkia noita. 

Täytyy kuitenkin muistaa aina, että teoria ja asioiden ymmärtäminen on aina se tärkein asia. Ohjelmistot ovat 
vain työkalu, joilla se toteutetaan . Joskus liian automatisoiduilla toiminnoilla ydinidea häviää. 

- Kaikkia edellä mainittuja! 
- koulutusta sen hallintaan 
- aina uuteen pittäää perehtyää 
- Järjestelmän helppo asennettavuus, päivitykset ja opiskelijaoikeuksien halppo hallinta. 
- Ehkä koulutusta ja yhdessä kehittämistä, jotta työkalu soveltuisi oikeasti myös korjauskustannusten lasken-

taan. 
 
 
12. Vapaa sana 

mahdollisuus kirjoittaa kaikkea mitä vaan tulee aiheeseen liittyen mieleen. 

Vastaajien määrä: 3 
- Näkisin että pyrkisimme oppilaitoksittain kokoamaan soveltummat ohjelmat yhteen joita tarpeenmukaan hyö-

dynnetään. Pääpaino ei missään nimessä saa mennä siihen että osataan ohjelma, mutta ei osata tehdä sa-
maa työtä ilman ohjelmaa. = ei ymmärretä kuinka esimennuste tai aikataulu syntyy jamitkä siihen todella vai-
kuttaa. 

- Yleisesti kohtaan 10 liittyen ajantasaisten tietokoneohjelmien vähintään tyydyttävä tuntemus on opiskeluun ja 
opiskelun jälkeiseen työnhakuun liittyen ehdottoman tärkeää! 

- Savoniassa kustannuslaskennan osalta ollaan siirrytty kokonaisvaltaiseen ajatteluun eli opiskelijoille opete-
taan kustannuslaskennan kokonaisuus, jotta he osaavat arvioida kustannuksia tarveselvitys ja hankesuunnit-
telu vaiheessa sekä tarkentaa arvioita suunnitteluvaiheessa. Lisäksi edellä esitettyjä voidaan hyödyntää ns. 
urakkalaskennan hehtaariosuman tarkastusmenettelynä. 
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Liite 5. Oppilaiden vastaukset 

Perusraportti (muokattu) 

 
1. Missä ammattikorkeakoulussa opiskelet? 

Vastaajien määrä: 85 
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2. Suoritettava tutkinto 

Vastaajien määrä: 85 

 

 

 

 
3. Monesko vuosi opintoja on menossa? 

Vastaajien määrä: 85 

 

 

 

 
4. Ikä 

Vastaajien määrä: 85 
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5. Rakennusalan työkokemus 

Vastaajien määrä: 85 

 

 

 
6. Oletteko käyttäneet kustannus/tarjouslaskenta tai tuotannonhallinta/ohjaus ohjelmistoja opintojaksoilla? 

Vastaajien määrä: 85 

 

 

 
7. Mitä kustannus/tarjouslaskenta ja tuotannonhallinta/ohjaus ohjelmistoja olette käyttäneet opintojaksoilla? 

Vastaajien määrä: 40 
- Ei ole käytetty ohjelmia, eikä ole laskettu kustannuksia. 
- Opettajan tekemiä excel-pohjia. 
- planet 
- ei mitään 
- haatela tai jokin vastaava 
- Planet, Talo 80 
- Planet 
- Haahtelan takua mentiin "pintaraapaisulla". Exel pohjaisella talo80 tehtiin harjotustyöt 
- Excel, TCM- Planner. 
- haahtela 2015 
- Planet 
- Excel, Haahtela 
- PlaNet 
- Kustannussuunnittelussa Taku-ohjelmisto 
- planet 
- excel, ms project, 
- Opettaja tekemä Exel pohjainen 
- Talo 90 järjestelmä 
- planet 
- Planet 
- Planet 
- Planet 6.3 

TCM Planner 
- Tarjouslaskenta tehtiin Excel pohjalle. Planetilla tehty aikataulutusta. 
- Planet 
- Taku-ohjelmaa, joka nyt on poistunut koulun koneilta 
- Haahtela Kustannustieto 2008 
- Haahtela kustannustieto 
- Vico. Planet 
- planet 
- Klaranet 
- ei mitään 
- Taku, mutta sen lisenssi loppui tänä vuonna koululla eikä sitä enää uusittu 
- Haahtela TAKU Kustannustieto 2015 -ohjelmaa 
- Planettia, exceliä 
- Exel ja Gantt 
- Excel 
- Vico Control -aikataulutusohjelma 
- Talo 80, exel 
- En muista ohjelman nimeä, koska sitä käytettiin ehkä kaksi kertaa. 
- Taku-ohjelmisto 
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8. Kuinka paljon käytetyt kustannus/tarjouslaskenta ja tuotannonhallinta/ohjaus ohjelmat ovat tukeneet oppimista? 

Vastaajien määrä: 75 

 

 1 2 En osaa sanoa 4 5  Yhteensä Keskiarvo 

Ei ollenkaan 8 14 38 11 4 
Todella pal-

jon 
75 2,85 

 
 
 
 
9. Onko Jydacomin ohjelmistot tuttuja entuudestaan? 

Vastaajien määrä: 85 

 

 

 

 
10. Oletko koskaan käyttänyt Jydacomin ohjelmistoja? 

Vastaajien määrä: 85 

 

 

 

 
11. Oletteko käyttäneet Jydacomin ohjelmistoja opintojaksoilla? 

Vastaajien määrä: 85 
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12. Kuinka paljon Jydacomin ohjelmistot ovat tukeneet opiskelua? 

Vastaajien määrä: 78 

 

 1 2 Ei ole käytetty 4 5  Yhteensä Keskiarvo 

Ei ollenkaan 16 0 61 1 0 
Todella pal-

jon 
78 2,6 

 
 
 
 
13. Kuinka tärkeänä näet tuotannonpuolen ohjelmistojen (kustannus/tarjouslaskenta ja tuotannonhallinta/ohjaus) 
osaamisen työelämään siirryttäessä? 

Vastaajien määrä: 80 

 

 1 2 En osaa sanoa 4 5  Yhteensä Keskiarvo 

En lainkaan tär-

keänä 
1 5 16 34 24 

Todella tär-

keänä 
80 3,94 

 
 
 
 
14. Oletteko käyttäneet ohjelmistoja kustannus/tarjouslaskentaan? (poislukien exel) 

Vastaajien määrä: 85 

 

 

 

 

 
15. Kuinka tärkeänä näet että kustannus/tarjouslaskentaa harjoiteltaisiin myös tietokoneohjelmalla? 

Vastaajien määrä: 84 

 

 1 2 En osaa sanoa 4 5  Yhteensä Keskiarvo 

En ollenkaan 1 2 12 42 27 
Todella tär-

keänä 
84 4,1 
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16. Pitäisikö koulussanne ottaa enemmän käyttöön tuotannonpuolen ohjelmistoja opetuksen työkaluksi? 

Vastaajien määrä: 85 

 

 

 

 

 

 
17. Mitä ohjelmistoja olette käyttänyt kustannus/tarjouslaskentaan? 

Poislukien exel ja muut taulukkolaskenta ohjelmat. 

Vastaajien määrä: 28 
- Ei mitään. 
- Ei mitään 
- - 
- excel 
- - 
- Planet, talo 80 
- Ai koulussa vai? Ei mitään. 
- en mitään 
- haahtela 
- Haahtela 
- Taku-ohjelmisto 
- ei mitään 
- EI mitään ohjelmistoja 
- ei mitään 
- Ei muita 
- planet 
- - 
- Planet 
- - 
- Haahtela Kustannustieto 2008 
- Haahtela kustannustieto 
- Klaranet 
- Tiku 
- Haahtela TAKU Kustannustieto 
- Ei ole käytetty 
- Ei mitään. 
- Talo 80 
- Taku 
 
 
 
 
 
 
18. Minkälaisia ohjelmia haluaisit tukemaan oppimista? 

Vastaajien määrä: 32 
- Nykyaikaiset ohjelmistot 
- Työelämässä käytettävien ohjelmien läpikäyminen koulussa voisi olla hyödyksi. Esim. tuotannonhallinta jne.. 
- Omasta mielestäni Excel on kelpoinen työväline kustannuslaskentaan, mikäli kaavat ovat kunnossa. Tuotan-

topuolen kursseihin olisi hyvä sisällyttää enemmän kustannuslaskentaa ja siihen liittyvän ohjelmiston hallinta 
toimisi varmasti monelle valttikorttina sitten työelämässä. 

- Sellaisia mitä käytetään työelämässä, jotta osaisi käyttää niitä silloin kun siirtyy työelämään. 
- - 
- Nopeita ja yksinkertaisia, joita voi käyttää apuna työmaalla esim tableteilla 
- excel tai sen tyylinen helposit käytettävä 
- mahdollisimman monipuolisesti 
- Varmaan sellaisia, joita tällä hetkellä/tulevaisuudessa eniten käytetään. 
- Kustannuslaskenta. Esim. Broker. 
- Meillä ei ole ollut vielä kustannuslaskennan kurssia, joten en voi antaa rakentavaa mielipidettä. 
- Selkeitä, käytännönläheisiä. Samanlaisia, mitä työelämässäkin voisi hyödyntää 
- - 
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- en tiedä 
- Jokin kustannus- ja tarjouslaskentaohjelma 
- Kustannuslaskentaan räätälöityjä ohjelmia. 
- Pitäisi tutustua niihin 
- Kaikkia tietokone ohjelmia 
- Yksinkertaistettuja ohjelmia, joita olisi helpompi käyttää. Liian vaikeakäyttöiset ohjelmat ovat iso kynnys var-

sinkin joillekin aikuispuolen opiskelijoille, joilla on mahdollisesti puuttuvia ATK taitoja. Lisäksi jo mestareina 
työskentelevät vanhemmat henkilöt voisivat oppia käyttämään niitä jos käyttöliittymä olisi tehty mahdollisim-
man yksinkertaiseksi. Ohjelmien opetukseen koulussa tulisi lisätä tunteja, jos ohjelmat luokitellaan keskei-
siksi tutkintoon liittyviksi oppimiskokonaisuuksiksi. 

- - 
- Ohjelmia joista on hyötyä työelämässä 
- Haahtela Kustannustieto 2008 on vanhanaikainen ja kökkö. Ei tietoa muista ohjelmista, mutta joku uudempi, 

sujuvampikäyttöinen. 
- . 
- Selkeitä ja yksinkertaisia kustannuslaskenta ohjelmia (ilmaisia tai opiskelijalisenssi) 
- Työelämälähtöisiä 
- tietomallinnuksen ja kustannuslaskennat yhteensovittamista 
- Haahtela-yhtiöiden Talonrakennuttamisen kustannustieto ohjelmistoa sekä "Rakennuttamistieto" ohjelmistoa. 

 
Miksei tietysti Jydacomin ohjelmistotkin kiinnosta. Kuulen niistä vasta ensimmäistä kertaa tämän kyselyn 
kautta. 

- En osaa tässä vaiheessa sanoa 
- Vaikea valita, koska kuitenkin yrityksillä on omat ohjelmistot käytössä jotka harvemmin ovat olleet samoja 

kuin koulussa. Joten joka tapauksessa joutuu opettelemaan uuden ohjelman. 
- Enemmän aikataulujen laatimiseen käytettäviä ohjelmistoja. 
- Helppokäyttöisiä ja toimivia 
- Sellaisia, joita käytetään työmaalla todellisuudessa. 
 
 

 

Liite 6. Yritysten vastaukset. 

Yritysten vastaukset 

 

 
1. Yrityksen nimi 

Vastaajien määrä: 4 
- RKL Reponen 
- AW-Rakennus Oy 
- VRP Rakennuspalvelut Oy 
- Insinöörityö Hentinen Oy 
 
 
2. Mitä seuraavista Jydacomin ohjelmistokokonaisuuksista on yrityksenne käytössä? 

Vastaajien määrä: 4 
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3. Kuinka monta harjoittelijaa teillä on töissä vuosittain? 

Vastaajien määrä: 4 

 

 

 

 

 

 
4. Mitä seuraavista ohjelmistoista opiskelija/vasta valmistuneet insinöörit ja mestarit käyttävät teidän yrityksessä? 

Vastaajien määrä: 4 
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5. Kuinka tärkeänä näet tarjouslaskenta/tuotantohallintaohjelmistojen osaamisen työelämään siirryttäessä? 

Vastaajien määrä: 4 

 

 1 2 3 4 5  Yhteensä Keskiarvo 

Ei juurikaan tärkeänä 0 0 1 2 1 
Todella tär-

keänä 
4 4 

 
 
 
 
6. Onko opiskelijoilla tällä hetkellä riittävä tarjouslaskenta/tuotannonhallintaohjelmistojen osaaminen valmistuttuaan 
ammattikorkeakoulusta? 

Vastaajien määrä: 4 

 

 

 

 

 

 
7. Kuinka paljon tarjouslaskenta/tuotannonhallintaohjelmistojen opettaminen ammattikorkeakoulussa lisäisi opiskelijoi-
den valmiutta/ammattitaitoa työelämää varten? 

Vastaajien määrä: 4 

 

 1 2 3 4 5  Yhteensä Keskiarvo 

Ei ollenkaan 0 0 2 1 1 Todella paljon 4 3,75 

 
 
 
 
8. Mitä lisäarvoa Jydacomin ohjelmistojen osaaminen tuo vastavalmistuneelle rakennusinsinöörille ja rakennusmesta-
rille työelämään siirryttäessä ja miten näet valmistuneen opiskelijan ohjelmistojen osaaminen työnantajan kannalta? 

Vastaajien määrä: 4 
- Vähentäisi meidän tarvettamme kouluttaa valmistuneita opiskelijoita.  Tällä hetkellä opiskelijat osaavat tieto-

jenkäsittelystä riittävästi yleensä. 
- Tällä hetkellä JYDAn ohjelmat ovat ehkä yleisimmin käytettyjä ohjelmia pienissä ja keskisuurissa rakennus-

liikkeissä. Perustoiminnoiltaan samanlaisia kuin kilpailijoidenkin ohjelmat 
- Varsinkin tarjouslakentaohjelmiston, ja tarjouslaskennan perusteiden osaaminen tulisi olla paremmalla tasolla 

valmistuvilla opiskelijoilla. 
- Jos yrityksllä on Jydacomin ohjelmat niin ovathan valmiudet ohjlemien käyttämiseen paremmat. Ohjelmistot 

ovat silti vain hyvä apuväline. Tärkeämpänä näen teknisten asioiden ymmärtämisen ja sen opettamisen kuin 
ohjelmistojen täytellisen hallinnan. 

 
 
9. Vapaa sana 

Ei vastauksia. 
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