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Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää pienen rakentamiseen liittyvää erityissuunnittelua te-

kevän yrityksen tuotannonohjausta ja projekteihin liittyvää tiedonkulkua. Tutkimus toteutet-

tiin kvantitatiivisena toteutuneiden laskutusaineistojen analyysinä, jota täydennettiin koh-

deyrityksen henkilöstölle tehdyillä teemahaastatteluilla. Tutkimus rajattiin aineiston osalta 

kolmen vuoden tarkastelujaksoon ja tyypillisimpiin suunnittelukohteisiin neljässä rakennus-

kategoriassa. Tutkimuksen pohjalta tuotettiin lähtötietoa yrityksen tuotteistamisprosessiin. 

Lisäksi tutkimusaineiston avulla rakennettiin prosessimalli sekä käytännön työkalu projek-

tien ennakkosuunnitteluun ja seurantaan. Mallin perusteena käytettiin Last Planner®-mene-

telmän teoriaa. Tulosten perusteella suunnittelutehtävien ennakkosuunnittelun haasteena 

pienessä yrityksessä ovat riippuvuudet projektin muihin osapuoliin sekä osaamiseen liittyvä 

henkilösidonnaisuus niin asiakkaiden kuin kohdeorganisaationkin osalta. Tuotantoa voidaan 

kuitenkin vakioida erityisesti sisäisten prosessien ja erilaisiin asiakastarpeisiin kohdennettu-

jen toimintamoodien tuotteistamisella. Tämä helpottaa tuotannonohjauksen järjestämistä ja 

ennakkosuunnittelua. Pienen yrityksen tuotannonohjaukseen käytettävät järjestelmät tulee 

pyrkiä järjestämään osaksi normaaleja työtehtäviä, jottei seurantajärjestelmästä tule hyötyyn 

nähden liian raskasta. 
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The aim of this study was to improve the production control and information sharing in a 

small construction design firm. The study was done by a quantitative analysis of the histor-

ical project data which was supplemented with theme interviews. Data was gathered from 

three-year period and limited to regular design projects in four different building categories. 

This study produced material for company´s productization processes. In addition, historical 

data was used to develop a simple tool to estimate project resource needs and to schedule 

production. The background for development actions was based on Last Planner® –system 

methods. Results of the study propose that production planning faces challenges due to the 

dependencies and personal knowledge differences between stakeholders in the project. There 

is still a possibility to improve production control and planning by productizing internal pro-

cesses and by standardizing operating modes of the services. The small number of employees 

of the target organization limits the possibility to use complicated methods and tools. There-

fore, new tools need to be adjusted to current operating procedures and integrated to existing 

information systems to perform well. 



 

 

 

iv 

ALKUSANAT 

 

Tästä työstä muodostui paljon etukäteen arvioitua monipuolisempi kokonaisuus, jonka ai-

kana opin paljon erityisesti pienten asiantuntijayritysten kohtaamista johtamisen ja toimin-

nan organisoinnin haasteista. Toivon, että tämä työ omalta osaltaan auttaa ratkaisemaan noita 

haasteita ja että aiheeseen liittyvää tutkimusta lisättäisiin myös jatkossa. Palveluyritysten 

määrän kasvun myötä aiheeseen liittyvän tiedon ja hyvien toimintamallien kysyntä epäile-

mättä lisääntyy tulevaisuudessa. 

 

Haluan kiittää työn ohjauksesta professori Marko Torkkelia, tutkijaopettaja Kalle Elfveng-

reniä sekä toimitusjohtaja Sami Hämäläistä. Kiitokset kuuluvat myös haastatteluosuuteen 

osallistuneille kollegoilleni sekä ystävilleni, jotka ovat antanee rakentavaa palautetta ja kan-

nustusta työn tekemiseen. Erityiskiitokset haluan lisäksi osoittaa perheelleni tuesta niin tä-

män työn kuin koko opintojeni aikana. 

 

 

Espoossa 28.3.2017 

Joni Kinnunen 

 

 



 

 

 

1 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

1 JOHDANTO 4 

1.1 TAUSTA 4 

1.2 TAVOITTEET JA RAJAUKSET 4 

1.3 TYÖN RAKENNE 5 

2 TOIMIALAN JA KOHDEORGANISAATION ESITTELY 7 

2.1 RAKENNUSHANKE 7 

2.2 PALOTEKNINEN SUUNNITTELU 10 

2.3 KOHDEORGANISAATIO 13 

2.4 SUUNNITTELUPALVELUJEN HANKINTA 16 

2.5 ASIANTUNTIJAPALVELUN HINNOITTELU 17 

3 ASIANTUNTIJAPALVELUJEN TUOTANTO 22 

3.1 ASIANTUNTIJAPALVELU 22 

3.2 PALVELUPROSESSI 22 

3.3 ASIANTUNTIJAPALVELUN TUOTTEISTAMINEN 24 

3.4 KYSYNTÄ- JA TARJONTA-POHJAISET OPERAATIOMALLIT 26 

3.5 MASSARÄÄTÄLÖINTI 30 

4 LAST PLANNER® 34 

4.1 TAUSTA 34 

4.2 MENETELMÄ KÄYTÄNNÖSSÄ 37 

4.3 LAST PLANNER RAKENNUSSUUNNITTELUSSA 38 

4.4 VIESTINTÄ JA TIEDONKULKU 42 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 44 

5.1 TUTKIMUSMENETELMÄ 44 

5.2 AINEISTO 46 

5.3 HAASTATTELUT 47 

6 TULOKSET 50 

6.1 SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS 51 

6.2 PROJEKTEIHIN KÄYTETTY TYÖAIKA 52 

6.3 PROJEKTIEN KUORMITTAVUUS 60 

6.4 HAASTATTELUN TULOKSET 65 

6.5 KÄYTÄNNÖN HAASTEET JA ONGELMAT 70 

7 TULOSTEN POHDINTA JA KEHITYSEHDOTUKSET 73 

7.1 PALVELUPROSESSI JA TUOTTEISTAMINEN 73 

7.2 TOIMINTAMOODIT 74 

7.3 RESURSOINTI 75 

7.4 SUUNNITTELUTYÖKALU 77 

7.5 VIESTINTÄ JA TIEDONKULKU 80 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 82 

8.1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUKSEN JA LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 83 

8.2 JATKOTUTKIMUKSET JA TULEVAISUUS 85 

9 YHTEENVETO 87 

LÄHTEET 88 

LIITTEET 92 

 



 

 

 

2 

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

KIBS  Knowledge Intensive Business Services, osaamisintensiiviset liike-elämän 

palvelut 

KSE   Konsultti- ja suunnittelualan yleiset sopimusehdot 

k-m²   Kerrosneliömetri. Rakennuksen kerrosten yhteenlaskettu pinta-ala 

RakMk  Suomen rakentamismääräyskokoelma 

SKOL  Suunnittelu- ja Konsultointialan toimialajärjestö (SKOL ry) 

 

 

 

 

   



 

 

 

3 

KUVALUETTELO 
 

Kuva 1. Rakennuksen kustannusten määräytyminen ja kertyminen 9 
Kuva 2. Tuotannon tyypittely valikoiman ja läpimenoajan mukaan 26 

Kuva 3. Resurssitehokkuus ja virtaustehokkuus 29 
Kuva 4. Last Planner -järjestelmä 37 
Kuva 5. Suunnittelun Last Planner -vaiheet 41 
Kuva 6. Haastattelujen teemat 48 
Kuva 7. Tutkitut käyttötavat ja niiden prosenttiosuudet aineistossa 50 

Kuva 8. Paloteknisen suunnittelun palvelu -blueprint 52 
Kuva 9. Suhteellinen työmäärä eri käyttötavoissa 53 
Kuva 10. Kerrosluvun keskiarvo ja mediaani eri käyttötavoissa 54 
Kuva 11. Kerrosalan keskiarvo ja mediaani eri käyttötavoissa 55 

Kuva 12. Suhteellinen työmäärä aikayksikköä kohden eri käyttötavoissa 56 
Kuva 13. Hankkeen ajallinen kesto eri käyttötavoissa 57 
Kuva 14. Piirustusten lukumäärä eri käyttötavoissa 57 

Kuva 15. Kerrosalan ja suhteellisen tuntimäärän riippuvuus asuntokohteissa 58 
Kuva 16. Kerrosalan ja suhteellisen tuntimäärän riippuvuus hoitolaitoskohteissa 59 
Kuva 17. Kerrosalan ja suhteellisen tuntimäärän riippuvuus liikerakennuksissa 59 
Kuva 18. Kerrosalan ja suhteellisen tuntimäärän riippuvuus varastokohteissa 60 

Kuva 19. Aktiivisten työpäivien lukumäärä ja päiväkohtainen työmäärän keskiarvo eri 

käyttötavoissa 61 

Kuva 20. Esimerkki yhden projektin töiden jakautumisesta eri työntekijöille yhden 

kuukauden aikana 62 
Kuva 21. Esimerkki yhden työntekijän töiden jakautumisesta eri projekteihin yhden 

kuukauden aikana 63 
Kuva 22. Esimerkki yhden työntekijän työmääristä eri projekteissa kuukauden aikana 64 

Kuva 23. Esimerkki suunnittelutyökalun avulla luodusta tuotantoviikkosuunnitelmasta 79 
 

 

 

TAULUKOT 
 

Taulukko 1. Hukan lajit palvelutuotannossa 27 
Taulukko 2. Toimintamoodien esimerkkejä eri toimialoilta 30 

Taulukko 3. Haastattelujen yhteenveto, esiin nousseet haasteet ja niiden mahdollisia 

ratkaisuja 72 
 
 



 

 

 

4 

1 JOHDANTO  

 

1.1 Tausta 

 

Paloturvallisuusmääräykset koskettavat suurta osaa rakennushankkeen suunnittelualoista ja 

voivat vaikuttaa suurestikin rakennuksen toteutusvaihtoehtoihin. Nuorehkoa paloturvalli-

suussuunnittelun toimialaa ei osata vielä kuitenkaan hyödyntää täydellä teholla hankkeiden 

suunnittelussa. Silti rakennusten yhä lisääntyvä tekniikka ja uudistuvat palomääräykset kas-

vattavat asiantuntemuksen tarvetta yhä lisää tulevaisuudessa (Maluk et al. 2016; Ympäristö-

ministeriö 2017). Menestyäkseen paloturvallisuussuunnittelua tekevien yritysten onkin ky-

ettävä tarjoamaan palveluaan entistä paremmin johdetuilla ja tehokkaammilla toimintamal-

leilla. 

 

Tutkimuksen kohteena oleva suunnitteluyritys toimii moniprojektiympäristössä, jonka asia-

kaskysyntä vaihtelee niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikajänteellä. Rakentamisen suhdanne-

vaihtelut ja vuodenajat vaikuttavat kysyntään laajalla tasolla ja yksittäisten rakennushank-

keiden eteneminen päivittäistason kysytään. Tämän myötä toiminnan organisointi ja enna-

kointi sekä seuranta on haastavaa ja toiminnassa joudutaan reagoimaan usein muuttuneisiin 

tilanteisiin, usein vähäisin resurssein. Oleellista on kohdentaa asiantuntijan työaika oikeisiin 

tehtäviin ja oikea-aikaisesti, jotta toiminta on laadukasta ja pysyy budjetissa. Myös sujuvalla 

tiedonkululla on tässä tärkeä osansa. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset   

 

Työn tavoitteena on löytää keinoja, joilla voidaan kehittää kohdeyrityksen tuotannonoh-

jausta keskittyen töiden resursointiin, aikataulutukseen ja tiedonkulkuun. Tutkimusmenetel-

mänä sovelletaan työntutkimusta ja toimintatutkimusta (Routio, P. 2007a).  Tutkimalla yri-

tyksen toteutuneita työtuntimääriä eri projekteissa pyritään rakentamaan selkeämpi palvelu-

prosessin kuvaus sekä historia-aineistoon pohjautuva hankkeiden etukäteissuunnittelun työ-

kalu. Teorialähteitä ja henkilöstölle tehtävää haastattelua hyödyntäen on tarkoitus löytää 

myös muita kehitysehdotuksia ja huomioida kehitystoimenpiteissä näin myös niiden käyt-

töönoton haasteet.  
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Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Millainen on yrityksen tyypillinen paloteknisen suunnittelun palveluprosessi?  

2. Millaisia ovat hankkeiden keskimääräiset ajalliset kestot rajatuissa käyttötaparyhmissä? 

3. Voidaanko Last Planner® -menetelmää hyödyntää kohdeorganisaation tuotannonoh-

jauksessa?   

4. Mitä asioita tulee huomioida tuotannonohjauksen ja tiedonkulkuun kehittämiseksi käy-

tännössä?  

 

Työn tilastoaineiston suhteen rajauksena käytetään aikarajausta ja tutkittavien projektien 

suhteen keskitytään tavanomaisiin suunnittelukohteisiin. Tämä tarkoittaa, että erityisen suu-

ret ja vaativat projektit rajataan tutkimuksen ulkopuolelle kuten myös erityisen lyhyet ja työ-

määrältään vähäiset projektit. Aineiston laadun perusteella tutkimus rajataan ensisijaisesti 

koskemaan määrättyä osaa toteutetuista suunnittelukohteista, jotta voidaan tarkastella hank-

keiden välisiä muuttujia. Työssä ei tutkita yrityksen taloutta tai hinnoittelua yksityiskohtai-

sesti. 

 

Kohdeyritys on henkilöstömäärällä mitattuna pieni, alle 20 työntekijää. Tätä näkökulmaa 

käytetään tutkimuksessa rajoitteena, jonka perusteella arvioidaan kehittämistoimenpiteiden 

toteutusmahdollisuudet organisaatiossa, jossa ei ole erillistä hallinnon ja johtamisen yksik-

köä, vaan nämä toimet ovat osa ylempien toimihenkilöiden normaalia työtä.  

 

1.3 Työn rakenne 

 

Tämän raportin rakenne on koostettu siten, että johdannon jälkeen käsitellään toimialaa ja 

kohdeorganisaatiota sekä suunnittelupalvelujen hankintaan ja hinnoitteluun liittyviä teki-

jöitä. Luvuissa 2-3 käsitellään yleisesti asiantuntijapalvelua ja sen tuotannon ohjausta. Lu-

vussa 4 esitellään tutkimuksen taustaulla käytetty Last Planner® -tuotannonohjausmene-

telmä ja siihen liittyviä käytännön työkaluja. Luvussa 5 esitetään tutkimuksen toteutus. 
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Luvussa 6 käsitellään tutkimustulokset aineiston analyysin ja haastattelujen osalta. Luvussa 

7 esitetään teorian ja tutkimistulosten pohjalta johdettuja kehitysehdotuksia kohdeorganisaa-

tion toiminannan kehittämiseksi. Luvussa 8 on esitetty johtopäätökset ja jatkotutkimuskoh-

teita. Luvussa 9 esitetään työn yhteenveto.  
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2 TOIMIALAN JA KOHDEORGANISAATION ESITTELY 

 

2.1 Rakennushanke 

 

Rakennushankkeen taustalla on aina idea ja tarve rakennuksesta ja tiettyä toimintaa palvele-

vasta tilasta. Tämän jälkeen rakennus suunnitellaan vaiheittain kohti yksityiskohtaisempaa 

lopputulosta, jolloin myös hankkeen kustannukset ja aikataulu tarkentuvat. Luonnollisesti 

jokainen rakennushanke on hieman erilainen riippuen sen laajuudesta ja matkan varrella tu-

levista muutoksista, mutta pääpiirteissään rakennushanke koostuu seuraavista vaiheista 

(Rakennustietosäätiö, 1989, s. 2): 

 

 Tarveselvitys (TS) 

 Hankesuunnittelu (HS) 

 Rakennussuunnittelu (RS) 

 Rakentaminen (RA) 

 Käyttöönotto (KO) 

 

Eri vaiheisiin liittyvät erilaiset tehtävät, jotka on monilla suunnittelualoilla kuvattu erillisissä 

tehtäväluetteloissa. Vaiheet päättyvät aina myös ennalta määriteltyyn päätökseen, jonka jäl-

keen hanke siirtyy seuraavaan vaiheeseen tai keskeytetään. Ensimmäinen vaihe on tarvesel-

vitys, jossa tarkastelun kohteena ovat hankkeen tarpeellisuus ja mahdollisuudet. Tarkastelun 

päätelmät kootaan tarveselvitykseksi, jonka pohjalta tehdään hankesuunnittelupäätös. Han-

kesuunnittelussa tarveselvityksen mukaista hanketta jatkojalostetaan varsinaisiksi toteutta-

mismahdollisuuksiksi ja arvioidaan vaihtoehtoisia toteutustapoja. Hankesuunnittelun loppu-

tuloksena rakennuksen laajuus- ja laatutavoitteet määrittelevät hankkeen budjetin ja aikatau-

lun. Nämä asiat tiivistetään hankesuunnitelmaksi, jonka perusteella tehdään investointipää-

tös. (Rakennustietosäätiö, 1989, s. 3) 

 

Rakennussuunnitteluvaiheessa esimerkiksi arkkitehtuuri ja tekniset ratkaisut sekä toteutus-

tapa suunnitellaan lopulliseen muotoonsa hankesuunnitelman perusteella. Myös urakointi-

tapa ja erillisten urakoiden valmistelu tehdään tässä vaiheessa. Rakennussuunnittelu päättyy 

rakentamispäätökseen. Rakentamisvaiheessa hanke toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 

Alkuajankohdaksi katsotaan urakkasopimuksen solmiminen ja vaihe päättyy 
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vastaanottopäätökseen. Käyttöönotto tapahtuu, kun rakennus on valmis ja sen käyttö pereh-

dytetään käyttäjille. Tämä hankevaihe päättyy takuutarkastukseen. (Rakennustietosäätiö, 

1989, s. 3) 

 

Rakennushankkeen virallisina osapuolina käsitellään yleensä käyttäjää, rakennuttajaa, suun-

nittelijoita, rakentajaa ja viranomaisia. Käyttäjä on rakennukseen sijoittuvan toiminnan asi-

antuntija. Käyttäjän toiveet ja vaatimukset ohjaavat hankkeen suunnittelua ja asettavat reu-

naehtoja toteutukselle esimerkiksi tilatarpeiden osalta. Rakennuttaja vastaa rakennushank-

keen läpiviennistä ja siitä, että tilat palvelevat käyttäjää sekä sovittaa yhteen muiden toimi-

joiden osuudet. (Rakennustietosäätiö, 1989, s. 5) 

 

Suunnittelijoita voi kuulu hankkeeseen hyvinkin monia, riippuen hankkeen laadusta ja laa-

juudesta. Rakennuksen suunnittelijat toimivat yksittäisten suunnittelukokonaisuuksien eri-

tyisasiantuntijoina ja suunnittelusta kokonaisuutena vastaa pääsuunnittelija. Tämän lisäksi 

muita yleensä rakennushankkeeseen osallistuvia suunnittelualoja ovat arkkitehtisuunnittelu, 

rakennustekninen suunnittelu ja teknisten järjestelmien suunnittelu. Lisäksi erillisenä suun-

nitteluna voidaan nähdä kustannussuunnittelu ja määrälaskenta. (Rakennustietosäätiö, 1989, 

s. 7) 

 

Rakentajalle kuuluvat hankkeen käytännön toteutus ja urakointi. Tämä jakaantuu tyypilli-

sesti useille eri toimijoille. Rakentamisen tulee lisäksi perustua voimassa oleviin lakeihin, 

määräyksiin ja ohjeisiin, joiden noudattamista valvovat eri viranomaiset. 

(Rakennustietosäätiö, 1989, ss. 8). 

 

Rakentamishanke on aina yksilöllinen projekti, jonka suunnitteluun osallistuu keskimäärin 

5-8 erillistä suunnittelualaa. Näiden suunnittelualojen suunnitelmien pitää olla laadukkaita, 

oikea-aikaisia ja yhteensopivia keskenään. Tämän lisäksi itse rakentamisvaihe koostuu 10-

40 urakasta, joiden laadullinen ja ajallinen onnistuminen on edellytys hankkeen onnistumi-

selle. (Tinkanen 2013) 

 

Rakennushankkeen alkupäässä mahdollisuus vaikuttaa rakennuksen kustannuksiin ja toimi-

vuuteen ovat huomattavasti paremmat kuin myöhemmissä vaiheissa. Tämä kannustaa siihen, 
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että suunnittelun painopistettä siirretään tulevaisuudessa yhä enemmän luonnossuunnitte-

luun ja erilaisten tuotemallien käyttöön, koska suunnittelun osuus erityisesti liikerakentami-

sessa on hyvin pieni osa varsinaisista rakentamisen ja käytön aiheuttamista kustannuksista. 

Kustannusten muodostuminen ja kertyminen hankkeen aikana on esitetty kuvassa 1. (Nie-

mioja 2005, s.4) 

 

 

Kuva 1. Rakennuksen kustannusten määräytyminen ja kertyminen (Niemioja 2005, s.4) 

 

Yhtenä rakennushankkeen suunnittelualana toimii nykyään melko usein myös rakennuksen 

palotekniseen suunnitteluun erikoistunut suunnitteluala. Myös paloteknisellä suunnittelulla 

on osin suurikin vaikutus muodostuviin rakennuksen kustannuksiin, joten sen kytkeminen 

suunnitteluun jo aikaisessa vaiheessa olisi hyödyllistä. Tämän suunnittelualan toimintaa ja 

roolia rakennushankkeessa käsitellään seuraavaksi.  
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2.2 Palotekninen suunnittelu 

 

2.2.1 Ohjaava lainsäädäntö ja muut määräykset 

 

Suomessa rakentamista ohjaavat ja valvovat viranomaiset. Rakentamisessa tulee noudattaa 

voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä sekä paikallistason ohjeita. Rakentamisen ohjaus 

paikallisella tasolla tapahtuu käytännössä viranomaistyönä kaavoittamisen ja rakentamisjär-

jestysten avulla sekä hankekohtaisella viranomaisohjauksella. Paloturvallisuuden osalta pe-

lastusviranomaiset toimivat rakennusvalvontaa avustavana ja neuvoa-antavana tahona. (Ym-

päristöministeriö 2003) 

  

Palotekninen suunnittelu perustuu pohjimmiltaan rakentamislainsäädäntöön. Paloturvalli-

suus on yksi Maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) esittämiä olennaisia vaatimuksia (117b 

§). Olennaiset vaatimukset paloturvallisuuden osalta on määritelty tarkemmin Ympäristömi-

nisteriön rakentamismääräyskokoelman (RakMk) osassa E1 (2011), joka käsittelee raken-

nusten paloturvallisuutta. Määräyksen olennaiset vaatimukset määrittelevät seuraavaa: 

 

 ”Rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vä-

himmäisajan 

 Palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua 

 Palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa 

 Rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan ra-

kennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin 

 Pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon.” 

 

Rakennuksen paloturvallisuusvaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa kahdella periaat-

teella (Ympäristöministeriö 2011, s. 8). Ensimmäinen vaihtoehto on suunnitella rakennus 

voimassa olevan rakentamismääräyskokoelman määräysten ja ohjeiden mukaan. Toinen 

vaihtoehto on suunnitella rakennus oletettuun palonkehitykseen perustuen, jolloin puhutaan 

käytännönläheisemmin toiminnallisesta mitoituksesta. Käytännön esimerkki toiminnalli-

sesta mitoituksesta on palosimulointi. 
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Palotekninen suunnittelu limittyy rakennushankkeen muiden suunnittelualojen työhön koko 

rakennuksen elinkaaren aikana. Paloteknisen suunnittelun ratkaisut vaikuttavat esimerkiksi 

arkkitehtuuriin, rakenteisiin ja materiaalivalintoihin. Palotekninen suunnittelu ei kuitenkaan 

ole Suomen rakentamismääräysten määrittelemä suunnitteluala, vaan palotekniseen suunnit-

teluun liittyvät asiat limittyvät virallisten suunnittelualojen toimialoihin.  

 

Rakennushankkeeseen vaadittavat suunnittelijat ja suunnittelijoiden pätevyydet esitetään ra-

kentamismääräyskokoelman osassa A2 (Ympäristöministeriö, 2002). Pääsuunnittelija vas-

taa rakennuksen suunnittelun lopputuloksesta ja erityissuunnittelijoiden suunnitelmien yh-

teensovittamisesta. Paloturvallisuus mainitaan rakentamismääräyksessä A2 (2002, s. 22) 

osana erityissuunnitelmia ja tarkemmin mainittuna näitä ovat esimerkiksi paloturvallisuus-

selvitys, suunnitelma paloilmoitinjärjestelmistä ja koneellisesta savunpoistosta, merkki- ja 

turvavalaistussuunnitelma sekä sammutusautomatiikkasuunnitelma.  

 

Rakennustietosäätiö julkaisee suunnittelun tehtäväluetteloja, joiden perusteella tavanomai-

set suunnittelualat myös määrittelevät suunnittelutehtäviensä sisällön. Tehtäväluettelot on 

jaettu rakennushankkeen eri vaiheisiin ja tehtäväluetteloissa mainitaan mahdollisesti tuotet-

tavat dokumentit ja niiden esitysmuoto. Tehtäväluettelot helpottavat tehtävälaajuuden mää-

rittelyä ja suunnittelukokonaisuuden hallintaa sekä toimivat osana suunnittelun laadunvar-

mistusta. Palotekniseen suunnitteluun vastaavaa tehtäväluetteloa ei ole kuitenkaan viralli-

sesti olemassa, joten toimialan yritykset ovat laatineet niitä käytännössä itse. (Rakennustie-

tosäätiö, 2013) 

 

2.2.2 Paloturvallisuussuunnittelu käytännössä 

 

Palotekninen suunnittelija on osa pääsuunnittelun apuna käytettävistä erityissuunnittelijoista 

yhdessä rakennesuunnittelijan, lvi-suunnittelijan ja sähkösuunnittelijan kanssa. Suunnitte-

lussa noudatetaan yleisiä konsultti ja suunnittelualan sopimisehtoja, mutta tehtäväluettelon 

puuttuessa jokainen suunnittelusopimus on yleensä hieman erilainen ja riippuu niin pääsuun-

nittelijan ja urakoitsijan tavoista toimia kuin käytettävästä budjetista ja tietysti hankkeen laa-

juudesta ja siitä, missä vaiheessa rakennushanketta ollaan.  
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Tavanomaisesti palotekninen suunnittelu sisältää Suomen Rakentamismääräyskokoelman 

E-sarjan soveltuvien osien sovittamisen suunniteltavaan rakennushankkeeseen. Käytännön 

tasolla palotekninen suunnittelu toteutetaan yhdessä arkkitehdin ja muiden suunnittelijoiden 

kanssa siten, että paloteknisiin ratkaisuihin tuotetaan kaikkia osapuolia tyydyttävät ratkaisut. 

Tämän jälkeen ne esitetään omana suunnitelmanaan, joka muodostuu yleensä pääpiirustus-

ten pohjalle tehdyistä liitekuvista ja tekstimuotoon kirjoitetusta selvitysosasta. Kun suunni-

telma on valmis, palotekninen suunnittelija yleensä neuvottelee ratkaisuista paikallisen pe-

lastusviranomaisen ja rakennusvalvonnan kanssa. Neuvottelun ja mahdollisten korjausten 

jälkeen rakennuksen pääsuunnitelmat yhtenäistetään vastaamaan paloteknisen suunnitelman 

mukaisia ratkaisuja, jonka jälkeen hanke etenee rakennusvalvonnan lupakäsittelyyn. Palo-

teknistä suunnitelmaa käyttävät pohjatietonaan myös muut suunnittelijat, esimerkiksi sähkö- 

ja lvi-suunnittelijat. 

 

Toistaiseksi suurin osa hankkeista suunnitellaan Rakentamismääräyskokoelman määräysten 

ja ohjeiden mukaisesti. Suunnitelman käytännön sisältönä ovat siten muun muassa raken-

nuksen paloluokan määrittely, palo-osastoinnin ja kantavien rakenteiden suunnittelu sekä 

rakennuksen poistumisjärjestelyt. Yksi esimerkki rakennuksen paloteknisistä perusmääritte-

lyistä on paloluokan määrittäminen. Paloluokka ohjaa jatkosuunnittelua merkittävästi, sillä 

monet rakentamismääräysten vaatimukset ovat sidottuja rakennuksen paloluokkaan.  (Ym-

päristöministeriö 2011; Ympäristöministeriö 2003, s. 47-48) 

 

Rakennuksen mahdolliset paloluokat voidaan määritellä, kun tiedetään hankkeen perustiedot 

esimerkiksi rakennuksen koon, käyttötavan, henkilömäärän ja korkeuden osalta. Paloluokkia 

on kolme: P1, P2 ja P3. P1 –luokan rakennus on paloteknisesti vahvin rakennus, jonka ra-

kenteet mitoitetaan siten, ettei rakennus oletettavasti sorru tulipalon vaikutuksesta. Vastaa-

vasti P3 –luokan rakennus on esimerkiksi tavanomainen omakotitalo, jossa rakenteiden pa-

lotekniset vaatimukset ovat melko vähäiset. Tämän paloluokan rakennuksen kantaville ra-

kenteille ei aseteta vaatimuksia. Paloluokan määritykseen liittyvät näkökulmat vaikuttavat 

siten esimerkiksi käytettäviin rakenteisiin. (Ympäristöministeriö 2011; Ympäristöministeriö 

2003, s. 47-48) 
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Paloluokan määrityksen jälkeen voidaan edetä kantavien ja osastoivien rakenteiden määrit-

telyyn ja palo-osastoinnin suunnitteluun. Paloluokan lisäksi osastoivien ja kantavien raken-

teiden luokkaan vaikuttavat tilojen palokuormaryhmät. Käytännössä rakenteiden luokat on 

ilmoitettu rakentamismääräysten taulukoissa, mutta esimerkiksi automaattisen sammutus-

laitteiston avulla voidaan eri tilojen palokuormaryhmä tulkita eri tavalla. Samanlaisia tau-

lukkoarvojen poikkeamia tulee myös tilanteissa, joissa rakennukseen asennetaan automaat-

tinen paloilmoitin tai automaattinen savunpoisto. Paloteknisen suunnittelun haastavuus ja 

toisaalta myös suunnittelun avulla saatava etu muodostuu tämän kaltaisista ”trade off” –ti-

lanteista, joissa investoimalla tekniseen järjestelmään voidaan keventää esimerkiksi kaik-

kien kantavien rakenteiden luokituksia.  

 

Muita palotekniseen suunnitteluun kuuluvia kokonaisuuksia ovat E1 –määräyskokoelmaa 

(Ympäristöministeriö 2011) mukaillen palon kehittymisen rajoittaminen, palon leviämisen 

estäminen naapurirakennuksiin, poistumisen järjestäminen sekä pelastustoiminnan järjeste-

lyt. Käytännön esimerkkejä suunnittelusta ovat palo-osastoinnin ja savunpoiston suunnittelu, 

tilojen pintakerrosvaatimusten määrittely ja rakennuksen uloskäytävien lukumäärän ja si-

jaintien määrittäminen. Pelastustoiminnan järjestelyistä tyypillisimpiä suunnittelukokonai-

suuksia ovat rakennuksen sammutusreittien ja pelastusteiden suunnittelu. Erityisesti asuin-

rakennuskohteissa myös varatiejärjestelyt vaativat tiheästi rakennetussa ympäristössä usein 

erityissuunnittelua.  

 

Kuten muitakin suunnittelualoja, myös paloteknisen suunnittelun osalta noudatetaan päte-

vyysvaatimuksia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että suunnitelmille on osoitettava vas-

taava palotekninen suunnittelija, joka vastaa suunnitelmista. Suunnitteluun voidaan tämän 

lisäksi osoittaa tarvittava määrä avustavia suunnittelijoita, joiden työtä vastaava suunnittelija 

ohjaa. 

 

2.3 Kohdeorganisaatio 

 

Kohdeyritys on aloittanut toimintansa vuonna 2009. Yrityksen nykyinen henkilöstömäärä 

on 20 henkilöä. Yritys tuottaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja palotekniseen suunnitte-

luun liittyen.  Tavallisimpia tuotettuja suunnitelmia ovat palotekniset suunnitelmat, savun-

poistosuunnitelmat sekä erilaiset tuotehyväksyntöihin liittyvät lausunnot. Yhä kasvavissa 
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määrin suunnitteluun liittyvät myös erilaiset toiminnallisen mitoituksen palvelut kuten palo- 

ja poistumissimuloinnit. Käytännön työtehtävien tasolla toimintaan kuuluvat suunnittelu-

työn lisäksi esimerkiksi viranomaisneuvottelut ja kohdekäynnit sekä koulutustehtävät. 

 

Kohdeyrityksen henkilöstömäärä on kasvanut melko säännöllisesti edellisten 5 vuoden ai-

kana. Työntekijöiden koulutustaustana ovat erilaiset rakentamiseen ja paloturvallisuuteen 

liittyvät insinööritutkinnot. Henkilöstön työkokemus paloteknisen suunnittelun toimialalla 

vaihtelee muutamista vuosista kymmeniin vuosiin. 

 

Yrityksen asiakkaina ovat rakennuttajat pääasiassa pääkaupunkiseudulla, toimialueena on 

kuitenkin koko Suomi. Yrityksen liikevaihto vuonna 2015 oli noin 2,3 miljoonaa euroa. Toi-

mintaympäristönä paloturvallisuussuunnittelu on kohtalaisen nuori ja pieni. Esimerkkinä 

neljän tunnetun palotekniseen suunnitteluun keskittyneen yrityksen keski-ikä on 14 vuotta 

ja ne työllistävät keskimäärin 14 työntekijää. Lisäksi paloteknistä suunnittelua tekevät suuret 

suunnittelutoimistot osana muita tarjoamiaan rakennussuunnittelupalveluja. (Suomen Asia-

kastieto Oy, 2016) 

 

2.3.1 Toiminnassa havaitut haasteet ja kehitystarpeet 

 

Kohdeorganisaatiossa on tehty erilaisia toimenpiteitä toiminnan johtamisen kehittämiseksi. 

Tällaisina voidaan mainita esimerkiksi laaja suunnitelmapohjien kehittäminen, tiimiorgani-

saatiomallit ja sisäiset projektipalaverikäytännöt. Työntekijöiden mielipiteitä ja kehityskoh-

teita on myös kartoitettu erilaisin kyselyin ja kehityskeskustelujen kautta. Lisäksi voidaan 

todeta, että kohdeyrityksen toimintamallit ja nykyinen koko mahdollistavat suoran ja nopean 

palautteen keräämisen osana normaalia työskentelyä.  

 

Palotekninen suunnittelu on erillisenä toimialana melko nuori. Tämän vuoksi on havaittu, 

että tämän suunnittelualan resursointi osana koko rakennushanketta on jätetty ajoittain liian 

vähälle huomiolle. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa usein sitä, että palotekninen suunnittelu 

on hyvin kiireellistä työtä ja riippuu huomattavan paljon hankkeen muista osapuolista. Tämä 

koskee sekä projektinhallinnollista näkökulmaa, mutta myös varsinaisia suunnitteluratkai-

suja. Toiminta on vahvasti moniprojektimuotoon järjestettyä, koska suunnittelutarve ei ole 

jatkuvaa vaan kytkeytyy pääsuunnittelun kautta eri suunnitteluvaiheisiin ja kysyntää on näin 
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ollen yleensä yhdestä hankkeesta vain hetken kerrallaan. Tämän myötä aikataulutusta ja re-

sursointia tarvitsee säätää monen eri hankkeen välillä siten, että palvelun toimitus on kuiten-

kin kunkin hankkeen kannalta oikea-aikaista. 

 

Normaalit työtehtävät ovat pääasiassa rakenteeltaan melko samanlaisia, mutta riippuen kun-

kin työntekijän taustoista ja kertyneestä työkokemuksesta, sama työtehtävä asettaa eri hen-

kilöille eritasoisia haasteita. Työn suunnittelun ja johtamisen kannalta tämä muodostaa vai-

keasti ennakoitavan tekijän siihen, kuinka työn etukäteissuunnittelu tehdään erityisesti sil-

loin kun työn suorittaja ei ole vielä tarjousvaiheessa varmuudella tiedossa. 

 

Lisäksi rakennushankkeiden monimuotoisuus aiheuttaa paljon haasteita eri suunnittelualo-

jen yhteensovittamiseen. Tämä tarkoittaa, että tietoa on välitettävä eri osapuolten välillä ak-

tiivisesti, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen. Tieto on kuitenkin käytännössä pirstaloi-

tunut hyvin laajalle alueelle: suunnitelmiin, kokouksissa keskusteltuihin asioihin, henkilöi-

den omaksi hiljaiseksi kokemustiedoksi, totutuiksi toimintatavoiksi ja niin edelleen. Käy-

tännössä samaa hanketta hoitavat eri suunnittelualat ja kohdeyrityksenkin sisällä useat eri 

työntekijät. Tästä seuraa haasteita tiedonkulkuun siis sekä sidosorganisaatioiden, että oman 

organisaation henkilöiden välillä. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että toiminnan kehitystarpeet kiteytyvät seuraavien näkökul-

mien ympärille:  

 

 Kysynnän määrä, laatu ja ajoittuminen on vaikeaa arvioida etukäteen. Työtä teh-

dään samanaikaisesti kymmeniin aktiivisiin projekteihin, joiden tilanneseuranta on 

vaikea toteuttaa ja toiminnan järjestely on näin lyhytjänteistä. 

 Tehtävien vaikeustaso ja kuormittavuus vaihtelevat ja riippuvat työntekijästä. Re-

sursointi on tämän myötä haastavaa. 

 Tiedonvaihtoa tapahtuu monia eri reittejä ja tieto on hajallaan, jolloin tiedonhallinta 

on kokonaisuutena vaikea järjestää tehokkaasti. 
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Seuraavaksi esitetään lyhyesti suunnittelupalvelujen hankintaan liittyviä toimintamalleja, 

jotka ohjaavat myös palotekniseen suunnitteluun osoitettavia resursseja ja kohdeyrityksen 

toimintaa asiakkaiden suuntaan. 

 

2.4 Suunnittelupalvelujen hankinta 

 

Suunnittelupalvelun hankinnasta päättää tilaaja, joka on yleensä myös rakennushankkeeseen 

ryhtyvä. Tämä toimija kantaa kokonaisvastuun rakennushankkeesta. Tilaaja valitsee tarjouk-

sensa toteuttajan hankintaprosessissaan. Tilaajan valinta perustuu hankinnan tavoitteiden 

asettamiseen eli määrittelyyn siitä, mitä hankitaan, mitkä ovat halutut lopputuotteen ominai-

suudet ja sen tuottamiseksi tarvittavat palvelun ominaisuudet.  Hankintaprosessi voidaan to-

teuttaa hieman eri tavoin, yleensä kuitenkin noudattaen melko vakioituja toimintamalleja eli 

hankintamenettelyä. Julkisella sektorilla hankintoja ohjaa lainsäädäntö, jolloin hankintapro-

sessi on tilaajan ja tarjoajien kannalta tarkemmin määritelty. (Tauriainen 2007, s.3-6; Laine 

& Hurmeranta 2008, s. 4) 

 

Yksityisellä sektorilla suunnittelupalvelujen hankintaa ohjaa tarjouspyyntö- ja tarjousmenet-

tely ja sitä seuraavat sopimusmenettelyt ja sopimusehdot. Yleisimmin käytössä olevat han-

kintamenettelyt yksityisellä sektorilla ovat vuosisopimukset ja neuvottelutilaukset. Myös 

hintakilpailua ja laatu-hinta-arviointimenettelyyn perustuvaa tarjouskilpailua käytetään.  

Suorahankinta on esimerkiksi pienissä ja kiireellisissä töissä tyypillinen vaihtoehto. (Tauri-

ainen 2007, s.7, 14) 

 

Vuosisopimukseen perustuvat hankinnat tehdään perustuen sopimukseen, jossa on etukäteen 

määritelty hankintojen ehdot. Vuosisopimuksen ollessa voimassa, ei ehtoja voida muuttaa ja 

tilaukset tehdään vuosisopimuksen perusteella. Vuosisopimus nopeuttaa näin tilaajan palve-

lun saatavuutta, koska ei tarvita enää erillistä hankintaprosessia, kun palvelulle on tarvetta. 

Neuvottelumenettelyssä suunnittelija valitaan tilaajan ja tarjoajien välisen neuvottelun pe-

rusteella. Suorahankinnassa tilaaja hankkii suunnittelupalvelun yhdeltä toimittajalta tarjouk-

sen tai aikaisemman sopimuksen perusteella. (Tauriainen 2007, s. 15-19) 
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Hankittaessa suunnittelupalveluja on aina huomioitava maankäyttö- ja rakennuslain 

(132/1999) vaatimukset esimerkiksi suunnittelijoiden pätevyyksien suhteen. Rakennushank-

keen suunnittelijoiksi valittavien henkilöiden tulee täyttää suunnittelutehtävien vaatimusten 

kelpoisuusehdot. Pääsuunnittelijan tulee huolehtia siitä, että rakennussuunnitelma ja erityis-

suunnitelmat muodostavat asetetut vaatimukset täyttävän kokonaisuuden. (Tauriainen 2007, 

s. 7-8) 

 

Suunnittelun aikataulun suhteen kokonaisaika tulee mitoittaa tehtävän laajuus huomioiden. 

Aikatauluun tulisi varata riittävästi aikaa itse suunnittelutehtävän suorittamiselle, että siihen 

liittyvälle päätöksenteolle. Suunnittelun johtamiseen ja ohjaukseen on panostettava erityi-

sesti aikataulun toteutumisen kannalta kriittisellä polulla olevissa tehtävissä. (Tauriainen 

2007, s. 10) 

 

Tilaaja määrittelee tarjouksia varten arviointimenetelmät, joihin saatuja tarjouksia verrataan. 

Oleellista on, että palvelun tarjoajat ovat toimittaneet tarvittavat tiedot ja tarjoukset vastaavat 

tarjouspyyntöihin. Tilaajan tulee arvioida myös tarjoajien soveltuvuutta tarjoajiksi. Soveltu-

vuuden arviointi perustuu esimerkiksi kriteereihin yrityksen johtamiseen, toimintatapoihin, 

osaamiseen, resursseihin ja saavutettuihin tuloksiin ja asiakaspalautteeseen perustuen. Suun-

nittelupalvelun tarjoajan on osoitettava tehtävään henkilöresurssit siten, että tilaajan on mah-

dollista arvioida niiden riittävyys.  Huomionarvoista on myös esimerkiksi organisoitu suun-

nittelun laadun- ja tiedonhallinta, kehittyneiden suunnittelun ohjaus- ja valvontamenetel-

mien käyttö sekä vuorovaikutteisuus tilaajan kanssa. Soveltuvien tarjoajien tarjouksista va-

litaan lopullinen suunnittelupalvelun tuottaja asetettujen arviointimenetelmien ja itse han-

kintamenettelyn prosessin mukaisesti. (Tauriainen 2007, s. 20, 24-25, 29) 

 

2.5 Asiantuntijapalvelun hinnoittelu 

 

Asiantuntijapalvelun hinnoittelu poikkeaa tavanomaisesta tuote- tai palveluhinnoittelusta, 

lähinnä siksi, ettei työtehtävään käytetty aika aina ole suoraan verrannollinen saatuun hyö-

tyyn nähden. Sipilä (1998, s. 87) kirjoittaa, että asiantuntijoiden osaamistaso vaihtelee enem-

män kuin asiantuntijapalveluiden hinta. Hyvää asiantuntijapalvelua voi siis saada halvalla, 

mutta huonosta palvelusta voi joutua maksamaan toisaalta liikaa. Tällöin palvelujen kysyntä 

keskittyy rajatulle osalle tarjoajista, joille asiakkaat ovat halukkaita maksamaan. 
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Tuntiveloitus on käytäntönä edelleen yleinen asiantuntijapalveluiden hinnoittelussa, koska 

myös asiantuntijatyön kustannukset muodostuvat pääosin työajan perusteella (Tietoyhteis-

kunnan kehittämiskeskus ry. 2005, s. 47). Asiakkaan näkökulmasta tämä voi kuitenkin olla 

epäselvä vaihtoehto, koska asiakas ei tällöin tiedä etukäteen, mitä hän rahallaan saa. Toi-

saalta palvelun tuottaja ei pelkällä tuntihinnoittelulla saa hyötyä asiakkaalleen tuottamasta 

lisäarvosta. (Sipilä 1998, s. 87.) 

 

Asiantuntijapalveluja ostavat haluavat maksaa palvelulla saavutettavista hyödyistä, joten 

palvelujen hinnoittelu poikkeaa esimerkiksi teknologiatuotteiden myynnistä (Tietoyhteis-

kunnan kehittämiskeskus ry. 2005, s. 22). Hinnoittelumalleja on tästä syystä muotoutunut 

paljon. Sipilä (1998, s. 93) esittää yhdeksän eri hinnoittelumallia asiantuntijapalveluille. 

Usein asiantuntijatyön hinnoittelu voi koostua eri mallien yhdistelmistä, jolloin todellinen 

mallien määrä luonnollisesti kasvaa. Hinnoittelumallit on jaettu kahteen ulottuvuuteen sen 

mukaan, mitä hinnoitellaan ja mistä kokonaispalkkio muodostuu. Hinnoittelumallit ovat esi-

tetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Palvelun hinnoittelumalleja (Sipilä 1998, s.93) 

 Hinnoittelun kohde 

  Resurssi 

Kustannus 

Hyöty 

Tuotos Hyöty 

Kokonaispalkkion 

muodostuminen 

Kiinteä 

summa 

Kapasiteettiveloitus 

Jäsenmaksu 

Kiinteä urakka tuotoksesta Kiinteä summa 

hyödystä 

Kiinteä + 

muuttuva 

osa 

Perusmaksu + tehdyt 

tunnit 

Kattohinta 

Minimihinta 

Perusmaksu + muuttuva 

osa 

Perusmaksu on-

nistumisesta ja 

lisäksi… 

Määrään 

sidottu 

Tuntiveloitus Yksikköhinta Prosenttiosuus 

myynnistä 

 

Kokonaispalkkio voi olla siis kiinteä, kiinteä täydennettynä muuttuvalla osalla tai määrään 

sidottu. Hinnoittelun kohteena voidaan käyttää resursseja, tuotosta tai hyötyä. Kiinteä 

summa resurssien käytöstä on esimerkiksi kapasiteettiveloitus tai jäsenmaksu. Vastaavasti 
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toisessa ääripäässä on prosenttiosuus esimerkiksi asiakkaan lisääntyneestä myynnistä. (Si-

pilä 1998, s. 93) 

 

Asiantuntijanpalveluissa yleinen hinnoittelumalli on tuntiveloitus. Osaava työntekijä tekee 

työn nopeammin ja luotettavammin, jolloin tuntihinta on asiakkaalle korkeampi. Palvelun 

tuottajan näkökulmasta tuntihinnoittelu on tasaista ja melko riskitöntä tuloa, jos kaikki re-

surssit ovat työllistettyjä. Aikaveloitus ohjaa kuitenkin huomioin työn määrään, eikä tuotok-

siin, joka ei aina ole paras lopputuloksen kannalta. Se kuitenkin soveltuu hyvin töihin, joita 

on vaikea suunnitella ennakkoon. (Sipilä 1998, s. 93-94) 

 

Rakennusalalla käytetään myös tavoitehintaurakkamallia. Kohteelle määritellään ensin ta-

voitehinta, tai oikeammin tavoitekustannus, johon pyritään. Mikäli kustannus alitetaan, jae-

taan erotus sovitussa suhteessa toimittajan ja tilaajan kesken. Vastaavasti jos tavoitekustan-

nus ylitetään, toimittaja on oikeutettu vain osaan kustannuksistaan tilaajalta ja mikäli koh-

teelle on määritelty myös kattohinta, sen ylittävät kulut menevät toimittajan omaksi tappi-

oksi. Käytännössä tällainen malli sopii huonosti asiantuntijapalvelun hinnoitteluun, koska 

asiakkaan hallinta tuotokseen on hyvin kontrolloitua ja palvelun tuottaminen rajoitettua. (Si-

pilä 1998, s. 96) 

 

Urakkahinnoittelu on niin ikään yleinen toimintapa, joka on osaltaan huolettomampi ja tar-

joaa yritykselle mahdollisuuden lisätä hyötyään, jos esimerkiksi tuotekehityksen kautta saa-

daan nostettua tuottavuutta. Haasteena tässä mallissa on kuitenkin etukäteissuunnittelun pai-

noarvo. Urakkahinnoittelussa on tiedettävä tarkkaan mitä hintaan sisältyy. Asiantuntijapal-

velussa syntyy usein tilanteita, joita ei etukäteen osattu ottaa huomioon, joten mallilla on 

tämän suhteen rajoitteensa. (Sipilä 1998, 96-97.) 

 

Kiinteä tuotosperusteinen hinnoittelu on vahvasti kytköksissä tuotteistamiseen. Jotta lista-

hinta on mahdollista antaa, on tiedettävä mitä työ sisältää, kuinka se tehdään ja paljonko 

siihen vaaditaan resursseja. Usein suurempi projekti voidaan hinnoitella moduuleissa, joiden 

hinnat tiedetään. Asiakkaalle tällainen hinnoittelu tuo selkeästi esiin, mitä hän tulee saamaan 

ja mistä hinta muodostuu. (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. 2005, s. 47; Sipilä 1998, 

98-99.) 
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Kattohinta on sovittu enimmäismäärä, jonka työ saa maksaa. Laskutus tapahtuu kuitenkin 

toteutuneiden tuntien mukaan. Se on asiakkaalle turvallinen ja helpottaa budjetointia. Kri-

tiikkinä malliin on kuitenkin esitetty sitä, että työt venyvät kuitenkin usein kattorajaan 

saakka tai työstä on veloitettu maksimihinta, vaikkei siihen olisi todellisuudessa tarvittu niin 

paljoa. Sipilä mainitsee todennäköiseksi haasteeksi sen, että asiantuntijatyö on luonteeltaan 

venyvää ja työntekijällä on todellisuudessa harvoin käytössään niin paljon aikaa kuin hän 

haluaisi. (Sipilä 1998, 99.) 

 

Hyötyperusteisessa hinnoittelussa on yksiselitteisesti kyse lopputuotosten mukaisesta hin-

nasta. Tällainen malli toimii erityisesti silloin, kun palvelun tarjoaja on hyvä työssään. Toi-

saalta riskinä on, ettei palkkaa tehdystä työstä saa ollenkaan. Myös hyödyn ja tehdyn palve-

lutyön välisen yhteyden osoittaminen voi olla joskus haastavaa. Tällöin on epäselvää mikä 

on oikea korvaus. Toimivaksi vaihtoehdoksi on todettu esimerkiksi yhdistelmähinnoittelu, 

jossa korvaus tulee osittain kiinteänä ja lisäksi hyödyn perusteella. (Sipilä 1998, s. 99-101) 

 

Konsulttialalla nykyisen käytännön mukaan veloitus koostuu Konsulttitoiminnan yleisten 

sopimusehtojen (KSE) mukaisesti palkkioista, erityisistä korvauksista ja kuluista tai veloitus 

perustuu kokonais- tai yksikköhintaan.  Palkkio on konsultille maksettu korvaus, joka koos-

tuu palkkakustannuksista ja sosiaali- ja yleiskuluista sisältäen toiminnan tuoton. KSE:n mu-

kaisia palkkiomuotoja ovat esimerkiksi aikapalkkio ja kokonaispalkkio. Aikapalkkiota käy-

tetään usein suunnittelutavoitteiltaan vielä täsmentymättömissä hankkeissa ja palkkio jae-

taan usein henkilöryhmittäin eli eri tasoisten suunnittelijoiden työstä laskutetaan eri hinta. 

Suunnittelu- ja konsulttialan eri henkilöryhmien hinnoittelut on sovittu yhteisesti alan toimi-

joiden kesken. Kokonaispalkkiossa hinnoitellaan koko suunnittelu-urakka. Tämä vaatii ti-

laajalta hyvin selkeää määrittelyä suunnittelun sisällöstä. (Tauriainen 2007, s. 11-13) 

 

2.5.1 Rakennussuunnittelun tulevaisuus 

 

Uudistuvan hankintalain myötä Rakennustieto on julkaissut toistaiseksi luonnosasteella ole-

via Suunnittelu- ja konsultointipalveluiden hankintaan liittyviä RT-kortteja. Uuden hankin-

talain keskeisenä teemana on laadun parempi huomiointi hankinnoissa. Vaikka hankintalaki 

koskeekin julkisia hankintoja, on siinä esitettyjä perusteita esitetty hyviksi käytännöiksi 
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myös yksityisen sektorin hankintoihin. Suunnittelupalvelujen hankintaan liittyvästä RT-

kortista olennaisena tavoitteena voidaan nostaa seuraava näkökulma (Rakennustieto 2016): 

 

“Suunnittelu- ja konsultointipalveluiden hankintojen onnistumiselle keskeistä on tarjousten 

vertailukelpoisuus, jota edesauttavat muun muassa seuraavat asiat: 

 

 osapuolet ymmärtävät toimeksiannon sisällön ja kattavuuden samalla tavalla 

 tarjoajat mitoittavat työmäärät oikein ja sisällyttävät kaikki työtehtävät tarjouk-

siinsa 

 tarjouksissa varataan aikaa vuorovaikutukselle tilaajan, hankkeen ja muiden osa-

puolten sekä sidosryhmien kanssa 

 hankintayksikölle tarjotaan hankkeeseen parhaiten soveltuvia asiantuntijoita” 

 

Asiantuntijapalveluiden tuotannossa on kuitenkin tekijöitä, jotka vaikeuttavat tuotannon oh-

jaamista ja etukäteissuunnittelua. Asiantuntemuksen hyödyntäminen erityisesti projektien 

välillä on haastavaa ja yleisesti asiantuntijatyön ohjaamisessa päädytään helposti palvele-

maan kaikkia asiakkaita yksilöllisesti. Seuraavaksi tarkastellaan asiantuntijapalvelujen tuot-

tamiseen ja ohjaamiseen liittyviä malleja.  
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3 ASIANTUNTIJAPALVELUJEN TUOTANTO 

 

3.1 Asiantuntijapalvelu 
 

Asiantuntijapalvelut ovat esitetty kirjallisuudessa usein lyhenteellä KIBS, joka muodostuu 

sanoista knowledge-intensive business services eli osaamisintensiiviset liike-elämän palve-

lut. KIBS- yritykset tuottavat palveluja toisille yrityksille aloilla, joilla asiantuntemus on 

merkityksellistä. Esimerkkejä toimialan yrityksistä ovat ohjelmistoala, tutkimus- ja kehittä-

mispalvelut, lainopilliset palvelut ja tekniset palvelut sekä konsultointi. (Metsä-Tokila, 

2015, s. 12) 

 

Osaamisintensiivisten yritysten rooli on kasvanut teollistumisen ja erityisesti monen toi-

mialan teknistymisen myötä. Palveluiden tuottamisen oleellisena osana on se, että asiakas 

osallistuu usein vahvasti palvelun tuottamisprosessiin. Sekä asiakasyritys että palvelun tuot-

taja oppivat usein toisiltaan ja palvelu kehittyy matkan varrella haluttuun muotoonsa. 

(Metsä-Tokila, 2015, s. 13; Valminen & Toivonen, 2015, s. 2) 

 

Suunnittelutyö on usein projektiluontoista ja kohteet ovat ainutkertaisia, jolloin tehtyä työtä 

on vaikea siirtää projektista toiseen. Projektin aikana kasvaneet tiedot ja taidot kuitenkin 

hyödyttävät myös muita projekteja. Eri suunnitteluprojekteissa on myös yhteneviä osia, joi-

den tuotteistamisella voidaan siirtää hyödyt uusiinkin projekteihin ja helpottaa esimerkiksi 

hinnoittelua. (Metsä-Tokila 2015, s. 52) 

 

3.2 Palveluprosessi 

 

Palveluprosessi muodostuu joukosta peräkkäisiä tai rinnakkaisia toimintoja, jotka tähtäävät 

halutun asiakasratkaisun lopputuloksen tuottamiseen. Palvelun tuotantoprosessiin osallistuu 

useimmiten myös asiakas tai mahdollisesti myös muut sidosryhmät. Palvelua tuottava yritys 

ei näin ollen pysty kontrolloimaan kaikkia palveluprosessin osia, mutta prosessi tulee tästä 

huolimatta hallita kokonaisuutena. (Ojasalo & Ojasalo 2008, s. 219-220) 
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Sopivan palveluprosessin muodostuminen tapahtuu asiakas- ja tilannekohtaisesti ja perustuu 

etukäteissuunnitelmaan. Tällöin prosessin laatua ja kustannuksia voidaan hallita, joskin mo-

nimutkaisissa prosesseissa tämä muodostuu aina haastavaksi. Palvelun suunnittelua ja kehit-

tämistä varten on kehitetty palvelun blueprint –menetelmä. Se on prosessikaavio, joka kuvaa 

palveluprosessin etenemistä, toimenpiteitä ja osallistujia. Palvelun blueprintin avulla palvelu 

kuvataan objektiivisesti niin, että syntyy yhteinen ymmärrys palvelun luonteesta ja vaadi-

tuista toimenpiteistä sen tuottamiseksi. (Bitner et al. 2007, s. 5; Ojasalo & Ojasalo 2008, s. 

220-221) 

 

3.2.1 Palvelun blueprint 

 

Palvelun blueprintin muodostaminen aloitetaan tarkastelun kohteeksi otettavan palvelupro-

sessin valinnalla. Tämän jälkeen identifioidaan asiakas tai asiakassegmentti, jota varten 

blueprint luodaan. Tämän jälkeen kartoitetaan prosessi asiakkaan näkökulmasta. Tähän liit-

tyvät kaikki valinnat ja toiminnot, joita asiakas tekee hankkiessaan, kuluttaessaan ja arvioi-

dessaan palvelua. Valitusta yksityiskohtien tasosta riippuen tämä voi olla hyvinkin työlästä. 

Tämän vaiheen avulla voidaan välttää panostusta toimintoihin, joilla ei ole vaikutusta asiak-

kaaseen. Oleellista on määritellä myös palvelun alkamis- ja päättymisajankohta, joka voi 

näyttäytyä asiakkaalle ja palvelun tuottajalle eri tavalla. (Ojasalo & Ojasalo 2008, s. 223) 

 

Asiakkaan näkökulman kartoittamisen jälkeen lisätään prosessissa tapahtuvat toiminnot. 

Tämä sisältää kaikki henkilöstötasot ja asiakkaalle näkyvät ja näkymättömät toiminnot. Seu-

raavaksi määritellään asiakaskontaktien toiminnot tarvittaviin tukitoimintoihin. Tämä saa 

esiin eri toimintojen suoran ja epäsuoran vaikutuksen asiakkaaseen. Samalla voidaan myös 

löytää toimintoja, jotka ovat tarpeettomia asiakkaan kokemuksen tai sitä tukevien tukipalve-

luiden kannalta. Lopuksi lisätään vielä fyysiset elementit jokaiseen asiakkaan toimintoon eli 

käytännössä asiakkaan fyysisesti näkemät tai vastaanottamat osat palveluprosessin aikana. 

(Ojasalo & Ojasalo 2008, s. 224-225) 

 

Palvelun blueprintin avulla luodaan kokonaiskuva tuotettavien palveluiden prosessista ja 

hahmotetaan näin yksittäisten yksiköiden merkitys kokonaisuuden kannalta. Asiakkaan rooli 

on tässä menetelmässä korostunut (Bitner et al. 2007, s.22). Tämän tarkoituksena on tuoda 

esiin kehityskohteita, joiden avulla nimenomaan asiakkaan kokema laatu palvelusta paranee, 
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koska usein yrityksessä nähdään asiat eri näkökulmasta ja tämä voi johtaa kokonaisuuden 

kannalta vahingolliseen osa-optimointiin. Asiantuntijaorganisaation kannalta työkalun tu-

loksista voidaan erityisesti nostaa esille vastauksia kysymyksiin: 

 

 Millainen on prosessin tehokkuus? 

 Miten toiminnan vastuun luovutukset henkilöltä toiselle sujuvat? 

 Onko prosessissa virhekohtia tai pullonkauloja? (Ojasalo & Ojasalo 2008, s. 225-

226) 

 

Palveluprosesseja syntyy usein siis monia erilaisia. Näitä erilaisia prosesseja voidaan kui-

tenkin pyrkiä vakioimaan muodoltaan ja toimitustavaltaan hyödyntäen tuotteistamista. 

 

3.3 Asiantuntijapalvelun tuotteistaminen 

 

Asiantuntijapalvelun tuotteistuksella voidaan selkeyttää hinnoittelua ja antaa asiakkaalle pa-

rempi kuva työn lopputuloksista (Sipilä 1998, s. 88). Rakennusalan suunnittelutyössä yksi 

lähestymistapa tuotteistamiseen ovat tehtäväluettelot, joissa suunnittelukokonaisuudet on 

purettu ennakkoon määritellyiksi osiksi. Palvelutuote on Sipilän (1996, s. 12.) mukaan tuot-

teistettu silloin, kun sen käyttö- tai omistusoikeus voidaan halutessa myydä edelleen. Tuot-

teistamisessa voidaan puhua erilaisista asteista sen mukaan, kuinka tarkasti lopputulos on 

paketoitu.  Sipilä jakaa tuotteistamisen asteet seuraavasti: 

 

1. Sisäisten työmenetelmien tuotteistamiseen,  

2. Palvelun tuotetueksi,  

3. Tuotteistettuun palveluun ja  

4. Monistettavaan tuotteeseen.  

 

Sisäisten prosessien tuotteistus ei juurikaan näy asiakkaalle, mutta siinä vakioidaan palvelun 

tuottaminen vakioiduksi toimintamalleiksi. Vastaavasti asteikon toisessa ääripäässä on mo-

nistettava tuote, joka voidaan paketoida fyysisesti tai digitaalisesti jaettavaan muotoon. 
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Tuotteistamisesta on yritykselle onnistuessaan monia hyötyjä. Timo Rope (2006 s. 100-101) 

on esittänyt tuotteistamiselle useita hyötyjä, joista erityisesti asiantuntija- ja suunnittelutyön 

kohdalla oleellisia näkökulmia ovat esimerkiksi: 

 

 Saadaan tuote helpommin kaupattavaan, asiakkaan ymmärtämään muotoon 

 Saadaan toiminta irrotettua henkilösidonnaisuudesta 

 Luodaan perusta tuotteen tasalaatuistamiselle määrittämällä sen sisältöelementit 

tarkasti 

 Tuotetaan luonteva perusta tuotekustannusten selvittämiselle, joka mahdollistaa pa-

remman kustannushallinnan ja monipuolisemman hinnoittelun. 

 

Tuotesisällön osalta Rope (2006, s. 100) esittää kuusi asiaa, jotka tulee määritellä. Nämä 

ovat vaiheistus, konkretisointi, menetelmöinti, dokumentointi, aikataulutus ja edellytysten 

määrittely.  

 

Vaiheistuksessa määritellään tarvittavat vaiheet ja konkretisoinnissa kuhunkin vaiheeseen 

käytännössä kuuluvat asiat. Menetelmöinti tarkoittaa sitä, millä tuotettava palvelu tai tuote 

toteutetaan. Dokumentointi määrittelee tuotetta koskevat dokumentit ja aikataulutus tuotteen 

vaatiman aikataulun. Edellytysten määrittelyllä tarkoitetaan toteuttamisen vaatimia järjeste-

lyjä ja resurssien suunnittelua.  

 

Ropen (2006, s. 94-95) määritelmän mukaan tuotteistaminen voidaan ajatella tuote-element-

tien vakioimiseksi. Tuotteen vakioimisasteita ovat siten uniikki, räätälöity, sovellettu ja pa-

ketoitu. Uniikkituote on ainutlaatuinen ja vakiointiaste on 0-10 %. Räätälöity tuote on pe-

rusosiltaan vakioitu, mutta tehdään asiakaskohtaisesti. Sovelletussa tuotteessa vakiointiaste 

on 50-90 % ja tuotetta vain sovelletaan asiakaskohtaisesti. Paketoitu tuote on lähes täysin 

vakioitu.  

 

Halutessa toteuttaa myös tuotanto tehokkaasti, kohdataan useimmiten ongelmia tuotannon 

järjestelyssä (Valminen & Toivonen, 2015, s. 8). Yksi vaihtoehto tähän on järjestää toiminta 

tehokkaaksi erilaiseen kysyntään. Tätä käsitellään seuraavana.  
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3.4 Kysyntä- ja tarjonta-pohjaiset operaatiomallit 
 

Lillrank (2013) esittää tuotannon järjestelytavoiksi erilaisia tyyppejä, joiden perusteella tuot-

teet voidaan yhdistää määrättyihin prosesseihin. Hänen esittämänsä tuotannon tyypittely pe-

rustuu tuotteiden vaihteluun ja läpimenoaikaan. Tuotteiden vaihtelu voidaan nähdä valikoi-

mana, joka palvelutuotannossa voi tarkoittaa esimerkiksi asiakaskontaktin intensiivisyyttä. 

Läpimenoaika tarkoittaa suoritteiden määrää ajan suhteessa ja voidaan ilmaista esimerkiksi 

palveltujen asiakkaiden määränä tunnissa. Näiden perusteella syntyy viisi pääluokkaa tuo-

tantotyypeiksi. Eri tuotantotyyppien sijoittuminen tuotevalikoiman suuruuden ja läpime-

noajan suhteen on esitetty kuvassa 2: 

 

 

Kuva 2. Tuotannon tyypittely valikoiman ja läpimenoajan mukaan (Lillrank 2013, s.3) 

 

 Projekti: Yksilöllinen ja pitkäaikainen suorite kuten laivanrakennus. 

 Verstas: Asiakaskohtaisesti räätälöity tuote tai sen versio. 

 Erätuotanto: Pidempinä sarjoina tuotetut tuotteet tai komponentit. Keskeneräisen 

tuotannon osalta erätuotannossa syntyy varastointitarve. 

 Linjatuotanto: Tuotanto on järjestetty jatkuvaksi virraksi, jossa varastot ja odotus-

ajat pyritään minimoimaan. 

 Jatkuva prosessi: Esimerkiksi öljynjalostus, katkeamaton jatkuva tuotanto. 
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Tuotantoprosessin eri vaiheissa voidaan käyttää erilaisia tuotantotyyppejä. Yksi vaihtoehto 

on Lean-menetelmä, joka pyrkii ohjaamaan tuotantoa linjatuotannoksi ja vakioimaan työ-

suoritteet. Lean-ajattelumallin ideologiana on pyrkimys saavuttaa enemmän vähemmällä 

(Sohi et al. 2015 s. 254). Oleellinen merkitys on hukan poistamisella tuotannosta. (Lillrank 

2013, s. 6).  Hukan tunnistamiseksi työvaiheet voidaan kategorisoida kolmeen eri operaati-

oon sen mukaan, mikä on niiden arvonluonti asiakkaan suuntaan. Nämä eri operaatioluokat 

ovat (Hines & Rich 1997): 

 

 Ei arvoa lisäävät operaatiot 

 Ei arvoa lisäävät, mutta tarpeelliset operaatiot 

 Arvoa lisäävät operaatiot 

 

Ei arvoa luovat operaatiot ovat tuotannon kannalta kokonaan turhia. Ne tulisi pystyä poista-

maan prosesseista. Perinteisessä tuotannossa tällainen operaatio on esimerkiksi odottaminen. 

Muita hukan lajeja on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Hukan lajit palvelutuotannossa (mukaillen Andres-Lopez et al. 2015, s. 26) 

Hukan laji Juurisyy Esimerkki 

Ylituotanto Huono suunnittelu Tuotanto ennenaikaisesti, 

väärä priorisointi 

Viive Epäonnistunut koordinointi Odottaminen 

Tarpeeton siirtyminen tai liike Epäjärjestys Aineiston etsiminen 

Ylilaatu, kaksoiskappaleet Byrokratia / liika ohjeistus Samojen asioiden esittäminen 

tarpeettomasti eri asiakirjoissa 

Standardoinnin puute Kysynnän vaihtelu Vaihtelevat läpimenoajat 

Asiakasfokuksen puute Motivaation puute Asiakkaan toiveiden huo-

miotta jättäminen 

Hyödyntämättömät resurssit Muutosvastarinta Rajoitettu päätöksenteko 
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Ei arvoa tuottava, mutta tarpeellinen operaatio on prosessin vaihe, joka tarvitaan tuotteen 

valmistamiseksi nykyisessä toimintamallissa, mutta se ei tuota asiakkaalle arvoa. Esimerk-

kinä tällaisesta operaatiosta ovat tavaran kuljetus tai tarvikkeiden etsiminen. Näiden operaa-

tioiden poistaminen tuotantoprosessista ei yleensä onnistu ilman koko prosessin uudelleen-

suunnittelua. Arvoa lisäävät operaatiot ovat työvaiheita, jotka jalostavat tuotetta asiakkaiden 

tarpeiden mukaiseksi.  

 

Tuotannon toteuttamiseen käytetään panoksia, kuten henkilöstö ja pääoma sekä rahalliset 

resurssit. Henkilöstön tehokkuutta voidaan mitata esimerkiksi kapasiteetin käyttöasteella ja 

rahallisten resurssien tehokkuutta yksikkökustannusten avulla. Näin muodostuu kaksi tehok-

kuuden muotoa: tekninen ja taloudellinen tehokkuus. (Lillrank 2013, s.4) 

 

Erityisesti asiantuntija-aloilla teknisen ja taloudellisen tehokkuuden suhde riippuu resurssien 

oikeasta allokoinnista eli kohdentamisesta. Käytännössä tällä tarkoitetaan esimerkiksi sai-

raalassa lääkärin työnkuvan määrittelyä, jotta kalliin resurssin aika menee tarpeeksi vaativiin 

tehtäviin ja resurssin käyttö on näin tehokasta. Insinööritoimiston vastineena tälle voidaan 

nähdä asiantuntijan työajan käytön painottamista rutiinitehtävien sijaan haastaviin ongel-

manratkaisutehtäviin. (Lillrank 2013, s.4) 

 

Kun tekninen, taloudellinen ja allokatiivinen tehokkuus yhdistetään, puhutaan resurssitehok-

kuudesta. Resurssitehokkuus on siis sitä suurempi, mitä paremmin tehtävään soveltuva re-

surssi on kohdennettu sille suunnitellun tehtävän käyttöön ja että näitä tehtäviä on lisäksi 

tarpeeksi. (Lillrank 2013, s.4) 

 

Virtaustehokkuudella tarkoitetaan läpimenoaikaa ja sitä mitataan palvelutuotannossa useim-

miten esimerkiksi ensimmäisestä asiakaskontaktista siihen asti, kun asiakas on saanut halua-

mansa palvelun tai tuotteen. Virtaustehokkuus ottaa huomioon koko prosessin asiakkaan nä-

kökulmasta, eli myös odotusaika ja epäsuorat kustannukset vaikuttavat virtaustehokkuuteen. 

(Lillrank 2013, s.4) 

 

Esitettyjen tehokkuuskäsitteiden myötä päästään kuvassa 3 esitettyyn nelikenttään.  Neli-

kenttä esittää tuottavuuden keskeisen ongelman: suoritteiden tuottaminen ja resurssien käyt-

töasteen pitäisi olla korkea, mutta samalla virtauksen pitäisi olla mahdollisimman sujuva. 
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Nelikentässä riippuvuussuhde ei ole kuitenkaan suoraviivainen. Virtaustehokkuus nostaa re-

surssitehokkuutta aluksi, mutta kapasiteetin käyttöasteen noustua korkeaksi, prosessi tuk-

keutuu ja läpimenoaika kasvaa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi siis sitä, että mikäli 

kaikki yrityksen asiantuntijat ovat täystyöllistettyjä, asiakkaat joutuvat odottamaan palvelua 

pitkään ja työt jonoutuvat. (Lillrank 2013, s.5) 

 

 

Kuva 3. Resurssitehokkuus ja virtaustehokkuus (Lillrank 2013, s.5) 

 

Lillrankin (2013) mukaan Lean-ajattelumallia voidaan käyttää soveltuvilla osa-alueilla suo-

rite-perustaisen tehokkuuden kehittämiseen. Soveltuvia kohteita tähän on löydetty esimer-

kiksi terveydenhuollon sektorilta (Kujala et al. 2006, s. 516). Ajattelumallia tulee kuitenkin 

soveltaa osa-aluekohtaisesti muokaten, johon on esitetty ratkaisuksi palveluiden ja resurs-

sien segmentointia (Lillrank et al. 2010 s. 597).  

 

Lillrankin (2013) segmentointi perustuu toiminnalliseen logiikkaan, josta hän käyttää termiä 

kysyntä-tarjonta –lähtöiset toimintamoodit (DSO, Demand-supply-operating modes). Toi-

mintamoodi tarkoittaa sitä, kuinka resurssit ryhmitellään ja kuinka niitä ohjataan tilanteen 

tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on siis järjestää tuotanto erilaisiksi tehokkaasti toimi-

viksi linjoiksi kysynnän vaatimusten mukaan. Asiakkaan ongelma on kysyntä, johon vasta-

taan käytössä olevilla resursseilla, eli palvelutarjonnalla, ja niiden tarkoituksenmukaisella 
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käytöllä. Toimintamoodeja on tunnistettu erilaisiksi eri toimialoilla, esimerkkejä on esitetty 

taulukossa 2 (Lillrank 2013, s.11)  

 

Taulukko 2. Toimintamoodien esimerkkejä eri toimialoilta (mukaillen Lillrank 2013 s.10) 

DSO-moodit Esimerkkejä eri toimialoilta 

Preventio Rahoitus- ja vakuutusala (investoinnin tuotto tulee myöhem-

min) 

Käynti Vähittäiskauppa (paljon yksinkertaisia käyntejä) 

Päivystys Pelastuslaitos (kiire, reservi) 

Elektiivinen Autoteollisuus (määrämuotoiset prosessit) 

Parantava hoito Tuotekehityksen ongelmanratkaisu, kommunikaatio ja ite-

rointi 

Hoiva Teollinen kunnossapito (tilan ylläpito, ongelmien ehkäisy) 

 

 

Oleellinen huomio toimintamoodeissa on, että asiakas voi olla eri moodeissa yhtä aikaa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokin asiakkaan tarpeista on kiireellinen ja 

voidaan hoitaa kertaluontoisesti, mutta samalla hän tarvitsee myös pitkäaikaista palvelua. 

Lisäksi organisaation näkökulmasta todetaan, että samanaikaisesti voidaan tarjota useita 

moodeja ja yksi resurssiyksikkö voi vaihtaa moodista toiseen. Järjestettäessä tuotanto toi-

mintamoodien mukaisesti, syntyy useita tuotantolinjoja. Tällä on kuitenkin heikentävä vai-

kutus tuotannon tehokkuuteen, ellei kaikille linjoille riitä tarpeeksi tasaista kysynnän volyy-

mia. Palveluista ei kuitenkaan ole aina kannattavaa poistaa vaihtelevuutta.  (Lillrank 2013, 

s. 4, 10; Frei 2006) 

 

Vaihtoehtona tuotannon tehostamiseksi siten, että säilytetään mukautuvuus asiakkaiden tar-

peisiin, on esitetty esimerkiksi massaräätälöintiä, jota tarkastellaan seuraavaksi. 

 

3.5 Massaräätälöinti 

 

Perinteisesti standardisointi pyrkii kustannustehokkuuteen vakioinnin kautta. Räätälöinnin 

tavoitteena on vastaavasti korkea laatu eli vastaavuus asiakastarpeeseen. Räätälöinnistä voi-

daan käyttää myös nimityksiä sopeuttaminen tai yksilöllistäminen. Ajatus palvelujen räätä-

löinnistä perustuu siihen, että palvelut tuotetaan yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle, eikä 

niitä voida säilöä. Myös vahva henkilökohtainen vuorovaikutus on palvelutuotteille omi-

naista, jolloin niitä ei voida tuottaa massatuotantona. Räätälöinnillä saavutettavia etuja ovat 
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esimerkiksi asiakkaan tarpeiden tyydyttämisestä seuraava asiakastyytyväisyys, mahdolli-

suus nostaa hintaa ja kasvattaa myyntiä sekä toiminnan kehittäminen (innovaatiot) asiakkai-

den tarpeiden ymmärtämisen kautta. (Ojasalo & Ojasalo 2008, s. 170-171) 

 

Massaräätälöinti pyrkii yhdistämään palvelujen tai tuotteiden tuottamisen massatuotannon 

mukaisen alhaisen kustannustason asiakkaalle näkyvään nopeaan reagointiin ja yksilöllisiin, 

korkean räätälöintiasteen tuotteisiin. Tiedonkululla ja organisaation eri osapuolten tehok-

kaalla yhteistyöllä on tärkeä merkitys ja päätäntävaltaa tulisi jalkauttaa lähelle tuotantoa. 

Massaräätälöinnin elementit ovat tiivistettynä seuraavat (Gardner 2009, s3.; Ojasalo & Oja-

salo 2008, s. 169-171): 

 

 Joustavuus ja reagointiherkkyys asiakkaiden tarpeisiin 

 Huomio yksittäisessä asiakkaassa 

 Arvoketjujen integrointi ja eriyttäminen 

 Työntekijöiden ja tiimien harkinta- ja päätösvallan lisääminen  

 Tietojohtaminen 

 Verkosto-organisaatiot 

 

Massaräätälöinnin asteita on erilaisia. Yhteistyöhön perustuvassa massaräätälöinnissä asia-

kasta autetaan tunnistamaan omat tarpeensa ja vastaamaan näihin parhaalla mahdollisella 

tavalla hyödyntäen palvelun tuottajan näkemystä siitä, mitä asiakas tarvitsee. Tällainen lä-

hestymistapa sopii tilanteisiin, joissa asiakkaan on vaikea ilmaista haluamiaan ratkaisuja tai 

asiakas ei halua valita itselleen sopivaa ratkaisua tarjotuista vaihtoehdoista. (Ojasalo ja Oja-

salo 2008, s. 172)   

 

Mukautuvassa räätälöinnissä tarjottu vaihtoehto mukautuu muuttuviin olosuhteisiin ja tar-

peisiin. Käytännössä asiakas voisi esimerkiksi muuttaa tuotteen toimintaa ilman suoraa yh-

teyttä valmistajaan. Nykyinen teknologia tarjoaa paljon tuotteita tällaisin ominaisuuksin. 

(Ojasalo ja Ojasalo 2008, s. 172) 
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Kosmeettisessa massaräätälöinnissä tuote pidetään pääpiirteissään samanlaisena eri asiak-

kaille, mutta se tuodaan eri tavalla esiin. Räätälöinti on ikään kuin silmänlumetta, mutta rat-

kaisu sopii tilanteisiin, joissa asiakkaat kokevat saavansa arvoa siitä, että tuote on nimen-

omaan heidän toiveidensa näköinen. Tällöin asiakas on myös valmis maksamaan tuotteesta 

enemmän. (Ojasalo ja Ojasalo 2008, s. 172; Franke & Piller 2004) 

 

Läpinäkyvässä massaräätälöinnissä räätälöinti tehdään asiakkaan tietämättä ulkoisten ha-

vaintojen perusteella. Palvelua tai tuotetta siis muutetaan perustuen siihen, millaisen tuotteen 

palvelun tarjoaja näkee parhaiten soveltuvaksi asiakkaalle. Vaihtoehto sopii tilanteisiin, 

joissa asiakkaat eivät halua kertoa toiveitaan toistuvasti. Tämä vaihtoehto muistuttaa yhteis-

työhön perustuvaa massaräätälöintiä ilman asiakkaan vuorovaikutusta. (Ojasalo ja Ojasalo 

2008, s. 172) 

  

Massaräätälöinnissä työtä tehdään asiakaskohtaisesti. Työntekijöiden roolina on prosessoida 

asiakkaiden tarpeet ja viedä ne johdetusti tuotantoon siten, että lopputuote vastaa näitä tar-

peita. Tuotanto organisoidaan sidosteiseen verkostomalliin, joka mukautuu kulloiseenkin 

tarpeeseen.  Verkoston kontrolli on keskitetty, mutta yksittäisten prosessien kontrolli tapah-

tuu itsenäisesti toteutustasolla. Tässä mielessä massaräätälöinti eroaa vahvasti esimerkiksi 

massatuotantoprosessista, jossa etukäteissuunnittelu on vahvaa ja prosessi optimoidaan kiin-

teille tehtäville. Tuotantoprosesseja voidaan muodostaa lukematon määrä yhdistelemällä eri-

laisia verkoston yksiköitä. Yksiköillä tarkoitetaan tässä mallissa esimerkiksi ihmisiä, tiimejä 

tai koneita. (Ojasalo & Ojasalo 2008, s. 179) 

 

Massaräätälöinnin haasteena on saada yksiköt toimimaan saumattomasti ja tehokkaasti yh-

dessä erilaisissa ennustamattomissa tilanteissa. Tietotekniikalla voidaan helpottaa integroin-

tia ja kasvattaa verkoston tehokkuutta. Massaräätälöinnin malliin liittyy vahvasti jatkuva pa-

rantaminen, jonka kautta tuotannon tehokkuutta ja sujuvuutta voidaan kehittää. Massaräätä-

löinnissä asiakkaan muuttuvia tarpeita pidetään mahdollisuutena. Ajatuksena on kehittää 

prosessi toimimaan siten, että se reagoi muuttuviin tilanteisiin nopeasti ja kustannustehok-

kaasti. Olennaista asiakkaan kokeman palvelun laadussa on asiakaskohtaisten tiimien nope-

assa luomisessa ja toiminnassa.  (Ojasalo & Ojasalo 2008, s. 180-181) 

 



 

 

 

33 

Edellytykset massaräätälöinnin onnistumiselle erityisesti asiantuntijapalveluorganisaation 

kannalta ovat riittävä kysyntä vaihteleville tuotteille ja ratkaisuille, tarvittavan teknologian 

olemassaolo, asiakasratkaisujen räätälöitävyys ja tiedon jaettavuus. Asiakkaiden tulee olla 

valmiita maksamaan massaräätälöidystä ratkaisusta. Tämä voi käytännössä näkyä esimer-

kiksi asiakkaan havaitsemana odotusaikana. Vastaavasti myös yrityksen näkökulmasta on 

oleellista pystyä tuottamaan massaräätälöity ratkaisu hyväksyttävässä ajassa. Massaräätä-

löinnissä tiedon kulku ja asiakkaiden muuttuneiden tarpeiden siirto tuotantoprosessiin on 

tärkeää. Usein prosessi kytkeytyy lisäksi eri yhteistyökumppaneihin, joka lisää tiedon kulun 

merkitystä entisestään. (Ojasalo & Ojasalo 2008, s. 182-183) 

 

Asiakkaiden herkkyys räätälöinnille näkyy asiakkaiden tarpeiden yksilöllisyyden ja asiak-

kaiden uhraukset eli rahalliset ja ei-rahalliset kustannukset. Käytännössä uhraukset näkyvät 

erona asiakkaan haluaman ja hänelle todellisuudessa tarjottavan ratkaisun välillä. Uhrauksia 

voivat siten olla esimerkiksi tilaamiseen liittyvät vaikeudet, odotusajat ja korkeat kustannuk-

set. Asiakkaat eivät halua myöskään liian vaikean valintatilanteen eteen eli vaihtoehtoja tu-

lee tarjota vain asioissa, joissa asiakas aidosti haluaa ja tarvitsee vaihtoehtoja. (Ojasalo & 

Ojasalo 2008, s. 183-184) 
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4 LAST PLANNER® 

 

4.1 Tausta 
 

Perinteisessä tuotannonohjauksessa, jossa lähdetään liikkeelle ylhäältä alas toteutettavasta 

työn osituksesta, tuotannonohjausmalli perustuu työntöohjaukseen, jossa tuotannon tahdit-

taminen tapahtuu siis etukäteen laaditun aikataulun mukaan. (Ballard 1999). Tässä mallissa 

on havaittu neljä periaatteellista ongelmaa, joiden vuoksi tuotannonohjauksella ei saavuteta 

haluttuja tuloksia. Ongelmat liittyvät seuraaviin osa-alueisiin (Koskela & Koskenvesa 2003, 

s. 16-17): 

 

 Tehtävien suorittamisen edellytykset 

 Suunnitelmien päivittämättömyys 

 Viikkosuunnitelmien toteutuma 

 Valvonta  

 

Ensimmäinen ongelma liittyy tehtävien aloitusedellytyksiin. Kokonaisuutena etenevään pro-

sessiin liittyy muitakin tarpeita kuin edellisen työvaiheen valmistuminen, joita perinteiset 

mallit eivät huomioi. Esimerkiksi tehtävien mahdollinen ja oikea suorittamisjärjestys ei aina 

ole helppo määrittää etukäteen (Ballard 2002, s. 285) Myöskään olemassa olevien resurssien 

tilaa ja saatavuutta ei huomioida reaaliajassa. (Koskela & Koskenvesa 2003, s. 16) 

 

Toinen ongelma muodostuu siitä, että hyväkin aikataulusuunnitelma on helposti virheellinen 

välittömästi, kun toteutuksessa tulee muutoksia tai muuta poikkeamaa. Tällöin käy helposti 

niin, että esimerkiksi työnjohdon aika menee varsinaisten ongelmien selvittämiseen eikä 

suunnitelman päivittämiseen jää aikaa. Tämän jälkeen toiminta jatkuu sovelletusti ja alku-

peräisen aikataulun merkitys projektille jää hyvin vähäiseksi. (Koskela & Koskenvesa 2003) 

 

Kolmas ongelma on viikkosuunnitelmien tehtävien toteutuminen. Yleisesti käy niin, että 

tehtävää suoritettaessa tapahtuu muutoksia tai viivästyksiä, joiden vuoksi viikkotasolla to-

teutuneeksi oletetut tehtävät ovatkin oikeasti kesken. Yksinkertaisimmillaan ongelma voi 
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olla se, että henkilö jolle tehtävä on määrätty, on ymmärtänyt sen väärin. Keskeneräiset teh-

tävät muodostavat ongelmia erityisesti hankkeen loppuvaiheessa, jossa joudutaan tekemään 

kiireessä keskeneräiset tehtävät. (Koskela & Koskenvesa 2003, s.16-17) 

 

Neljännen ongelman, valvonnan, osalta perinteisen menetelmän ongelmaksi nähdään se, että 

valvonnan perusajatus on palauttaa prosessi takaisin suunnitelman mukaiseen aikatauluun ja 

kustannuksiin. Tällöin syitä suunnitelmasta poikkeamaan ei tutkita, eikä myöhästymisen tai 

muun poikkeaman aiheuttaneen tapahtuman varsinainen ongelma poistu tai ole tiedossa. 

Tämä johtaa siihen, että sama ongelma voi toistua uudestaan samoilla seurauksilla. (Koskela 

& Koskenvesa 2003, s.17) 

 

Mainittujen ongelmien vuoksi Lean –mallin mukaista ajattelutapaa on lähdetty soveltamaan 

myös rakentamisen tuotannonohjaukseen. Ballardin (2000, s. 2-15) mukaan kriteerit tuotan-

nonohjausjärjestelmälle ovat seuraavat:  

 

 Vaihtelua pitää pienentää ja jäljelle jäävää vaihtelua pitää hallita 

 Tehtävien tulee olla selviä ja huomioivat niiden lähtötarpeet 

 Tehtävien suorittamista seurataan ja mitataan 

 Suunnitelmien mukaisen työn toteutumattomuuden syyt selvitetään ja poistetaan 

 Aloituskelpoisia tehtäviä tulee olla tarjolla 

 Perinteistä työntöohjausta täydennetään imuohjauksella 

 Tuotannonohjaus kontrolloi ja helpottaa työn virtausta ja arvonluontia 

 Projekti nähdään väliaikaisena tuotantojärjestelmänä: Materiaalien ja tiedon vir-

tausta kontrolloidaan, korjaavat toimenpiteet ottavat huomioon kokonaisuuden, ei-

vät pelkkää poikkeamaa suunnitelmasta. 

 Päätöksentekoa jalkautetaan tuotantoon 

 

Last Planner® (jatkossa Last Planner) on edellisten kriteerien pohjalta rakennettu tuotan-

nonohjausmenetelmä, joka kehitettiin Yhdysvalloissa 1990-luvulla. Järjestelmän historia 

juontaa juurensa tarpeesta parantaa rakentamisen lyhyen aikavälin ohjausta ja suunnittelua. 

Järjestelmän ydintavoite on, että tehtävien käynnistämisen edellytykset ovat olemassa ja teh-

tävä voidaan suorittaa ilman häiriöitä valmiiksi asti. (Koskela & Koskenvesa 2003, s. 3,14) 
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Menetelmän teoriapohja on virtaussuuntautunut eli keskittyy työtehtävien sulavaan etene-

miseen. Imuohjautuvuus toteutuu sekä ylemmän tason suunnittelussa, kuin myös itse tehtä-

vien ottamisessa varsinaiseen tuotantoon. Osa-optimointia pyritään vähentämään hallitse-

malla koko projektia kokonaisuutena.  Epävarmuuksia on tarkoitus vähentää portaittaisella 

suunnittelulla, joka etenee yleistason suunnitelmista kohti tarkempaa viikkotason työsuun-

nittelua. Tätä kutsutaan myös nimellä rullaava suunnittelu eli ylemmän tason suunnittelulla 

mahdollistetaan käytännön tason tehtävien toteuttamisolosuhteet siten, että työn virtaus on 

mahdollisimman sujuvaa. Keskeisessä roolissa aikataulujen suunnittelussa ovat työntekijät 

itse ja näin sitoutetaan tehtävien suorittamista henkilökohtaisemmin. Viikkotehtävien toteu-

tumisastetta seurataan ja kesken jääneiden töiden syyt selvitetään, jolloin prosessia kehite-

tään jatkuvasti (Koskela & Koskenvesa 2003, s. 3,14; Ballard 2000, 3,21-22) 

 

Ballard (1999) esittää listan kriteerejä, jotka tulee huomioida tehtävien ennakkosuunnitte-

lussa: 

 

 Tehtävän määrittely: tehtävän tulee olla tarpeeksi selkeä, jotta tarvittavat lähtötiedot 

voidaan hankkia, työn suorittamista voidaan koordinoida muiden osapuolten kanssa 

ja tehtävä voidaan määritellä suoritetuksi 

 Eheys: Ovatko tehtävän suorittamisen edellytykset olemassa? Ovatko edelliset tar-

vittavat työvaiheet tehty? 

 Järjestys: Tehdäänkö työ oikeassa järjestyksessä työn suorittajien ja asiakkaan nä-

kökulmasta. Käytännössä tämä on usein ilmaistu prioriteetteina. 

 Koko: Onko tehtävän laajuus oikea kapasiteetti ja aikaikkuna huomioiden? Tuot-

taako tehtävä oikean määrän työtä seuraavaan vaiheeseen? 

 Oppiminen: Seurataanko viikkotason tehtävien toteutumista ja tunnistetaanko tehtä-

vien keskeneräisyyksien syyt? 
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4.2 Menetelmä käytännössä 
 

Last Planner menetelmä toimii mekanismina, jolla projektiin suunniteltu työ muutetaan viik-

kotason työtehtäviksi. Työtehtävät luokitellaan kolmeen luokkaan, jotka perustuvat ylem-

män tason suunnitelmasta johdettuihin aikatauluihin. Tehtävät voivat tällöin saada luokak-

seen ”Pitäisi tehdä”, ”Tehdään” ja ”Voidaan tehdä”. (Ballard 2000, s. 3-6) 

 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että ylemmän tason suunnitelma määrittelee, mitä kussakin 

projektin vaiheessa pitäisi tehdä. Purettaessa suunnitelmaa alaspäin, vain osalla tehtävistä on 

niiden aloittamisen edellytykset kunnossa.  Nämä tehtävät ovat silloin luokassa ”Voidaan 

tehdä”. Lopulta työn suorittajien työtilanne määrittelee sen, mitä seuraavaan suoritusajan-

jaksoon mahtuu tehtäväksi eli mitkä määritellyistä tehtävistä menevät todellisuudessa tuo-

tantoon ja siirtyvät näin viikkotason ”Tehdään” -luokkaan. Tällöin toteutuu siis imuohjau-

tuva tehtävien siirto tuotantoon. Järjestelmän prosessikuvaus on esitetty kuvassa 4. (Ballard 

2000, s. 3-1, 3-12-13) 

 

 

Kuva 4. Last Planner -järjestelmä (mukaillen Ballard 2000, s. 3-6) 

 

Ylemmän tason valmistelevalla suunnittelulla on suuri merkitys siihen, että projektilla on 

tarpeeksi tarjolla olevia tehtäviä luokassa ”Voidaan tehdä”. Samoin myös ”Tehdään” on jär-
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jestelmässä sitoumuksellinen tavoite ja ellei tavoitteisiin päästä, selvitetään syyt tähän tar-

kasti, jottei asia toistuisi. Juuri tämän vuoksi on tärkeä ottaa huomioon työn suorittajan nä-

kökulma työn vaatimuksista ja kestosta. (Ballard 2000, s. 3-2; Koskela & Koskenvesa 2003, 

s. 25-26) 

 

Seurannan ja suoritettujen tehtävien avulla voidaan parantaa toimintaa jatkossa, kun työmää-

räarviot tarkentuvat historiatiedon avulla. Kesken jääneiden tehtävien osalta selvitetään juu-

risyyt keskeneräisyyteen esimerkiksi 5 WHYs –työkalulla. Syy tehtävän epäonnistumiseen 

tai keskeneräisyyteen selvitetään siis viidellä peräkkäisellä ”miksi?” –kysymyksellä. Tällöin 

ollaan todennäköisesti jo tarpeeksi syvällä epäonnistumisen syissä ja vaikuttamalla näin ha-

vaittuihin ongelmiin, voidaan vastaavia tapauksia vähentää tulevaisuudessa. Kun syyt selvi-

tetään systemaattisesti, saadaan ne myös kategorisoitua, esimerkiksi tarvittaviin materiaalien 

puutteeseen, henkilöihin liittyviin syihin tai edeltävien työvaiheiden keskeneräisyyteen. 

(Lindhart 2014) 

 

4.3 Last Planner rakennussuunnittelussa 
 

Suunnittelun tuotannonohjauksessa voidaan nähdä kolme tekijää, jotka erottavat sen tavan-

omaisesta tuotannosta: 1) epävarmuus tulevaisuudessa tarvittavista tehtävistä ja niiden jär-

jestyksestä, 2) yksittäisen suunnittelutehtävän nopeuttamisen vaikutus muiden tehtävien to-

teuttamisen mahdollistamiseen sekä 3) riippuvuudet eri suunnittelutehtävien välillä, jotka 

lisäävät työn monimutkaisuutta ja etukäteissuunnittelun haasteellisuutta (Ballard et al. 2009) 

 

Last Planner –menetelmän käyttö suunnittelussa painottaa ennen kaikkia kullakin hetkellä 

kriittisten ja ajankohtaisten suunnittelutehtävien aikataulutusta ja niiden suorittamisesta vas-

tuussa olevien henkilöiden nimeämistä. Samoin seurataan tehtyjen suunnittelutehtävien to-

teutumaa ja erityisesti syitä tehtävien keskeneräisyyteen.  (Kerosuo et al. 2012) 

 

Eri suunnittelualojen välinen tiedonvaihto Last Planner –menetelmän mukaisessa suunnitte-

lun ohjauksessa perustuu ennakointiin ja kutakin tahoa paremmin sitoviin lupauksiin seuraa-

vaksi suunniteltavista kokonaisuuksista. Suunnittelutehtävien osalta rakennusprojektille tyy-

pillinen uudelleensuunnittelutarve hyväksytään, mutta kullekin suunnittelutehtävälle määri-

tellään kyseisellä hetkellä tarvittava valmiusaste, jotta keskeneräisten suunnittelutehtävien 

määrää saadaan vähennettyä ja tietoa jaettua hankkeen muille osapuolille. Tämä edellyttää 
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eri osapuolien välistä yhteistyötä ja keskustelua siitä, minkä tasoisia suunnitelmia kulloinkin 

tarvitaan. (Kerosuo et al. 2012) 

 

Imuohjaus vaatii ennakkovalmisteluja luonnollisesti myös suunnittelun tuotannonohjauk-

sessa. Tehtävien aloitus pitää olla mahdollista tai muuten tuotantoon joudutaan ottamaan 

tehtäviä, joissa on puuttuvia elementtejä kuten lähtötietoja ja asiakastarpeita tai tekemään 

ainoastaan niitä töitä, jotka ovat aloittamiskelpoisia. Jos tuotantoon siirretään tehtäviä, joi-

den suunniteltu tuotanto olisi vasta myöhemmin ja yhtä aikaa olisi tehtäviä, jotka pitäisi 

tehdä heti, mutta näin ei voida toimia epäonnistuneen valmistelun vuoksi, on kyseessä yli-

tuotantotilanne (Ohno 1988), joka voi johtaa aikatauluongelmiin prioriteetiltaan korkeam-

missa tehtävissä.  

 

Suunnittelutyötä voidaan myös periaatteessa jatkaa loputtomiin hioen suunnitteluratkaisuja 

yhä uudelleen ja uudelleen, mutta käytännössä tähän ei ole yleensä aikaa tai muitakaan re-

sursseja. Käytännössä asetetut aikataulut toimivat suunnitteluvaiheiden rajoitteina ja tar-

peeksi tyydyttävät ratkaisut tulee löytää näihin aikataulurajoitteisiin suhteutettuna. Suunnit-

telussa kaikki tiedot eivät kuitenkaan ole aina saatavilla, joten suunnitelmaa on usein pakko 

tarkentaa myöhemmin. Lopputuloksena suunnittelun ohjaus on siis usein yhdistelmä imu- ja 

työntöohjausmenetelmistä. (Ballard 1999) 

 

Last Planner vastaa edellä mainittuihin haasteisiin seuraavilla toimintatavoilla (Ballard 

2000, Ballard et al. 2007, Ballard 2009): 

 

1. Suunnittelun tarkkuutta lisätään, kun tehtävän suoritus lähestyy 

2. Työn toteuttamissuunnitelma tehdään työn suorittajien kanssa 

3. Työn suorittamisen esteet tunnistetaan ja poistetaan ajoissa ryhmätyönä 

4. Tehtävien toteuttamiseksi tehdään luotettavia lupauksia  

5. Etukäteissuunnittelun virheistä opitaan selvittämällä syyt tehtävien kesken-

eräisyyteen 
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Kun suunnittelija tietää etukäteen, mitä työtehtäviä on tulossa, hän voi varautua ja ennakoida 

tehtävien suorittamista: kerätä informaatiota, hahmottaa tehtävän vaatimukset ja järjestellä 

omaa työtään. Näin viikkotason tehtävien vaatimukset ja aikataulutus tarkentuvat. Työn joh-

tamisen näkökulmasta ennakkosuunnittelu mahdollistaa kapasiteetin käytön suunnittelua, 

hukka-ajan ja ylituotannon vähentämisen sekä tarvittavan asiantuntemuksen kohdentamisen 

eri tehtäviin. (Ballard 1999)  

 

Last Planner -suunnitteluprojekti käynnistetään pääaikataulun luonnilla. Se sisältää projektin 

virstanpylväiden määrittelyn, joka voidaan jakaa eri suunnittelutarkkuuksiin. Kunkin virs-

tanpylvään kohdalla määritellään myös tuotettavat dokumentit. Kun päämäärät ovat selvät, 

tehdään aikataulutus takaperin projektin vaaditusta valmistumispäivästä taakse päin. Mikäli 

aikataulu venyy yli aloitushetken, joudutaan osatehtävien kestoa säätämään lyhyemmäksi. 

Kriittisiin ja epävarmoihin vaiheisiin jätetään mahdollisuuksien mukaan liukumaa. (Hamzeh 

et al. 2009) 

 

Vaiheaikataulu siirretään seuraavaksi ns. ennakoivaan suunnitteluvaiheeseen. Tämä tarkoit-

taa yleensä noin kuuden viikon suunnittelujännettä ja tässä vaiheessa on oleellista varmistaa, 

että suunnitteluun siirrettävät tehtävät ovat aloitusvalmiita. Samalla yksittäisten tehtävien 

aikataulua tarkennetaan. Tämän vaiheen lopputuloksena syntyvät tehtävät, jotka voidaan ot-

taa imuohjauksella viikkotason toteutukseen. (Hamzeh et al. 2009). Kuvassa 5 on esitetty 

periaatteellinen prosessi eri suunnittelutasojen liittymisestä toisiinsa. 
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Kuva 5. Suunnittelun Last Planner -vaiheet 

  



 

 

 

42 

4.4 Viestintä ja tiedonkulku 
 

Last Planner –menetelmässä suunnitelmia toteutettavista työtehtävistä hallitaan useilla ta-

soilla, joten viestinnällä ja tiedonkululla on tärkeä osa prosessin onnistumista. Moniprojek-

tiympäristössä tieto on hajautunut laajalti eri lähteisiin ja tiedon kerääminen oikea-aikaisesti 

oikeaan paikkaan muodostaa haasteen niin ihmisille, kuin tiedon välitykseen käytettävälle 

järjestelmällekin. Lisäksi järjestelmän tulisi olla huomaamaton siten, ettei järjestelmän päi-

vittäminen ja seuranta vie kohtuuttomasti aikaa varsinaiselta työskentelyltä.  

 

Last Planner –menetelmässä käytetään usein apuna projektin purkamista visuaalisesti hel-

pommin käsiteltäviin osiin. Laajemmassa kontekstissa puhutaan visuaalisesta johtamisesta. 

Visuaalisen johtamisen avulla voidaan välittää helposti tulkittavaa informaatiota prosessin 

tilasta ja kontrolloida prosessia (Tezel et al. 2016). Galsworth (2006) jakaa visuaaliset työ-

kalut eri luokkiin:  

 

 Informaation anto (esimerkiksi kyltit) 

 Signaali (esimerkiksi varoitusvalot) 

 Toiminnan rajoittaminen ja kontrollointi (esimerkiksi kanban-kortit) 

 Toiminnan varmistaminen (esimerkiksi poka yoke: virheellisten toimintojen esto) 

 

Visuaalista johtamista voidaan käyttää missä tahansa prosessissa, jossa on vuorovaikutusta 

ihmisten toiminnan ja prosessin etenemisen ja elementtien välillä. Ilman organisaatiossa ole-

via valmiuksia tämä ei ole kuitenkaan mahdollista tai visuaalisen johtamisen työkalut eivät 

tarjoa parasta lopputulosta. (Tezel et al. 2016) 

 

Tjell ja Bosch-Sijtsema (2016) ovat osoittaneet, että visuaalisen johtamisen keinot auttavat 

myös rakennussuunnittelutiimin itseohjautuvuutta ja tiedonjakoa, mutta toimivat parhaiten 

tilanteissa, joissa suunnittelutiimi on ainakin ajoittain fyysisesti samassa paikassa. Ongel-

maksi muodostuu visuaalisen tiedon siirto ja jakaminen esimerkiksi suunnittelukokouksesta 

poissaoleville ihmisille, johon nykyaikana on kuitenkin apuvälineitä tietotekniikan myötä. 
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Last planner –menetelmässäkin hyödynnetty imuohjausperiaate vaatii johtamisen ja kont-

rollin osalta tiedonsiirtoa siitä, mikä on prosessin ja resurssien kulloinenkin tila. Tähän käyt-

töön on sovellettu esimerkiksi Japanin autoteollisuuteen kehitetty kanban-kortti. Kanban –

kortin peruslogiikka on kontrolloida materiaalivirtaa yksinkertaisessa muodossa eri työvai-

heiden välillä esimerkiksi siten, ettei yhdelle työpisteelle voida laittaa jonoon tiettyä määrää 

enempää töitä. Lisäksi kortteja voidaan hyödyntää informaation välittämiseen myös proses-

sin vaiheesta. (Schonberger, 2000)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

5.1 Tutkimusmenetelmä 
 

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytettiin empiiristä toimintatutkimusta ja työn-

tutkimusta sekä täydentävinä menetelminä laadullista haastattelututkimusta (Routio, 2007a, 

2007b, 2007d). Tutkija oli tutkimuksen ajan itse osa tutkittavaa organisaatiota normaalien 

työtehtäviensä kautta. 

 

Toimintatutkimuksessa pyrkimyksenä on tutkimisen lisäksi myös muuttaa vallitsevia käy-

täntöjä.  Olennaista toimintatutkimuksessa on myös tutkittavien aktiivinen rooli eli tutkitta-

vat voivat osallistua myös itse tutkittavan ilmiön tulkintaan. Toimintatutkimukselle ominai-

sia piirteitä ovat (Kuula 2006): 

 

 Käytäntöön suuntautuminen 

 Ongelmakeskeisyys 

 Tutkittavien ja tutkijan roolit aktiivisina toimijoina muutosprosessissa 

 Tutkittavien ja tutkijan suhteen perustana oleva yhteistyö 

 

Toimintatutkimuksen tavoitteena on muuttaa todellisuutta. Toimintatutkimuksessa voidaan 

tarkastella, kuinka tutkimuksen kohteena olevat asiat muuttuvat ja toisaalta etsiä syitä sille, 

miksi ne eivät muutu. Tapahtuva muutos voi olla myös erilainen kuin alun perin oli ajateltu. 

Nämä tekijät tuottavat lisää tietoa tutkittavista asioista. (Kuula 2006) 

 

Työntutkimuksessa tavoitteena on edistää työhön liittyvää päämäärää. Työntutkimuksen 

tyypillisiä sisältöjä ovat parhaiden työtapojen suunnittelu ja standardointi, työmenekin mää-

rittely ja standardityötapaan opastaminen. Lähtötilanteeksi valitaan työn nykytila, jossa on 

havaittu kehittämistarvetta. Työntutkimuksen tarkkuus voidaan valita tarpeen mukaan ja ai-

neiston keruu tapahtuu yleensä havainnointia hyödyntäen. Työn kulku voidaan tämän jäl-

keen esittää prosessikaavioiden, pohjapiirrosten ja aikataulukoiden muodossa. (2007a) 

 

Roution (2007a) mukaan työntutkimuksen havainnointiin on luonnollista yhdistää myös 

työntekijän haastattelu, jolla voidaan selvittää esimerkiksi työhön liittyvät pullonkaulat ja 
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työtä hidastavat tekijät. Työntekijät voivat myös itse ehdottaa työtä tehostavia menetelmiä 

tai apuvälineitä. Työntutkimuksen haasteena voidaan kuitenkin nähdä työntekijöiden sana-

ton ammattitaito, jota on vaikea tuoda näkyväksi. Työntekijöiden kommentit voivat myös 

olla värittyneitä esimerkiksi seuraavista syistä:  

 

 Tottuneisuus vanhaan työtapaan, vaikea keksiä parannuksia 

 Epäusko mahdollisuuksiin korjata vallitsevia ongelmia 

 Tyytymättömyys ei ole aina selkeästi eriytettävissä yksittäisiin asioihin 

 Työntekijän epäilys tutkimuksen tulosten vaikutuksiin nykyisiin toimintatapoihin ja 

työtahtiin.  

 

Tutkimus toteutettiin kehitystehtävänä ja tutkimusote oli tämän perusteella asiantuntijakes-

keinen intensiivinen ohjaava tutkimus (Routio 2007c). Tässä tutkimustavassa tutkijalla on 

valmiiksi tietoa intressiryhmien mielipiteistä tai niitä selvitetään kyselevien menetelmien 

avulla. Tutkimus etenee alussa valittavien päämäärien ja näkökulman valinnan kautta kohti 

vaihtoehtojen kartoitusta ja niiden toteuttamissuunnitelmaa sekä käytännön toteutusta.  Oh-

jaavalle tutkimukselle on esitetty esimerkiksi seuraavaa logiikkaa (Routio 2007b): 

 

1. Faktojen kerääminen 

2. Faktojen arviointi päämäärien valossa 

3. Toimenpide-ehdotusten laadinta 

4. Toimenpide-ehdotusten arviointi 

5. Ehdotusten tarkennukset  

 

Tämän tutkimuksen runko rakennettiin edellä esitetyn vaiheistuksen mukaiseksi. Ensimmäi-

sessä vaiheessa toteutettiin faktojen kerääminen datan avulla, joiden analysointi tehtiin ke-

hitystehtävän tavoitteiden päämäärien näkökulmasta. Näiden perusteella tehtiin ensimmäiset 

hahmotelmat kehitystoimenpiteistä, joita arvioitiin käytännön kokeilujen ja pilotointien 

kautta sekä täydentävän, haastatteluin suoritetun aineistonkeruun avulla. Lopuksi ehdotuksia 

tarkennettiin tarvittavilta osin lopullisiksi toimenpide-ehdotuksiksi, jotka on esitetty tässä 

raportissa. 
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5.2 Aineisto 
 

Nykytilan tutkimiseen käytettiin olemassa olevaa aineistoa, joka saatiin yrityksen laskutus-

kirjanpidosta. Kohdeyritys käyttää nykyisellään ALISA-ohjelmistoa, johon kirjataan pro-

jektikohtaisesti käytetty työaika eri työvaiheisiin ja työntekijöille jaoteltuna. Aineisto kerät-

tiin pääosin vuosilta 2013-2015 keskittyen erityisesti neljään käyttötaparyhmään ja ensisi-

jaisesti vain kohteiden palotekniseen suunnitteluun. Rajaukset perustuivat sekä aineiston ko-

konaismäärään, mutta myös tiedossa olleiden yrityksen toimintamallien ja työtuntien kir-

jaustapojen muutoksiin valitulla aikavälillä. 

 

Ohjelmistosta saatu aineisto sisältää tiedot käytetyistä työtunneista ja niiden kirjatuista han-

kevaiheista (käyttäjän määrittelemä) sekä työntekijän kirjoittaman työselitteen. Excel-ai-

neistoa muokattiin manuaalisesti syöttämällä aineistoon lisätietoina seuraavat projektien tie-

doista haetut tekijät: 

 

 Pinta-ala (kerrosneliömetreinä, k-m²) 

 Kerrosluku 

 Paikkakunta 

 Laadittujen piirustusten lukumäärä 

 Rakennuksen suojaustaso  

 

Excel-aineisto koostettiin useiksi koonti- ja vertailulaskelmiksi, joista johdettiin taustatietoa 

kehitettyyn tuotannon suunnittelutyökaluun sekä prosessikuvauksen laatimiseen. Aineistoon 

kirjattuja kirjoitettuja selitteitä tarkasteltiin työtehtävien tunnistamista varten. Tämän lisäksi 

tarkasteltiin työtehtävien sanallisia selityksiä, havainnoiden millaisia työtehtäviä projektit 

käytännössä sisältävät. Aineistoa rajattiin lisäksi siten, että sanallisten selitysten perusteella 

aineistosta poistettiin muut tehtävät kuin luonnos- tai lupavaiheen palotekniseen suunnitte-

luun liittyvät työt. Rajaus tehtiin tunnistamalla työvaiheen selityksistä selkeästi erillisiksi 

suunnittelutöikseen kuuluvat tehtävät. Lista rajauksessa käytetyistä termeistä on esitetty ra-

portin liitteenä (liite 3). Rajausta tarkasteltiin myös järjestelmän omien hankevaiheiden 

avulla, mutta edellä esitetyllä kirjausselitteisiin perustuvalla rajauksella pyrittiin vähentä-

mään järjestelmään vuosien varrella tehtyjen muutosten vaikutusta. 
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5.3 Haastattelut 
 

Haastattelututkimukset toimivat täydentävänä aineistonkeruumenetelmänä. Haastattelut 

suoritettiin teemahaastatteluina ja haastateltavat valittiin pääasiallisten työntekijöiden työ-

tehtävien perusteella, jotta alustaviin kehityskohteisiin saatiin hieman toisistaan poikkeavia 

näkökulmia. Tutkimuksen muusta laajuudesta johtuen haastateltaviksi valittiin vain osa yri-

tyksen henkilöstöstä. 

 

Haastattelun tavoitteena oli tarkentaa muulla tutkimusaineistolla saavutettuja johtopäätöksiä 

ja havaintoja sekä selvittää suhtautumista erilaisten järjestelmien käyttöön. Tämä haastatte-

lumalli nähtiin tutkimuksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisimmaksi, koska tällöin 

oli mahdollista keskustella vastauksista tarkemmin ja pyytää tarkentamaan epäselviksi jää-

neitä asioita välittömästi. Samalla huomioitiin jo etukäteen tiedossa ollut työn haasteisiin 

liittyvä, vaikeasti sanoin esitettävä ongelman kuvaus ja haastattelulla haettiinkin yhteisym-

märrystä tutkijan ja haastateltavien välillä. Nämä näkökulmat ovat myös esimerkiksi Rau-

tion (2007d) mukaan hyviä perusteita teemahaastatteluun.  

 

Ensimmäinen haastattelu tehtiin projektipäälliköinä toimiville henkilöille. Tässä haastatte-

lussa keskityttiin tunnistamaan tekijöitä, jotka ovat haasteellisia arvioida tarjouslaskentavai-

heessa sekä kytkemään tiedonkulkuun liittyviä haasteita aikaisemmassa haastattelussa ha-

vaittuihin ilmiöihin ja saatuihin vastauksiin. Myös projektien työaika-arvioiden ja seurannan 

kehitystarpeita sekä haastatteluvaiheeseen tehtyjä alustavia käytännön kehitysehdotuksia ar-

vioitiin näiden haastatteluiden perusteella. 

 

Toinen haastattelu kohdennettiin työntekijöille, joilla suurin osa jokapäiväisestä työstä koos-

tuu suunnitelmien laadinnasta ja dokumenttien käytännön tuottamisesta, eivätkä osallistu 

yleensä esimerkiksi projektin suunnittelukokouksiin tai aktiiviseen tiedonvaihtoon eri osa-

puolten kanssa. Tällä haastattelulla pyrittiin ennen kaikkea tunnistamaan tekijöitä, jotka 

suunnitelmien laadinnassa koetaan työläiksi tai epäselviksi sekä löytämään tiedonkulkuun 

ja tehtävien määrittelyyn liittyviä kehityskohteita. Myös tämän haastattelun aikana kerättiin 

alustavia kommentteja kehitysehdotuksiin. 

 



 

 

 

48 

Haastattelujen analyysiin käytettiin yksinkertaista litterointia, jonka jälkeen haastattelun si-

sältöä tarkasteltiin teoriakirjallisuuden pohjalta rakennettuun alustavaan teemoitteluun. Ana-

lyysin avulla pyrittiin löytämään näin näkökulmia datan ja teoriakirjallisuuden avulla luotu-

jen toimintamallien ja alustavien kehitysehdotusten käyttöönotossa. Teemahaastattelun ky-

symysten etukäteisrajauksen avulla haastattelujen aihealueet rajattiin melko suppeasti. Tämä 

menetelmä nähtiin haastateltavien henkilöiden määrän ja tutkimustavoitteen kannalta tarkoi-

tuksenmukaisimmaksi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 

 

Haastattelun teemoiksi rakennettiin aiemman teorian ja tutkijan omien käsitysten pohjalta 

neljä teemaa. Haastattelun toimiessa täydentävänä tiedonhankintamenetelmänä, keskityttiin 

teemoihin liittyvissä kysymyksissä käytännön ongelmiin ja haasteisiin. Taustalla olevien 

teemojen tarkoituksena oli havainnoida sitä, tukeeko teoriasta johdetut näkökulmat yrityksen 

tuotannonohjausta käytännön tasolla. Valitut teemat (kuva 6) olivat resursointi, palvelun 

tuotteistaminen, viestintä ja tiedonkulku sekä käytännön ongelmat ja haasteet. Näihin tee-

moihin pohjautuneiden haastattelujen kysymysrunko ja lista haastatelluista henkilöistä ovat 

tämän raportin liitteenä (liite 1 ja 2).  

 

 

Kuva 6. Haastattelujen teemat 

 

Resursointiteemassa keskityttiin projektin ennakointiin ja työmäärän arviointiin niin mää-

rällisesti kuin ajallisestikin. Ennakko-oletuksena oli, että suuri osa projektien etukäteissuun-

nittelusta perustuu tarjouksen tekijän henkilökohtaiseen kokemukseen. Lisäksi myös henki-

lösidonnaiset asioiden vaikutuksella arvioitiin olevan suuri vaikutus niin yrityksen sisällä, 

Resursointi Tuotteistaminen

Viestintä ja 
tiedonkulku

Käytännön 
haasteet ja 
ongelmat
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kuin asiakkaidenkin suunnalta siihen, miten tehokkaasti ja nopeasti projekti etenee. Teoria-

osuudessa tarkastellun Last Planner –menetelmän mallit ja periaatteet sekä virtaustehokkuu-

den ja resurssitehokkuuden kehittäminen liittyivät luontevana osana tähän teemaan. 

 

Tuotteistamisen teemassa haastattelukysymyksillä pyrittiin löytämään vastauksia tehtävien 

selkeyteen ja hallittavuuteen. Käytännön kokemus on usein osoittanut, että eri projekteissa 

asiakkaat saattavat haluta hyvinkin erilaisia suunnitelmatuotteita. Palvelutuotteen sisältö 

kytkeytyy myös alisteisesti massaräätälöintiin varsinaisessa tuotantovaiheessa, joten tämän 

teeman keskusteluissa pyrittiin löytämään myös mahdollisuuksia tai rajoitteita palvelutuot-

teen vakioinnin lisäämiseen. Tuotteistamiseen liittyy osittain myös hinnoittelu, jota tässä 

työssä käsitellään vain yleisellä tasolla. Hinnoittelulla on kuitenkin vaikutusta esimerkiksi 

siihen, kuinka tarkka suunnittelutilauksen etukäteismäärittely on, joten asiaa ei suljettu pois 

keskustelusta. 

 

Viestintä ja tiedonkulku ovat epäilemättä merkitsevä tekijä suunnittelualalla, jossa eri osa-

puolten välinen yhteistyö on suurta ja eri suunnittelualat tuottavat lähtötietoja toisilleen. 

Viestintätarvetta on siis paljon kohdeyrityksestä ulos asiakkaiden suuntaan ja erityisesti ta-

kaisin päin muulta projektiorganisaatiolta suunnitelmien laatijalle. Ennakko-oletuksena ja 

käytännön havaintona pienen yrityksen tiedonkulku on vahvasti henkilöiden välistä vuoro-

vaikutusta ja kommunikointia, mutta tällä teemalla haluttiin perehtyä syvemmin mahdolli-

siin ongelmiin ja haasteisiin tiedon kulussa osapuolelta toiselle. Luonnollisesti tämä teema 

kytkeytyy välillisesti myös muihin valittuihin teemoihin. 

 

Kuten tiedonkulku, myös käytännön ongelmat ja haasteet limittyvät muihin valittuihin tee-

moihin. Erillisenä kokonaisuutenaan tällä teemalla pyrittiin kuitenkin arvioimaan niitä asi-

oita, jotka esimerkiksi muodostavat esteitä ohjeistuksen mukaisten käytäntöjen noudattami-

seen tai vaikeuttavat etukäteisarvioiden luotettavuuteen työn resursoinnissa. 
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6 TULOKSET 

 

Aineiston päärunkona käytettiin palotekniseen suunnitteluun kirjattuja työtunteja vuosina 

2013-2015. Tarkasteluajanjaksolla työtunteja oli kirjattu yhteensä 5297 eri selitteelle, joista 

suoritettujen rajausten jälkeen tarkasteltiin tarkemmin noin 3500 selitettä. Näiden osalta las-

kettiin projektikohtaiset toteutumat esimerkiksi työtuntien määrän, hankkeen keston ja ra-

kennuksen kerrosluvun suhteen taulukkolaskenta-ohjelmistoa hyödyntäen. Aineiston tarkas-

telu kohdennettiin lopulta 88 hankkeeseen. Käyttötaparyhmät ja tarkasteltavien kohteiden 

prosenttiosuudet aineistossa olivat kuvan 7 mukaiset. 

 

 

Kuva 7. Tutkitut käyttötavat ja niiden prosenttiosuudet aineistossa 

 

Vastaavasti tarkasteltavia työtunteja näissä hankkeissa oli yhteensä n. 4600 h, jotka jakau-

tuivat kolmelle vuodelle. Toiminnanohjauksen haasteiden tunnistamiseksi myös alkuperäi-

sen rajauksen ulkopuolista aineistoa hyödynnettiin laajemman ymmärryksen lisäämiseksi 

sekä tulosten luotettavuuden arviointia varten. Tällöin tarkasteltiin siis työtunteja myös ra-

jauksen ulkopuolisista käyttötaparyhmistä ja aikaväliltä. 
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6.1 Suunnitteluprosessin kuvaus 

 

Tarkastelemalla yrityksen laskutushistoriaa yhdistellen eri aikoina käytössä ollutta hanke-

vaiheiden kirjaustapaa, voidaan vastata tutkimuksessa asetettuun kysymykseen suunnittelu-

prosessin kulusta ja vaiheista. Rakennuslupaa varten tarvittavat työvaiheet ovat tutkimuksen 

perusteella pääpiirteissään seuraavat: 

 

1. Lähtötietojen hankinta ja perusmäärittelyt 

2. Luonnossuunnitelman laadinta 

3. Sisäinen tarkastus 

4. Toimitus kommenteille tilaajalle ja muille suunnittelijoille 

5. Mahdollinen alustava viranomaisneuvottelu 

6. Lupasuunnitelman laadinta 

7. Suunnitelmien hyväksytys 

 

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen suunnittelu jatkuu rakennusluvan ehtoina olevien 

suunnitelmaosien laadintaan sekä rakentamisen aikaiseen konsultointiin ja mahdollisiin 

suunnitelmapäivityksiin. Näillä ei kuitenkaan tehty tarkempaa analyysia tässä tutkimuk-

sessa. 

 

Kun itse suunnittelutyön ympärille lisätään vielä ennen varsinaista suunnittelutyötä tapah-

tuva asiakaskontakti, suunnittelutyön tilaus ja tukitoiminnot sekä kussakin vaiheessa tuotet-

tavat konkreettiset projektissa tuotettavat tuotteet, voidaan paloteknisen suunnittelun palve-

luprosessi kuvata yleisellä tasolla palvelun blueprint –kaavion muodossa. Kaavio on esitetty 

kuvassa 8. 
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Kuva 8. Paloteknisen suunnittelun palvelu -blueprint 

 

Paloteknisen suunnittelun prosessi alkaa siis asiakkaan tarjouspyynnöstä, jonka hyväksymi-

sen ja lähtöaineiston toimituksen jälkeen projekti siirretään tuotantoon. Projektipäällikkö oh-

jaa tuotantoa ja tarkastaa tehdyt suunnitelmat. Projektiin liitetyt konsultit ja suunnittelijat 

vastaavat suunnitelmien käytännön toteutuksesta ja mahdollisista viranomaisneuvotteluista. 

Tämän jälkeen suunnitelma toimitetaan tilaajalle hyväksyttäväksi. Tukiprosessien kautta 

hoidetaan esimerkiksi projekteihin liittyvä työtuntien seuranta ja laskutus. 

 

6.2 Projekteihin käytetty työaika 

 

Seuraavissa kuvaajissa on esitetty tarkasteltujen kohteiden työtuntimäärien jakautumista. 

Tietojen luottamuksellisuuden vuoksi kuvaajissa ei esitetä todellisia tuntimääriä, vaan ana-

lyysi pohjautuu tässä raportissa eri käyttötapojen välisiin eroihin ja näitä selittäviin tekijöi-

hin.  

 

Kuvassa 9 on esitetty kokonaistyömäärä rakennuslupavaiheen suunnitelmien tuottamiseen 

eri käyttötapoihin jaettuna. Kuvaajassa on esitetty mediaanit ja keskiarvot liikesalaisuus-
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syistä suhteellisesti skaalattuna eli todellisia tuntimääriä ei esitetä. Tulosten perusteella voi-

daan todeta, että liikerakennukset ovat työmäärältään haastavimpia kohteita. Myös hoitolai-

tosten työmäärän mediaani on korkea, jota osittain selittää todennäköisesti eniten hoitolai-

tosten vähäinen määrä ja vastaavasti otannassa olevien kohteiden laatu aineistossa. Asunnot 

ja varastot ovat työmääriltään samansuuntaisia. 

 

 

Kuva 9. Suhteellinen työmäärä eri käyttötavoissa 

 

Kuvassa 10 on kuvattu kerroslukujen määrää eri käyttötavoissa. Voidaan todeta, että melko 

tyypillisesti varastorakennukset ovat enintään kaksikerroksisia ja vastaavasti asuinrakennuk-

set ovat usein noin 7 kerroksisia kerrostaloja. Hoitolaitosten osalta tyypillisin kerrosluku 

asettuu noin kahteen kuten liikerakennuksissakin. 
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Kuva 10. Kerrosluvun keskiarvo ja mediaani eri käyttötavoissa 

 

Kuvassa 11 on esitetty kerrosalat eri käyttötapoihin lajiteltuna. Nyt huomataan, että varasto-

rakennukset ovat pääosin pinta-alaltaan suuria keskiarvon noustessa noin 20 000 kerrosne-

liömetriin. Mediaanitulos asettuu noin 9000 neliömetrin paikkeille. Hoitolaitoksissa huoma-

taan melko suuri mediaanin ja keskiarvon ero, joka selittyy aineistossa muutamalla pinta-

alaltaan suurella hoitolaitoskohteella ja kohteiden vähäisellä kokonaismäärällä. Sama pätee 

myös liikerakennuskohteisiin, joissa on paljon noin 5000 neliömetrin kohteita, mutta muu-

tamia erittäin suuria rakennuksia, jotka nostavat keskiarvoa reilusti. Asuinrakennusten osalta 

kohteiden laajuudet ovat tasaisemmin noin 5000 neliömetriä. 

 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

ASUNNOT

HOITOLAITOKSET

LIIKERAKENNUKSET

VARASTOT

Kerrosluku [lkm]

Kerrosluku eri käyttötavoissa

Mediaani Keskiarvo



 

 

 

55 

 

Kuva 11. Kerrosalan keskiarvo ja mediaani eri käyttötavoissa 

 

Tarkasteltaessa työmäärän suhdetta kerrosalaan löydetään eri käyttötapoihin hieman erisuu-

ruinen riippuvuus. Suhteelliset osuudet on esitetty skaalattuna kuvassa 12. Nähdään, että 

hoitolaitoksissa, asunnoissa ja liikerakennuksissa yhtä työtuntia kohden suunniteltu kerros-

ala on melko vähäinen. Hoitolaitoksissa huomataan otannan vaikutus, mutta mediaanitulok-

sen perusteella voidaan todeta sen olevan suunnittelukohteena hitain, eli neliömetriä kohden 

käytetään eniten aikaa. Vastaavasti varastokohteissa huomataan, että suuri pinta-ala ei työl-

listä samassa suhteessa kuin muissa käyttötavoissa, vaan yhdessä tunnissa saadaan suunni-

teltua noin kolminkertainen määrä kerrosalaa verrattuna hoitolaitoksiin. Liikerakennukset ja 

asunnot ovat likimain samalla viivalla.  
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Kuva 12. Suhteellinen työmäärä aikayksikköä kohden eri käyttötavoissa 

 

Kuvassa 13 on esitetty hankkeen ajallinen kesto. Tilasto on tuotettu tarkastelemalla kohteelle 

osoitettujen työkirjausten ensimmäisen ja viimeisen päivämäärän erotusta. Hankkeen kestot 

aineistossa vaihtelevat noin neljästä kuukaudesta 11 kuukauteen kun tarkastellaan mediaa-

neja. Keskiarvot asettuvat kuuden ja kymmenen kuukauden väliin. Huomionarvoista kesto-

jen osalta on se, että tämä kuvaaja kertoo vain ensimmäisen ja viimeisen suunnittelumerkin-

nän erotuksesta rakennuslupaan tähtäävän suunnittelun osalta. Alustavan suunnittelun ja lu-

pavaiheen suunnittelun välissä on osassa hankkeita pitkiäkin aikoja välissä, joka huomataan 

tämän tilaston kuvaajassa. 
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Kuva 13. Hankkeen ajallinen kesto eri käyttötavoissa 

 

Piirustusten lukumäärä eri käyttötapojen rakennuksissa on esitetty kuvassa 14. Piirustuksia 

laaditaan yleensä kaikista kerroksista. Piirustusten lukumäärän keskiarvo on kaikissa käyt-

tötavoissa noin kaksi tai kolme kappaletta enemmän kuin kerroslukutilastoissa. Tilaston pe-

rusteella käyttötapojen välillä ei ole juurikaan eroja piirustusten lukumäärässä vaan tavan-

omaisesti piirustuksia laaditaan noin kolme enemmän kuin rakennuksen kerrosluku. Käy-

tännössä nämä ovat kohteen asemapiirros ja leikkauskuvat. 

 

 

Kuva 14. Piirustusten lukumäärä eri käyttötavoissa 
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Kuvassa 15 on esitetty kerrosalan ja tuntimäärän suhteellinen riippuvuus asuntokohteissa. 

Huomataan, että melko suuri osa otannassa olleista asuntokohteista asettuu suoralle, mutta 

osa suuremmista kohteista on selkeästi ollut työmäärältään keskiarvoa alhaisempia. Tämä 

voi selittyä esimerkiksi sillä, että kirjattu rakennuslaajuus ei kuulu kokonaan varsinaiseen 

suunnittelualueeseen ja kohteissa on usein paljon identtisiä kerroksia.  

 

 

 

Kuva 15. Kerrosalan ja suhteellisen tuntimäärän riippuvuus asuntokohteissa 

 

Kuvassa 16 on esitetty tuntimäärän ja kerrosalan riippuvuus hoitolaitoskohteissa. Huoma-

taan, että kohteiden kerrosalan ollessa keskimäärin alhainen, asettuvat otannassa olevat koh-

teet tiiviisti kuvaajalle. Otannan ollessa tässä käyttötavassa pieni, sisältää kuvaaja melko 

paljon epävarmuutta, erityisesti suuriempien kohteiden poiketessa melko paljon suoralta. 
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Kuva 16. Kerrosalan ja suhteellisen tuntimäärän riippuvuus hoitolaitoskohteissa 

 

Liikerakennuksissa (kuva 17) huomataan sama ilmiö kuin hoitolaitoksissa, eli suuret kohteet 

tuottavat kuvaajaan suuren vaihtelun. Tulosten perusteella on siis melko vaikea arvioida luo-

tettavasti, mille tasolle työmäärä pitäisi keskimäärin ennakoida. Koska liikerakennusten 

osalta tiedetään kuitenkin jo etukäteen, että esimerkiksi käyttäjävaatimukset luovat usein 

paljon muutostarpeita suunnitelmiin, voidaan poikkeamia analysoida paremmin yrityksen 

sisällä ja ottaa tätä kautta huomioon tällaisten asioiden vaikutus ja todennäköisyys tulevissa 

kohteissa. 

 

 

Kuva 17. Kerrosalan ja suhteellisen tuntimäärän riippuvuus liikerakennuksissa 
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Varastokohteiden kuvaaja on esitetty kuvassa 18. Kuten todettua, suuri kerrosala ei varasto-

kohteissa nosta tarvittavaa tuntimäärää, joten kuvaaja on loivempi. Samalla huomataan, että 

muutamat kohteet nostavat keskiarvoa selkeästi ylöspäin, joten perustuntimäärää arvioita-

essa voidaan tuntiarvioita laskea, mikäli kohteessa ei ole tiedossa olevia erityisen haasteel-

lisia suunnitteluratkaisuja. 

 

 

Kuva 18. Kerrosalan ja suhteellisen tuntimäärän riippuvuus varastokohteissa 

 

Analysoitaessa työtuntien suhdetta rakennuksen pinta-alaan eri käyttötavoissa, voidaan to-

deta, että riippuvuussuhde on osittain lineaarinen. Tarkasteltaessa tuloksia esitettyihin me-

diaani- ja keskiarvovaihteluihin, huomataan kuitenkin vahva epävarmuus toteutuneissa työ-

määrissä. Otannan laajuus on siten otettava huomioon tulosten luotettavuutta arvioitaessa. 

Epävarmuuksista huolimatta tuloksia voidaan hyödyntää ennakkosuunnittelun runkona, sillä 

kaikkiin projekteihin liittyy joka tapauksessa paljon ulkopuolisia tekijöitä, joiden vaikutusta 

tulee arvioida yksilöllisesti.  

 

6.3 Projektien kuormittavuus 
 

Haastattelujen jälkeen aineistosta kerättiin tietoa vielä hieman yleisemmällä tasolla työn 

kuormittavuudesta ja projektin työmäärän ajallisesta jaksottumisesta. Tarkasteltaessa aktii-

visten työpäivien määrää ja aktiivisille työpäiville kertyviä työtunteja eri käyttötavoissa 

(kuva 18), huomataan, että keskimääräinen työmäärä jää päivää kohti kaikissa käyttötavoissa 

melko vähäiseksi, noin kolmeen tuntiin. Vastaavasti aktiivisia työpäiviä on keskimäärin noin 
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26-52 työpäivää. Liikerakennuksissa suunnittelupäiviä kertyy hieman enemmän kuin muissa 

tarkastelluissa käyttötavoissa. Ero voi selittyä esimerkiksi sillä, että näillä rakennuksilla on 

yleensä huomattava määrä eri käyttäjiä, jolloin käyttäjien toivomista muutoksista voi aiheu-

tua enemmän suunnitelmien päivityskierroksia. Työpäivien suhde aktiiviseen päiväkohtai-

seen työhön selittyy esimerkiksi tiedonvaihdolla ja erilaisten lähtömääritysten tekemisellä, 

jota hankkeessa tarvitaan suunnittelun edetessä. 

 

 

Kuva 19. Aktiivisten työpäivien lukumäärä ja päiväkohtainen työmäärän keskiarvo eri käyt-

tötavoissa 
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Projektien ohjaamisen kannalta haastavaksi todettua työn sirpaloitumista on kuvattu kuvassa 

20, jossa on esitetty yhden projektin töiden jakautuminen eri työntekijöille kuukauden aika-

välillä. Kuvaajassa on siis esitetty päivät, jolloin kukin työntekijä on tehnyt kyseiseen pro-

jektiin töitä, riippumatta sen kestosta.  Esimerkkikohteessa on mukana kaikki hankkeeseen 

liittyvät tehtävät. Huomataan, että projektia on tehnyt yhteensä 9 eri työntekijää. Muutamana 

päivänä samaa projektia on työstänyt jopa 5 eri henkilöä. Osa työntekijöistä on tehnyt pro-

jektiin töitä peräkkäisinä päivinä, mutta osa vain silloin tällöin.  

 

 

Kuva 20. Esimerkki yhden projektin töiden jakautumisesta eri työntekijöille yhden kuukau-

den aikana 

 

Esimerkissä havaitaan hyvin rakennussuunnitteluun liittyvä iteratiivinen, useista versioista 

koostuva eteneminen. Tämä näkyy työn sirpaloitumisessa ajallisesti. Tämä voi johtaa myös 

siihen, että työ ohjautuu kulloinkin vapaalle työntekijälle, jolloin aikaa myöten yhteen pro-

jektiin osallistuu jopa tarpeettoman useita työntekijöitä. Tämä johtaa haasteisiin tiedonsiir-

rossa ja syö erityisesti hiljaisen tiedon käytön tehokkuutta. Projektien työtarpeen vaikea en-

nakoitavuus yhdessä esimerkissä kuvatun sirpaloitumisen kanssa on luonnollisesti iso haaste 

myös resursoinnille.  
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Kuvassa 21 on vastaavasti tarkasteltu yhden työntekijän työntuntien jakautumista eri projek-

teihin liittyviin työtehtäviin eri päivinä kuukauden aikana. Kuvassa on merkitty päivät, jol-

loin kuhunkin projektiin on tehty töitä, riippumatta työn kestosta. Nähdään, että työntekijän 

päivittäiset työtehtävät koostuvat usein vähintään kahden, mutta ajoittain jopa neljän tai vii-

den eri projektin työstämisestä. Pelkästään yhden kuukauden aikana jo pelkkä projektien 

lukumääräkin on melko suuri. 

 

 

Kuva 21. Esimerkki yhden työntekijän töiden jakautumisesta eri projekteihin yhden kuukau-

den aikana 
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Kuvassa 22 on esitetty vielä hieman tarkemmin yhden työntekijän kuormittavimpien projek-

tien päiväkohtaisia työmääriä. Nähdään, että yhtä projektia on tehty enintään kuusi tuntia 

päivässä, mutta useimmiten yhden projektin päiväkohtaiset työt jakautuvat lyhyemmiksi, 

muutaman tunnin mittaisiksi osuuksiksi.  Aktiivista projektia joudutaan siis vaihtamaan työ-

päivän aikana, joka johtaa töiden vaikeaan ja usein monimutkaiseen järjestelyyn ja seuran-

taan. 

 

 

Kuva 22. Esimerkki yhden työntekijän työmääristä eri projekteissa kuukauden aikana 
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6.4 Haastattelun tulokset 

 

Tiedonkeruun täydentävänä osana suoritettiin kaksi ryhmähaastattelua. Haastateltuja henki-

löitä oli yhteensä 5. Haastattelut kestivät noin 1,5 tuntia. Haastatteluissa keskityttiin etukä-

teen laadittuihin kysymyksiin ja näiden taustalla oleviin teemoihin, mutta myös uusia asioita 

nousi esiin. Seuraavaksi on esitelty haastattelussa esiin nousseet asiat peilattuna etukäteen 

laadittuihin teemoihin.  

 

Projekteista vastaavien henkilöiden haastattelussa keskityttiin suunnitelmatuotannon koko-

naisuuteen alkaen tarjouksen laadinnasta ja tästä käynnistyvästä tehtävämäärittelystä sekä 

tuntiarvioista. Lisäksi tarkasteltiin projektin seurantaa ja työn ohjausta sekä jälkiraportointia. 

Myös aikataulutuksesta ja erilaisten projektinhallinnan apuvälineiden käytöstä keskusteltiin. 

 

Suunnittelijoille kohdennetussa haastattelussa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, siir-

tyykö tehtävän suorittamiseen tarvittava tieto ja aineistot tehokkaasti projektia johtavalta 

henkilöltä eteenpäin. Aikataulut ja työn priorisointi nousivat myös vahvasti esiin. Lisäksi 

keskusteltiin työtehtävien selkeästä paketoinnista ja työrauhasta. 

 

Seuraavaksi on esitetty haastattelujen pääasiallinen sisältö etukäteen laadittuihin teemoihin 

pohjautuen. Vastausten analysointi on jaoteltu projektipäälliköiden esittämiin näkemyksiin 

(tunnus P) ja suunnittelijoiden vastauksiin (S). 

 

6.4.1 Resursointi 

 

P: Työmäärän arviointi perustuu nykyisellään vahvasti käytännön kokemukseen sekä kar-

keisiin arvioihin siitä, kuinka haastavana kohteen alustavat suunnitelmat tarjouspyyntövai-

heessa ovat. Kokemuksen perusteella nähdään melko nopeasti, sisältävätkö arkkitehdin alus-

tavat suunnitelmat sellaisia ratkaisuja, joiden palotekninen toteutus tulee olemaan haastavaa 

tai onko alustavissa suunnitelmissa selkeitä muutostarpeita. Käytännössä muutostarpeet tar-

koittavat usein myös useampaa suunnitelmien päivityskierrosta, jolloin tuntiarviota tulee tar-

kentaa tämän vaatimuksen mukaisesti. Tarjousten laadinnassa käytetään enemmän työaika-
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arvioita kuin kiinteitä hintoja, jonka myötä karkea arvio vaadittavista tehtävistä ja niihin va-

rattavasta ajasta on yleensä tarjousvaiheessa riittävä. Myös historiatietoa aiemmista saman-

laisista projekteista käytetään alustavaan työmäärän arviointiin. 

 

P: Aikataulujen osalta tarjouspyynnön antaja ei pysty aina luotettavasti kertomaan, milloin 

suunnitelmia tarvitaan tai mikä projektin yleisaikataulu on. Tämä luonnollisesti vaikeuttaa 

tilausten siirtämistä tuotantoon tai tarvittavien resurssien varaamista. Projektin aikana asia-

kasorganisaation tietotaito ja mahdolliset aikaisemmat kokemukset vaikuttavat vahvasti sii-

hen, saadaanko tieto esimerkiksi suunnitelmien päivitystarpeesta ajoissa. 

 

P: Osassa tilauksia tehtävään osoitetut henkilöresurssit kiinnitetään jo tarjousvaiheessa. 

Tämä helpottaa tuntimäärien arviointia, sillä pienessä yrityksessä käsitys kunkin työntekijän 

suorituskyvystä kuhunkin tehtävään osataan arvioida yleensä melko hyvin. Aikataulujen ve-

nymisestä ja yllätyksellisyydestä johtuen samat resurssit eivät kuitenkaan ole aina saatavilla 

silloin, kun suunnitelmat saadaan tuotantoon. Tämä luonnollisesti voi heikentää etukäteisar-

vioiden luotettavuutta. Suuremmissa projekteissa ongelma on yleensä pienempi, koska teh-

täväkokonaisuudet muodostuvat suuremmiksi ja niistä tiedetään paremmin etukäteen. Pie-

nissä hankkeissa on tyypillistä, että työt sirpaloituvat pieniksi osiksi, jotka tehdään ajallisesti 

hajautettuna ja tätä kautta ne ohjautuvat myös usealle eri henkilölle. 

 

S: Viikkopalaverikäytäntö on hyvä tapa saada seuraavan viikon aikana tarvittavat tehtävät 

listoille. Aikataulu on tärkeä osa oman työn suunnittelua ja ajankäyttöä, jotta tietää milloin 

mikäkin tehtävä pitää olla valmiina. Tähän riittää karkeakin aikataulu, ellei ole tiedossa esi-

merkiksi palaveripäivämäärä, johon suunnitelma tarvitaan. 

 

S: Suunnitelmiin varattava aika riippuu monesta tekijästä. Kokemuksen perusteella voi ar-

vioida melko hyvin, kuinka kauan esimerkiksi suunnitelman kuvien laatiminen kestää. Koh-

dekohtaisia eroja on ja nämä selviävät vasta kun työ saadaan alkuun. Esimerkkinä tästä ovat 

arkkitehtikuvien tekninen laatu, joka vaikuttaa kuvien muokkaustarpeeseen. Osin on ha-

vaittu myös, että eri suunnittelijoiden käyttämät eri ohjelmat johtavat yhteensopivuusongel-

miin, joiden myötä suunnitelmien laadintaan syntyy lisätyötä. 
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S: Rakennuksen käyttötapa vaikuttaa suunnitteluaikaan. Esimerkiksi iso varasto ei välttä-

mättä ole hidas tehdä, koska osastointeja tulee yleensä vähän ja rakennus on yksinkertainen. 

Vastaavasti hoitolaitoksissa voi mennä paljon aikaa pienien tilojen yksityiskohtiin. Suunni-

telmien päivittämisessä voi olla myös jopa useiden tuntien eroja eri kerrosten vaatiman työ-

ajan välillä. Iso ero tarvittavassa työajassa on myös siinä, onko kyseessä uudisrakennus vai 

korjaushanke. Yleensä olemassa olevissa kohteissa suunnitteluratkaisut ovat vaikeampia 

tehdä ja erityisesti vanhoissa kohteissa arkkitehtimateriaali on usein puutteellista. 

 

S: Työpäivät koostuvat useista eri hankkeisiin liittyvistä tehtävistä. Jos kuhunkin projektiin 

sovitut tehtävät olisivat tiedossa, voisi vapaita hetkiä käyttää näiden tehtävien hoitamiseen 

omassa tahdissa. Vaikka lähtötietoja vielä puuttuisikin, voisi esimerkiksi suunnitelmien poh-

jatyöt tehdä etukäteen ja säästää näin aikaa myöhemmin. Tällöin ei tarvitsisi varmistaa tai 

kysellä keneltäkään pitääkö tai voiko näitä tehtäviä tehdä. 

 

S: Suunnittelijoiden työrauha koetaan haasteelliseksi, koska kulloinkin menossa olevaan 

hankkeeseen tulee tarkennuksia ja huomioita työn suorittamisen aikana eli kesken tuotan-

non. Nämä keskeyttävät usein menossa olevan työskentelyn. Lisäksi on melko yleistä, että 

tarkastettaessa suunnitelmia, todetaan niihin tarvittavan vielä tarkennuksia tai korjauksia: 

mikäli suunnitelmaa ei pystytä tarkastamaan heti kunkin tehtävän valmistumisen jälkeen, 

tarkoittaa korjausten tekeminen jälleen sen hetkisen työtehtävän keskeyttämistä. Nämä työ-

tehtävien vaihtamiset koetaan haastavana osana työn järjestelyä ja johtavat useisiin kesken-

eräisiin tehtäviin. 

 

6.4.2 Tuotteistaminen 

 

P: Työn sisällön määrittelyn suureksi haasteeksi nähtiin henkilösidonnaisuus. Tilaajaorgani-

saation oma osaaminen rytmittää ja ohjaa vahvasti myös paloteknistä suunnittelua. Tämä 

näkyy käytännössä esimerkiksi siinä, ettei tarjouspyynnön tekijä osaa välttämättä määritellä 

tarkasti, millaista paloteknistä suunnittelua tarvitaan. On myös yleistä, että tarjouspyynnössä 

käytetään yhtenäistä tarjouspyyntöpohjaa, joka ei erittele suunnitelmien sisältöä. Tällöin 

kohdeorganisaatio yleensä määrittelee itse tuotettavan palvelun sisällön ja laatii tarjouksensa 

tämän pohjalta. Tämä taas aiheuttaa joskus haasteita tarjouskilpailuvaiheessa siksi, että kun-
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kin tarjoajan tarjoukset ovat sisällöltään hieman erilaisia tehden tarjousten vertailusta vai-

keaa asiakasnäkökulmasta. Alan yleinen käytäntö on kuitenkin tuntiarvioihin perustuva hin-

noittelu, jossa lopputuloksen kannalta on merkitystä, mitä tuntiarvioon on laskettu. Palotek-

nisen suunnittelun ollessa melko pieni osa koko hankkeen suunnittelubudjettia, asiakkaat 

eivät aina huomioi tarjousten erilaisia sisältöjä vaan kiinnittävät huomion kokonaistuntimää-

rään. 

 

P: Yritys saa paljon töitä referenssien ja henkilökohtaisten kontaktien kautta suorahankin-

tana. Toimialan ja yrityksen koon vuoksi tämä on ollut toimiva myyntiväylä, joka toisaalta 

on johtanut siihen, ettei varsinaista myyntiä ja tähän liittyvää markkinointia ole tarvinnut 

juuri tehdä. Tällöin myös tarjottavat palvelut määritellään vahvasti asiakaslähtöisesti. 

 

S: Työtehtävän selkeys liittyy useimmiten joko projektipäällikön tai vastaavan suunnittelijan 

kykyyn selittää sovittu tehtävä suunnittelijalle. Tämä vaihtelee henkilöstä toiseen. Suuri 

merkitys on myös sillä, kuinka selväpiirteinen suunnittelutehtävä lähtökohtaisesti on, pääosa 

suunnitelmista on samanlaisia eikä tarvittavan sisällön tuottamisessa ole epäselvää. Toisaalta 

on tehtäviä, joissa kukaan ei oikeastaan etukäteen tiedä mitä tarvitaan, jolloin tehtävän mää-

rittely on vaikeaa. Näissä tilanteissa koetaan kuitenkin hyväksi antaa suunnittelijalle ratkai-

suvaltaa toteuttaa esimerkiksi ensimmäinen suunnitelmaversio parhaaksi katsomallaan ta-

valla. 

 

S: Lähtötietojen osalta voi joskus mennä kauankin aikaa päästä ”kärryille”, mitä ollaan te-

kemässä. Lähtötiedot voivat olla myös hajallaan eri lähteissä (projektipankit, sähköpostit 

yms.) jolloin niiden kerääminen hidastaa varsinaisen suunnittelutyön aloittamista. Toivo-

muksena olisi, että työtehtävän antaja osoittaa selkeästi käytettävät lähtötiedot, esimerkiksi 

arkkitehtipohjien oikean version ja halutun lopputuloksen nykyistä huolellisemmin, Sel-

keissä tai tutuissa projekteissa tätä ei nähdä välttämättömäksi. 

 

  

6.4.3 Viestintä ja tiedonkulku 

 

P: Tilannekuva projekteihin sovituista tehtävistä ja niiden suorittamisesta olisi hyvä lisä käy-

tännön tekemiseen. Usein työmääräarvioissa päädytään myös siihen, että projektin aikana 
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esiin nousevat lisätyöt mahtuvat alkuperäiseen tuntiarvioon, mikäli projekti on muuten su-

junut esimerkiksi odotettua paremmin. Tämä kuitenkin vääristää lopputulosta, jollei tarjouk-

seen sisältyneitä ja toteutuneita työtehtäviä tarkisteta jälkikäteen.  

 

P: Työlle varattu ja arvioitu työaika poikkeaa ajoittain toteutuneesta tuntimäärästä. Tämä ero 

ja sen syyt olisi hyödyllistä saada esiin. Tilannekuvan kannalta rakennushankkeen vaiheella 

ei nähdä suurta merkitystä, vaan sovittujen tehtävien määrä ja aikataulu ovat tuotannonoh-

jauksen kannalta merkityksellisiä. 

 

S: Viikkotason tuntiarviot ovat haarukoita, koska hankkeista ei tiedetä etukäteen kovin pal-

joa. Toteutumaa ja arvioiden välistä suhdetta ei sinänsä seurata mitenkään, koska sillä ei ole 

juurikaan väliä lopputuloksen kannalta, jos työt saadaan tehtyä. Työmääräarviot antavat pa-

remmin työrauhaa ja tasaavat kuormitusta. Tilannekuva omasta viikosta on yleensä hyvä ja 

osaa myös sanoa, voiko ottaa lisää töitä. 

 

S: Suunnittelijoiden työlista voisi olla yhteinen, jolloin voisi tasata töitä, kun melkein aina 

tulee jotain muutoksia. Tämä auttaisi myös osoittamaan työtehtäviä sille henkilölle, joka teki 

suunnitelman edellisen version, koska kukin tekee vähän omalla tyylillään ja helpompi täl-

löin jatkaa työtä itse, kun tietää miten esimerkiksi pohjat on rakennettu. Tämä helpottaisi 

myös hiljaisen tiedon käyttöä, koska suunnittelija tietää ja muistaa vaikkapa hankkeeseen 

aiemmin tehtyjen luonnosten sisällöt tai ratkaisut. Yksinkertaisissa projekteissa saman suun-

nittelijan käyttö ei ole kuitenkaan välttämätöntä. 

 

S: Vastaava suunnittelija tai projektia hoitava konsultti on useimmiten itse hyvin perillä 

hankkeesta, mutta tiedon siirtäminen henkilöiden välillä ei ole aina helppoa tai selkeää. Pro-

jektiin liittyy paljon hiljaista tietoa, jota voisi käyttää suunnitelman laadinnassa, mutta tätä 

tietoa on vaikea saada käyttöön. 

 

P: Asiakaspalaute alalla on usein olematonta, mikäli suunnitelmissa ei ole ollut huomautet-

tavaa tai ongelmia. Hyvin menneistä projekteista ei useinkaan saada kehitysehdotuksia ja 

asiakaspalautteen kerääminen on hankalaa. Käytännössä hyvä asiakaspalaute näkyy siinä, 

että suorahankintoja tehdään lisää. 
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S: Tarkastettaessa suunnitelmia olisi hyvä saada palautetta ratkaisuista, jolloin oppimista ta-

pahtuisi ja tietäisi paremmin miksi suunnitelmia muutetaan. 

 

6.5 Käytännön haasteet ja ongelmat 
 

P: Tilannekuvan ylläpitoon erityisesti erillisenä järjestelmänä ei ole aikaa eikä siitä saatavaa 

hyötyä nähdä tarpeeksi suurena verrattuna työmäärään jonka ylläpito vaatisi. Käytännössä 

asiat kuitenkin hoituvat pienessä yrityksessä henkilökohtaisella tiedonvaihdolla, kun tähän 

on tarve. 

 

S: Tilannekuvan ylläpitäminen tai hankkeisiin liittyvät tietolomakkeet eivät saisi muodostaa 

omaa erillistä työtehtäväänsä, koska tällöin niiden käyttö koetaan hitaana ja raskaana. Oh-

jelman käyttöön menevä aika on näin pois “oikeista” töistä. Sama pätee lähtötietojen kerää-

miseen, jos ne haluttaisiin selkeään muotoon tai yhteen paikkaan, muodostaisi tämä yksis-

tään lisätehtävän, jolle ei tällä hetkellä nähdä olevan aikaa suhteessa hyötyyn. 

 

S: Työtehtävien raportointi laskutusjärjestelmään koetaan ajoittain monimutkaiseksi. Työ-

tehtävät ovat useimmiten kuitenkin melko identtisiä, mutta laskutusjärjestelmä vaatii yksi-

löllisiä kirjauksia. Vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi valmiit työtehtäväkirjaukset usein 

toistuville töille. 

 

S: Työntekijät tekevät töitä teknisesti hieman eri tavoin. Kaikilta osin ei ole yhtenäisiä käy-

täntöjä, joka vaikuttaa ajoittain töiden sujuvuuteen erityisesti, kun samaa hanketta suunnit-

telee useampi henkilö. Esimerkiksi arkkitehtipohjien muokkauksen osalta olisi toivottavaa, 

että yhtenäistettäisiin kaikille sama toimintamalli. 

 

S: Ensimmäisten luonnossuunnitelmien osalta on koettu hyväksi toimintamalliksi, että vas-

taava suunnittelija piirtää kuvat käsin (ns. skissit) ja nämä lähetetään asiakkaalle. Tällöin 

säästetään paljon aikaa perustasoisten suunnitteluratkaisujen tekemiseen, kun arkkitehti pys-

tyy päivittämään perusasiat kuviinsa jo aikaisessa vaiheessa. 
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6.5.1 Yhteenveto haastattelujen tuloksista 

 

Molemmat haastattelujen henkilöstöryhmistä näkivät tarpeita vähintään pienille kehityskoh-

teille tuotannonohjauksessa. Asiakkaiden ymmärrys ja osaaminen vaikuttavat loppukädessä 

paljon siihen, millaisia tarjouspyyntöjä kohdeyritys saa. Mikäli asiakas ei osaa määritellä 

haluamiaan suunnitelmaosia ja niiden aikataulua, on luonnollisesti myös haastavaa tehdä 

niihin hyvin soveltuvia tarjouksia. Tällöin tuntiarvio on epävarma ja tehtävien määrittely 

käytännön tasolle vaikeaa. 

 

Vastauksista nousi kuitenkin selkeästi esiin, ettei erillisten järjestelmien ylläpitoon koeta 

olevan aikaa suhteessa siitä saatavaan hyötyyn. Raportoinnista tai tilannekuvan ylläpidosta 

haluta tehdä työntekijää kuormittavaa lisätyötä. Tästä huolimatta tilannekuva siitä, mitä ku-

hunkin projektiin on sovittu tehtäväksi, olisi syytä saada selkeämmin esiin. Tämä tuottaisi 

myös joustavuutta henkilöstön omatoimisuudelle. 

 

Työtehtäville toivotaan jatkuvuutta ja yhtenäisempiä toimintamalleja. Asiakasorganisaati-

olta saatavat lähtötiedot eivät aina ole täysin yhteensopivia käytettävien ohjelmistojen 

kanssa. Lisäksi työntekijät käyttävät osin erilaisia tekniikoita, joka aiheuttaa haasteita silloin, 

kun projektia hoitaa useampi työntekijä. Kohdekohtaisten suunnittelijoiden käyttö olisi toi-

vottavaa, mutta suunnittelijat voisivat myös sopia keskenään työtehtävien jaosta. Suunnitel-

mista haluttaisiin myös enemmän sisäistä palautetta, jotta tapahtuisi henkilökohtaista oppi-

mista ja tiedettäisiin paremmin suunnitteluratkaisuihin vaikuttaneet tekijät. 

 

Taulukossa 3 on esitetty tiivistettynä haastattelun tulokset jaoteltuna eri tekijöihin, niistä ai-

heutuviin haasteisiin ja mahdollisiin ehdotettuihin ratkaisuehdotuksiin. 
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Taulukko 3. Haastattelujen yhteenveto, esiin nousseet haasteet ja niiden mahdollisia ratkai-

suja 

Tekijä/Näkökulma Aiheutuva ongelma tai 

haaste 

Mahdollinen haastatte-

lussa esitetty käytännön 

ratkaisu 

Asiakasorganisaation 

osaamiserot 

Lähtötietojen saatavuus ja pa-

loteknisen suunnittelun huo-

miointi kokonaisaikataulussa 

 

Myynti ja markkinointi 

Palautteen puute Ei oppimista Laajempi palaute töiden 

tarkistamisen yhteydessä 

Yhteensopivuusongelmat Lisätyö suunnitelmien tekni-

seen toteutukseen 

 

Suunnitelma- ja aikatau-

lumuutokset 

Keskeneräinen työ 

Jatkuvuuden ja työrauhan häi-

riintyminen 

Nimetty suunnittelija, jolle 

työ osoitetaan  

 

Käsin tehtävät luonnosver-

siot 

Tilannekuva ja tiedon-

kulku 

Järjestelmien ylläpito lisä-

työtä, jolle ei aikaa saavutet-

tuun hyötyyn nähden 

Suunnittelijoiden yhteinen 

tehtävälista 

 

Tehtävälista projektiin sovi-

tuista töistä, omatoiminen 

suorittaminen 

Henkilösidonnaisuus Erilaiset toimintatavat, laa-

tuerot 

Koulutus ja yhteisesti sovi-

tut tekniset toimintatavat 
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7 TULOSTEN POHDINTA JA KEHITYSEHDOTUKSET 

 

7.1 Palveluprosessi ja tuotteistaminen 
 

Kohdeyrityksen toimiala on melko nuori ja vielä toistaiseksi melko huonosti tunnustettu 

osana rakennussuunnittelun laajempaa kokonaisuutta. Tämän myötä tieto kulloinkin tarvit-

tavista suunnitelmista ja muista dokumenteista on usein riippuvainen asiakasorganisaation 

tietotaidosta ja aktiivisuudesta olla yhteydessä kohdeyritykseen ja pyytää tarvittavia doku-

mentteja. Myös aikataulutarvetta tunnetaan huonosti, koska alalla ei ole yhtenäisiä suunnit-

telun tehtäväluetteloita.  

 

Vastaavasti henkilösidonnaisuus toimii myös kohdeorganisaatiosta ulos päin, sillä kunkin 

konsultin ja projektipäällikön osaaminen vaikuttaa myös siihen, osataanko esimerkiksi läh-

tötietoja pyytää asiakasorganisaatiolta oikeaan aikaan tai myydä projektin aikana esiin nou-

sevat lisätyöt sujuvasti osaksi suunnittelua. Myös kohteen vaatimuksiin sopivat tiedot ja ko-

kemukset vaikuttavat siihen, kuinka paljon aikaa menee konkreettisten suunnitelma-asiakir-

jojen laadintaan vaadittavien lähtötietojen selvittämiseen. Tutkimuksen perusteella erityi-

sesti sisäisten tuotteistamisen menetelmin voidaan yhtenäistää kohdeorganisaation toiminta-

malleja ja vähentää henkilösidonnaisuutta palveluiden laadussa. 

 

Tutkimuksessa tunnistettu palveluprosessikuvaus on ideaalimalli, josta palvelun tuotteista-

mista voidaan viedä kohdeyrityksessä eteenpäin. Aina samaa kaavaa ei luonnollisesti voida 

noudattaa. Tähän liittyvät esimerkiksi se, ettei kaikkia projekteja tarjota samanlaisella pro-

sessilla vaan suuri osa töistä tulee suorahankintana vanhojen referenssien kautta. Esimer-

kiksi myöhään tulleet lisätyötilaukset ovat toimitusajaltaan niin lyhyitä, että aikataulussa 

kestääkseen ei esimerkiksi erillisiä luonnoksia ehditä tekemään. Tähän liittyy vahvasti myös 

eri tilanteiden toimintamoodit, joihin voidaan kuitenkin tehdä tarvittaessa omat prosessiku-

vauksensa. 

 

Palveluprosessin kuvauksen avulla voidaan joka tapauksessa yhtenäistää yrityksen sisäistä 

näkemystä tavoitetellusta asiakaspalveluprosessista sekä määrittää seurattavia mittareita yri-

tyksen tärkeiksi näkemiin osiin prosessia. Palveluprosessin kuvaus toimii pohjana jatkossa 
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niin tuotteistamiseen kuin uusien työntekijöiden perehdyttämiseenkin. Lisäksi palvelupro-

sessin kuvauksesta voidaan johtaa ohjeistus ja karkea aikataulu uusille asiakkaille, jonka 

avulla asiakasorganisaatioiden projektipäälliköt tietävät miten palotekninen suunnittelu olisi 

hyvä ottaa huomioon suunnitteluvaiheen kokonaisuudessa. 

 

7.2 Toimintamoodit 
 

Tutkimuksen perusteella havaittiin, että monet hankkeet koostuvat vakioprosessina etenevän 

suunnittelun lisäksi yksittäisistä tehtävistä ja lisätöistä, joiden kesto ja laatu vaihtelevat huo-

mattavasti. Eri hankkeet etenevät myös hyvin eri tavoin riippuen hankkeen laadusta ja asia-

kasorganisaatiosta.  

 

Nämä tekijät pirstaloivat työntekijöiden työskentelyä useisiin eri projekteihin ja tuntimää-

rältään pieniin osiin. Käytännössä tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi yksittäisiin ratkaisuihin 

liittyvät konsultoinnit, viranomaisten vaatimat toimintaohjeet ja kaaviot ja asiakkaiden pyy-

tämät vaihtoehtoiset suunnitelmat. Osa dokumenteista voidaan laatia myös reilusti etukä-

teen, mutta tällä hetkellä luotettavaa ja helppoa seurantatapaa satojen projektien aikataului-

hin ei ole, joten sujuva toteutus riippuu paljon myös esimerkiksi vastaavan suunnittelijan 

aktiivisuudesta.  

 

Tämän myötä kohdeyritys toimii nykyiselläänkin hyödyntäen eri projekteissa ja tehtävissä 

erilaisia toimintamoodeja. Kiireelliset ja laajuudeltaan suppeat suunnittelutehtävät toteute-

taan päivystystyönä ja niiden siirto tuotantoon tehdään kapasiteetin mukaan eli nopeimmin 

vapaa työntekijä ottaa työn hoitaakseen. Toisessa ääripäässä ovat projektit, joiden kaikki 

tehtäväkokonaisuudet ovat jo alussa tiedossa, jolloin operaatiomalli on luonteeltaan elektii-

vinen ja määrämuotoinen eli tehtävät voidaan aikatauluttaa pitkälläkin aikavälillä. 

 

Tätä toimintamallia voidaan kehittää järjestelmällisemmäksi. Erilaisten asiakastarpeiden 

monimuotoisuus on osa yrityksen toimialan ominaispiirteitä, eikä tätä kannata siksi pyrkiä 

välttämään, vaan luoda valmiita toimintamalleja erilaisten asiakastarpeiden täyttämiseksi. 

Vakioimalla nykyisin kohdekohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja yhdistelmiksi erilaisia toimin-
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tamoodeja ja toimitussisältöjä, voidaan yhtenäistää asiakkaille tarjottavaa palvelua ja kont-

rolloida sitä myös yrityksen sisällä tarkemmin. Käytäntöön tämä ajatus siirtyy yhdistelmänä 

henkilöstön koulutuksen, tehtävämäärittelyn ja viestintämenetelmien kautta.  

 

7.3 Resursointi 
 

Resursointi vaikuttaa työaika-arvioihin ja tätä kautta yrityksen tarjouksiin ja myyntiin sekä 

työntekijöiden käytön ohjaukseen.  Määräykset ja paikalliset ohjeet ohjaavat paloteknistä 

suunnittelua siten, että kaikissa suunnitelmissa käsitellään hyvin pitkälti samat perusasiat. 

Tällöin suunnitelmien perusrunkokin on käyttötaparyhmien sisällä hyvin yhtenevä. Tämä 

mahdollistaa yrityksen sisäisen tuotekehitystyön vakioitujen osien tuotannon tehostamiseen. 

Tällöin voidaan vastata kiireellisiin asiakastarpeisiin nopeammin ja siirtää asiantuntijoiden 

työaikaa pois rutiinitehtävistä enemmän asiantuntijuutta vaativiin suunnittelutehtäviin. Näin 

voidaan parantaa yrityksen resurssitehokuutta.  

 

Massaräätälöinnin ajatuksen mukaan suunnittelutyö voidaan jakaa määräysten ja ohjeiden 

asettamaan perusosaan ja kuhunkin projektiin räätälöitäviin ratkaisuihin. Perusosaan kuulu-

vat esimerkiksi Rakentamismääräyskokoelmien mukaiset perusmäärittelyt, suunnitelmien 

ulkoasu ja vakioitu esittämismuoto. Vastaavasti räätälöitäviä ratkaisuja ovat muun muassa 

vaihtoehtoiset ratkaisut paloluokan, suojaustason ja savunpoistotapojen osalta sekä erilaiset 

viranomaisneuvottelua vaativat suunnitteluratkaisut. Räätälöintiin liittyy luonnollisena 

osana myös yrityksen sisäinen henkilösidonnaisuus, koska kunkin suunnittelijan henkilö-

kohtainen koulutus ja kokemus vaikuttavat suunnittelun sujuvuuteen ja siihen saadaanko 

ratkaisut hyväksytettyä ja ennen kaikkea toteutettua. Pyrkimyksenä tulee kuitenkin olla laa-

dun tasaaminen. Suunnittelualan suunnittelijaluokat ja eritasoisten suunnittelijoiden lasku-

tushinnat tasaavat tätä ongelmaa jo nykyisellään, mutta aikataulutuksen osalta tämä muo-

dostaa vaikeasti ennakoitavan haasteen. 

 

Työmäärän arvioinnissa ja tätä kautta resursoinnissa tulee haasteeksi erottaa myös suunni-

telmien tekninen toteutus ja palotekninen asiasisältö. Lopputuloksen kannalta molemmat 

työt on luonnollisesti tehtävä, mutta teknisin toimenpitein on mahdollista tehostaa esimer-

kiksi lähtötietojen yhteensopivuutta. Syyt ongelmiin esimerkiksi arkkitehtikuvien toimimat-

tomuuteen tulee selvittää laajemmin ja mahdollisuuksien mukaan pyytää lähtötiedot val-
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miiksi muokatussa muodossa erityisesti silloin, kun aikataulupaine on suuri. Työmäärän ar-

viointiin tulee käyttää aktiivisemmin työn suorittajan omaa arviota, jolloin tarvittavaan ai-

kaan vaikuttavat tekijät otetaan paremmin huomioon. Lisäksi työntekijän arvioidessa itse 

tarvitsemaansa työaikaa, hyödynnetään myös Last Planner -mallin mukaista henkilökoh-

taista sitouttamista sovittuihin aikatauluihin. 

 

Yrityksen toimialalla yhdellä henkilöllä voi olla menossa usein jopa kymmeniä samanaikai-

sia projekteja. Tällöin myös pienet, muutamien tuntien työtehtävät alkavat vaatia suuren 

osan työntekijän kapasiteetista. Käytännön esimerkki tästä ovat erilaiset konsultoinnit, jotka 

yleensä vaativat asioiden selvittämistä ja ratkaisuvaihtoehtojen hakemista. Tämän työn 

suunnittelu etukäteen on yleensä vielä normaalia suunnittelutyötäkin haastavampaa. Loppu-

tulos on usein se, että työntekijälle jää ylimääräistä kapasiteettia tai suunniteltuja tehtäviä 

jää hoitamatta, jos konsultointia onkin enemmän. Näissä tilanteissa tulee pyrkiä tehokkaa-

seen työtehtävien tasaamiseen. Näissä tehtävissä korostuu kuitenkin entisestään hiljaisen tie-

don merkitys ja tehtävien määrittely, jotta ne voidaan siirtää jonkun muun hoidettavaksi. 

 

Virtaustehokkuuden kannalta oleellista on määritellä kaikille tehtäville alustava aikataulu ja 

kulloinkin haluttu lopputulos, jotta työntekijä osaa järjestellä omat työnsä tehokkaasti. 

Vaikka tiedettäisiin, että koko rakennushankkeen aikataulu elää tai viivästyy, voidaan 

useimmiten kohdeyrityksen suunnitteluosuus tehdä kultakin sykliltä (valittu toimitussisältö) 

valmiiksi ja poistaa se näin työjonosta.  

 

Kiireellisyys- ja laajuusasteeltaan erilaisten tehtävien tarkoituksenmukainen järjestely on 

käytännössä yleensä “tulipalojen” sammutusta, joka sotkee etukäteen suunnitellut tehtävät. 

Työntekijän vaihtaessa tehtävää, joudutaan aina käyttämään “asetusaikaa” eli siirtämään 

keskittyminen ja ajatukset uuden tehtävän pariin. Näissä siirroissa on aina riski suunnittelun 

laadun kärsimiseen, koska yleensä jokin tehtävä jää tällöin keskeneräiseksi ja siihen joudu-

taan palaamaan myöhemmin. Työtehtävien jakamisessa tulee pyrkiä siihen, että sama hen-

kilö tekee kunkin suunnitelmaosan mahdollisuuksien mukaan alusta loppuun. Tällöin ei käy-

tetä asetusaikaa siihen, että uusi työntekijä pääsee selville tehdyistä suunnitteluratkaisuista. 

Käytännön tasolla projektiin liitetyt suunnittelijat tulee kirjata ylös projektikohtaisiin tietoi-

hin helposti saataville ja lisäksi voidaan hyödyntää suunnittelijoiden omaa päätäntävaltaa 
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tehtävien jakamisessa esimerkiksi yhteisellä tehtävälistalla. Tiedonkulku on oleellinen osa 

tehokasta resursointia, josta hieman laajemmin lisää myöhemmin tässä raportissa. 

 

7.4 Suunnittelutyökalu 
 

Suunnittelukohteiden yhdenmukaisempaa ennakkosuunnittelua varten kehitettiin tutkimuk-

sen tulosten perusteella Excel-työkalun runko, jolla voidaan nopeasti arvioida kohteeseen 

vaadittavaa suunnitteluaikaa sekä aikatauluttaa projektiin vaadittavat tehtävät karkealla ta-

solla. Työkalu on kohdeyritykseen räätälöity ja sisältää luottamuksellista tietoa, joten tässä 

yhteydessä esitellään vain työkalun rakentamiseen tutkimuksesta sovelletut näkökulmat. 

 

Työkalun käyttötarkoitus ei ole poistaa projektipäällikön omaa arviointia ja nykyisiä toimin-

tatapoja, mutta se nopeuttaa nykyisin manuaalisesti eri lähteistä haettavien tietojen keräämi-

sessä ja yhdistämisessä sekä ennen kaikkea auttaa arvioimaan hankkeita samanlaisin perus-

tein. Työkalussa huomioon otettavat muuttujat ovat tutkimuksen perusteella seuraavat: 

 

 Kohteen käyttötapa 

 Sijainti ja suunnittelupaikkakunta 

 Kerrosluku 

 Pinta-ala 

 Keskimääräinen suunnitteluaika pinta-alaa kohden 

 Tuotettavien dokumenttien lukumäärä 

 Viranomaisneuvottelujen lukumäärä 

 Suunnittelukokousten lukumäärä 

 Hankkeen keskimääräinen kesto ja kuormittavuus. 

 

Työmäärän arviointia varten suunnitelmien perusosan määrittelyssä käytetään historiatie-

toon perustuvaa työaikaa. Työmäärää voidaan arvioida tästä perusarvosta ylöspäin hankkeen 

käyttötapaan ja laajuustietoihin perustuen, kun kokemuksen ja referenssikohteiden tietojen 

perusteella tunnistetaan enemmän räätälöintitarvetta vaativia ratkaisuja. Tuntiarviot laske-

taan valittuihin suunnitelmaosioihin eriteltynä. Tuntimääräarviota voidaan tällöin hyödyntää 
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esimerkiksi neuvotteluun tuotettavien palveluiden sisällöstä vaihtoehtoisina kokonaisuuk-

sina. Oleellinen määrittely työkalun rakentamisessa on aineiston muokkausmahdollisuus to-

teutuvien hankkeiden jälkiraportoinnin kautta. Tällöin ennakkosuunnittelun tarkkuus para-

nee tulevaisuudessa. 

 

Aikataulutus perustuu vastaavien hankkeiden historiatiedosta johdettuun keskimääräiseen 

suunnitteluaikatauluun, jota voidaan hankkeen lähtötietojen perusteella tarkentaa suunnitte-

luvaiheessa. Hankkeeseen sovittavat tehtävät määritellään tiiviiksi paketeiksi huomioiden 

kuitenkin projektille määritetyt päivämäärärajat. Tausta-ajatus tässä on, että Last Planner-

menetelmän mukaisesti suunnitelmaa ei oteta tuotantoon, ennen kuin se voidaan tehdä ha-

luttuun tasoon asti valmiiksi, esimerkiksi luonnosversioon. Tällä pyritään vähentämään kes-

keneräisten töiden määrää ja parantamaan virtaustehokkuutta. Tällöin huomioidaan myös 

paremmin asiakasnäkökulma, kun suunnitelmien käyttäminen asiakkaalla ja muilla sidosor-

ganisaatioilla sisällytetään alun perin aikataulutukseen.  

 

Työkalulla voidaan rakentaa yksinkertainen projektikohtainen tuotantoviikkosuunnitelma, 

josta on esitetty esimerkki kuvassa 23. Kuvaajasta nähdään tällöin nopeasti, mitkä hankkeet 

ovat menossa tarkasteluviikolla luonnos- tai lupavaiheeseen. Tällöin saadaan luotua karkea 

kysyntäennuste tuleville viikoille sovituista töistä. Näin saadaan nopea tilannekuva ja toi-

mintaa voidaan ennakoida koko yrityksen tasolla. 
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Kuva 23. Esimerkki suunnittelutyökalun avulla luodusta tuotantoviikkosuunnitelmasta 

 

Tuotantoon tulevat hankkeet voidaan siirtää työkalun karkeasta tuotantoviikkosuunnitel-

masta viikkotason kysyntätiedoksi eli yksittäisiksi tehtäviksi rullaavan suunnittelun avulla, 

jonka jälkeen yksityiskohtaisemmasta tehtävätason ohjauksesta vastaa kohteeseen nimetty 

vastaava suunnittelija. Tällöin kuhunkin projektiin liitetyt työntekijät pystyvät aikataulutta-

maan heille osoitetut työt useamman viikon sykleissä haluamallaan tavalla, kun tehtävien 

määräajat ja sovitut toimitussisällöt olisivat paremmin tiedossa. Tällä voidaan lisätä omatoi-

misuutta ja mahdollistaa vapaiden resurssien hyödyntäminen tilanteiden muuttuessa. 

 

Suunnittelutyökaluun on lisätty myös tehtäväluettelo, joka muodostuu määriteltyjen tehtä-

vien ja niiden tuntimäärien perusteella. Tätä pohjaa voidaan hyödyntää projektin perustieto-

pohjana, josta esimerkiksi hanketta hoitava projektisuunnittelija näkee hankkeeseen sovitut 

tehtävät ja voi ohjata niiden tuotantoa. Samaan luetteloon voidaan lisätä tehtävien valmistu-

mispäivät ja johtaa tästä jälkiraportoinnin kautta jälleen tietoa projektien ennakkosuunnitte-

luun. Tehtäväluetteloon tehdyt kirjaukset voidaan integroida osaksi yrityksen nykyistä kuu-

kausiraportointikäytäntöä ja saada näin yksinkertainen toteutumaseuranta eri projekteihin 

tarkemmalla, tehtäväkohtaisella tasolla. 
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7.5 Viestintä ja tiedonkulku 

 

Olemassa oleva viikkotason seurantamalli on koettu yrityksessä toimivaksi. Selkeä rajoite 

seurannan ja viestinnän kehittämisessä oli tutkimuksen perusteella se, ettei muodosteta seu-

rannasta ja raportoinnista selkeästi erillistä työtehtävää, koska tämä häiritsee normaalien työ-

tehtävien suorittamista ja raskas raportointi on koettuun hyötyyn nähden helposti liian kuor-

mittavaa. Ajatuksena tilannekuvan kehittäminen nähdään kuitenkin hyväksi kehittämistar-

peeksi. 

 

Nykyisessä viikkotason suunnittelussa on kuitenkin haasteensa siinä, ettei muuttuneet tilan-

teet ja viikon aikana esiin nousevat tehtävät päivity järjestelmään. Viikkosuunnitelma ei siis 

pidä enää paikkaansa, eikä palvele siten täysin tarkoitustaan. Uusien tehtävien sujuva siirty-

minen meneillään olevan viikon tuotantoon kuitenkin helpottaisivat kapasiteetin käyttöas-

teen parantamista niiden ohjautuessa täyttämään esimerkiksi peruuntuneilta tehtäviltä va-

pautunutta reserviä. Tämä vaatii kuitenkin sitä, että viestintä tarjolla olevista tehtävistä ja 

työntekijöiden reaaliaikaisesta varaustilanteesta on helppoa ja nopeaa.  

 

Myös toiminnalle luonteenomainen iteroiva prosessi on monissa projekteissa normaali toi-

mintatapa, joka aiheuttaa tiedonkulullisia haasteita. Suunnitelmapäivitysten eli varsinaisten 

tuotantosyklien välillä esiin nousevan tiedon keruu ja siirto suunnitelmiin olisi pyrittävä te-

kemään systemaattisesti, jottei tietokatkoksista tai unohduksista seuraa suunnitelmien laa-

dun heikkenemistä. Eli mikäli esimerkiksi asiakkaan yhteydenotot eivät vaadi varsinaisia 

suunnittelutoimenpiteitä, mutta puhelimitse tai sähköpostitse sovitut asiat tulee siirtää suun-

nitelmiin seuraavan päivityksen yhteydessä, tarvitaan helppokäyttöinen työkalu siirtää nämä 

tiedot työntekijälle, joka seuraavan suunnitelmapäivityksen tekee. 

 

Suurissa projekteissa on vastaavasti haasteena määritellä kussakin vaiheessa tarpeelliset toi-

menpiteet, jolloin viikkotason suunnitelmaan ei saada käytännön mittareita siitä, mitä on 

tarkoitus saada aikaan. Suurempien kohteiden suunnittelua kannattaakin viedä eteenpäin 

sykleittäin siten, että hanketta hoitavien työntekijöiden kanssa sovitaan seuraavan syklin ai-

kana suunniteltavat kokonaisuudet, joihin käytetty aika on helpompi arvioida.  
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Ratkaisuna tiedonkulkuun voisi toimia työssä esitelty kanban-kortti. Erityisesti isoissa koh-

teissa, joissa suunnitelmia laaditaan paljon ja pikkuhiljaa tarkentaen kohti lopullista toteu-

tusta korttien avulla voidaan suuret suunnitelmakokonaisuudet pilkkoa helpommin hallitta-

viin osiin. Lisäksi eri tehtäviin liittyvät muutokset sekä lisätiedot saadaan liitettyä näihin 

kortteihin nopeasti siten, että tieto siirtyy myös muille suunnittelijoille. Tulevaisuudessa sa-

masta mallista voidaan luoda normaali käytäntö kaikkiin projekteihin. Erityisesti tällöin kan-

ban-korttien käyttö tulee integroida esimerkiksi sähköpostiohjelman yhteyteen, jottei muo-

dosteta liian raskasta seurantajärjestelmää. Tehtäväkorttien suunnittelujänne kannattaa myös 

pitää yhden tai kahden viikon tasolla, jottei aktiivisten tehtävien määrä suureksi. Muuten 

nopean tilannekuvan saaminen vaikeutuu. 

 

Kanban kortteihin voidaan lisätä sovittuja tunnuksia tarkentamaan tehtävää. Erilaisin väri-

koodein voidaan työtehtävien laajuutta, laatua (esimerkiksi toimintamoodia) ja kiireelli-

syyttä viestiä helposti visuaalisen johtamisen keinoin. Tutkimuksen perusteella luotiin yksi 

vaihtoehto tehtäväseurannan toteuttamisesta hyödyntäen Microsoft Planner -ohjelmaa. 

Kuvakaappaus mallista on tämän raportin liitteenä (liite 5). Malli perustuu yksinkertaiseen 

jaotteluun esimerkiksi sovituista tehtävistä, viikkotasolle osoitetuista tehtävistä, tarkastetta-

vaksi määritetyistä tehtävistä sekä valmiiksi merkityistä tehtävistä. Nämä muodostavan omat 

korinsa ja tehtäväkortteja voidaan siirtää korien välillä sovitulla tavalla. Kanban-korttien 

avulla on mahdollista muuttaa viikkotason suunnittelulistat näin dynaamiseksi ja reaaliai-

kaiseksi tehtäväseurannaksi, jonka päivittäminen ei vie muutamia sekunteja kauempaa työn-

tekijän ajasta.  Ohjelmasta saadaan lisäksi visuaalisia karttoja esimerkiksi kategoria- tai 

työntekijäkohtaisesti. Tätä voidaan hyödyntää tilannekuvan parantamiseen.  

 

Mikäli järjestelmä todetaan toimivaksi, voidaan siihen lisätä jatkossa viikkotason tehtävien 

toteutumisprosentin mittari Last Planner –mallin mukaisesti. Lisäksi tehtävien jälkiseuran-

taan voidaan hyödyntää 5 WHYs –menetelmää eli selvittää tarkemmin tehtävien suoritta-

matta jäämisen syitä. Huomioita voidaan kirjata lyhyesti tehtäväkorttien tietoihin. Jo yksin-

kertaisetkin huomiot kasvattavat yrityksen yhteistä käsitystä siitä, missä kohtaan arviot 

yleensä menevät vikaan tai miksi tuotantoa ei voida tehdä etukäteissuunnitelman mukaisesti. 

Erityisesti suuremmissa projekteissa erillisen, tarkemman loppupalaverin pitäminen olisi 

hyvä ottaa vakioiduksi käytännöksi ja tarkastella näissä projektin tuotannonohjauksen on-

nistumista. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän työn tavoitteena oli tarkastella kohdeyrityksen resursoinnin, aikataulutuksen ja tie-

donkulun kehittämismahdollisuuksia. Kehitystehtävä määriteltiin työn edetessä tuotannon-

ohjauksen kehittämiseen, joka kattoi laajempana kokonaisuutena kehitettävät osa-alueet. 

Tätä varten määriteltiin teoreettinen viitekehys, joka rakentui rakennushankkeen suunnitte-

luun, asiantuntijapalvelun tuottamiseen ja tuotteistamiseen sekä olemassa olevan Last Plan-

ner- tuotannonohjausmallin soveltamiseen kohdeyritykseen. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella kartoitettiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti palotekni-

sen suunnittelun ideaali prosessimalli, jota voidaan hyödyntää tuotteistamiseen, toiminnan 

seurantamittareiden määrittelyyn sekä tiedonvälitykseen niin uusien työntekijöiden kuin asi-

akkaidenkin ymmärryksen lisäämisessä.  

 

Tutkimusaineiston perusteella kartoitettiin toteutuneita työmääriä ja ajallisia kestoja eri 

käyttötavoissa. Havaittiin, että eri käyttötavoissa toteutuneet työtuntimäärät erosivat toisis-

taan, mutta suunnittelussa on teoriaviitekehyksen mukaisesti myös paljon yhteneviä osia, 

joita voidaan hyödyntää vakioimalla suunnitelmien perusrungon toteutus ja keskittymällä 

kohdekohtaisesti tehtyyn räätälöintiin.  

 

Last Planner menetelmä todettiin soveltuvan ainakin osittain kohdeyrityksen tuotannonoh-

jaukseen. Toimintaa kannattaa tehostaa luomalla erilaisiin asiakastarpeisiin kohdennettuja 

toimintamoodeja ja näitä tukevia mahdollisimman pitkälle vakioituja palveluprosesseja. 

Näiden huomioiden perusteella rakennettiin suunnittelutyökalu, joka helpottaa työn etukä-

teissuunnittelua. Tavoitteena tulee olla selkeiden työtehtävien pitkäjänteisempi tuotannon 

etukäteissuunnittelu ja projektikohtaisten suunnittelijoiden käyttö, jotta parannetaan yrityk-

sen virtaus- ja resurssitehokkuutta. Tähän liittyen on tarve kehittää myös tiedonkulkua ja 

projektien seurantaa. 

 

Haastattelujen perusteella työtehtävien ja projektien seurantaa ja tiedonvaihtoa ei voida 

tehdä monimutkaisin järjestelmin, jotka kuormittavat työntekijöitä varsinaisen suunnittelu-
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työn kustannuksella. Ratkaisuksi tähän esitetään yksinkertaisen visuaaliseen johtamiseen pe-

rustuvan työkalun käyttöönottoa ja mahdollisuuksien mukaan sen integroimista nykyisin 

käytössä oleviin tietoteknisiin järjestelmiin. 

 

Yhteenvetona esitetään seuraavia kehityskohteita: 

 

1. Kehitetyn suunnittelutyökalun käyttöä projektien tehtävämäärittelyyn ja aikataulu-

tukseen yhdenmukaistetulla tavalla. 

2. Sovelletun Last Planner –menetelmän mukaista eri tasoille jaettua ja johdettua työ-

tehtävien ennakkosuunnittelua 

3. Asiakastarpeen mukaisesti määriteltyjä toimintamoodeja ja näihin tuotteistamisen 

kautta luotavien yhtenäisten toimintamallien käyttöönottoa 

4. Kanban-malliin pohjautuvan tehtäväseurannan ja tilannekuvajärjestelmän luontia 

5. Projektien tarkempaa jälkiseurantaa ja tiedon käyttöä resursointityökalun kehittämi-

seen 

 

Toiminnanohjauksen kokonaisajatus on esitetty kuvallisessa muodossa tämän raportin liite-

kuvassa (liite 4). 

 

8.1 Tutkimuksen toteutuksen ja luotettavuuden arviointi 
 

Tutkimuksen aineisto osoittautui haastavaksi. Etukäteen rajaukseksi määriteltiin likimain sa-

manlaisina tehdyt kirjaukset kolmelta vuodelta, joskin oli myös etukäteen tiedossa, että osa 

yrityksen toimintamalleista on kehittynyt tänä aikana. Järjestelmään syötetyt tiedot eivät kui-

tenkaan kaikilta osin palvelleet tämän tutkimuksen tavoitteita parhaalla mahdollisella ta-

valla. Tämän tekijän vaikutus olisi ollut huomattavasti suurempi, jos myös tutkija olisi ollut 

ulkopuolinen. Tästä huolimatta tutkimuksen aikana todettiin, ettei tästä alun perin muuhun 

käyttöön tarkoitetusta sekundääriainestosta voida tehdä yksityiskohtaiselle tasolle meneviä 

johtopäätöksiä.  

 

Tutkimusaineisto on käytännössä useiden eri ihmisten ylläpitämä rekisteri, joten kirjauksissa 

on myös tähän liittyvää epävarmuutta. Ottaen huomioon, että työn tavoitteena oli kehittää 

olemassa olevaa tilannetta ja luoda lähes kokonaan uusia työkaluja toiminnanohjaukseen, 
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aineiston tarkkuus riitti kuitenkin tähän käyttöön hyvin. Haastattelujen avulla aineistosta teh-

tyjä johtopäätöksiä voitiin tarkentaa merkittävästi ja kehittämiskohteisiin voitiin huomioida 

jo etukäteen henkilöstön näkökulmia. 

 

Tutkimuksen toteutuksen osalta tutkijan kuuluminen tarkasteltavaan kohdeorganisaatioon 

työsuhteen kautta on hieman kaksijakoinen. Toisaalta tehdyille tulkinnoille ja tutkimus-

havainnoille on nopeasti saatavilla kokemukseen pohjautuvia arvioita ja kritiikkiä, mutta sa-

malla vaarana on totuttuihin toimintatapoihin sisään kasvamisen aiheuttamat ongelmat. Ul-

kopuolisen tutkijan silmin aineiston analyysi ja esimerkiksi haastattelukysymykset voisivat 

olla hyvinkin erilaisia. Kohdeyrityksen toimialan ollessa melko marginaalinen, on syvempi 

ymmärrys yrityksen toiminnasta kuitenkin hyödyllistä.  

 

Yhdistelmätutkimus teorian, aineiston analyysin ja haastattelujen muodostamana kokonai-

suutena oli nähdäkseni haluttuun käyttöön toimiva ja eri näkökulmia yhdistellen päästiin 

konkreettisiin ja käytännönläheisiin kehittämisehdotuksiin. Mahdollisuuksien mukaan ai-

neistoon olisi voinut ottaa mukaan lisäksi asiakasnäkökulman, mutta työn laajuuden osalta 

tämä olisi ollut melko suuri lisä vaadittuun työmäärään nähden. Teorialähteiden osalta haas-

tavimmaksi muodostui tarkan rajauksen tekeminen, koska toiminnanohjauksessa ei kuiten-

kaan voida tutkia ja kehittää liian pientä osaa, vaan lopputuloksen kannalta oleellista on toi-

mivan kokonaisuuden luonti. Tutkimus jäi tästä syystä joiltakin osa-alueiltaan hieman pin-

nalliseksi, mutta nämä aiheet ovat halutessa hyviä jatkotutkimuskohteita, joihin tästä tutki-

muksesta saadaan lähtötietoa.  

 

Tämä tutkimus toteutettiin kohdeyritykseen, jolla on omat toimintamallinsa ja oma yksilöl-

linen henkilöstönsä. Tulosten luotettavuuden ja laajemman yleistyksen osalta on siten luon-

nollista, ettei tässä tutkimuksessa esitettyjä tuloksia voida yleistää laajemmin paloteknisen 

suunnittelun resursointiin tai hinnoitteluun. 
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8.2 Jatkotutkimukset ja tulevaisuus 

 

Tämän tutkimuksen aikana päädyttiin tekemään läpileikkauksenomainen katsaus pienen asi-

antuntijayrityksen toiminnanohjauksen monipuoliseen tehtäväkenttään. Tämän myötä tar-

kemmin tutkittavia aihealueita nousi esiin useita. Osa jatkotutkimus- ja kehittämistarpeista 

koskee nimenomaisesti kohdeyritystä, mutta osa asioista voidaan laajentaa koskemaan myös 

palveluyritysten toimialaa yleisesti. 

 

Paloteknisen suunnittelun työtä voitaisiin tutkia suoremmalla työntutkimusmenetelmällä, 

jossa otettaisiin tarkempaan seurantaan yksittäisiä suunnittelukohteita ja tarkkailtaisiin vielä 

syvemmällä tasolla suunnittelutehtävän hoitamiseen vaadittuja toimenpiteitä. Suunnittelu-

alalla on haastava erottaa konkreettisen työn jäljen ja tähän vaaditun ajatus- ja ideointipro-

sessin vaatimaa kokemusta ja työaikaa, mutta tämän tutkimisesta saataisiin varmasti irti mie-

lenkiintoisia näkökulmia esimerkiksi siihen, millaisia lähtötietoja yleensä tarvitaan ja mitkä 

asiat vaativat eniten erillistä selvitys- ja opiskeluaikaa. 

 

Paloteknisen suunnittelun osalta tämän tutkimuksen havaintona todettiin, että alan tunnet-

tuus vaikuttaa asiakkaiden osaamisen kautta palvelujen ohjaamiseen. Paloteknisen suunnit-

telun vaikutusta rakennushankkeen onnistumiseen ja kustannuksiin voitaisiin tutkia laajem-

massa mittakaavassa ja parantaa näin muiden rakentamiseen liittyvien osapuolten ymmär-

rystä suunnittelualan merkityksestä.  

 

Pienten yritysten tuotannonohjaus on usein ennemmin kokoelma opittuja ja opeteltuja käy-

täntöjä kuin pitkälle hiottu järjestelmä. Suomen noin 350 000 yrityksestä 90 % työllistää alle 

20 henkilöä. (Tilastokeskus 2016). Voidaan siis todeta, että suuressa osassa suomalaisia yri-

tyksiä johtamisen ja hallinnon tehtäviä hoidetaan väkisinkin varsinaisen päätoimen ohessa. 

Tämä luo väistämättä haasteen aikaa vievien ja monimutkaisten johtamistyökalujen käyt-

töön. Tästä huolimatta toiminnan johtaminen ja seuranta ovat yrityksen toiminnan kannalta 

tarpeellista ja korostuu ennen kaikkea asiantuntija-aloilla, joissa projektit ovat monimutkai-

sia ja sisältävät taloudellisia riskejä. Tuotannonohjausjärjestelmiä on kaupallisestikin tarjolla 

paljon, mutta useimmat niistä ovat suunniteltu suuryritysten tarpeisiin. Lisätutkimukset ni-

menomaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksista hyödyllisten seurantajärjes-
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telmien käyttöön voisivat tuottaa helposti käytäntöön siirrettäviä havaintoja. Kuten muilla-

kin aloilla, esimerkiksi Big datan käyttömahdollisuudet suunnittelutyön ennakointiin ja seu-

rantaan ovat varmasti suuret. 

 

Tulevaisuudessa on todennäköistä, että eri suunnittelualojen työ halutaan kytkeä tiiviimmin 

toisiinsa Last Planner –menetelmän esittämällä tavalla. Tämän lisäksi erilaiset rakennusten 

tietomallinnusmenetelmät tulevat todennäköisesti saamaan suurempaa suosiota tulevaisuu-

dessa. Suunnitteluvaiheen ohjaus ja ennakkosuunnittelu koko hankkeen tasolla on näin ollen 

epäilemättä tulevaisuudessa tarvittava osaamisalue, jossa hyvien toimintatapojen ja mene-

telmien tutkimusta voidaan varmasti lisätä. 
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9 YHTEENVETO 

 

Rakennushankkeen suunnittelu koostuu eri suunnittelualojen työn yhteensovittamisesta. Jo 

pelkästään tästä syystä projektien etukäteissuunnittelu on haastavaa. Lisäksi henkilösidon-

naisuus ja monimuotoinen tiedonvaihtotarve lisäävät toiminnan monimutkaisuutta. Tämä 

vaikuttaa suunnitteluyrityksen tuotannonohjaukseen ja muodostaa haasteen erityisesti siksi, 

ettei tuotannon ohjaukseen ole useinkaan erillisiä henkilöstöresursseja. Tässä työssä pyrittiin 

löytämään ratkaisuja näihin haasteisiin. 

 

Palvelun tuotteistamisen ja massaräätälöinnin kautta voidaan muodostaa palvelusta helpom-

min ohjattavia kokonaisuuksia. Erilaisiin asiakastarpeisiin voidaan rakentaa vakioituja toi-

mintamalleja ja prosesseja. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan helpottaa palvelujen 

myyntiä sekä tuotannonohjausta yrityksen sisällä. 

 

Työn tuloksena rakennettiin Last Planner® -teoriaan perustuva malli toiminnanohjauksen 

toteuttamiseksi käytännössä. Malli perustuu kaksitasoiseen ennakkosuunnitteluun ja selkei-

den, toteuttamiskelpoisten tehtäväkokonaisuuksien määrittelyyn. Käytännön apuvälineeksi 

tuotettiin ennakkosuunnittelun työkalu, joka perustuu työn tutkimusaineistona tarkasteltujen 

projektien historiatietoon.  

 

Kohdeyrityksen pieni koko vaikuttaa mahdollisuuksiin hyödyntää tehokkaita, mutta usein 

myös käytettävyydeltään raskaita informaatiojärjestelmiä. Tiedonkulku tulee järjestää kui-

tenkin siten, että useista lähteistä peräisin olevat lähtötiedot ovat käytettävissä oikeilla hen-

kilöillä. Lisäksi muuttuvista tilanteista tulee voida viestiä tehokkaasti organisaation sisällä 

ja tasata näin työmäärää sekä vähentää turhaa työtä.  Tähän käyttöön työssä kehitettiin kan-

ban-kortteihin perustuva tehtäväseurannan malli. Pitkäjänteisemmällä suunnittelulla ja te-

hokkaammalla tiedonkululla voidaan kehittää yrityksen resurssi- ja virtaustehokkuutta sekä 

parantaa tätä kautta yrityksen tuottavuutta. Tämän osa-alueen kehittämisen merkitys kasvaa 

todennäköisesti myös tulevaisuudessa rakentamissuunnittelun yhä monipuolistuessa.
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LIITTEET 

 

LIITE 1.  Teemahaastattelun kysymysrunko 

 

 

Projektipäälliköt 

 

1. Mitä haasteita nähdään tarjouspyyntövaiheen lähtötietojen osalta suhteessa töiden 

ennakkosuunnitteluun? (taustateemat: tuotteistaminen ja resursointi) 

 

2. Mitkä töihin liittyvät tekijät vaikeimpia arvioida etukäteen? (taustateema: resur-

sointi) 

 

3. Miten arvioidaan kestot nykyisin eri tehtäviin? (taustateema: resursointi) 

 

4. Mitä asioita haluttaisiin seurata projektin aikana tai sen jälkeen? (taustateemat: vies-

tintä ja tiedonkulku, tuotteistaminen ja resursointi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(JATKUU) 



 

 

 

 

LIITE 1 (JATKOA) 

 

Suunnittelijat 

 

1. Ovatko suunnitteluprojektin vaiheet ja kulku kulloiseenkin tehtävään liittyen selvät? 

(taustateema: tuotteistaminen) 

 

2. Osataanko/Pystytäänkö työmäärää arvioimaan itse etukäteen? (taustateema: resur-

sointi) 

 

3. Onko omia töitä vaikea suunnitella esim. viikkotasolla etukäteen? (taustateema: re-

sursointi) 

 

4. Onko tiedonkulussa erityisiä ongelmia tai haasteita? (taustateema: viestintä ja tie-

donkulku) 

 

5. Kommentteja suunnitelmien tarkastukseen? (taustateema: viestintä ja tiedonkulku) 

 

6. Millaisia henkilökohtaisia työkaluja jo käytössä töiden järjestelyyn tai seurantaan? 

(taustateema: viestintä ja tiedonkulku) 

 

7. Onko nykyisissä järjestelmissä tai niiden käytössä jotain ongelmallisia? (tausta-

teema: käytännön haasteet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

LIITE 2: Lista haastatelluista henkilöistä 

 

Jere Sulkama 

Arttu Sjöstedt 

Aki Honkasalo 

Tuomas Vepsäläinen 

Panagiotis Toledos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

LIITE 3: Aineiston selitteistä pois suodatetut termit 

 

 

 

 

 

 

”atex” 

”kohdekort” 

”kokous” 

”laukaisu” 

”lähtötietoasiakirja” 

”mitoituspalo” 

”neuvottelu” 

”ohjaus” 

”palaveri” 

”palokatko” 

”palokunnantaulu” 

”pelastussuunn” 

”RAM” 

”RSA” 

”räjähdys” 

”savukuvat” 

”savunpoistosuun” 

”simul” 

”työmaakäynti” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LIITE 4: Periaate Last Planner -tuotannonohjausmallin ja sen apuvälineiden soveltamisesta kohdeyrityksessä 

 

  

Asiakaskontakti

•Toimintamoodin valinta
•Tuotettavat 

suunnitelmaosat, 
tehtäväluettelo

•Aikataulutus
•Resurssien nimeäminen

Projektin 
ennakkosuunnittelu •Alkavien projektien sijoitus 

tuotantoviikoille
•Projektin lähtötiedot 

vastaavalle suunnittelijalle
•Viikkotason 

tehtävämäärittelyt

Projektien rullaava 
suunnittelu

•Tehtävien jako muille 
projektin työntekijöille

•Suunnittelutyön seuranta ja 
ohjaus

Viikkotason 
tuotannonohjaus •Projektien jälkiseuranta

•Ongelmien ja 
epätarkkuuksien juurisyyn 
selvittäminen (5 WHYs)

Raportointi

Tarkennettua lähtötietoa ennakkosuunnitteluun 

Suunnittelutyökalu 

kanban-kortit 



 

 

 

 

 

 

LIITE 5: Esimerkki kanban-korttien käytöstä tehtävien seurannassa ja ohjauksessa 

 

 

 
 

 


