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Rakennusala on kärsinyt heikosta tuottavuudesta verrattuna muihin toimialoihin. Työn 

tarkoituksena on tutkia, kuinka infrarakentamisen yrityksen suorituskykyä voidaan 

parantaa projektien määrämittauksen saralla. Tutkimuksessa on kaksi tavoitetta: kuvata 

määräseurannan toteuttaminen infra-alalla sekä suorituskyvyn parantaminen 

määräseurannan systematisoinnilla. Tutkimuksessa esitetään määräseurannan eri vaiheet, 

minkä lisäksi osoitetaan, kuinka suorituskyky voi parantua määräseurannan 

systematisoinnilla. Lopuksi selvitetään määräseurannan systematisoinnin edellytykset.  

 

Työ toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka tutkimusstrategiana oli tapaustutkimus. 

Lähtökohtana työssä oli laajan ja monipuolisen aineiston kerääminen sekä tutkimuksen 

kohteen, määräseurannan, kuvaaminen perusteellisesti. Tutkimuksessa toteutettiin aiheesta 

kirjallisuuskatsaus, minkä lisäksi aineistoa kerättiin yhdestä alan suuresta yrityksestä. 

Aineisto pohjautui suurimmalta osin neljään teemahaastatteluun. Haastateltavat ovat 

työskennelleet projekteilla määräseurannan parissa useita vuosia. Lisäksi aineistoon kuului 

projektien määräseurannan dokumentaatiota sekä toiminnanohjausjärjestelmään 

tutustumista. 

 

Tutkimuksessa havaittiin määräseurannan olevan monitahoinen prosessi, joka kytkeytyy 

useampaan projektin johtamisen aiheeseen. Määräseurantaprosessi koostuu tehtävien 

asetannasta, tiedon keruusta, yksityiskohtaisesta seurannasta, tiedon raportoinnista ja 

tiedon hyödyntämisestä. Lisäksi työssä huomattiin määräseurannan systematisoinnin 



 

parantavan yrityksen sisäisten prosessien suorituskykyä tuloksellisuuden, tehokkuuden, 

laadun ja tuottavuuden osa-alueilla. Systematisoinnin edellytykset kohdistuvat 

työmaalähtöisyyteen, käytettyihin informaatiojärjestelmiin ja ohjeistuksiin, joissa 

jokaisessa täytyy ottaa huomioon projektien erikoispiirteet. 
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Construction industry has suffered on low productivity relative to other sectors. The 

purpose of the study is to inquire, how infrastructure construction company’s performance 

can be enhanced by means of progress measurement.  The research has two aims: 

illustrating carrying out progress measurement in infrastructure sector and improving 

performance with systematizing progress measurement. In the study, progress 

measurement phases are presented, in addition, it is showed how performance can be 

enhanced with systematizing. Lastly, prerequisites for systematizing progress measurement 

is expressed. 

 

The research was done in qualitative procedures, in which, case study was used as a 

research strategy. The premise for the paper was collecting a broad and diverse material 

from the subject, progress measurement, and presenting it thoroughly. Apart from 

conducting a literature review, data was collected from a big company of the industry. The 

data was based mostly on four semi-structured interviews, where interviewees have been 

working among progress measurement for several years. Moreover, the data included 

projects’ documentation on the said topic and exploring enterprise resource planning 

software’s functionality on the progress measurement. 

 

The progress measurement process was found out to be a complex procedure, which is 

connected to several project management practices. The progress measurement process 



 

includes task placing, information collecting, detailed follow-up, information reporting 

along with exploiting the information. In addition, it was discovered that systematizing 

progress measurement improves company’s internal processes’ performance on sectors 

regarding profitability, efficiency, quality and productivity. Prerequisites are focused on 

construction site -orientation, applied information systems and instructions, where projects’ 

characteristics must be acknowledged in each. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

 

Maailmanlaajuisesti rakennusala on yksi suurimmista toimialoista, mutta silti se on 

vuosikymmeniä kärsinyt heikosta tuottavuudesta verrattuna muihin aloihin (Barbosa et al. 

2017, s. 1). Kansainvälisesti tarkasteltuna suomalaisen rakennusalan tuottavuuden kehitys 

onkin ollut parhaimmillaan vain maltillista, ja yleisesti se on polkenut paikoillaan 2000-

luvulla (Pekuri et al. 2011, s. 47). Yhdeksi keinoksi parantaa alan tuottavuutta on ehdotettu 

työmaan toteutuksen kehittämistä (Barbosa et al. 2017, s. 96). Tuottavuuden voidaan sanoa 

olevan yksi suorituskyvyn osa-alue, joten suorituskyvyn parantaminen kokonaisuudessaan 

on pyrkimyksenä alan yrityksillä. Tässä työssä tutkitaankin, kuinka rakennusalaan kuuluvan 

infrarakentamisen yrityksen suorituskykyä voidaan parantaa määräseurannan kautta 

Suomessa. 

 

Infra-ala on projektipohjainen toimiala, jossa rakentamisprojektit ovat olennainen osa 

yritysten liiketoimintaa. Toimintojen tehokas johtaminen ja hallinta ovat kriittisiä projektien 

suorituskyvyn ja sitä kautta menestyksellisyyden kannalta. Näin ollen projektien 

onnistuminen ja samalla epäonnistuminen ovat keskeisessä asemassa yritysten 

kannattavuuden takaamisessa. Yrityksillä on käytössään monenlaisia 

informaatiojärjestelmiä projektijohtamisen tukena, joita hyödyntämällä varmistetaan 

projektien onnistunut toteutus (Raymond & Bergeron 2008, s. 219). Toisaalta järjestelmiä 

hyödynnetään myös proaktiivisessa johtamisessa esimerkiksi ennustettaessa kustannuksia, 

jotta mahdollisesti esiintyviin ongelmakohtiin voidaan vaikuttaa riittävän aikaisessa 

vaiheessa korjausliikkeen aikaansaamiseksi (Chiao Lin et al. 2012). 

 

Projektien proaktiivisessa johtamisessa yksi ulottuvuuksista on kommunikointi ja 

informaation jakaminen; projektien tilaa kommunikoidaan ja raportoidaan niin 

projektihenkilöstölle, yrityksen johdolle, asiakkaille, alihankkijoille ja muille sidosryhmille, 

mikä on yksi projektin onnistumisen avaintekijöistä (Lee & Kim 2018, s. 531-532). 



10 

Hankkeen tilaa voidaan kuvata sekä ajallisen että taloudellisen perspektiivin avulla, joiden 

lisäksi myös tekninen näkökulma on välttämätön. Tämä työ kohdistuu nimenomaan 

infrahankkeiden tekniseen seurantaan, sen raportointiin ja hyödyntämiseen. Käytännössä 

tämän tutkimuksen avulla infra-alan yritys voi parantaa määräseurantaprosessin 

suorituskykyä.  

 

Määräseurannan tutkimuksen trendinä on viime aikoina ollut automatisointi. Esimerkiksi 

Zhang et al. (2009), Shehab (2009), Kim et al. (2013) ja Son et al. (2015), muiden ohella, 

ovat tehneet tutkimuksia rakennusalalla määrien laskemisen automatisoinnista, muun 

muassa photogrammetrian sekä 3D Cad-mallien avulla, sekä niihin kytkeytyvistä 

informaatiojärjestelmistä. Lisäksi projektien edistymisen havainnointia (Abaza et al. 2014) 

ja ennustamista (Chiao Lin et al. 2012) on tutkittu. On myös havaittu, että aikataulutukseen 

liittyen määriin liittyvässä informaatiossa on epätarkkuuksia, tai se voi olla myös kadoksissa 

(Kiziltas & Akinci 2005, s. 10). 

 

Näiden ja useiden muiden tutkimuksien painopisteet keskittyvät joko reaaliaikaisen 

määräseurannan mahdollistamiseen eri järjestelmillä, tai johonkin määrä- tai edistymisen 

seurannan yksityiskohtaan. Suorituskyvyn parantaminen kohdistuukin näissä tutkimuksissa 

pääosin automaattisen tiedon keruuseen kentältä. Kuitenkaan koko määräseurantaprosessia 

eikä siihen liittyviä näkökulmia käydä tutkimuksissa kattavasti läpi. Tässä tutkimuksessa 

esitetäänkin määräseurantaprosessi sekä sen systematisoinnin edellytykset, ja sillä saatavat 

parannukset suorituskyvyssä. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on laajentaa tietoutta määräseurannasta ja sen 

systematisoinnilla saatavista hyödyistä. Tätä kautta alan yritys voi tarkastella kriittisesti 

omaa määräseurantaa ja kehittää sitä tehokkaampaan suuntaan. Työ tehdäänkin eritoten alan 

edistämisen johdolla. Työn oletetaan olevan hyödyksi henkilölle, joka vastaa yrityksen 

sisäisten prosessien kehittämisestä tai projektien määräseurannasta. Toisaalta työssä tuodaan 

selvästi esille käytännön määräseurannan nykytila, jota voidaan käyttää pohjana tulevissa 

tutkimuksissa. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Aikaisempien tutkimuksien sekä teoreettisen ja käytännöllisen merkityksen pohjalta tämä 

tutkimus sisältää kaksi tavoitetta: (1) kuvata määräseurannan toteuttaminen infra-alalla, sekä 

(2), suorituskyvyn parantaminen määräseurannan systematisoinnilla. Tavoitteiden pohjalta 

luotiin kolme tutkimuskysymystä, joihin työssä vastataan:  

 

TK1: Mitä vaiheita määräseurantaprosessiin kuuluu? 

TK2: Miten suorituskyky paranee määräseurannan systematisoinnilla? 

TK3: Mitkä ovat systematisoinnin edellytykset? 

 

Tutkimuskysymyksistä ensimmäinen liittyy määräseurannan toteuttamisen tavoitteeseen, 

kun taas jälkimmäiset kaksi on johdettu toisesta, systematisoinnin tavoitteesta. Työssä 

pyritään vastamaan tutkimuskysymyksiin kattavasti työn tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

Työ rajautuu koskemaan suomalaista, isoa infra-alan yritystä, ja sen normaaliin 

liiketoimintaan kuuluvia rakentamishankkeita projektijohtamisen näkökulmasta. Työssä ei 

puututa valmistettujen määrien mittaustekniikoihin. Pikemminkin työssä tarkastellaan, 

kuinka määräseurannassa hyödynnetään mittaustuloksia ja sitä kautta parannetaan 

suorituskykyä. Määräseurannassa tarkkaillaankin rakentamisen lopputuotteita, suureita, 

joita mitataan ei-rahallisilla yksiköillä, esimerkiksi kuutiometreillä tai tonneilla. Vaikka 

pääpaino käsittelyssä kohdistuu ei-rahallisten yksiköiden käsittelyyn, määräseurantaan 

liittyy tiukasti myös kustannukset, joten työssä sivutaan myös rahallista aspektia.  

 

Kuten mainittu aikaisemmin, työssä pyritään parantamaan yrityksen sisäistä suorituskykyä 

omia prosesseja tehostamalla. Tällöin suorituskyvyn parantaminen kohdistuu yrityksen 

reaaliprosessiin eli määräseurantaan. Lisäksi olennainen osa määräseurantaprosessia ja 

projektin johtamista on kommunikointi projektin sidosryhmille. Koska työ keskittyy sisäisen 
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suorituskyvyn parantamiseen, raportointi-termillä tarkoitetaan tässä työssä yrityksen sisäistä 

raportointia, jos toisin ei mainita. 

 

1.3 Käsitteet ja metodologia 

 

Edistymisen seuranta tarkoittaa rakentamisprojektin tilan havainnointia, joka tapahtuu 

tietyllä, ennakkoon sovitulla, taajuudella. Valittu näkökulma vaikuttaa seurannan 

määrityksiin, mikä tässä työssä tutkitaan rakentamisprojektin projektijohdon näkökulmasta. 

Edistymisen seurannassa on ehdotettu useita eri havainnointien kohteita. Edistymistä 

ilmoitetaan työtulosten määrällä tai valmiusasteella (Loría-Arcila & Álvarez-Romero 2005, 

s. 1-2), täydennykseksi on esitetty myös työn suoritukseen liittyvät kustannukset (Jung & 

Kang 2007, s. 12). Myös aikataulu on liitetty seurattavien kohteiden joukkoon (Navon & 

Haskaya 2006, s. 1225-1227), sekä Chin et al. (2005, s. 412) on ilmoittanut projektin 

seurannassa esiintyvät päivän suoritetut tehtävät, työntekijöiden lukumäärän, valmistetut 

materiaalit ja niiden käytetyt lukumäärät, ilmaantuneet ongelmat sekä suunnitellut tehtävät 

seuraavalle päivälle. 

 

Koska työ painottuu rakentamisprojektien suoritteiden määrien raportointiin ja sen 

hyödyntämiseen niin organisaatiossa kuin projekteilla, on luontevaa käyttää Jungin ja 

Kangin (2007, s. 12) määritelmää: työtulosten määrä tai valmiusaste sekä työn 

suorittamiseen liittyvät kustannukset. Määräseurannan kytkeytyessä tehtävien 

suoritemääriin on siihen perusteltua yhdistää asia, jolla on siihen keskinäinen suhde. Jos 

työssä käsiteltäisiin myös resurssien ja aikataulun suhdetta edistymisen seurantaan, työn 

tarkkuus kärsisi ja esitellyt asiat voisivat jäädä liian pintapuoliseksi. Tämän johdosta työssä 

edistymisen seuranta käsitellään työtulosten määrän ja siihen liittyvien kustannuksien 

havainnoinnilla. 

 

Rakennusalalla määräseurannalle ei ole annettu yksiselitteistä käsitettä teoriassa. Tässä 

työssä määräseurannalla tarkoitetaan rakennusprojekteilla eri suureiden kertaluontoista tai 

jatkuvasti tapahtuvaa mittausta, jolla saadaan selville suureen aikajanaan sidottu arvo ja 



13 

historiallinen kehitys. On esitetty, että projektien edistymistä voidaan seurata työtuloksien 

tai valmistettujen työtehtävien määrällä (Thomas & Mathews 1986, ref. Jung & Kang 2007, 

s. 12; Loría-Arcila & Álvarez-Romero 2005, s. 1-2), jotka voidaan mieltää 

määräseurannaksi. Määräseurannan suure voi kuitenkin olla mikä tahansa työmaalla 

mitattavissa oleva asia tai esine, joka ilmaistaan tehtävällä: esimerkiksi kuormaus, asfaltointi 

tai räjähteet. Seurattava tehtävä voi siis olla muutakin kuin lopputuote, joten seurattavan 

tehtävän täsmällisyys riippuu yrityksen tai projektin tavoitellusta havainnointitarkkuudesta.  

 

Suureita mitataan tehtävään sopivilla yksiköillä, joita samalle tehtävälle voi olla 

useampiakin. Esimerkiksi tehtävää ”kuormaus” voidaan mitata muun muassa tonneina, 

kuutiometreinä, tunteina tai vaikka kauhojen lukumääränä. Seurattavat tehtävät ja yksiköt 

sovitaankin projektin asettamisessa, ettei sekaannusta tapahdu seuraamisen suhteen. Lisäksi 

yritys voi sopia muiden lisätietojen yhdistämisen määräseurannan tehtäviin. Näitä tietoja 

voivat olla tehtävän suorittamiseen liittyvät kustannukset, suunniteltu kokonaissuoritemäärä 

tai tavoitesuoritemäärä. Joka tapauksessa tällä määräseurannan määritelmällä työssä voidaan 

käsitellä määräseurannan ilmiötä riittävällä tarkkuudella. 

 

Tuottavuudelle on olemassa useita eri määrityksiä, mutta tässä työssä tuottavuus 

noudattelee reaaliprosessille Pekurin et al. (2011, s. 41) esittämää tuottavuutta: systeemin 

tuottamien hyödykkeiden ja panoksien suhdetta. Heidän mukaansa systeemin tuottamat 

hyödykkeet voivat olla joko tuotteita tai palveluita, samoin kuin panokset voivat olla fyysisiä 

resursseja tai ihmisresursseja. Tuottavuuden parannus tapahtuu joko tuottamalla samoilla 

resursseilla enemmän tai laadukkaampia hyödykkeitä, tai tuottamalla saman verran 

hyödykkeitä vähemmällä määrällä resursseja.  

 

Metodologia 

Tämän työn tavoitteena on kuvata määräseurannan toteuttaminen infra-alalla sekä 

suorituskyvyn parantaminen määräseurannan systematisoinnilla. Jotta tavoitteet 

saavutetaan, niistä on muotoiltu edellisessä luvussa esitetyt kolme tutkimuskysymystä, 

joihin työssä vastataan. Halutun tiedon tavoitteena siis on kuvata määräseurannan ilmiötä 
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infra-alan ympäristössä, eritoten projekti- ja yritystason konteksteissa. Tämä ilmiön 

kuvaaminen ympäristössä ohjaa lähestymistavan valintaa, ja sitä kautta aineiston keräämistä 

ja analysointia. 

 

Karkeasti jaoteltuna menetelmäsuuntauksia, jotka toimivat ylimalkaisina suunnitelmina tai 

suuntaviivoina tutkimuksen suorittamisessa, on olemassa kolmea eri lajia: kvantitatiivinen 

eli määrällinen tutkimus, kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus sekä 

monimenetelmätutkimus. Määrällisen ja laadullisen menetelmäsuuntaus ylimalkaiseksi 

erotteluksi on esitetty monia vaihtoehtoja, yleisimpänä lienee kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa numeerisen tiedon saavuttaminen, kun taas kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

saavutetaan tietoa, joka auttaa merkitysten ymmärtämisessä. Monimenetelmäisyys asettuu 

kyseisen erottelun puoleen väliin sisältäen elementtejä molemmista lähestymistavoista. 

(Vilkka 2015) 

 

Universaalisti ilmaistuna määrällisessä tutkimuksessa hyödynnetään numeerista tietoa, ja se 

soveltuu tutkimuksiin, joissa jotain asiaa kuvataan joko yleisesti, asian muutosta tai sen 

vaikutusta. Periaatteessa lähestymistavan tavoitteena eli halutun tiedon tuottamisella, on 

selittää ihmisen toimintaa numeraalisesti, kausaalisesti ja teknisesti. Tutkimusaineiston on 

oltava mitattavissa ja testattavissa olevissa muodoissa. Kausaalisuus esiintyy siinä, kun 

tutkimusaineistosta etsitään syy-seuraussuhteita, ja nämä vuorostaan pyritään selittämään 

yleisinä lainalaisuuksina. Kyseiset lainalaisuudet esitetään numeerisessa muodossa 

tilastollisina tunnuslukuina, muun muassa keskiarvoina ja keskihajontana, jolloin 

määrällisen tutkimuksen yleispiirre tulee esiin verrattuna laadulliseen tutkimukseen. 

Tiivistetysti määrällisellä suuntauksella tehdyn tutkimuksen tavoitteena on löytää 

säännönmukaisuuksia muuttujien välisistä suhteista. (Creswell 2009, s. 3-4; Vilkka 2015) 

 

Toisin kuin määrällistä lähestymistapaa, laadullista suuntausta hyödynnetään ongelmien 

tutkimisessa ja ymmärtämisessä. Tilastolliset riippuvuudet eivät ole keskiössä. 

Tutkimuksessa koetaan löytää ja paljastaa tosiasioita, toisin kuin määrällisessä 

tutkimuksessa, jossa todennetaan olemassa olevia väittämiä (Hirsjärvi et al. 2009, s. 161). 

Tutkimusprosessiin kuuluu esiin nousevien kysymyksien ja menettelyjen käsittelyä, datan 
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keräämistä osallistujan ympäristöstä sekä tutkijan tekemiä tulkintoja datan sisällöstä. Tästä 

muodostuukin laadullisen tutkimuksen perusta: tutkimus on subjektiivista. Tämä johtuu 

ihmisen toiminnan ympäristön kuvaamisesta ja selittämisestä tutkimusongelmilla. Tavoite 

ei ole samalla tavalla objektiivista kuin määrällisessä tutkimuksessa. Tutkimuksen 

subjektiivisuus tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa tehtyihin valintoihin ja analyyseihin 

vaikuttavat tutkijan omat ajatusvirrat, muun muassa uskomukset, käsitteet ja arvot. 

(Creswell 2009, s. 4; Hirsjärvi et al. 2009, s. 160-165; Vilkka 2015) 

 

Monimetodinen menetelmäsuuntaus on keino, jossa hyödynnetään ja yhdistetään sekä 

laadullisen että määrällisen tutkimuksien metodeja saavuttaen tasokkaampia tutkimuksia. 

Tiivistetysti nämä metodit sisältävät tutkimusmenetelmien, tutkimusaineistojen, 

lähestymistapojen ja tutkijoiden yhdistämisiä. Näitä menetelmiä käytetään hyödyksi 

yhteistyössä toisiaan tukemaan, jolloin tutkimuksesta tulee vahvempi kuin se olisi tehty vain 

toisella lähestymistavalla. Tämä yhteistyö ei siis tarkoita, että tietoa kerätään ja analysoidaan 

kummallakin lähestymisellä erikseen, vaan niin, että ne täydentävät toisiaan. Lisäksi 

monimetodisessa lähestymistavassa käytettäviä metodeja täytyy tutkia suhteessa 

tavoitteisiin, ja varmistua siitä, että myös toiset metodit soveltuvat kyseisten tavoitteiden 

saavuttamisen. (Creswell 2009, s. 4; Vilkka 2015) 

 

Kuten tästä työstä mainittiin aikaisemmin, tiedon tavoitteena on kuvata määräseurannan 

ilmiötä infra-alan ympäristössä, projekti ja- yritystason kontekstissa. Toisin sanoen, 

havaintoa kuvataan syvällisesti. Tavoitteet ovat olemuksiltaan selittäviä ja tarkoituksena on 

siis kuvailla ympäristöä sekä ymmärtää määräseurantaa tarkemmin nykyhetken 

näkökulmasta. Metsämuurosen (2011, s. 220) mukaan, kvalitatiivinen tutkimus soveltuukin 

silloin, kun ”ollaan kiinnostuneita tapahtumien yksityiskohtaisista rakenteista eikä niinkään 

niiden yleisluontoisesta jakaantumisesta” ja ”halutaan tutkia luonnollisia tilanteita, joita ei 

voida järjestää kokeeksi tai joissa ei voida kontrolloida läheskään kaikkia vaikuttavia 

tekijöitä”. Näiden pohjalta on luotettavaa perustaa tutkimus laadulliseen lähestymiseen, joita 

käydään seuraavaksi tarkemmin läpi peilaten niitä samalla työn tavoitteisiin ja 

tutkimuskysymyksiin. 
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Tapaustutkimus 

Laadullisia menetelmiä, on valittavina useita, joista jokaisella on omat erityispiirteet, ja ne 

soveltuvat joihinkin tutkimuksiin paremmin kuin toisiin. Tutkimusstrategian tehtävänä on 

ohjata tutkimusprosessia menetelmien valintojen ja käytön osalta (Tutkimusstrategiat 2018). 

Tutkimuksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii laaja-alaista, monipuolista ja 

yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta kohteesta eli määräseurannasta. Tutkimusstrategiana 

case- eli tapaustutkimuksen yleinen soveltuvuus käy yhteen esitettyjen tutkimuksen 

tavoitteiden sekä tutkimuskysymysten kanssa, joten on luontevaa selvittää tarkemmin 

tapaustutkimuksen hyödyntämistä tutkimuksen toteutuksessa saavuttaakseen mainitut 

tavoitteet. 

 

Tapaustutkimuksessa huomio keskittyy yhden tai useamman tapauksen tai kohteen 

syvälliseen tutkimiseen. Tapauksen tai tapausjoukon tutkimisen lisäksi case-tutkimuksessa 

kiinnitetään huomiota tapauksen kontekstiin. Tapaustutkimuksen lähtökohtana on laajan ja 

monipuolisen aineiston kerääminen ja tutkimuksen kohteen kuvaaminen perusteellisesti. 

Tapaustutkimuksessa voidaan käyttää niin laadullisia kuin määrällisiäkin menetelmiä. 

Kuitenkin keskeisesti käytettävä aineisto on laadullista, mutta määrällisen aineiston käyttö 

ei ole poikkeuksellista. (Yin 2003, s. 14-15; Laine et al. 2015, s. 9-12; Tapaustutkimus 2018) 

 

Tapaustutkimus on empiirinen tiedustelu, joka tutkii nykyhetken ilmiötä oikean elämän 

kontekstissa, erityisesti silloin, kun ilmiön ja kontekstin rajat eivät ole täysin selvillä. Lisäksi 

tutkimusstrategian tutkimus käsittelee teknisesti erottuvia tapauksia, joissa kiinnostavia 

muuttujia on enemmän kuin datapisteitä. Yksi case-tutkimuksen käyttöä puoltavista 

tekijöistä on sen hyödynnettävyys silloin, kun tutkimuksessa perehdytään tapauksiin, joiden 

arvioidusta lopputulemasta ei ole selvää, yksittäistä joukkoa. Tapaustutkimus soveltuukin 

parhaiten tapaukseen, jossa mitä tai miksi -kysymyksiä on esitetty nykyhetken ilmiöstä, 

johon tutkija voi vaikuttaa vähän tai ei ollenkaan. (Yin 2003, s. 5-9, 12-15) 

 

Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa lähtökohtana on laajan ja monipuolisen 

aineiston kerääminen ja tutkimuksen kohteen, määräseurannan, kuvaaminen perusteellisesti. 
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Näin ollen tutkimusprosessia työssä ohjaa tapaustutkimuksen tutkimusstrategia, jossa 

tutkimuksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii yksityiskohtaista tietoa yhdestä tutkittavasta 

kohteesta, määräseurannasta. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen rakenne noudattelee kuvassa 1 esitettyä nuolta. Tutkimuksessa tuodaan esille 

määräseurannan teoreettista viitekehystä pohjautuen kirjoihin, joita täydennetään alan 

tutkimusjulkaisuilla. Teoreettinen viitekehys pohjautuu rakennusalan uusiin julkaisuihin ja 

niiden sisältö on rakennusalalle sopivaa tekstiä. Viitekehystä täydennetään infra-alan 

käytännön toimenpiteiden avulla, joita selvitetään empiriaosuudessa yhden yrityksen 

aineiston pohjalta. 

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen eteneminen 

 

Kirjallisuuskatsauksella on tutkimuksessa kaksoisrooli: se toimii teoreettisena 

viitekehyksenä sekä tutkimukselle että aineiston keruulle. Aineiston suurin painopiste on 

teemahaastattelussa, jonka toteutuksessa kirjallisuuskatsausta on hyödynnetty. 

Haastatteluiden teemat pohjautuvat kirjallisuuskatsauksessa esille tulleisiin aihepiireihin 

sekä muihin huomionarvoisiin substansseihin liittyen määräseurantaprosessiin. 

Kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen aineiston pohjalta esitetään määräseurantaprosessi 

infra-alalla sekä edellytykset määräseurannan systematisoinnille.   

Kirjallisuuskatsaus
Kerätty aineisto infra-

alan toimijalta

Määräseurantaprosessi 
ja edellytykset 

systematisoinnille
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Tutkimus alkaa johdannolla, jossa esitellään työn aihetta sekä pohditaan metodologisia 

vaihtoehtoja. Seuraavissa kahdessa luvussa käydään läpi teoreettista viitekehystä 

suorituskykyyn ja määräseurannan näkökulmasta, suuremmalla painolla jälkimmäiseen, 

toimialakohtaiseen kuvaukseen. Neljännessä luvussa tarkastellaan empiirisen aineiston 

keruuta sekä tutkimuksen toteuttamista peilaten valittuun tutkimusmenetelmään. 

Seuraavassa luvussa esitellään määräseurantaprosessi perusteellisesti siihen kuuluvien 

vaiheiden pohjalta. Määräseurantaprosessin esittämisen jälkeen pohditaan määräseurannan 

systematisointia sen hyötyjen ja haittojen sekä edellytysten kautta. Lopuksi esitetään 

johtopäätökset, joissa tarkastellaan tutkimuksen keskeisiä tuloksia, työn tavoitteiden 

saavuttamista, tutkimuksen luotettavuutta sekä suosituksia toiminnalle ja jatkotutkimuksille. 
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2 SUORITUSKYVYN PARANTAMINEN 

 

2.1 Yrityksen suorituskyky 

 

Menestyvän yrityksen johtamisen tukena on informaatio, joka pohjautuu useaan eri 

lähteeseen. Tuudittautuminen pelkkään yhdenlaiseen tietoon, esimerkiksi taloudellisiin 

tunnuslukuihin, luo kapeakatseisen kuvan toiminnasta, ja näkemys tulevaisuudesta voi 

hämärtyä kyseisen mallisen toiminnan taakse. Kun johtopäätökset perustuvat pelkästään 

niukkaan aineistoon, on yrityksen toiminnan jatkuvuus huolestuttavalla tolalla, kun muita 

merkittäviä näkökulmia ei oteta huomioon päätöksenteossa. Suorituskyvyn mittaamisella ja 

analysoimisella voidaan saavuttaa kaikenkattava kuva yrityksen nykyhetken toiminnasta 

sekä edellytyksistä tulevaisuudelle perustuen laajaan tiedon keräämiseen toiminnan eri osa-

alueilta. 

 

Yleisesti yrityksen suorituskyvyn voidaan sanoa olevan kykyä saavuttaa tuotoksia suhteessa 

panoksiin asetetuilla ulottuvuuksilla. Käytetyt ulottuvuudet yhdistyvät omistajien ja muiden 

sidosryhmien hyötyihin ja tarpeiden tyydyttämiseen. Suorituskyvyn mittaamisen 

aikaperspektiivi ulottuu menneestä tulevaisuuteen, mittaamisen liittyessä parhaaseen 

mahdolliseen suoritukseen ja kykyyn tuottaa asioita. Eli suorituskyvyn mittaaminen ei ole 

pelkästään jo toteutuneiden asioiden tarkastelua, vaan sitä kautta luodaan myös edellytyksiä 

tulevalle. Oikeaa lähestymistapaa suorituskyvylle ei ole, mutta sitä voidaan arvioida usean 

eri näkökulman kautta eri tarkastelutasoilta, mikä voi alkaa yksilötasolta aina 

kansantalouteen asti. Karkeasti jaoteltuna tasot on perinteisesti jaettu neljään osaan: 

kansantalous, toimiala, yritys ja yksilö tai yksittäinen toiminto, mutta alatasojen käyttöä on 

myös esitetty. Tällaisessa tapauksessa yksityiskohtaiset alatasot kuuluvat päätasoihin ”yritys 

ja sitä ylemmät tasot” sekä ”yrityksen sisällä olevat tasot”. (Rantanen & Holtari 1999, s. 3-

4) 

 

Suorituskyvyn käsittelyyn liittyy vahvasti tulkinnassa käytetty näkökulma. Näkökulma voi 

vaihdella eri sidosryhmien mukaan, joita voivat olla muun muassa omistajat, johto, 
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työntekijät, asiakkaat, toimittajat tai julkinen valta. Yritys joutuu tasapainottelemaan sille 

asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ja sidosryhmien vaatimusten kanssa, minkä pohjalta 

suorituskyvyn kehittämisellä pyritään vastaamaan sidosryhmien tarpeisiin. Omistajat 

toimivat yrityksessä tärkeänä sidosryhmänä: osakeyhtiölaissakin yrityksen tarkoitukseksi 

määritellään voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Kuitenkin yksittäisen sidosryhmän 

tyydyttäminen voi olla yritykselle kohtalokasta, sillä pitkällä tähtäimellä sidosryhmä voi 

irtaantua yrityksestä ja aiheuttaa epäjärjestystä, jos sidosryhmän tarpeita laiminlyödään. 

Näin ollen lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteiden on oltava tasapainossa, ettei yhden 

sidosryhmän lyhytaikainen menestyminen vahingoita pitkällä tähtäimellä kokonaisuutta. 

Suorituskykyä voidaan siis käsitellä eri sidosryhmien kautta, mutta silti näkökulmat voivat 

vaihdella tarkastelevan taustan mukaan. Esimerkiksi taloustieteilijän ja insinöörin 

näkökulmat suorituskyvystä eriävät, vaikka kuuluisivatkin samaan sidosryhmään. (Rantanen 

& Holtari 1999, s. 4-8) 

 

2.2 Suorituskyvyn osa-alueet 

 

Suorituskykyä voidaan käsitellä osa-alueiden kautta, jolloin taloudellisten ulottuvuuksien 

rinnalle on liitetty ei-taloudellisia ulottuvuuksia. Ei-taloudellisten ulottuvuuksien kautta 

yrityksen kauaskatseinen toiminta mahdollistuu, koska suorituskyvyn kehittäminen vaatii 

myös tuotannon tehokkuutta ja laatua ilmaisevia mittareita taloudellisten mittareiden ohella. 

Suorituskyky voidaan jakaa usealla eri tavalla osa-alueisiin, josta yksi tapa käsitellä 

suorituskykyä on seitsemän osa-alueen kautta: tuloksellisuus, tehokkuus, laatu, 

kannattavuus, tuottavuus, työelämän laatu ja luovuus. Käytetyt osa-alueet ja niiden 

mittareiden merkitys riippuvat tarkasteltavasta tasosta sekä yrityksen tilasta. Suorituskyky 

voidaan kuitenkin jakaa karkeasti kahteen pääalueeseen: ulkoiseen ja sisäiseen 

suorituskykyyn. Ylimalkaisesti näiden jaottelu tapahtuu tarkastelijan näkökulmasta, jolloin 

sisäistä suorituskykyä tulkitaan yrityksen sisältä käsin ja tutkitaan yrityksen sisäisiä asioita, 

kun taas ulkoisessa suorituskyvyssä tarkastellaan yrityksen toimintaa sen ulkopuolelta, ja 

sen kykyä suoriutua ympäröivässä toimintaympäristössään. Kuitenkaan jaottelu ei rajoitu 

ainoastaan tarkastelijaan, sillä sekä ulkoista että sisäistä suorituskykyä voidaan käydä läpi 

yrityksen itsensä toimesta.  (Rantanen & Holtari 1999, s. 8-12) 
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Sisäisessä suorituskyvyssä mittaus ja arviointi toteutetaan yrityksen sisältä käsin, jolloin 

analysoidaan yrityksen osia. Sisäisen suorituskyvyn keskimmäisiä osa-alueita, joita tutkitaan 

ovat tuottavuus, tehokkuus ja taloudellisuus. Käytettävä informaatio on laajasti peräisin 

sisäisestä laskennasta ja se on käytössä vain yrityksellä itsellään, joskin muille sidosryhmille, 

esimerkiksi rahoittajalle, voidaan joutua luovuttamaan näitä tietoja. Koska tiedonlähteenä 

käytetään sisäistä laskentaa, käytettävien mittareiden laskentatavoille ei ole vakiintuneita 

laskentatapoja esimerkiksi verratessa tilinpäätöksen tunnuslukuihin. Tällöin yritys päättää 

itse, mitä asioita ja miten mitataan. Sisäisen suorituskyvyn mittarit ovatkin yleensä 

luonteeltaan fyysisiä eli mittarina ei käytetä rahaa. Tarkkuus voikin 

yksityiskohtaisimmillaan koskea yksittäisen koneen tai ihmisen suoriutumista. (Rantanen & 

Holtari 1999, s. 12) Ei-rahallisia mittareita onkin kuvattu oikea-aikaisemmaksi, 

mitattavammaksi, tarkemmaksi, mielekkäämmäksi ja dynaamisemmaksi kuin rahallisia 

mittareita (Pekuri et al. 2011, 50). 

 

Kun sisäisessä suorituskyvyssä yrityksen osia tarkastellaan sisältä käsin, ulkoisessa 

suorituskyvyssä sen sijaan yritystä ja sen suorituskykyä tutkitaan ulkoapäin kokonaisuutena. 

Arvioinnin toteuttavana tahona toimii ulkopuolinen tai yritys itse, mutta tiedon saatavuus 

eroaa sisäisestä suorituskyvystä; arviointi perustuu pääsääntöisesti vain julkiseen 

informaatioon, jolloin tarkastelun kohteeksi muodostuu taloudellinen suorituskyky. Tällöin 

toteuttavalla taholla ei ole samoja tietoja käytettävissä, jotka yrityksellä itsellään on, ja 

perinteisimmillään ulkoinen suorituskyky onkin nähty tilinpäätösinformaatioon perustuvana 

analysointina. Taloudellinen suorituskyky voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen, jotka ovat 

kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Niiden lisäksi myös osakkeenomistajia ja 

omistajia huomioivia tunnuslukuja käytetään suorituskykyä analysoitaessa. Lisäksi 

olennainen osa ulkoista suorituskykyä on kilpailukyky, johon vaikuttuvat 

toimintaedellytykset, yrityksen ominaisuudet sekä sen tarjoama. Kilpailukyvyn mittareita, 

esimerkiksi liikevaihtoa tai liiketulosta, voidaan tulkita sekä absoluuttisilla arvoilla että 

niiden muutoksilla. (Rantanen & Holtari 1999, s. 13) Rahallisten mittareiden on sanottu 

sisältävän ongelman liittyen niiden tuottamaan informaation oikea-aikaisuuteen: informaatio 

kuvailee johdon toimien lopputulosta, mikä tulee vähintään yhden raportointijakson jälkeen 

siitä, kun toimet ovat tapahtuneet (Pekuri et al. 2011, 50). 
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Tässä työssä tarkastelu tapahtuu yritys- ja projektitasolta. Eli tarkastelu kohdistuu yrityksen 

sisäisen suorituskyvyn kehittämiseen, sillä käytetty informaatio tuotetaan yrityksen omasta 

toimesta eikä sitä ole ulkoisten sidosryhmien saatavilla. Lisäksi analysointia toteutetaan 

yrityksen määräseurannan kautta. Tällä pyritään varsinkin yrityksen omien osien 

tuottavuuden parannuksiin. Toisaalta määräseurannan voidaan tulkita toimivan mittarina 

suorituskyvylle, jolla valvotaan seurattavien tehtävien kehitystä ja muutosta. Tätä kautta 

työllä pyritään parantamaan sisäistä suorituskykyä suorituskyvyn analysointijärjestelmän 

kehittämisellä, joka kohdistuu mittareiden parannuksiin kytkeytyen tuloksellisuuden, 

tehokkuuden, laadun ja tuottavuuden osa-alueisiin. Suorituskykyä pyritään siis parantamaan 

mittaamis- ja seurantaprosessien kautta, minkä lisäksi seurattavien tehtävien suorituskyky 

voi parantua epäsuorasti seurantaprosessin kehittymisen myötä.  
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3 MÄÄRÄSEURANTA INFRA-ALALLA 

 

3.1 Määräseuranta ja projektin johtaminen 

 

Määräseurannassa tutkitaan suoritteiden määriä suhteessa kuluneeseen aikaan sekä 

oletettuihin teoreettisiin kokonaismääriin. Suoritteet ovat pääsääntöisesti jonkun tehtävän 

lopputuotteita, joten aikaan suhteutettuna määräseuranta kuvaa tehtävän valmistumisen 

kehittymistä. Toisaalta seurantaan voidaan yhdistää myös resurssien käyttöä, mitä kautta 

voidaan selvittää niiden kapasiteettejä. Tehtävien ja toimintojen määräseurannan voidaan 

siis sanoa olevan eräänlainen suorituskyvyn mittari.  

 

Yksi suorituskyvyn mittaamisen päätarkoituksista sanotaankin olevan luotettavan 

informaation tuottaminen päätöksentekoon (Ukko et al. 2007, s. 39). Kun määräseurantaa 

tehdään, saadaan kattavaa tietoa tehtävän valmistumisesta ja siihen käytetyistä resursseista. 

Mittareiden tietoa voidaankin käyttää suorituskyvyn johtamisen apuna, päätöksenteon 

tukena. Lisäksi kattavampi määrä yksityiskohtaisempaa ja hyväksikäytettävämpää tietoa 

tarjoaa vankan pohjan johdon ja työntekijöiden väliseen kommunikaatioon (Ukko et al. 

2007, s. 48-49).  

 

Rakennusalan heikon tuottavuuden yhdeksi syyksi on esitetty puutteellista johtamista 

projektin toteutuksen aikana (Barbosa et al. 2017, s. 54). Toisaalta on sanottu, että 

tuottavuuden mittaamisella halutaan saada informaatiota tutkittavasta yksiköstä ja 

tärkeimpänä syynä mittaamiselle on pyrkimys tuottavuuden parannukseen (Rantanen & 

Holtari 1999, s. 27). Määräseurannalla saadaan siis informaatiota tutkittavasta kohteesta, 

jonka osa-alueisiin projektin johtamisella pyritään vaikuttamaan tavalla, joka johtaisi 

tuottavuuden kasvamiseen. Kun tutkimus kohdistuu määräseurannan kehittämiseen, samalla 

myös määräseurannalla tutkittavien kohteiden tuottavuus voi epäsuorasti kohentua. 

 

Projektin menestyksellinen johtaminen koostukin monen eri osa-alueen taidokkaasta 

hallinnasta. Projektien tavoitteista sekä onnistuneesta johtamisesta on olemassa vaihtelevia 
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määrityksiä, ja usein ne riippuvat tarkasteltavasta näkökulmasta. Rakentajayrityksen 

perspektiivistä Olawale ja Sun (2010, s. 509) ovat todenneet rakennusalan projektin 

johtamisen tavoitteen olevan saada projekti valmistumaan aikataulussa, arvioidussa 

budjetissa sekä saavuttaa muut asetetut tavoitteet. Niin ikään Navonin (2005, s. 467) mukaan 

projekti on toteutettu onnistuneesti, kun se suoritetaan matalilla kustannuksilla niin nopeasti 

kuin mahdollista, parhaimmalla mahdollisella laadulla sekä ilman onnettomuuksia.  

 

Rakennusprojektit yleensä sisältävät useita työvaiheita, jotka liittyvät toisiinsa esimerkiksi 

samanlaisten materiaalien, työvälineiden, työntekijöiden tai työmaan ominaispiirteiden 

kautta. Jos esimerkiksi yksi työvaihe venyy aikataulullisesti, vaikuttaa se samalla muiden 

työvaiheiden onnistumiseen, jos johtamisessa ei tapahdu muutoksia. (Hendrickson & Au 

2008) Tällöin on välttämätöntä tietää projektin tila minä ajanhetkenä tahansa, jotta tilannetta 

voidaan analysoida ja vaadittavia muutoksia voidaan laittaa alulle (Construction Industry 

Institute 1987, s. 26). 

 

Jotta rakentamishankkeissa päästään asianmukaiseen lopputulokseen, projektin johtaminen 

vaatii Olawalen ja Sunin (2010, s. 509) mukaan jatkuvan edistymisen seurannan, 

suunnitelmien arvioinnin ja tarvittavien korvaavien toimenpiteiden hyväksikäyttöä. Myös 

Kiziltas ja Akinci (2005, s. 1) ovat samaa mieltä projektin seuraamisen tarpeesta, sillä 

kriittinen aikatauluhallinta mahdollistuu ennakoinnin ja ennustamisen kautta. Edistymisen 

vauhdin onkin sanottu olevan kriittinen mittari, sillä se ilmaisee projektin suorituskykyä ja 

edistymisen tilaa sekä auttaa oikea-aikaisten ja täsmällisien päätöksien teossa tuottamalla 

perusinformaatiota, jota voidaan hyödyntää projektin suunnittelun ja johtamisen lisäksi 

kustannuslaskennassa (Chin et al. 2004, s. 547). 

 

Etenemisen seuranta on kriittistä projektien onnistumisen takaamiseksi. Etenemisen 

seuraaminen riippuu projektin, organisaation ja sijainnin erityispiirteistä, ja seuraamista 

voidaan näin ollen toteuttaa useilla tavoilla. Jotta seuraamisesta olisi hyötyä, data täytyy 

analysoida ja säilyttää täsmällisellä tarkkuudella, oli edistymisen seurantametodi mikä 

hyvänsä. Lisäksi siinä käytetyn näkökulman täytyy olla selvillä, sillä esimerkiksi 

projektihenkilöstön ja rahaliikenteen perspektiivit vaihtelevat toisistaan. Kuitenkin 
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edistymisen seuranta yleensä koetaan ja ymmärretään valmistettujen töiden ja niitä 

vastaavien kustannuksien muodossa. (Jung & Kang 2007, s. 10-12) Käytännön 

määräseuranta itsessään liittyy ensiksi mainittuun, valmistettujen töiden ja suoritteiden 

seurantaan sekä niiden vertaamiseen oletettuihin, teoreettisiin kokonaismääriin. Kuitenkin, 

koska kustannukset ovat tärkeä osa projektin johtamista ja liittyvät tiukasti määräseurantaan, 

niitäkin sivutaan työssä. 

 

Kuten johdannossa todettiin, määräseuranta on tehtävien seurantaa eri suureiden avulla 

yhdistettynä projektin aikaan, jolloin projektin eteneminen saadaan selvitettyä. Tehtävät 

sisältävät jonkin mitattavissa olevan asian tai esineen, jonka sen hetkinen toteutunut määrä 

kartoitetaan. Project Management Instituten (2011, s. 43) mukaan tehtäväluokkia on 

olemassa kolmenlaisia, jotka vapaasti suomennettuina ovat jaksoittainen työmäärä (discrete 

effort), suhteutettu työmäärä (apportioned work) sekä tason mukainen työmäärä (level of 

effort).  

 

Jaksoittaiset työmäärät ovat toimintoja, joita voidaan suunnitella ja mitata. Sen lisäksi niillä 

on täsmällinen työtulos. Jaksoittaisilla työmäärillä on suora yhteys tiettyyn lopputuotteeseen 

tai palveluun erottuvien ja mitattavien asioiden ja työtuloksien kautta, jotka ovat suoraan 

seurausta diskreetistä työstä. Nämä tehtävät siis mahdollistavat tarkan suoritettujen töiden 

mittaamisen. (Project Management Institute 2004, s. 352, 363; Project Management Institute 

2011, s. 36-37, 40-41; AACE International 2018) 

 

Suhteutetuilla työmäärillä on suora, tukea antava suhde jaksottaisiin työmääriin, jota voidaan 

mitata määritetyllä osuudella kantatehtävästä eli jaksoittaisesta työmäärästä. Suhteutettuja 

työmääriä ei kuitenkaan voi suoraan eritellä jaksoittaisiksi työmääriksi, mutta tehtävät 

voidaan mitata prosenttiosuudella kantatehtävästä. Prosenttiosuus saadaan selville tiedon ja 

kokemuksen kautta, kun näiden tehtävien yhteys on varmasti selvillä. Oletuksena tässä on, 

että kantatehtävän tehokkuudella on sama tehokkuus kuin vastaavan suhteutetun työmäärän 

tehtävällä. Suhteutetut työmäärät voivat olla töitä kuten laadun tarkistus sekä tarkastus- ja 

testaustoiminnot. (Project Management Institute 2004, s. 352, 363; Project Management 

Institute 2011, s. 36-37, 40-41; AACE International 2018) 
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Kolmas luokka, tason mukaiset työmäärät, sen sijaan eivät suoraan tuota mitään 

objektiivisesti mitattavaa lopputuotetta. Näitä tehtäviä voivat olla muun muassa projektin 

johtaminen, yhteydenpito asiakkaaseen tai projektin kustannuslaskenta. Tason mukaiset 

työmäärät kuitenkin kuluttavat resursseja ja yleensä ne ovat toisia tehtäviä tai projekteja 

tukevia tehtäviä, joita voidaan mitata tasaisella osuudella ajan suhteen niin kauan kuin 

tuettavaa tehtävää tai projektia suoritetaan. (Project Management Institute 2004, s. 352, 363; 

Project Management Institute 2011, s. 36-37, 40-41; AACE International 2018) 

 

3.2 Valmiusaste ja tuottavuus 

 

3.2.1 Valmiusaste 

 

Yksi etenemisen seurantaan käytetty työkalu on valmiusaste, joka on keskeneräisten tai 

valmiiden tehtävien prosenttimääräisenä ilmoitettu arvio valmistetun työn määrästä (Project 

Management Institute 2004, s. 153, 366). Riippuen tulkittavasta näkökulmasta, valmiusaste 

voidaan määritellä ja laskea usealla eri tavalla. Esimerkiksi Abaza et al. (2014, s. 66) ovat 

esittäneet, että menetelmiä on 11. Ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista esittää näitä 

kaikkia menetelmiä. Sen sijaan tutkimuksessa perehdytään ainoastaan määräseurantaan 

liittyvään menetelmään. Yleisimmin valmiusaste voi kuitenkin perustua tehtävien 

kustannuksiin, kestoihin, suoritteisiin, työvoimaan tai materiaaleihin. Tässä työssä tekniset 

suoritteet toimivat valmiusasteen laskujen perustana, mikä tarkoittaa määräseurannan 

tietojen hyödyntämistä valmiusasteen laskemisessa. Tällöin tietyn tehtävän tai projektin 

valmiusaste saadaan laskettua jakamalla suoritteiden sen hetkinen määrä tai arvo 

suunnitellulla kokonaismäärällä.  

 

Toisin kuin pelkkien suoritemäärien informaatio, prosenttimääräisellä valmiusasteella 

saadaan luotua selkeä yhteys kokonaismäärään, jolloin tehtävän sen hetkinen tilanne ja 

eteneminen nähdään suoraviivaisesti. Valmiusasteen pitäisikin olla referenssinä projektin 

omistajalle tai kiinnostuneille osapuolille rakentamisen vaiheesta ja projektin tilanteesta 
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annettuna ajankohtana (Abaza 2014, s. 71), jolloin myös tarvittavat toimet korjausliikkeisiin 

voidaan laittaa aluille valmiusasteen indikoidun tiedon pohjalta. 

 

Rakennusprojektit voivat koostua pienemmistä aliprojekteista, jotka taas muodostuvat 

useiden tehtävien kautta. Koska tehtäviä voidaan mitata eri suureiden avulla, projektien 

valmiusasteen laskeminen hankaloituu epäyhteneväisten mittauksien johdosta. Projektin, 

aliprojektin tai muiden valmiusasteiden koosteiden laskeminen vaatiikin projektin budjetin 

liittämistä laskuihin.  

𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑚𝑖𝑢𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒 =
𝛴(𝑇𝑒ℎ𝑡ä𝑣ä𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑚𝑖𝑢𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒 × 𝑇𝑒ℎ𝑡ä𝑣ä𝑛 𝑏𝑢𝑑𝑗𝑒𝑡𝑡𝑖)

𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛 𝑏𝑢𝑑𝑗𝑒𝑡𝑡𝑖
× 100 (1) 

 

Kaavassa 1 esitetään, kuinka budjetti-informaatiota hyödynnetään projektin valmiusasteen 

laskentaprosessissa. Tehtävän valmiusaste kerrotaan tehtävään varatulla budjetilla ja 

summataan jokaisen tehtävän tulo yhteen. Jakamalla saatu luku koko projektin budjetilla ja 

lopuksi kertomalla sadalla, saadaan projektin valmiusastetta ilmaiseva prosenttiluku. (Chin 

et al. 2004, s. 550) 

 

Samalla periaatteella voidaan arvioida koko projektia pienempien osuuksien 

valmiusastekoosteita valitsemalla laskuihin pelkästään halutut tehtävät. Esimerkiksi 

oletetaan projektin muodostuvan kolmesta tehtävästä, joista halutaan selvittää kahden 

tehtävän valmiusastekooste jättäen kolmas tehtävä laskujen ulkopuolelle. Kyseisten kahden 

tehtävän valmiusasteen ja budjetin tulojen summa jaetaan näiden kahden tehtävän budjetilla 

saaden projektin valmiusaste ilman kolmatta tehtävää. Tällä tavoin menettelemällä voidaan 

selvittää projektin eri osien, esimerkiksi suurten rakennushankkeiden, aliprojektien 

valmiusasteet. 

 

Käytännössä valmiusasteen koonneissa laskutoimitus painottaa tehtävien valmiusasteita 

niiden budjetin mukaan, jolloin projektin valmiusaste on riippuvainen budjetista ja sen 

laatimisesta. Valmiusastekoonti ei näin ollen ole aivan täsmällinen, mutta hyvin arvioitujen 

budjettien pohjalta saatu arvo projektin tilaksi on kyllin lähellä antaakseen riittävän kuvan. 
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Budjettia hyväksikäyttäen voidaan kuitenkin muuntaa eri suureiden informaatio 

yhdenmukaiseksi kokonaisuudeksi, jolloin tulokset ovat vertailtavissa keskenään. 

 

Kun valmiusaste lasketaan jakamalla sen hetkinen tehtävän määrä teoreettisella 

kokonaismäärällä, arviointiprosessista muodostuu merkittävä elementti projektinjohtamisen 

kannalta. Aluksi teoreettiset kokonaismäärät voidaan arvioida tarjouslaskentavaiheessa, 

mutta huomionarvoinen kohta liittyy yrityksen tapaan, kuinka toteutusvaiheessa otetaan 

huomioon teoreettiset kokonaismäärät, kun informaatiota on saatavilla enemmän tarkempiin 

arvioihin. Arviointiprosessissa olennaiset tapahtumat liittyvät määrien arvioinnin 

perusteluihin sekä ajoituksiin: 1) Millä perusteella juuri kyseinen arvo valitaan uudeksi 

kokonaismääräksi, esimerkiksi, tapahtuuko se tarkoilla mittauksilla vai perustuuko arvo 

työmaalla työmaainsinöörin subjektiiviseen arvioon? 2) Missä vaiheessa kokonaismäärät 

päivitetään uuteen arvioon ja kuinka useasti ennustetta päivitetään? Haastattelussa pyritään 

selvittämään määräseurannan vaatimaa arviointiprosessia ja sen vaikutusta 

projektinjohtamiseen. 

 

3.2.2 Tuottavuus 

 

Projektin tilasta voidaan saada kattavampi kuva, kun määräseurannan ja valmiusasteiden 

joukkoon yhdistetään tuottavuuden laskeminen. Tehtävien tuottavuutta tavallisesti mitataan 

ja analysoidaan valmistettujen hyödykkeiden ja panosten suhteella (Pekuri et al. 2011, s. 41), 

jolloin tuottavuuden tunnusluvut tulevatkin määräseurannan luvuista. Projektin tai tehtävän 

tilaa voidaan mallintaa graafisesti eri tavoin, kun valmiusasteen, määräseurannan ja 

tuottavuuden tietoja kootaan yhteen. Käytetty kuvaaja riippuu yrityksen etenemisen 

seurannan lähtökohdista sekä tavoitellun informaation luomisessa, minkä lisäksi mittariston 

pitää tuottaa relevanttia, lokaalia ja graafista informaatiota (Robson 2005, s. 145). Loppujen 

lopuksi yrityksen sisäisinä tunnuslukuina käytettävät mittarit kuitenkin riippuvat yrityksen 

tarpeista ja vaatimuksista. 
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Tuottavuusraportit sisältävätkin hyödynnettävää tietoa, mutta ne toimivat parhaiten 

yhteistoiminnassa muiden raporttien kanssa. Esimerkiksi tuottavuusraportista nähdään, että 

tehtävällä voi olla tuottavuusongelma, mutta tapahtuman taustoja tai muita syitä tälle 

tapahtumalle ei kuitenkaan nähdä. Nämä syyt pyritään selvittämään muista raporteista ja 

projektihenkilöstön tiedoista, joten muiden raporttien on oltava saatavilla ongelman 

selvittämiseksi ja korjaustoimenpiteiden aloittamiseksi. (Construction Industry Institute 

1987, s. 31) 

 

Eri tekijöiden vaikutuksia työvaiheiden tuottavuuksiin on tutkittu (Woldesenbet et al. 2012), 

jolloin huomattiin, että muun muassa sää, vuodenaika, projektin sijainti ja liikenne sekä 

projektin ominaispiirteet vaikuttavat infraprojektin tuottavuuksiin. Tuottavuuden vaihtelun 

vaikutukset on otettava huomion hyödynnettäessä tuottavuustietoja sekä toteutus- että 

suunnitteluvaiheissa.  

 

3.2.3 Tehtäväluokkien vaikutus valmiusasteeseen 

 

Valmiusasteen ja määräseurannan hyödyntäminen tuottavuuden laskemisessa, sekä itse 

määräseuranta sisältävät kuitenkin kriittisen piirteen liittyen seurattavien tehtävien luokkiin. 

Huomio kiinnittyy eritoten tason mukaisiin työmääriin, joissa ei esiinny mitattavia 

työtuloksia. Kyseiset tehtävät ovat luonteeltaan tukevia ja niitä voidaan suorittaa pienissä 

osissa koko tuettavan tehtävän tai projektin ajan. Koska tehtäviä suoritetaan osissa, niiden 

suunnittelu ja hallinta voi olla hankalaa, sillä määrittely suoritteiden avulla ei onnistu, eli on 

vaikeaa suunnitella kokonaismääriä projektin alussa.  

 

Tason mukaiset työmäärät sisältävät epäsuoraa työtä, jota ei voida aina mitata työtuloksilla. 

Tällöin tehtävät ovat ominaisuuksiltaan enemmän aikaherkkiä kuin tehokkuusherkkiä. 

Tämän vuoksi tason mukaisten työmäärien etenemistä voidaan mitata ajan suhteen: 

eteneminen ilmaistaan kuluneen ajan prosenttiosuudella tehtävän kokonaisajasta. 

Esimerkkinä tason mukainen työmäärä, joka alkaa projektin aloituksesta ja kestää projektin 

loppuun asti. Puolessa välissä projektia tehtävän valmiusasteeksi tulee 50 %. Ajan kulkua 
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mitattaessa on kuitenkin haasteensa, sillä se ei mittaa todellista tuottavuutta, kun työtulokset 

eivät ole laskuissa mukana. Tällä tavoin ajan ollessa suurena, valmiusasteen ja tuottavuuden 

mittarit projektitasolla voivat saada vääristyneen kuvan todellisista valmiusasteista ja 

tuottavuuksista aiheuttaen soveltumattomien toimenpiteiden käynnistämisen, jos mittarit 

indikoivat epäsuotuisaa projektin tilaa todellisen tilan sijaan. Toisaalta toimenpiteitä voi 

jäädä huomioimatta, jos mittarit näyttävät projektin tilaksi positiivista todellisen tilanteen 

ollessa haitallinen. (Fleming & Koppelman 2010, s. 94-96; Project Management Institute 

2011, s. 40-41; AACE International 2018) 

 

Tason mukaisten työmäärien luotettavampaan hyödyntämiseen etenemisen seurannassa on 

esitetty kaksi tapaa, jotka ovat kvantifiointi eli määrällisesti ilmoittaminen sekä eristäminen. 

Kvantifioinnin ideana on havainnollistaa tason mukaisten työmäärien vaikutus projektiin ja 

ymmärtää työmäärien osuus koko projektista. Tämä saadaan laskettua jakamalla tason 

mukaisten työmäärien suunniteltu arvo koko projektin arvolla, jolloin saadaan työmäärien 

prosenttiosuus selville. Kyseisten tehtävien hyväksyttäväksi laajuudeksi koko projektin 

koosta on esitetty 5–10 prosentin tasoa, mutta yleisesti voidaan sanoa, että mitä pienempi 

tehtävien osuus on, sitä luotettavammin tuottavuutta voidaan mitata kokonaisuudessaan 

projektilla vähäisillä vääristymillä. Toisaalta yksi vaihtoehto mittaukseen on valmiusasteen 

subjektiivinen arvio, jonka sanotaan olevan kelvollisempi mittari kuin ajan edistymisen 

mittaaminen. Tällä tavoin pystytään tekemään jonkinlaisia arvioita tuottavuudesta, koska 

pelkkä ajan kuluminen ei indikoi mitään työnteon tehokkuudesta. (Fleming & Koppelman 

2010, s. 94-96, 143) 

 

Kvantifioinnin jälkeen tehtäviä voidaan eristää, joka tarkoittaa tason mukaisten työmäärien 

jättämistä määrällisesti mitattavien tehtävien ulkopuolelle. Tällöin projektitason tuottavuutta 

laskiessa ajan kulumisen mittauksesta aiheutuvat poikkeamat eivät vääristä suoritteista 

mitattujen tehtävien tuloksia. Tason mukaiset työmäärät voidaan eristää omaksi 

kokonaisuudeksi, esimerkiksi ”Projektin johtaminen ja muut tason mukaiset työmäärät” 

muiden jaksottaisten työmäärien rinnalle, joilla on mitattavia suoritteita. Tällöin vääristymiä 

ei synny projektin tuottavuuslaskuihin, ja tason mukaisia työmääriä voidaan vielä seurata 

muilla tiedoilla, kuten syntyneillä kustannuksilla. Lopuksi hyvää johtamista on havaita tason 
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mukaisen työmäärien osuus kokonaisuudesta sekä miten tehtävät vaikuttavat projektin 

tunnuslukuihin ja niiden tulkintaan. (Fleming & Koppelman 2010, s. 94-96, 143) 

 

3.3 Määräseurannan informaatioprosessi 

 

Projektilaskennan tietoa yleisesti käytetään kolmeen erilaiseen tarkoitukseen. Ensimmäinen 

on sisäinen raportointi projektin johdolle päivittäisten toimintojen suunnitteluun, 

seuraamiseen ja johtamiseen. Toisena tarkoituksena on myös sisäinen raportointi, mutta 

yrityksen johdolle strategisen suunnittelun avuksi. Kolmantena tarkoituksena pidetään 

ulkoista raportointia, jossa informaatiota annetaan muun muassa rakennuttajalle, 

viranomaisille ja muille ulkopuolisille tahoille. (Hendrickson & Au 2008) Tässä työssä 

huomio kiinnittyy eritoten sisäiseen raportointiin sekä projektitasolla että projektilta 

eteenpäin. Kuitenkin myös ulkoista raportointia sivutaan.  

 

Kommunikointi on tärkeä osa rakentamisprosessia, jossa jaetaan informaatiota projektin 

tilasta sen sidosryhmien kesken. Lee ja Kim (2018, s. 538) ovat kertoneet tehokkaan 

kommunikoinnin koostuvan määritellyistä säännöistä sekä informaatiosisällöstä. Heidän 

mukaansa näissä säännöissä pitää olla määriteltyinä kommunikaatioprosessiin osallistuvat 

henkilöt tietoa jakavien ja vastaanottavien henkilöiden ohella. Lisäksi he kertoivat, että 

projektin johtamisessa tarvittava informaatiosisältö, -tiheys ja -menetelmä täytyvät olla 

selvillä kommunikaatioprosessiin osallistuvilla.  

 

Projektin tilan raportoinnin voi sanoa olevan kommunikointia projektin sidosryhmien 

kesken, erityisesti johdolle. Lee ja Kim (2018, s. 536) ovat kuvailleet informaation 

kompleksisuuden tarpeesta johdon kanssa kommunikoitaessa, jota havainnollistetaan 

kuvassa 2.  
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Kuva 2. Tiedonjaon tapahtuminen rakennusalan yrityksessä (Lee & Kim 2018, s. 536). 

 

Heidän mukaansa tiedon monimuotoisuuden täytyy olla selvillä jokaisella yrityksen tasolla, 

kuitenkin niin, ettei yrityksen ylimmän johdon tarvitse tietää projektin kaikkia 

yksityiskohtia. Myös projektin ylimmän johdon tiedoiksi riittää projektin onnistumisen 

kannalta tärkeimmät tiedot kuten aikataulussa ja budjetissa pysyminen, mitä on valmistettu, 

sekä millä asioilla on vaikutuksia suoritteisiin. Näiden tietojen avulla projektin tila saadaan 

selville. Tätä havainnoidaankin kuvassa alaspäin osoittavalla nuolella, joka ilmaisee 

informaation kompleksisuuden kasvavan alemmille tasoille, rakennusprojekteille, asti 

mentäessä. Lisäksi informaation jaon tulisi tapahtua hierarkkisesti komentoketjua pitkin 

niin, että työnjohdon täytyy kommunikoida projektijohdon kanssa. Projektijohdon 

puolestaan pitää olla yhteydessä niin työnjohtoon kuin yrityksen johtoonkin. Komentoketjua 

havainnollistetaan kuvassa keskellä olevilla laatikoilla sekä niiden välisillä nuolilla, minkä 

lisäksi vastavuoroista kommunikointia esittää hahmo kuvan oikeassa reunassa. 

Vastavuoroisella kommunikoinnilla tarkoitetaan sitä, ettei informaation siirto tapahdu 

pelkästään yhteen suuntaan, vaan se on molemminpuolista mahdollistaen informaation 

jakamisen myös ylemmiltä tasoilta alaspäin. (Lee & Kim 2018, s. 536-537) 

 

Informaation jaossa lähettäjä on vastuussa tiedon paikkansapitävyydestä. Informaation on 

oltava tarpeeksi selkeää ja ehyttä, jotta vastaanottaja saa tiedon oikein ja ymmärtää tiedon 

asiankuuluvalla tavalla. Samalla vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että hän on saanut 

tiedon kokonaisuudessaan sekä ymmärtänyt sen oikein. Projekteilla informaatiota voidaan 
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kerätä vaihtelevista paikoista, joihin kuuluvat muun muassa manuaaliset arkistot, 

elektroniset tietokannat, projektijohtamisen ohjelmistot ja järjestelmät, jotka mahdollistavat 

teknisen dokumentoinnin, kuten tekniset piirustukset sekä suunnittelun yksityiskohdat. 

Informaatiota jaetaan sidosryhmille projektin elinkaaren aikana usealla eri menetelmällä. 

Projektikokoukset, tulosteiden jako ja elektronisen tietokannan jako ovat suoran tiedon 

jakamisen menetelmiä. Lisäksi sähköisen kommunikoinnin työkaluja, kuten puheluita, 

sähköposteja ja videokonferensseja käytetään viestintäkanavissa hyödyksi. Myös muiden 

elektronisten työkalujen käyttöä voidaan hyödyntää informaation jaossa, kuten internet-

pohjaiset käyttöliittymät aikataulutuksessa, projektijohtamisen ohjelmistot sekä portaalit ja 

muut yhteistyösovellukset. (Project Management Institute 2004, s. 229)  

 

Määräseurantaraportointia ei tehdä pelkästään raportoinnin takia, vaan niitä pyritään 

hyödyntämään organisaatiossa niin suurilta osin kuin mahdollista, joten raporttien on oltava 

luotettavuudeltaan paikkansapitäviä. Sears et al. (2015, s. 251-253) mukaan projektit 

käyttävät hyödyksi määräseurantaraportteja niin aikaseurannan kuin kustannusseurannan 

apuna. Toisaalta he toteavat raporttien hyödyntämisen sisältävän epävarmuuksia: jos 

projektien ilmoittamat määrät ovat epätarkkoja, myöhemmät toimet perustuvat 

kuvitteelliseen tilanteeseen. Toisin sanoen tietojen hyödyntämisen laatu on enimmillään yhtä 

tasokasta kuin raportin laatu, mihin liittyen Kiziltas ja Akinci (2005, s. 2) kertovat 

tarkkuuden olevan riippuvainen tietoa keräävän ja raportoivan henkilön arviointikyvystä 

sekä kirjoitustaidoista. Määräseurannan luotettavuutta tutkiessa selvisi, että raportit 

saattavatkin sisältää puuttuvaa tai virheellistä tietoa (Kiziltas & Akinci 2005, s. 10), ja 

toisaalta, projektihenkilöstö voi raportoida toteutuneet määrät tarkoituksenmukaisesti 

valheellisesti ylä- tai alakanttiin. Raportoitaessa todellista toteumaa suurempia määriä, ei 

jaeta epäsuosiollista informaatiota siitä, ettei päästy asetettuun tavoitteeseen. (Sears et al. 

2015, s. 251-253) Toinen mahdollisuus on raportoida toteutuneita määriä alhaisemmat 

lukemat, jolloin määriä jätetään reserviin pahan päivän varalle. (Sears et al. 2015, s. 251-

253). 

 

Sears et al. (2015, s. 251-253) mukaan määräseuranta vaatii visuaalista seurantaa kentällä. 

Esimerkiksi fyysisten rakenneyksiköiden laskentaa henkilöiltä, joilla on kokemusta kyseisen 

vaiheen työstä. Visuaalisen seurannan lisäksi he mainitsevat seurantaa tapahtuvan myös 



34 

dokumentaation kautta: tunti-ilmoitukset, alihankkijoiden ja materiaalintoimittajien 

lähetteet toimivat perustana edistymisen seuraamiselle. Seurattavat tehtävät johdetaan 

yleensä piirustusdokumenteista, joihin Sears et al. (2015, s. 289-290) kertovat sisältyvän 

huomionarvoisen asian koskien arvioituja määriä: ennen projektin aloitusta tuotetuissa 

piirustuksissa, arvioidut määrät saattavat erota todellisista määristä kentällä. Tämän takia 

varsinkin yksikköhintaisissa hankkeissa määräseurannan täytyy pohjautua kentältä saatuun 

tietoon eikä pelkästään piirustuksiin, jotta todelliset määrät dokumentoidaan oikein. (Sears 

et al. 2015, s. 289-290).  

 

Turkan et al. (2012, s. 415) kertovatkin etenemisen seurannan riippuvan työnjohtajien 

manuaalisesta datan keruusta päivittäisiin tai viikoittaisiin raportteihin. Heidän mukaansa 

työmaainsinöörit analysoivat näitä dokumentteja muiden tietojen ja suunnitelmien kanssa 

saadakseen selville valmistetut määrät kyseiseltä ajanjaksolta, sekä siihen mennessä 

rakennetut kumulatiiviset määrät, joita aikatauluja hyödyntämällä vertaillaan tavoitteisiin, 

eli paljonko olisi pitänyt rakentaa kyseisellä ajanjaksolla (Turkan et al. 2012, s. 415-416).  

 

3.4 Jatkuva määräseuranta 

 

Määräseurantaraportoinnin aika-aspekti sisältää monia huomioon otettavia asioita. Sears et 

al. (2015, s. 251-253) toteavat projektien raportointitiheyden olevan vaikeaa yleistää, koska 

vaadittava tarkkuus riippuu projektien ominaisuuksista ja erikoispiirteistä. Heidän 

mielestään on kuitenkin järkevää pyrkiä standardisoimaan tai yhtenäistämään niiden tiheyttä 

ja sisältöä. He kertovatkin raportointitiheyden olevan sopivaa silloin, kun se on ”järkevää” 

ja toteuttamiskelpoista, eli siitä saatavien hyötyjen on oltava kustannuksia suurempia. 

Esimerkiksi heidän mukaansa nopeat ja kompleksiset hankkeet voivat vaatia päivittäistä 

raportointia, kun taas muutaman tehtävän sisältäville pitkille urakoille riittää 

raportointitiheydeksi kuukausi. Toisaalta heidän mukaansa projektin tavoitteet saavutetaan 

sitä paremmin, mitä useammin raportointia tapahtuu. Sears et al. (2015, s. 253) kuitenkin 

huomauttavat tehtävien eriarvoisuudesta. Vaikka virallinen raportointi tapahtuisi kuukauden 

välein, on heidän mukaansa kuitenkin järkevää seurata hankkeen kannalta kriittisiä tehtäviä 

vähemmän formaalilla tavalla, tiheämmällä frekvenssillä. 
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Rakennusalalla raportoinnissa harjoitetaan laajasti eräraportointia, jossa informaatiota 

kerätään projekteilla ennalta määrätyn keston ajan, minkä jälkeen kootut tiedot raportoidaan 

kerralla, niin sanotusti erässä. Esimerkiksi työmaalla usean tehtävän suoritemääriä seurataan 

kuukauden ajan ja kuun lopulla raportoidaan jokaisen tehtävän suoritemäärät kerralla. 

Tämän käytännön on kuitenkin esitetty aiheuttavan turhaa viivettä raportointiprosessiin ja 

tiedon hyödyntämiseen, mikä johtuu pitkän aikavälin suuren datamäärän keräämisestä sekä 

kommunikaatioketjussa tapahtuvassa viiveestä. Tiedon keruun ja sen hyödyntämisen välillä 

voi kestää jopa kaksi kuukautta, mikä aiheuttaa heikkoa hallittavuutta sekä epäedullisia 

seurauksia päätöksien pohjautuessa projektin menneeseen tilaan. Kun ratkaisuja tehdään 

vanhaan ja epäluotettavaan informaation perustuen, johtamisen luonne muuttuu 

reaktiiviseen suuntaan. (Abbaszadegan 2016, s. 72-74) 

 

Jotta raportoinnista saatavia hyötyjä ja epätarkkaa raportointia voidaan parantaa, 

rakennusalaa on esitetty siirtyväksi kohti valmistavan teollisuuden toimintatapoja. 

Valmistavassa teollisuudessa tuotantolinjan hallinta perustuu jatkuvaan ja reaaliaikaiseen 

seurantaan, jossa epäkohdat huomataan ja korjataan välittömästi ennen kuin ne kasvavat 

liian suuriksi. Liiketoimintaan liittyvien mittareiden seurannassa ja raportoinnissa sen sijaan 

käytetään päinvastaisesti eräkäytäntöä, jonka taajuus vaihtelee viikon ja kuukauden välillä 

riippuen mittarista. Rakennusalla voidaan saavuttaa globaalia kilpailuetua siirtymällä 

seuraamisessa ja johtamisessa esitettyyn valmistavan teollisuuden suuntaan. Operatiivisten 

prosessien ja edistymisen seuraaminen tapahtuisi reaaliajassa, kun taas projektin muut 

mittarit pidemmällä aikavälillä. Lisäksi projektin onnistumiselle kriittisten tehtävien 

seuranta pitäisi tapahtua jatkuvalla periaatteella. (Abbaszadegan 2016, s. 95-97) 

 

Rakennusalalla ja muilla projektipohjaisilla aloilla jatkuvan seurannan periaatteiden 

implementointi on kasvattanut yritysten tehokkuuksia. Samaan aikaan kustannuksia ja 

riskejä on saatu pienennettyä. Case-tutkimuksissa havaittiin muun muassa yhden 

rakennusalan yrityksen aloittaneen päivittäisen raportoinnin työtunneista ja valmistetuista 

määristä. Työnjohtaja koulutettiin päivittäiseen datan keräämiseen työmaalta, jonka jälkeen 

kootut tiedot analysoitiin ja raportoitiin puoliautomaattisesti yrityksen omilla ohjelmistoilla 

päivittäin. Tiheällä seuraamisella ja prosessien hallinnalla parannettiin projektin aikataulua, 
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kustannustehokkuutta ja tuottavuutta, joiden lisäksi saavutettiin myös tasainen työnkulku. 

(Abbaszadegan 2016, s. 104-106) 

 

Myös Loría-Arcilan ja Álvarez-Romeron (2005) datan keruuta koskevassa tutkimuksessa 

huomattiin reaaliaikaisen mittauksen tuovan yritykselle tehokkuusetuja, kun rakennusalan 

metodit ja työmaiden reaktiivinen luonne pidetään mielessä. Näissä esimerkeissä korostuu 

kerätyn tiedon saatavuus ja käytettävyys päätöksenteossa. Saatavuutta voidaan helpottaa 

kunnollisella dokumentinhallinnalla. Kun käytetyt menetelmät tallentamiseen ovat 

yrityksessä laajasti käytössä, myös tallennettujen tiedostojen saatavuus paranee ja tarvittavat 

tiedot ovat niitä hyödyntävien henkilöiden käytettävissä. 

 

Koska päivätasoinen seuranta kuluttaa myös resursseja, ei ole soveliasta tuhlata aikaa ja 

rahaa sellaisten tehtävien tarkkailuun, jotka eivät tuota lisäarvoa. Näin ollen projekteilla on 

suositeltavaa suunnata päivittäisen tarkastelun painopiste kriittisten tehtävien suuntaan, 

joilla on keskeinen vaikutus projektin lopputulokseen ja jättää vähemmän merkittävät 

tehtävät päivittäisen seurannan ulkopuolelle, harvemmalle tarkastelulle. Vaikka formaali 

raportointi tapahtuisikin vielä pitkällä aikavälillä, tehtävien seuranta toteutettaisiin 

tiheämmällä tasolla, jolloin työmaalla kyetään aikaisessa vaiheessa reagoimaan 

suorituskyvyn muutoksiin ja mittareiden esiin nostamiin epäkohtiin. Kyseisessä 

toimintatavassa korostuu projektijohdon kyky erottaa projektin ratkaisevat tehtävät, jotka 

voivat liittyä taloudellisen näkökulman lisäksi projektin toteuttamisen aspektiin. 

Haastatteluissa selvitetään kriittisten tehtävien vaatimuksia infra-alan projekteissa sekä 

käytettyjä menetelmiä kyseisten tehtävien määrittämiseen. Lisäksi tutkitaan, kuinka uusia 

toimintatapoja voidaan työmailla omaksua sekä mahdolliseen muutosvastarintaan varautua. 

 

3.5 Työmaapäiväkirjat ja niiden hyödyntäminen sisäisessä raportoinnissa 

 

Yksi tapa raportoida määräseurannan tietoa sidosryhmille, eritoten tilaajalle, on 

työmaapäiväkirjojen hyödyntäminen. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 

pykälän 75 mukaan urakoitsijan onkin pidettävä työmaalla päiväkirjaa, johon kirjataan ylös 



37 

työtä koskevat tiedot ja tapahtumat päivittäin, ellei toisin ole sovittu (Rakennustieto Oy 

1998, s. 15). Pykälässä mainitaan tiedon jakamisen tapahtuvan työmaan valvojalle 

päiväkirjalla, johon valvoja tekee kuittauksen osoittaakseen saaneensa tiedon. 

Työmaapäiväkirjan sisältöä tai muotoa ei laissa määrätä, mutta työmaapäiväkirjaan liittyvät 

vaatimukset esitetään yleensä urakkaohjelmassa (Rakennustieto Oy 2000, s. 17). 

 

Liitteessä 1 esitetään eräs työmaapäiväkirja, johon voidaan kirjata esimerkiksi päivän 

olosuhteet, projektin resurssit, töiden kulku, häiriöt ja muut huomautukset. Päiväkirjaa on 

voitu käyttää rakennustyön tarkastusasiakirjana tai sen osana (Ympäristöministeriö 2006, s. 

22), jonka ylläpito on määrätty maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 132/1999 150 f §). 

Päiväkirjan hyödyntämistä tarkastusasiakirjana oleva rakennusmääräys on sittemmin 

kumottu, eikä uudessa ympäristöministeriön ohjeessa (Ympäristöministeriö 2015) esitetä 

tarkennuksia päiväkirjan käyttöä tähän tarkoitukseen. Työmaapäiväkirjaa on kuitenkin 

suositeltavaa täyttää sellaisella tarkkuudella, että projektin ulkopuolinen henkilö saa 

selvyyden työmaan tilanteesta päiväkirjoja lukemalla. 

 

Päiväkirjoja on hyödynnetty suurimmalta osin vain ulkoiseen raportointiin, vaikka yrityksen 

sisäisessä raportoinnissa olisi parannettavaa tai hyödynnettäviä asioita päiväkirjojen osalta 

(Navon & Haskaya 2006, s. 1225). Päiväkirjojen sisältämän informaation ominaispiirteet 

liittyvät yleensä maksujen tai töiden tietoihin, joita käytetään maksujen perusteena 

urakoitsijoille, sekä tehtävien dokumentointiin korvausten ja erimielisyyksien varalle 

(Shrestha & Jeong 2017, s. 316). Päiväkirjojen datan onkin sanottu olevan rikasta, mutta 

alihyödynnettyä dataa (Shrestha & Jeong 2017, s. 320). Yksi tutkittu päiväkirjojen 

hyödyntämismenetelmä yrityksen sisäiseen käyttöön on töiden suorituskyvyn mittaaminen 

tuottavuuden kautta (Navon & Haskaya 2006; Shrestha 2016).  

 

Kuten aikaisemin jo esitettiin, suorituskykyä voidaan tarkastella tuottavuuden mittareiden 

kautta. Myös tuottavuutta voidaan mitata monella eri tapaa määräseurannan tietoa 

hyödyntäen, mutta lopulta käytetyt mittarit valikoidaan yrityksen vaatimusten mukaisesti. 

Päiväkirjojen ja muiden sidosryhmille raportoitavien dokumenttien hyödyntäminen 

sisäisessä seurannassa sisältää kosolti potentiaalia etenkin silloin, jos kyseiset 



38 

dokumentaatiot kytkeytyvät yrityksen informaatiojärjestelmiin. Päiväkirjojen liittäminen 

osaksi sisäistä raportointia toimii päivittäisen seurannan helpottavana tekijänä poistaen 

kaksinkertaisen työn tekemisen: ulkoisille sidosryhmille raportoimisen ja sisäisten tehtävien 

seurannan.  

 

Toisaalta päiväkirjojen hyödyntämisessä on myös huomioon otettavia asioita. Navon ja 

Haskaya (2006, s. 1225) mainitsevat päiväkirjojen laadun ja tarkkuuden riippuvan raportteja 

kirjoittavan henkilön kokemuksesta. Tällöin yrityksessä on hyvä sopia yhteiset toimintatavat 

päiväkirjojen täyttöön: mitä tietoja päiväkirjoihin laitetaan ja millä tarkkuudella. 

Tutkimuksen haastatteluissa selvitetään käytännön näkökulmasta tilaajalle menevien 

päiväkirjojen hyödyntämistä yrityksen sisäisesti. 

 

3.6 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö 

 

Infra-alalla on käytössä Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje 

nimikkeistöjärjestelmä, johon on luotu nimikkeistö helpottamaan yhteisten käsitteiden 

ottamista käyttöön yrityksissä. Nimikkeistö toimii standardina rakennushankkeiden 

osittelulle, ja se toimii tiedonjaon pohjana hankkeiden eri vaiheissa. Määrämittausohje on 

tarkoitettu projektin osapuolten väliseen tiedonvaihtoon projektin eri vaiheille aina 

suunnittelusta tuotantovaiheeseen. Tiivistetysti: ”Nimikkeistöjärjestelmän avulla kuvataan 

suunnitelma joko hanke- tai rakennusosina ja mallinnetaan osia koskevilla määrä- ja 

vaatimustiedoilla” (Rakennustieto Oy 2015, s. 6). Lisäksi rakennushankkeen osapuolten 

sopimusperusta voi muodostua kyseisen ohjeen pohjalle. (Rakennustieto Oy 2015, s. 5-15) 

 

Informaatiojaon toimiessa eri tasoilla myös nimikkeistö toimii eri tasoilla, eli sille on luotu 

hierarkkinen rakenne. Nimikkeistö sisältää jäsentelyn periaatteet, nimikkeiden sisällön sekä 

käytettävät koodit, joilla varmistutaan siitä, että osapuolet puhuvat samasta asiasta. Infra 

2015 määrämittausohjeen avulla muita päällekkäisiä järjestelmiä saadaan pois yrityksistä 

sekä alalle saadaan yhteinen käsitteistö, jolloin muun muassa vertailtavuus paranee. 

Järjestelmän tarkoituksiin kuuluu hankkeen jakaminen osiin eri tuoterakenteiksi, joilla on 
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eroavat hinnat tai laatuvaatimukset. Tämä periaate esitetään kuvassa 3. Lisäksi mittayksiköt 

ja mittaussäännöt on laadittu käytettäväksi eri suureilla eli nimikkeillä, mikä tehdään 

käyttämällä nelinumeroisia rakennusosia. Kuva 4 on esimerkki nimikkeiden tarkkuustasosta. 

Nimikejärjestelmä on rakennettu Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, InfraRYL -

teoksen (Rakennustieto Oy 2018) rinnalla, eli numerointi noudattaa nimikkeistöä. 

(Rakennustieto Oy 2015, s. 5-15) 

 

Kuva 3. Perusosittelun avulla tapahtuva hankkeen osittelu tuoterakenteita varten 

(Rakennustieto Oy 2015, s. 11). 

 

Kuva 4. Esimerkki nimikkeiden tarkkuustasosta (Rakennustieto Oy 2015, s. 14). 

 

Kuvassa 3 havainnollistetaan tuoterakenteen osittelua, jossa hankkeen jaottelussa 

tarvittaessa käytetään hankeosa- ja panosnimikkeistöjä. Kuvasta huomataan, kuinka 

projektissa sen jokainen eri osa jakautuu tarkempiin kokonaisuuksiin aina panoksiin asti. 

Tällöin projektia voidaan kuvata ja hallinnoida aina tarkasti määritetyillä ominaisuuksilla.  

Kuvasta 4 sen sijaan huomaa, miten tarkasti hankkeet voidaan jakaa aina nimikkeisiin 

1311.1111 Kalliokärki asti. Lisäksi kuvasta huomaa kuinka erittely tapahtuu, sillä kohdat 

1321.111 ja 131.112 ovat erikokoisia teräsbetonipaaluja, joille molemmille on luotu eri 
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nimikkeet kalliokärjelle. Tämä erittely voi johtua eri hinnoista tai laatuvaatimuksista. 

(Rakennustieto Oy 2015, s. 11,14) 

 

3.7 Määräseurannan hyödyntäminen 

 

Projektin johtamisen tarkoituksena on pikemminkin tunnistaa vaihteluja toteutuksen ja 

suunnitellun välillä mieluummin kuin kustannussäästöjen kohteena olevien kohteiden 

ehdottaminen (Hendrickson & Au 2008). Määräseurantaa voidaankin hyödyntää projektin 

johtamisessa hankkeen etenemisen seurantaan ja kyseisen tiedon vertaamisessa 

suunniteltuun ja sovittuun etenemään. Tällöin määräseurannan tuottamaa informaatiota 

voidaan käyttää projektin ohjaukseen sekä päätöksenteon tukena. Kuitenkin kerrotaan, että 

usein on liian myöhäistä korjausliikkeille, jos rakentamisen tuottavuudessa havaitaan suuria 

epäjohdonmukaisuuksia tai jos todellinen eteneminen laahaa pahasti suunnitellun etenemän 

perässä (Chiao Lin et al. 2012, s. 2247). Hyvässä johtamisessa projekteilla ei tutkitakaan 

ainoastaan jo tapahtuneita kustannuksia ja tuottoja, vaan keskitytään myös tuleviin 

kustannuksiin, tuottoihin ja teknisiin ongelmiin. 

 

Projektin johtamiseen liittyen projektien kustannussäästöjen etsimisen ajankohta kuuluu 

projektin suunnitteluvaiheeseen, sillä toteutusvaiheessa muutokset todennäköisesti 

aiheuttavat projektin viivästymistä ja hillitöntä kustannusten kasvua (Hendrickson & Au 

2008). Toteutuksen ja suunnitellun välillä kuitenkin tapahtuu eroavaisuuksia, jolloin 

projektin aikataulua ja kustannusarvioita on päivitettävä vastaamaan uutta tilannetta. Jos 

päivityksiä näihin tehdään vaillinaisesti tai satunnaisesti, tuloksena on tehoton projektin 

seuranta ja mahdollisuus kaaokseen työmaalla. Tähän voidaan varautua toistuvilla 

suunnitelmien ja arvioiden päivittämisellä. Näillä toimilla myös ehkäistään mahdollista 

ylioptimismia työmaan tilanteesta, jos siellä esiintyy ongelmia. Työvaiheiden kestojen ja 

kustannusten arvioimisessa pitää kyetä hyödyntämään aikaisempaa kokemusta kyseisestä 

vaiheesta, ja kyseisien päivityksien tekemisen vaatimuksena on, että johtajilla on pääsy 

alkuperäisiin arvioihin ja arviointien oletuksiin. (Hendrickson & Au 2008) 
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Projektin etenemisen ennustaminen ja seuraaminen ovatkin elintärkeitä osia projektin 

menestymisen kannalta: projektin nykytilan tuntemisella ja ennustamisella voidaan 

valmistautua tuleviin rahavirtoihin, tuottavuuksiin sekä pakollisiin tuleviin kustannuksiin ja 

töiden kestoihin (Chiao Lin et al. 2012, s. 2247). Koska rakennusprojektit ovat erilaisia ja 

ne sisältävät sekä epävarmuutta että tilanteen muutoksia, on perusteltua pyrkiä selvittämään 

tulevaa niin paljon kuin mahdollista. 

 

Tarkka edistymisen arviointi onkin oleellista rakentamisprojekteissa. Edistymisen 

arvioinnilla on vaikutus projektin sekä rakennusyrityksen rahavirtaan, jos urakkasopimus on 

yksikköhintainen. Kun yrityksen hallitsema projekti on valmistumassa, tehdään 

kuukausittain arvio suoritetuista määristä. Tämä arvio toimii laskutuksen perusteena 

tilaajalle. Koska arvioidut määrät toimivat laskutuksen perusteena, on tärkeää saada 

mahdollisimman totuudenmukainen arvio suoritetuista määristä, sillä liian alhaiset tai liian 

suuret arviot voivat vaikuttaa projektin rahoitukseen ja sitä kautta koko yrityksen 

rahoitukseen; liian pienten arvioitujen määrien takia projektia joudutaan rahoittamaan 

yrityksen toimesta, koska työhön käytettyä rahaa ei saada täysimittaisena takaisin. Toisaalta 

jos yrityksen arviot määristä ovat liioiteltuja, tilaaja saattaa hylätä laskun tai pyytää siihen 

tarkastusta, jolloin jälleen kerran projektia joudutaan rahoittamaan rakentajaorganisaation 

toimesta. (Sears et al. 2008, s. 67) 

 

Yksikköhintaisissa urakoissa myös laskutustiheys vaikuttaa projektin rahoitukseen. Kun 

lähetetyt laskut perustuvat valmistettuihin määriin, voi työvaiheen valmistamisen ja maksun 

saamisen välille kertyä suhteellisen pitkä viive. Viive datan keruusta siihen, että tieto on 

käytettävissä päätöksentekijällä, voi olla parikin kuukautta (Abbaszadegan 2016, s. 72-74). 

Projektia joudutaan rahoittamaan tältä ajalta yrityksen toimesta, ja yleensä kassavirta 

muuttuukin positiiviseksi vasta projektin loppupuolella (Sears et al. 2015, s. 326), mikä 

esitetään kuvassa 5 sekä yksittäisten että kumulatiivisten rahavirtojen avulla.  

 

Kuvan 5 b) -osassa esiintyvään kumulatiiviseen kassavirtaan voidaan vaikuttaa laskujen 

lähettämisellä. Kuvassa nettokassavirta muuttuu positiiviseksi seitsemännen kuukauden 

kohdalla. Jotta kassavirta ei veny liian pitkään negatiivisena ja se saadaan jo aikaisemmin 
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positiiviseksi, projektiin ei tarvitse sitouttaa kallista ulkopuolista rahaa. Jos määräseurantaa 

toteutetaan niin sanotulla jatkuvalla periaatteella eli määriä seurataan lähes reaaliajassa, 

yrityksellä on tarkka arvio valmistetuista määristä jokaisena hetkenä. Tämä mahdollistaa 

laskujen oikea-aikaisen lähettämisen, minkä lisäksi myös laskujen summat reflektoivat 

todellisia valmistettuja määriä ja tehtyjä töitä. Laskujen oikea-aikaisella lähettämisellä 

voidaan vaikuttaa rakennuttajan maksuihin ja sitä kautta projektin rahoitukseen. 

 

Kuva 5. Projektin kassavirta (mukaillen Hendrickson & Au 2008) 

 

Kiziltas ja Akinci (2005) sekä Navon (2005) esittävät, ettei projektin johtamisessa 

hyödynnetty data, esimerkiksi määräseuranta, ole ainoastaan kyseisen projektin 
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johtamiseen, vaan sitä voidaan lisäksi soveltaa muihin tarkoituksiin. Näillä tiedoilla 

yrityksessä voidaan päivittää projektien historiatietokantaa, jota voidaan käyttää hyödyksi 

tulevien projektien suunnitteluissa, muun muassa kustannuksia, aikatauluja ja 

resurssisuunnittelua arvioitaessa (Kiziltas & Akinci 2005; Navon 2005). Kiziltas ja Akinci 

(2005, s. 6-8) kuitenkin ovat esittäneet tähän tietojen hyväksikäyttöön liittyvän nykyisellään 

ongelmia: datan analysointi on pulmallista, koska tietoja on monessa muodossa, useissa eri 

paikoissa, eli ne eivät ole yhtenäisiä. He kertovatkin olevan hankalaa etsiä tietoa useista eri 

lähteistä, jos joku projektin ulkopuolinen haluaa käsitellä kyseistä informaatiota. Sears et al. 

(2015, s. 251-253) mainitsevakin määräseurannan käyttökohteita, joissa projektien 

ulkopuoliset henkilöt saattavat hyödyntää tietoja. Myöhästyneiden projektien 

jälkiselvityksissä voidaan käyttää määräseurannan tietoja, minkä lisäksi 

määräseurantaraportit voivat toimia jopa vaateiden ja oikeuskäsittelyiden perustana. Lisäksi 

projektin ulkopuoliset henkilöt voivat hyödyntää projektin määräseurantaa uusia hankkeita 

laskettaessa tai suunnitellessa käyttäen historiallisia toteumatietoja. 

 

3.8 Projektijohtamisen informaatiojärjestelmät 

 

Projektijohtamisen informaatiojärjestelmä on järjestelmä, joka koostuu työkaluista ja 

tekniikoista, joita käytetään projektin johtamisprosessien työtulosten keräämiseen, 

integrointiin ja välittämiseen. Järjestelmä voi sisältää niin automaattisia kuin manuaalisiakin 

ohjelmistoja, joita käytetään tukemaan projektia sen kaikissa vaiheissa asetannasta 

lopetukseen. Toteutusvaiheessa projektin johto käyttää järjestelmiä helpottamaan 

suunniteltujen työvaiheiden toteutuksessa, seurannassa ja hallinnassa, sekä tarvittaessa 

ennustuksien laadinnassa. (Project Management Institute 2004, s. 93, 95, 368-369) 

 

Yrityksissä informaatiojärjestelmiä käytetään tietokannoista taulukkolaskentaohjelmiin, 

joissakin tapauksissa ihan yksittäisiäkin paperitulosteita. Yrityksissä jopa tiimien sisällä 

saattaa olla vaihtelevuutta käytettäessä eri työkaluja informaation jakamiseen omista 

tehtävistä. Ongelmia saattaa esiintyä muun muassa taulukkolaskentaohjelmien käytössä, kun 

useampi henkilö hyödyntää samaa taulukkoa ja kommunikaatio perustuu vanhaan tietoon. 

Lisäksi hajanainen ja sirpaleinen informaatio aiheuttaa tehokkuushäviöitä yrityksissä. 
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Informaatiojärjestelmien omaksumisella ja oikeanlaisella käytöllä voidaan kuitenkin 

saavuttaa seuraavanlaisia hyötyjä ja menestyksen mahdollistavia tekijöitä: 

- projekteja voidaan johtaa integroitujen ja yhtenäisten ohjelmien avulla, 

- tehtäviä voidaan luoda, päivittää ja seurata reaaliajassa, 

- osallistuvilla toimijoilla on suora ja reaaliaikainen pääsy kaikkiin dokumentteihin, 

jotka liittyvät projektiin, 

- dokumentteja päivitetään ja vain viimeisin versio on toimijoiden saatavilla, 

- työtekijät voivat raportoida edistymistä yhteisessä ympäristössä, 

- yksilöt voivat kommunikoida keskenään reaaliajassa sekä kaikki kommunikointi 

arkistoidaan ja on jäljitettävissä ohjelmilla. (Braglia & Frosolini 2014, s. 20)  

 

Projektijohtamisen informaatiojärjestelmien käytön on havaittu olevan kannattava käytäntö 

projektien johtamisessa. Hyötyjä on havaittu sekä johtamistehtävissä että projektin 

suorituskyvyssä. Johtamistehtävien tehokkuus ja suorituskyky on parantunut 

projektisuunnittelun, aikataulutuksen sekä seurannan ja hallinnan kautta. Projektin 

suorituskyky on kohentunut budjetinhallinnan sekä aikarajojen saavuttamisen lisäksi myös 

teknisten ominaisuuksien toteuttamisen myötä. (Raymond & Bergeron 2008, s. 219) 

 

Ilyas et al. (2013) ovat esittäneet tyypillisesti rakennusalalla käytössä olevia ohjelmia, jotka 

toimivat osana informaatiojärjestelmää. Heidän mainitsemiaan sovelluksia ovat muun 

muassa Oracle Primavera P6, Meridian Prolog Manager ja Autodesk Contructware, joilla 

pyritään automatisoimaan projektin johtamisen prosesseja. Lisäksi, Arnold ja Javernick-Will 

(2013, s. 510) ovat kertoneet, että informaatiojärjestelmänä voi toimia yrityksen 

toiminnanohjausjärjestelmä, mutta toisaalta, taulukkolaskentaohjelmien käyttö 

informaatiojärjestelmissä ei ole tavatonta (Ilyas et al. 2013; Braglia & Frosolini 2014, s. 20). 

 

Järjestelmien käytön laajuus riippuu yrityksen koosta ja projektihallinnan maturiteetista. 

Haastatteluiden ja muun aineiston avulla pyritään tutkimaan informaatiojärjestelmien 

käyttöä määräseurannan näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää, millaisia vaatimuksia 

ohjelmistolle asetetaan määräseurannan toteuttamiseen ja raportointiin sekä miten 

määräseurannan tietoja voidaan hyödyntää ohjelmistojen avulla.   



45 

4 LÄHDEMATERIAALIESITTELY 

 

4.1 Yrityskuvaus 

 

Tutkimuksessa käytetty lähdemateriaali perustuu yhteen suurelta infra-alan toimijalta 

kerättyyn dataan. Data sisältää sekä haastatteluja että dokumentaatiota 

määräseurantaraporteista ja toiminnanohjausjärjestelmästä. Lähdemateriaalin avulla 

pyritään selvittämään infra-alan käytännön määräseurantaprosessia sekä määräseurannan 

hyödyntämistä, minkä lisäksi näiden avulla tutkitaan määräseurannan yhtenäistämistä 

yrityksen sisällä suorituskyvyn parantamiseksi. Nämä selvitetään määräseurantaprosessiin 

osallistuvien yksilöiden kautta, joilla on kokemusta määräseurannan toteuttamisesta.  

 

Lähdeyritys on suomalainen suuri infra-alan yhtiö, jonka palvelutarjonta kattaa koko infran 

elinkaaren. Yrityksen nimeä ei luottamuksellisista syistä paljasteta, ja siksi yritys 

kuvataankin hyvin yleisellä tasolla. Liikevaihto muodostuu suurimmaksi osin 

projektipohjaisesta liiketoiminnasta, jossa projektit vaihtelevat pienistä kymmenien 

tuhansien projekteista miljoonien eurojen kompleksisiin suurhankkeisiin. Yrityksellä on 

vankka kokemus infra-alan rakentamisprojekteilta, mikä on osaltaan mahdollistanut 

määräseurannan asiantuntevuuden ja näin ollen kattavan ja luotettavan lähdemateriaalin 

keräämisen. Lisäksi etuna on suuren yrityksen kyky hyödyntää informaatiojärjestelmiä 

toiminnassaan. Eritoten toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntämisestä projektien 

johtamisessa saadaan kerättyä dataa tutkimukseen. Yrityksessä seurantaa onkin viime 

vuosina yhdistetty osaksi toiminnanohjausjärjestelmää mahdollistaen integroidun 

raportointijärjestelmän. 

 

4.2 Aineiston kerääminen 

 

Aineiston keruuseen on esitetty monia eri tapoja, joita ovat muun muassa haastattelu ja 

ryhmähaastattelu, havainnointi ja etnografia, eläytymismenetelmä, valmiit aineistot ja 

dokumentit, toimintatutkimus sekä selontekojen menetelmä ja muistelutyö. Jokaisella 
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menetelmällä on omia ominaispiirteitä sekä täsmällisempiä keinoja toteuttaa aineiston 

kerääminen, minkä lisäksi menetelmillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. (Eskola & 

Suoranta 1998) 

 

Menetelmien laajan kirjon vuoksi tutkimuksessa ei ole tarkoituksenmukaista avata jokaista 

menetelmää erikseen, vaan pikemminkin esitetään tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä ja 

perustellaan niiden käyttöä. Aineistoa kerätään tutkimuksessa kahdella eri tavalla: 

hyödyntäen tutkimushaastattelua sekä aikaisempaa dokumentaatiota. Seuraavaksi esitetään 

haastatellut henkilöt ja kerrotaan, miten haastattelut on toteutettu, minkä lisäksi tutustutaan 

aikaisempaan dokumentaatioon. 

 

Haastateltavat henkilöt 

Haastateltavat ammattilaiset ovat valikoitu kvalitatiivisen tutkimuksen periaatteita 

noudattaen näytteeksi. Näyte koostuu henkilöistä, joilla on kokemusta määräseurannan 

parissa työskentelystä. Näytteen avulla kerätty aineisto mahdollistaa laajan ymmärtämisen 

määräseurannasta, mikä on edellytyksenä analyysin tekemiselle. Tutkimuksessa 

haastatellaan kahta työmaainsinööriä, yhtä projektijohtajaa sekä yhtä työpäällikköä. 

Työmaainsinöörien työkokemus rakentamisen saralla on reilun viiden ja kymmenen vuoden 

välillä, kun taas projektijohtaja ja työpäällikkö ovat olleet alalla yli 20 vuotta. Reilun viiden 

vuoden kokemuksen omaavaa työmaainsinööriä kuvataan tutkimuksessa nimellä 

”Työmaainsinööri 1”, kun taas kymmenen vuotta tällä työnimikkeellä toiminutta 

haastateltavaa ”Työmaainsinööri 2”. Vastaavasti kaksi muuta haastateltavaa esiintyvät 

nimillä ”Projektijohtaja” sekä ”Työpäällikkö”.   

 

Henkilöt ovat työskennelleet rakennusalalla useita vuosia ja heidät valitaan eri projekteilta, 

minkä vuoksi tutkimuksen näkökulma ei rajoitu vain yhteen projektiin. Lähtökohtaisesti 

ammattilaiset valitaan joko suorasta tai epäsuorasta kiinnostuksesta tutkimusta kohtaan. 

Haastateltavia kiinnostaa itse tutkimus tai tutkimuksen kautta saavutetut hyödyt, jolloin 

motivaatio haastatteluun voidaan olettaa olevan tutkimuksen kannalla positiivinen. 
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Tutkimuksessa haastatellaan aluksi neljää määräseurannan parissa työskentelevää henkilöä. 

Haastatteluaineiston havaittiin olevan kattava neljän henkilön haastattelun jälkeen, jolloin 

voidaan todeta, ettei lisähaastatteluille ole tarvetta. Työmaainsinöörit sekä Projektijohtaja ja 

Työpäällikkö toimivat projekteilla eri tasoilla, jolloin aineistosta voidaan saada laaja kuva 

kokonaisuudesta määräseurannan saralla. Molemmilta tasoilta haastellaan kahta henkilöä, 

millä pyritään välttämään liian suuren painotuksen antamista vain yhden tason 

näkökulmalle. Lisäksi aineistosta saadaan kattavampi haastatellessa useampaa henkilöä 

samalta tasolta, jolloin heidän vahvuusalueet määräseurannassa voidaan yhdistellä luoden 

laaja-alainen kuva vaatimuksista sekä tavoitetilasta.  

 

Teemahaastattelu 

Tutkimushaastatteluja voidaan sanoa olevan kolmenlaisia: lomake-, teema- ja 

avoinhaastatteluja, jotka ovat järjestyksessä jäsentyneestä muodosta avoimempaan (Vilkka 

2015). Tutkimus toteutetaan yksilöiden teemahaastattelulla, jossa teemat ovat etukäteen 

määriteltyjä, mutta kysymyksillä ei ole tarkkaa järjestystä ja muotoa. Haastattelussa 

käydäänkin teemoja läpi. Haastateltava kertoo teemoista omat näkökulmansa, mutta 

teemojen laajuus ja järjestys voivat vaihdella. Koska haastattelussa pyritään haastateltavan 

antavan kuvauksensa liittyen kyseisiin teemoihin, haastattelijan oma näkemys ei ole 

rajoittavana tekijänä kysymysten muodossa. (Eskola & Suoranta 1998; Vilkka 2015) 

 

Jotta haastatteluun soveltuvat teemat löydetään, tutkimuksessa on hyödynnetty 

kirjallisuuskatsausta aiheeseen liittyen. Tutkimuksessa yhdytään Yin (2003, s. 9) ajatukseen, 

ettei kirjallisuuskatsauksen tarkoitus ole luoda tai päättää vastauksia vaan pikemminkin 

kehittää tarkempia ja oivaltavia kysymyksiä aiheesta. Teemat perustuvatkin juuri 

tutkimuksen tavoitteista johdettuihin aiheisiin ja teemoihin, joita haastatteluissa käsitellään. 

Haastattelun tavoitteena on tutkia määräseurannan infra-alan erityisehtoja sekä muita 

ominaisuuksia, joita kirjallisuuskatsauksessa ei tullut selville. Erityisehtoja ja muita 

ominaisuuksia oletetaan tulevan esille haastateltavien kuvaillessa määräseurantaa sekä 

esitettäessä tarkentavia kysymyksiä heille. Lisäksi haastattelussa halutaan kartoittaa, kuinka 

määräseurantaa toteutetaan yrityksessä käytännössä. Teemahaastattelun etuna on, kun 
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haastateltava kuvailee ilmiöitä, haastattelija voi kysyä osuvia kysymyksiä. Näin voidaan 

saavuttaa kattava käsitys ilmiöstä (Hirsjärvi & Hurme 2001, s. 34-35). 

 

Teemat on rajattu tutkimuksen tavoitteen mukaisesti koskemaan määräseurannan ilmiötä 

infra-alan ympäristössä, projekti- ja yritystason konteksteissa, estäen aineiston kasvamista 

liian suureksi, ettei sitä kyetä käsittelemään. Käytännössä haastattelun teemat ovat 

määräseuranta yleisesti, seurattavat tehtävät eri projekteilla, määräseurannan 

hyödyntäminen sekä informaatioprosessi. Kun haastattelu perustuu teemojen läpikäymiseen, 

haastattelutilanteessa voidaan esittää tarkentavia kysymyksiä, jos vastausten tulkinnassa 

epäillään tapahtuvan väärinkäsityksiä.  

 

Koska vastausten suuntaa ei voida varmuudella tietää, haastattelun käyttö teemoihin 

pohjautuen on perusteltua. Varsinkin kun vastaukset perustuvat ammattilaisten näkemyksiin 

ja kokemuksiin. Valittujen teemojen läpikäymisen lisäksi haastattelutilanteeseen otetaan 

avustava kysymyslomake mukaan. Kysymyslomakkeeseen on kerätty täydentäviä 

kysymyksiä teoriaan ja valmiisiin dokumentteihin pohjautuen. Aluksi haastattelussa 

käydään peruskäsitteet läpi, millä varmistetaan haastattelutilanteeseen osallistuvien 

osapuolten kommunikointi samasta aiheesta oikeilla käsitteillä. 

 

Valmiiden aineistojen ja dokumenttien hyödyntäminen 

Valmis aineisto koostuu määräseurannan dokumenteista, jotka on poimittu kyseisestä infra-

alan yrityksestä. Valmiiden dokumenttien hyödyntäminen nähdään tutkimuksessa 

järkevänä, sillä asiakirjoista saadaan laadullista informaatiota liittyen määräseurantaan, eikä 

itse aineiston keräyksen tekeminen luo mittavaa lisäarvoa tutkimukselle. Kaikkea aineistoa 

ei ole viisasta kerätä itse, sillä valmiita dokumentteja hyödynnettäessä tutkimuksessa 

painostusta voidaan ohjata enemmän aineiston tulkintaan. Dokumentaation hyödyntämisen 

tarkoituksena on selvittää määräseurantaa käytännössä, ja aineiston avulla voidaan tutkia 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia projektien välillä. Lisäksi valmiilla aineistolla on 

tukemistarkoitus tutkimushaastatteluissa, joten aineistoa on tarkoitus silmäillä ennen 

haastatteluiden suorittamista. Tukemisella tarkoitetaan määräseuranta-aineiston 
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hyödyntämistä haastatteluteemojen luomisessa ja eri näkökulmien löytämisessä. Toisaalta 

aineistosta voidaan myös tehdä tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä haastateltaville ja 

herättää keskustelua tätä kautta. 

 

Myös organisaatioiden dokumentteja on saatavilla runsaasti, joten tutkimuksessa sovelletaan 

samaa kuin haastatteluissa: dokumenteista otetaan otoksen sijaan näyte. Näytteessä yhdytään 

Eskolan ja Suorannan (1998) kantaan, että tarkka ja tarkoituksenmukainen aineisto valitaan 

kriittisesti. He myös toteavat aineiston rajaukseen liittyen, että pieneen aineistoon pääsee 

helpommin sisään ja aineiston tunteminen on tarkempaa. Koska aineistoa käytetään 

tutkimushaastatteluiden tukemiseen, aineiston ei tarvitse olla kooltaan ylenpalttisen laaja. 

Aineistoa pyritäänkin rajaamaan niin, että sieltä saadaan poimittua olennaiset asiat 

käytännön määräseurannasta, joita voidaan laajasti hyödyntää tutkimushaastatteluiden 

teemojen ja kysymysten asettelussa. 

 

Tutkimuksen aineistona on kahdeksan Microsoft Excel -taulukkolaskentadokumenttia, jotka 

sisältävät yhden tai useamman tehtävän seurannan projektilta. Toisaalta useampi Excel-

dokumentti voi olla samalta projektilta. Näin ollen aineisto on suhteellisen hajaantunutta, 

minkä vuoksi lähempi tarkastelu aloitetaan pienemmästä dokumenttien joukosta. Kaikki 

kahdeksan Excel-dokumenttia silmäillään läpi, jonka jälkeen niistä valitaan kaksi 

mielenkiintoisinta asiakirjaa läheisempään tarkasteluun. Valitut asiakirjat esitetään liitteissä 

kaksi ja kolme. Pienemmällä dokumenttien joukolla aineisto ei ole liian hajaantunutta ja 

vaikeasti tulkittavissa, mutta voidaan kuitenkin saada selville projektien vaihtelevia piirteitä 

tehtävien seurannassa. Valitut kaksi dokumenttia havaittiin olevan riittävän kattavia, jolloin 

uusien dokumenttien ei nähdä tuovan lisäarvoa tutkimukselle. 

 

Excel-dokumenttien lisäksi muita valmiita aineistoja saadaan yrityksen 

toiminnanohjausjärjestelmästä. Järjestelmässä on saatu lukuoikeudet kahteen jo 

päättyneeseen projektiin. Projektien lukujen tutkimisen sijaan lukuoikeuksia hyödynnetään 

pääasiassa toiminnanohjausjärjestelmän toiminnallisuuksien ymmärtämiseen 

määräseurannassa. Toiminnallisuuksien selvittämiseen aineistoa ei tarvita huomattavia 
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määriä, vaan kahden esimerkkiprojektin lukujen avulla voidaan saada riittävä kuva 

järjestelmän ominaisuuksista.  

 

4.3 Tietojen käsittely 

 

Lähdemateriaalia kerätään kahden eri menetelmän avulla, jotka ovat teemahaastattelut sekä 

valmiit dokumentit yrityksestä. Teoriakatsaus sekä laadullinen tutkimus toimivat 

menetelmien taustalla, joita voidaan kuvailla seuraavalla tavalla. Valmiit dokumentit ovat 

määräseurantaan kuuluvia asiakirjoja. Niin ikään haastateltavat henkilöt toimivat aktiivisesti 

määräseurannan parissa. Dokumentteihin tutustutaan aluksi, minkä pohjalta pyritään 

poimimaan edellytyksiä määräseurannalle. Määräseurantadokumenttien ohella yrityksen 

toiminnanohjausohjausjärjestelmään perehdytään, josta tutkitaan järjestelmän 

toiminnallisuuksia määräseurannan osalta.  

 

Dokumentteihin tutustumisen jälkeen teemahaastattelut toteutetaan teorian antaman 

tietopohjan mukaisesti, joita valitut teemat mukailevat. Haastatteluissa otetaan huomioon 

myös valmiiden dokumenttien analysoinnista saadut havainnot sekä mahdolliset havainnot 

jo suoritetuista tutkimuksen haastatteluista. Nämä yhdistettynä teoriapohjaan antaa 

mahdollisuuden selvittää yrityksen nykytilan eli lähtökohdat määräseurannan 

systematisointiin. Lisäksi aineistosta tulkitaan systematisointia sen vaatimusten ja 

hyödyntämisen perspektiivistä. Lähdemateriaali yhdistettynä teoriaan luo asetelman tiedon 

tulkintaan ja tutkimuskysymyksiin vastaamiseen, minkä avulla pyritään suorituskyvyn 

parantamiseen. 

 

Aineiston käsittelyssä hyödynnetään haastatteluiden nauhoitusta. Haastattelut nauhoitetaan, 

säilytetään ja kuunnellaan. Nauhoitteiden pohjalta tehdään jokaisesta haastattelusta erikseen 

muistiinpanot nauhoituksien perusteella. Muistiinpanot tehdään sähköisessä muodossa ja 

niistä karsitaan tutkimuksen kannalta epäolennaiset asiat pois. Muistiinpanot sisältävät 

tarkkoja lainauksia, joista on poistettu ylimääräiset täytesanat ja murteen vaikutukset 

tekstiin. Lisäksi muistiinpanoihin lisätään nauhoituksen ajankohtia, milloin kyseisen asia on 
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tullut esille haastatteluissa. Tällöin sekä muistiinpanon sisällön ja lainauksen oikeellisuus 

että asian konteksti voidaan tarkistaa jälkikäteen nauhalta. 

 

Analysointi toteutetaan kirjoitettujen muistiinpanojen pohjalta, minkä lisäksi 

haastattelunauhoilta tarkistetaan kyseinen kohta tarkemmin, jotta konteksti saadaan selville. 

Aineiston analysointi tapahtuu Eskolan ja Suorannan (1998) esittämän teemoittelun 

mukaisesti. Teemoittelussa aineistosta poimitaan tutkimusongelman kannalta olennaisia 

teemoja. Aineistosta poimitut teemat muokkautuvat hieman haastatteluiden teemoihin 

nähden, sillä tutkittavasta asiasta tulee haastatteluiden kautta lisätietoa. Tarkoituksena on 

kerätä haastateltavien näkökulmia ja valmiita dokumentteja yhdistettynä teoriaan, minkä 

avulla selvitetään tutkimuskysymyksien kannalta olennaisia teemoja. Tutkimuskysymykset 

ovat suhteellisen laajoja, joten niiden käsittelyssä esiintyy useampia teemoja. Kuitenkin 

samalla jotkin aineiston asiat voivat samanaikaisesti kuulua useampaan teemaan. 

 

Luokitellut teemat ovat: määräseurannan tekninen toteuttaminen, seurattavat tehtävät ja 

määrien arviointi, määräseurannan hyödyntäminen, informaatioprosessi sekä 

systematisointi. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin teemojen avulla. 

Teemojen avulla sekä teorian että empirian avulla luodaan asianmukainen kokonaisuus 

aiheesta. Teemat jaetaan työssä useampiin lukuihin, joiden käsittelyssä ja vastauksissa 

esitetään havainnollistavia ja tekstiä rikastuttavia sitaatteja. Edellä mainittuihin pohjautuen 

työssä tehdään tulkintoja ja päätelmiä tutkimuksen ongelmiin.  
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5 MÄÄRÄSEURANTAPROSESSI 

 

5.1 Yleistä määräseurannasta 

 

Määräseurannan ja sen raportoinnin vaatimuksia käydään läpi tutkimalla lähdeyrityksen 

nykyistä toimintatapaa ja pohtimalla käytäntöjen kelpoisuutta määräseurantaan projektien 

näkökulmasta. Yrityksen harjoittamaa määräseurantaprosessia tutkitaan perusteellisesti 

usean eri vaiheen pohjalta. Tiivistetysti määräseurantaprosessin vaiheet koostuvat 

informaatiojärjestelmistä, seurattavista tehtävistä ja seurantaprosessista sekä 

informaatioprosessista. Näiden osakokonaisuuksien avulla saadaan luotua 

määräseurantaprosessista asianmukainen kokonaiskuva ja pidettyä käsitellyt osa-alueet 

hallittavina elementteinä. Toimintatavan selvittämiseen käytetään kerättyä aineistoa niin 

työmaainsinöörien, projektijohtajan ja työpäällikön haastatteluista kuin muita projektien 

määräseurannan dokumentteja, toiminnanohjausjärjestelmän toiminnallisuuksien ohella. 

Luku perustuu mainitusta aineistoista ja teoriasta tehtyihin havaintoihin sekä päättelyihin 

määräseurannan toimintatavoista. 

 

Määräseurannan voidaan sanoa olevan elintärkeä osa projektin johtamista ja hallintaa. 

Määräseurannan tärkeyden Projektijohtaja kiteyttää: ”Määräseuranta parhaimmillaan, kun 

se oikein tehdään ja se on ajantasainen, kertoo se kaikille työmaalla oleville ja myös 

ulkopuolisille, missä työmaa menee.” Koska määräseurannasta saadaan selville projektin 

tila, täytyy seurannassa olla esillä monipuolista informaatiota. Määräseuranta kytkeytyykin 

moneen projektijohtamisen aihealueeseen, joihin lukeutuvat muun muassa laskutus, 

aikataulun hallinta, ennustaminen ja korjaavat toimenpiteet. Määräseuranta liittyy suoraan 

teoriassa ilmaistuun Olawalen ja Sunin (2010, s. 509) näkökulmaan projektin 

asianmukaisesta lopputuloksesta: projektin johtaminen vaatii edistymisen seurannan, 

suunnitelmien arvioinnin ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden hyväksikäyttöä. 

Työmaainsinööri 2 sanookin määräseurannan olevan erittäin tärkeää ja kertoo kaiken 

projektin toiminnan perustuvan suoritteiden määriin.  
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Määräseuranta on osa yrityksen sisäistä suorituskykyä ja siihen kytkeytyy siis taloudellinen 

ja ei-taloudellinen informaatio. Määräseurannan avulla tuotetaan jo tapahtuneiden asioiden 

avulla informaatiota tulevasta, minkä avulla työmaiden toimintaa voidaan pyrkiä ohjaamaan 

mahdollistaen pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamisen. Sisäisen suorituskyvyn 

osana määräseurantaan ei periaatteessa ole käytössä vakiintuneita ja sovittuja laskutapoja, 

joten yritykset itse päättävät miten määräseurantaa toteuttavat ja hyödyntävät. 

Määräseurantaan kuitenkin liittyy myös sovittuja käytäntöjä, esimerkiksi sopimusten 

mukaan tapahtuvan laskutuksen kautta. On kuitenkin yritysten itsensä päätettävissä, miten 

ne hyödyntävät kerättyä informaatiota.  

 

5.2 Käytetyt informaatiojärjestelmät 

 

Haastatteluiden perusteella yrityksessä käytetään pääsääntöisesti kolmea eri 

informaatiojärjestelmää määräseurannan toteuttamiseen. Informaatiojärjestelmiin kuuluvat 

Microsoft Excel -taulukkolaskentatyökirjat ja toiminnanohjausjärjestelmä sekä raportointiin 

erillinen internetpohjainen raportointityökalu. Näiden kolmen järjestelmän lisäksi voidaan 

käyttää muita työkaluja, joista kerätään tietoa määräseurannan toteuttamiseen. Nämä muut 

järjestelmät ovat lähtökohtaisesti projektikohtaisesti harkittuja ja ne voivat olla ulkoisen 

toimijan järjestelmiä.  

 

Käytetyt järjestelmät toimivat osittain rinnakkain toistensa kanssa. Järjestelmien suhteet 

esitetään kuvassa 6. Määräseurannan pohjana oleva data kerätään projektin eri tietolähteistä, 

joihin lukeutuvat ulkoisten toimijoiden järjestelmien lisäksi projektikohtaisia menetelmiä, 

esimerkiksi kuormakirjojen hyödyntämistä tai työmaainsinöörin subjektiivista arviointia. 

Näiden tietojen pohjalta toteutetaan yksityiskohtainen seuranta projektien hallussa olevilla 

projektin tarpeisiin luoduilla Excel-työkirjoilla, jotka Työmaainsinööri 2:n mukaan ovat 

lähes pakollisia. Taulukkolaskentadokumenteista siirretään tehtävien yleiskuva 

manuaalisesti toiminnanohjausjärjestelmään, jossa tehtävien informaatio tallentuu 

tietokantaan muiden projektin tietojen ohella. Toisaalta kaikkia tehtäviä ei kuitenkaan 

seurata taulukkolaskentaohjelmalla, jolloin tallennus tehdään suoraan projektin tietolähteistä 

toiminnanohjausjärjestelmään. Järjestelmään siirtyy joistakin tietolähteistä tiedot 



54 

automaattisesti. Nämä tiedot ovat Työpäällikön mukaan ”kylmädataa”, projektin 

taloudellista informaatiota. Hän kertoo, että teknisen toteutuksen tietojen siirtoon kuitenkin 

vaaditaan Excel-seurantaa, koska toiminnanohjausjärjestelmä ei vielä taivu siihen, että 

määräseuranta toteutettaisiin toiminnanohjausjärjestelmässä riittävällä tarkkuudella. 

 

 

Kuva 6. Informaatiojärjestelmät määräseurannassa 

 

Toiminnanohjausjärjestelmällä raportoidaan projekteilta tietoa yrityksen ylemmille tasoille, 

muun muassa controllereille ja yksikön johdolle. Tämän lisäksi internetpohjaisella 

raportointityökalulla voidaan luoda tietokannasta toiminnanohjausjärjestelmän koostetiedot 

yhteisiin raportointipohjiin riippuen valitusta raportista. Valittavina olevia raportteja on 

projektinipun yhteenvedon seurannasta projektin kustannusten seurantaan ja yhteenvetoihin, 

eli raportteja voidaan luoda yrityksen eri tasoille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Koko tätä 

prosessia kuvaa Työpäällikön maininta: ”Lähtötiedot, mistä tieto lähtee, jollain tapaa 

sortataan ja koostetaan ja niistä muodostuu loppuraportti.” 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksista havaitaan, että luoduista raporteista voidaan 

saada selville projektin sen hetkinen tila ja raportteja voidaan luoda menneeseen aikaan, 

mutta raportille ei kuitenkaan saada dataa takautuvasti. Toisin sanoen Työmaainsinööri 2:n 

mukaan toiminnanohjausjärjestelmällä ja raportointityökalulla saadaan vain kuukauden 

poikkileikkaus yhteen raporttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että määräseurannan kehitystä ei saada 

selville luodusta raportista, vaan niitä on luotava niin monta kuin tarvitaan, ja manuaalisesti 

on selvitettävä määräseurannan trendi.  
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Määräseurannan kasvua ei saada toiminnanohjausjärjestelmästä suoraan tulostettua, mikä 

haastateltavien mukaan ei ole tarpeeksi havainnollistava tai graafinen järjestelmä. 

Esimerkiksi Työmaainsinööri 2 ottaa omalla projektillaan toiminnanohjausjärjestelmästä 

valmiusasteen ja määräseurannan toteuman koostetiedot takaisin Excel-seurantaan 

luodakseen havainnollistavan kuvaajan. Samaan ajatukseen yhtyy Projektijohtaja: ”Pelkät 

numerot eivät kerro kenellekään mitään.” Hänen mukaansa kuvaajien täytyy olla myös 

yksinkertaisia sekä helposti luettavissa ja ymmärrettävissä, mikä on linjassa Robsonin (2005, 

s. 145) tutkimuksen kanssa informaation ominaisuuksista.  

 

Käytetyistä järjestelmistä huomio kiinnittyy Excelin ja toiminnanohjausjärjestelmään ja 

niiden väliseen suhteeseen. Haastateltavien joukossa nämä koetaan projektitason 

järjestelminä pakollisiksi, eritoten Excel, jossa yksityiskohtainen seuranta tapahtuu. Excel 

käsitetään päätyökaluna määräseurannassa sen havainnollisuuden, muokattavuuden sekä 

käytettävyyden ja seurannan tarkkuuden vuoksi. Esimerkiksi Projektijohtajan mukaan Excel 

on helpommin opittavissa kuin toiminnanohjausjärjestelmä. Myös Työmaainsinööri 1 on 

samaa mieltä toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksista, että järjestelmä toimii Excelin 

tyylisesti, mutta ei kuitenkaan ole Excel. Toisaalta Työmaainsinööri 1 kertoo 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhtenäistäneen toimintatapoja määräseurantaan 

liittyen. Lisäksi kustannusten automaattinen siirtyminen tehtäväkohtaisesti järjestelmään on 

helpottanut työmaan operatiivista toimintaa. Kuitenkin esimerkiksi Työmaainsinööri 1:n 

osalta esiintyy halua, että mahdollisimman paljon tietoa menisi suoraan automaattisesti 

toiminnanohjausjärjestelmään, mutta tällä hetkellä se ei ole mahdollista, johtuen joko 

toiminnanohjausjärjestelmän kyvystä käsitellä tietoa tai muiden toimijoiden järjestelmien 

paljoudesta. Joka tapauksessa projektiin liittyvien muiden tietojen, kuten tavoitearvion, 

kustannusten ja määräseurannan, koonti toiminnanohjausjärjestelmään nähdään 

hyödyllisenä.   

 

Erillistä internetpohjaista raportointityökalua, josta voidaan tulostaa erinäisiä raportteja 

haluttuna ajankohtana, ei käytetä projektilla operatiiviseen toimintaan. Esimerkiksi 

työmaainsinöörit eivät varsinaisesti käytä työkalua hyväkseen, mutta Projektijohtaja 

hyödyntää työkalua kassavirran seurantaan, jotta hänellä on ajantasainen tieto syntyneistä 
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kustannuksista. Työpäällikkö sen sijaan käyttää työpäälliköille räätälöityä 

yhteenvetoraporttia projektinipun seurantaan ja toteaa työkalun raporttien laahaavan 

ajallisesti hieman perässä. Näin ollen työkalun hyödyntäminen soveltuu paremmin 

projektien laajemman kuvan tarkasteluun, mihin määräseurannan yksityiskohtaisia tietoja ei 

sisällytetä toisin kuin projektin päivittäisessä johtamisessa. 

 

Laadukas määräseuranta projekteilla vaatii yksityiskohtaisen määräseurannan sekä 

koosteseuranta- ja raportointijärjestelmän, joiden lisäksi yrityksen ylemmille tasoille 

käytettäväksi raportointityökalun. Informaatiojärjestelmien toiminnallisuuksista riippuen 

käytettävien järjestelmien lukumäärä voi vaihdella. Yksityiskohtainen seuranta on 

suoritettava Excelillä, tapahtui se itse Excel-ohjelmalla tai sisällytettynä toiseen 

järjestelmään, esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmään. Excelin ominaisuuksista 

muokattavuus, kaavojen käyttö ja kuvaajien muodostaminen ovat välttämättömiä 

ominaispiirteitä tarkkaan määräseurantaan.  

 

Projektin tietojen raportoiminen yrityksen ylemmille tasoille sen sijaan vaatii yrityksen 

laajuisen järjestelmän, jossa projektien tiedot esitetään yhdenmukaisesti ja yleisellä 

koontitasolla vertailtavuuden vuoksi. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa monella eri 

tavalla, esimerkiksi erillisillä Excel-raporteilla, mutta suurissa yrityksissä voidaan 

hyödyntää mahdollisesti olemassa olevaa toiminnanohjausjärjestelmää, joka on käytössä 

yrityksen jokaisella projektilla. Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa yhtenäisen 

toiminnan projektien välillä, joten kyseisen järjestelmän voi tulkita suurissa yrityksissä 

olevan pakollinen laadukkaan määräseurannan toteuttamiseen.  

 

Lisäksi hyödyllisenä voidaan pitää erillistä raportointityökalua, josta voidaan tulostaa 

halutunlaisia raportteja valittuna ajankohtana eri tarkoituksiin. Projektin näkökulmasta 

tarkasteltuna tällainen järjestelmä ei kuitenkaan ole välttämätön, joten kyseisen järjestelmän 

vaatimat toimenpiteet projekteilta on pidettävä mahdollisimman pienenä. Esimerkiksi 

tutkimuksen yrityksessä kyseinen järjestelmä ei vaadi projekteilta huomiota, vaan se poimii 

raporttien vaatimat tiedot yrityksen tietokannasta.  
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5.3 Yksityiskohtaisen seurannan Excelit 

 

Kuten Braglia ja Frosolini (2014, s. 20) ovat esittäneet, myös lähdeyrityksessä käytetään 

yleisesti saatavilla olevia taulukkolaskentaohjelmia projektin johtamisen apuna. Liitteissä 2 

ja 3 esitetään yksityiskohtaisten Excel-dokumenttien määräseurantaa eri projekteilta. 

Jokainen työkirja on erilainen ja näistä voidaan havaita, että työkirjat on tehty erikseen 

projektien omia tarpeita vastaaviksi. Tämä mahdollistaa tehtävien tarkan seurannan 

projektien ominaispiirteiden mukaan. Työkirjoista voidaan tiivistää tiedot tarvittavilta osin 

toiminnanohjausjärjestelmään sen vaatimalla tarkkuudella, minkä lisäksi tarkat tiedot 

pysyvät vielä Excel-seurannassa. 

 

Tutkimalla Excel-työkirjojen aineistoa, voidaan niiden havaita sisältävän yhteisiä piirteitä. 

Työkirjat ovat koottu samalla tyylillä, vaikka ne ovat kuitenkin projektikohtaisia ja sisältävät 

eriäviä asioita. Toistuvana sisältönä Exceleissä esiintyy kolme välilehteä: yhteenveto, 

päälomake tai kirjanpito sekä avustavat taulukot. Yhteenveto-välilehti voi sisältää kaavioita 

tai yksinkertaisia taulukoita, joista saadaan nopeasti selville tutkimushetken tilanne ja 

mahdollisuuksien mukaan trendit eli kertymät ajan suhteen. Kuvaajissa voidaan esittää 

valmiusasteen kehittymistä projektin etenemisen mukana, minkä lisäksi kokonaismäärien 

havainnollistamista ja niiden vertailua tavoitemääriin esiintyy dokumenteissa. Liitteiden 2 

ja 3 ensimmäiset kuvat esittävät kyseistä yhteenveto-välilehteä. Yleensä tälle välilehdelle 

tulostuu kooste automaattisesti muiden välilehtien tiedoista funktioiden, kuvien ja pivot-

taulukoiden avulla. 

 

Yhteenveto-välilehdelle tiedot poimitaan päälomakkeelta tai tarkan kirjanpidon välilehdeltä. 

Tähän kirjanpitoon tehdään kirjaukset, jotka toimivat määräseurantana. Kirjanpitoa 

havainnollistaa liitteen 2 Massastabilointiblokit-välilehti ja liitteen 3 Kirjanpito-välilehti. 

Kirjaukset voivat perustua ulkoisten järjestelmien tulosteisiin, työvaiheiden 

dokumentaatioon tai visuaaliseen seurantaan työsuoritteista. Tiedot voidaan kopioida 

seurantaan suoraan sellaisenaan tai oikeanlaiseen muotoon muokattuna. Kirjanpidossa tiedot 

kirjataan määritettyihin soluihin, millä mahdollistetaan koosteiden ja avustavien funktioiden 

toimiminen.  
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Avustavilla välilehdillä sen sijaan on kirjanpidon tukemisen rooli. Välilehdet voivat sisältää 

projektilla käytettyjä koodeja ja selityksiä, yksikköhintoja tai muuntokertoimia, jotka 

riippuvat seurattavista tehtävistä Excelillä. Avustavan välilehden toiminta perustuu 

numerokoodin tai tekstin kirjoittamiseen kirjanpitoon, josta funktio hakee kirjoitettua tekstiä 

vastaavan tiedon avustavalta välilehdeltä ja kopioi sen kirjanpitoon. Tällä pyritään 

vähentämään aikaa vievää manuaalista kirjoittamista seurantaan, jolloin henkilöltä 

vapautuisi aikaa muihin tehtäviin. Liitteestä 3 nähdään oivasti välilehtien sisältö: 

Ensimmäinen välilehti kuvaa yhteenvetoa tai koostetta tehtävistä, toisella välilehdellä 

tapahtuu kirjanpito sekä kaksi viimeistä välilehteä toimivat avustavina välilehtinä, joista 

löytyvät yksikköhinnat sekä autojen ja kuljetusyritysten tiedot. Liitteen taulukko 7 on tyhjä. 

Sitä ei käytetä seurannassa.  

 

Vaikka Excelit sisältävät samoja piirteitä, on kuitenkin muistettava, että ne ovat myös 

rakennettu projektikohtaisesti. Tällöin joissakin työkirjoissa esiintyy asioita, joita muissa 

työkirjoissa ei esiinny, ja samoja tai samantyylisiä tehtäviä seurataan eri tavoin. Esimerkiksi 

projektista riippuen, samoilla tehtävillä voi olla useita ja erilaisia tietolähteitä, joita käytetään 

kirjanpidon täyttämiseen. Dokumentit voivat näyttäytyä sekavina eikä ulkopuolinen 

välttämättä pääse käsiksi tai ymmärrä asiasisältöä puutteellisen tulkintaohjeistuksen vuoksi. 

Jos lisäksi eri projekteilla seurataan samaa tehtävää eri perustein, on myös niiden seuranta 

rakennettava eri tavoin. Excel-aineistosta huomaa myös muiden tietojen yhdistämisen 

seurantaan, joita ovat muun muassa kustannusten, tuottojen ja aikataulun seuranta. 

Projekteilla toteutettava tarkka seuranta on siis erittäin pirstaloitunutta yrityksen sisällä, 

minkä lisäksi puutteellinen ohjeistus määräseurantaan vaikuttaa haitallisesti datan 

hyödyntämiseen ja tehokkuuteen. 

 

Excel-seurannan tulisi olla helppo ja yksinkertainen, jotta sitä osataan käyttää tehokkaasti 

projekteilla. Lisäksi sen täytyy olla graafinen ja helposti tulkittavissa, millä mahdollistetaan 

nopea havainnointi projektin tilasta ja pienennetään väärintulkinnan sattumaa. Kaavojen 

avulla voidaan nopeuttaa Excelillä työskentelyä, minkä lisäksi vähennetään kirjauksista 

johtuvia inhimillisiä virheitä. Jokaisen suoritteen kirjaamisella saavutetaan erittäin tarkkaa 

informaatiota, jota voidaan käyttää erinäisiin selvityksiin. Projekteja voidaankin johtaa 
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yhtenäisten ohjelmien avulla, jolloin myös on varmistuttava siitä, että tehtäviä voidaan 

luoda, päivittää ja seurata reaaliajassa. Tällöin yhtenäisellä Excel-seurannalla voidaan 

raportoida yhtenäistä tietoa, joka on muiden työntekijöiden ymmärrettävissä. Lisäksi 

projekteilla täytyy turvata suora ja reaaliaikainen pääsy dokumentteihin. 

 

5.4 Dokumentinhallinta 

 

Haastattelujen pohjalta informaatiojärjestelmien dokumentinhallinta voidaan jakaa kahteen 

osaan: projektin käytössä olevat dokumentit sekä oikeuksien mukaan käytössä olevat 

dokumentit. Projektin käytössä oleviin dokumentteihin sisältyvät tiedonlähteiden asiakirjat 

sekä tarkan määräseurannan Excel-dokumentit. Toiminnanohjausjärjestelmä ja 

raportointityökalu sen sijaan sijoittuvat luku- ja kirjoitusoikeuksien mukaan. Oikeuksia on 

voitu antaa projektin henkilöiden lisäksi muille projektin tietoja hyödyntäville toimijoille.   

 

Määräseurannan pohjana olevat dokumentit ovat joko paperisessa tai sähköisessä muodossa 

ainoastaan projektihenkilöstön käytössä ja arkistoitu heidän haluamallaan tavalla. 

Projektihenkilöstön käytössä on myös määräseurannan Excel-tiedostot, jotka ovat 

tallennettuina yrityksen palvelimelle. Yrityksellä on käytössä ohje projektien dokumenttien 

tallentamiseen, tiedostojen nimeämiseen sekä kansiorakenteeseen, mutta Työmaainsinööri 1 

kertoo, että on vain työmaan vastuulla, että ohjeita noudatetaan. Hänen projekteillaan 

tallentaminen onkin tapahtunut ohjeen mukaan, mutta mainitsee samalla heikkouden 

liittyvän kansiorakenteeseen: Esimerkiksi talouteen liittyviä dokumentteja on lukuisia ja ne 

sisältävät paljon vanhaa tietoa, joten tietyn yksittäisen dokumentin löytyminen voi olla 

hankalaa, minkä lisäksi tiedostonimien vaihteleminen aiheuttaa omat haasteensa. 

Projekteilla voikin olla käytössä useita määräseurannan Exceleitä ja samalla yksi Excel-

tiedosto voi sisältää useiden tehtävien seurannan tehden yksityiskohtaisen seurannan 

dokumenteista hyvin pirstaleisen kokonaisuuden ja aiheuttaen saatavuusongelman. 

 

Yrityksessä projektidokumentaatio on tarkoituksella käytössä vain projektin toteutukseen 

kuuluvalla henkilöstöllä. Esimerkiksi Projektijohtaja sanoo Excelin olevan niin sanotusti 
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vaarallinen ohjelma, jos kuka tahansa voi mennä muokkaamaan ja poistamaan sieltä tietoja. 

Hänen mukaansa tällä toimintatavalla turvaudutaan myös siihen, ettei yrityksestä poistuva 

henkilöstö saa arkaluontoisia tietoja mukaansa, jos koko yrityksen henkilöstöllä olisi vapaa 

pääsy kaikkeen dokumentaatioon. Tarvittaessa kuitenkin organisaation muu taho pääsee 

halutessaan käsiksi projektin informaatioon projektin toteutukseen osallistuvien 

työntekijöiden kautta, jos kyseisellä tasolla on siihen perusteltu syy.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän tiedot ovat projektihenkilöstön lisäksi käytettävissä 

henkilöillä, joille on työtehtävän mukaan sallittu oikeudet lukea tai muokata projektin tietoja, 

kuten controllereilla ja yksiköiden johtajilla. Samalla tavoin menetellään 

toiminnanohjausjärjestelmän tietokannasta poimivan raportointityökalun kanssa, josta 

raportteja tarvitseva henkilö voi ladata itselleen sopivan tulosteen. Työmaainsinööri 2:n 

mukaan annetut oikeudet vaihtelevat myös projektiorganisaation sisällä. Tällä tavoin 

projektin toteutukseen osallistuvilla henkilöillä on työtehtävän mukaan mahdollisuus 

hyödyntää sieltä löytyvää yleiskuvan dataa samalla kun työmaainsinöörit ja työnjohtajat 

päivittävät ja hyödyntävät myös yksityiskohtaista tietoa. Samalla myös varmistetaan, ettei 

järjestelmään tehdä perusteettomia muutoksia projektin tietoihin.  

 

Määräseurannan asettamat vaatimukset dokumentinhallintaan liittyvät asiakirjojen 

tallentamiseen sekä käyttöoikeuksiin. Dokumentit tulee tallentaa yhtenäisen ohjeen mukaan, 

jossa määritellään projektien kansiorakenteet, tiedostosijainnit sekä tiedostonimet. Tällä 

mahdollistetaan projektihenkilöstön pääsy käsiksi haluamiinsa tietoihin sekä helpotetaan ja 

nopeutetaan informaation paikantamista. Toinen edellytys määräseurantaan liittyen on 

tietoihin pääsyn rajoittaminen; projektin yksityiskohtainen tieto on käytössä vain 

hankkeeseen osallistuvilla työntekijöillä riippuen heidän työnkuvastaan. Muille hankkeen 

ulkopuolisille tiedonhyödyntäjille, esimerkiksi tarjouslaskennalle, voidaan tarvittaessa jakaa 

tietoa projektihenkilöstön kautta, jolloin samalla voidaan varmistaa tietoa kysyvän henkilön 

tarve ja käyttö informaatiolle. Tämän lisäksi voidaan myös kertoa tarkemmin projektin 

erikoispiirteistä, jotka vaikuttavat tiedostojen tulkintaan. 
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5.5 Määräseuranta, seurattavat tehtävät ja niiden määritykset 

 

Yrityksessä ei ole käytössä kirjallista ohjetta määräseurannan toteuttamiseen ja työmaat 

lähtökohtaisesti päättävät itse, kuinka seuraavat tehtäviä. Tavat siirtyvätkin henkilöltä 

toiselle, kuten työuransa alussa Työmaainsinööri 1:tä ohjeisti hänen silloinen esimiehensä. 

Vaikka kirjallista ohjetta ei ole käytössä, määräseurannan käytännön toteuttamisessa 

esiintyy yhteneviä piirteitä yrityksen sisällä. Toisaalta käytännön toteuttamisessa on myös 

hyvinkin projekti- ja henkilökohtaisia tapoja. Käsittelemisen helpottamiseksi on hyvä jakaa 

määräseurannan toteuttaminen kahteen vaiheeseen: 1. tiedon keruu sekä 2. tiedon 

syöttäminen ja seuranta. Työ keskittyy tarkemmin syöttämisen ja seurannan vaiheeseen. 

Kuitenkin keruu informaatiolähteiltä esitetään tiiviisti, jotta lukija ymmärtää, kuinka vaihe 

tapahtuu käytännössä.  

 

Työmaainsinöörien mukaan tiedon keruu työmailta etenee paljolti yhtenäisen kaavan 

mukaan: työvaiheesta vastuussa oleva henkilö, yleensä työnjohtaja, kerää 

määräinformaation kentältä eri lähteistä. Informaatio voi vaihdella laajasti työvaiheesta 

riippuen ja se voi olla esimerkiksi kuormakirjoja, pöytäkirjoja tai visuaalisia havaintoja 

töiden etenemisestä, mikä puoltaa Project Management Instituten (2004, s. 229) näkökulmaa 

informaation keräyksen vaihtelevista lähteistä. Näiden lisäksi tarkkoja mittamiehen tekemiä 

raportteja hyödynnetään mahdollisten työkoneiden automaation tuottaman tiedon ohella. 

Työpäällikön mukaan tämän jälkeen työnjohtaja yksin tai työmaainsinöörin kanssa koostaa 

tiedon yhtenäiseen muotoon Exceliin syöttöä varten, mikä noudattelee Turkan et al. (2012, 

s. 415) linjaa tiedon keruusta ja analysoinnista. Tiedon keruu lähtee siis työnjohtajasta 

liikkeelle.  

 

Tiedon kerääminen tapahtuu yrityksessä pääsääntöisesti päivittäin. Esimerkiksi viikkotason 

mittauksissa oltaisiin Työpäällikön mukaan myöhässä: ”Työvaiheet etenee kuitenkin sitä 

vauhtia eteenpäin, että siellä on jo tehtyä työtä, mitä me ei enää saada kiinni, jos sitä ei ole 

tehty työn edetessä.” Lisäksi haastateltavat painottavat kommunikaation tärkeyttä 

projektiorganisaation kesken määräseurantaan liittyen. Työmaalla tilanteet muuttuvat 

päivittäin eivätkä pelkästään luvut kerro mitään; on hyvä saada selville tapahtumien taustoja 
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työmaalta ja mitä oletettavasti seuraavana päivänä tulee tapahtumaan. Projektijohtajan 

mukaan määrien ja toteutumien seuranta kuuluukin kaikille: ”Jos joku sanoo, ettei 

määräseuranta kuulu hänelle, voi palkanmaksun lopettaa saman tien.” 

 

Visuaalinen seuranta kentällä nähdään myös määräseurantana (Sears et al. 2015, s. 251-523). 

Molemmat työmaainsinöörit kertovat tällaisen seurannan perustuvan töiden suunnitteluun ja 

ennakointiin, jotka pohjautuvat visuaalisiin ja kirjallisiin havaintoihin työmaan 

operatiivisista tapahtumista ja resursseista. Työmaainsinööri 2:n mukaan työnjohtaja voi 

tehdä päätelmiä päivän aikana suoritetuista töistä tunnetuilla resursseilla ja näiden mukaan 

suunnitella seuraavan päivän töitä sekä verrata etenemää aikatauluun. Hänen esimerkissään, 

jos työnjohtaja huomaa, että etenemä päivässä on ollut tietynlainen, seuraavana päivänä 

voidaan aloittaa uusien työvaiheiden suorittaminen tai valmistelu. Osa töiden suunnittelua 

on myös työmaan tapahtumiin reagoiminen ja sen avulla tapahtuva töiden ohjaaminen, 

esimerkiksi kuormauskaluston lisääminen tai vähentäminen.  

 

Tiedon syöttämisessä ja itse Exceleiden luonneissa sen sijaan esiintyy huomattavia eroja 

työmaiden välillä, mikä Projektijohtajan mukaan: ”On ihan villiä”. Työmailla on omia 

erikoispiirteitä ja seurattavat tehtävät vaihtelevat projektien välillä, joten seurantojen täytyy 

olla mukautuvia projektien tarpeisiin. Jokainen työmaa päättää itse, miten ne toteuttavat 

seurannan ja Projektijohtaja kertoo, että seuranta on yleensä projektijohdon ja seurantaa 

ylläpitävän työmaainsinöörin yhdessä luoma. Lisäksi työmaainsinöörit mainitsevat, että 

työmaan edetessä määräseuranta voi myös kehittyä, jos huomataan eriarvoisia tehtäviä 

työmaalla. Näiden seurauksena jokaisella projektilla on erilainen Excel-seurantana ja 

harvoilla projekteilla on käytetty kahta kertaa samaa Exceliä, kertoo Projektijohtaja.  

 

Haastateltavat kertovat, että seurattavien tehtävien perusta on tarjouslaskennassa, jossa 

projektin toteuttaminen suunnitellaan alustavasti ja lasketaan käyttäen hyväksi erinäisiä 

urakan ositteluja. Projektin toteutusvaiheessa Työmaainsinööri 2:n mukaan sen sijaan 

jaottelua tutkitaan vähän eri näkökulmasta. Silloin tarkastetaan, tarvitseeko tarjouslaskennan 

jaottelua muuttaa. Ennen työmaan aloitusta laaditussa tavoitearviossa mietitään 

projektijohdon toimesta, mitkä ovat seurattavat kohteet. Ne voivat vielä elää ja työmaalla 
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pidetyssä aloituspalaverissa päätetäänkin lopulliset kohteet, mitä tehtäviä lähdetään 

seuraamaan urakan alussa, tehtävien sisällön ja seurannan laajuuden ohella. Toisaalta urakan 

aikana voidaan huomata merkittävyydeltään eroavia tehtäviä, minkä perusteella seurattavia 

tehtäviä voidaan lisätä tai jättää pois. Projektijohtaja ilmaiseekin seurattavien tehtävien 

valinnasta: ”Kun alkutiedot ovat parhaan olettamuksen mukaan kasattuja, seuraaminen 

työmaalla on tosi helppoa.” Hänen mukaansa tärkein asia tehtäviä valittaessa on, että tehtävä 

on työtä ohjaava ja sen pitää olla konkreettinen mitattavissa oleva. 

 

Yrityksessä määräseurannan toteuttamiseen ei siis ole suoranaista ohjetta, jossa ilmenisi 

nimikkeittäin, että millä tavalla tehtäviä kannattaa tai pitää seurata. Sisällöiltään tehtävät 

ovat Projektijohtajan mukaan lähtökohtaisesti samat eli niiden toteuttamiseen kuuluvat 

samat toimenpiteet, mutta niissä kuitenkin esiintyy eroja. Esimerkiksi joku tehtävänimi voi 

esiintyä useammassa urakassa, mutta projektista riippuen se voi sisältää eri asioita. 

Massanvaihdon työvaiheeseen liittyen, Työpäällikkö kertoo esimerkin: ”Jokainen urakka 

on omanlaisensa, sitä ei yksi yhteen voi samalla tavalla seurata, vaikka teoria 

maaleikkaukselle olisikin sama.” Hänen mukaansa tietyt asiat kuuluvat nimikkeelle 

väkisinkin, mutta projektien vallitsevat olosuhteet aiheuttavat tehtävien erityispiirteet.  

 

Vaikka seurattavat tehtävät päätetään projektikohtaisesti, Työpäällikön mukaan 

määrälaskentaan, eli miten yksikköperusteinen laskenta toteutetaan, on olemassa 

suuntaviivat: ”Määrälaskentaa ohjaa [Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset] 

InfraRYL.” Hän kertoo, että joissakin tilaajan kanssa sovituissa sopimuksissa on työvaiheen 

laatuvaatimuksissa viittaukset kyseiseen teokseen. Laatuvaatimuksissa ilmaistaan muun 

muassa toleransseja eli työn lopputuloksen rakennusteknisiä laatuja. Lisäksi tilaaja voi sitoa 

tarjoukseen tietyn määrän jotain suoritetta, jonka perusteella urakka hinnoitellaan. Näihin 

sidottuihin määriin voidaan käyttää Työpäällikön mukaan Infra 2015 Rakennusosa- ja 

hankenimikkeistö, Määrämittausohjetta. Määrämittausohjeesta selviää tapa, millä 

sopimuksessa mainitut yksiköt lasketaan. 

 

Määräseurannan ja sen systematisoinnin perustana toimii yhteistesti hyväksyttyjen termien 

käyttö organisaation sisällä. Vastaavanlaisen nimikejärjestelmän käyttäminen tai luominen 
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organisaatiossa tehtävien määrityksiin ja seurantaan on vaatimuksena yhteisille 

toimintatavoille. Kuitenkin Rakennusosa- ja hankenimikkeistö on laadittu infra-alan 

käytäntöjen mukaan ja se on jo osaltaan omaksuttu alalla, minkä takia pyörää ei niin 

sanotusti kannata keksiä uudelleen. Kyseinen nimikejärjestelmä voidaan sisäistää 

yrityksessä laajemminkin, eikä se olisi käytössä ainoastaan yksittäisinä viitteinä 

sopimuksissa. Tällöin kommunikaatio hankkeen kaikkien osapuolten kanssa selkeytyy 

tulkintavirheiden vähetessä, kun käytetyt yksiköt sekä suureet ja määritelmät pohjautuvat 

vain yhteen nimikkeistöön. 

 

Täysin kaikkea projektilla tapahtuvaa toimintaa ei ole viisasta seurata yksityiskohtaisella 

tasolla. Esimerkiksi pienten pulttien ja muttereiden seuraamisen panokset ovat siitä saatavia 

hyötyjä suuremmat. Kuten Työpäällikkö selostaa, liian pieneksi pilkottu seuranta hukkuu 

omaan mahdottomuuteensa, koska silloin myös työn aikana tehtävien kirjauksien on oltava 

erittäin tarkalla tasolla. Totta kai myös ei niin tärkeitä ja kustannusvaikutuksiltaan pieniä 

tekijöitä seurataan esimerkiksi kustannusten kautta, mutta tarkkailutaso on laajempi ja 

tällöin ne ovat osa isompaa seurattavaa kokonaisuutta. Työmaainsinööri 1 sanookin, että 

vaatii suunnittelua saada aikaan sellainen koonti, että seuranta on mahdollisimman järkevä 

ja toimiva myös siinä vaiheessa, kun kustannuksia alkaa tulemaan. Hänen mukaansa 

suunnittelu on isotöinen, mutta siihen kannattaa ehdottomasti panostaa. 

 

Projektijohtaja yhtyy seurannan tarkkuudessa samaan ajatukseen: ”Ei kannata yrittää tehdä 

sellaiseksi, että hukuttaa itsensä tiedontulvaan, vaan sieltä täytyy osata poimia tärkeimmät 

asiat.” Hänen mukaansa ei ole järkeä seurata kaikkea työmaalla tapahtuvaa, vaan määrääviä 

tehtäviä, joihin nivoutuu useampia työvaiheita. Lisäksi Projektijohtaja kertoo, että tehtävät 

valitaan projektikohtaisesti ja on tarkoituksenmukaista seurata työmaata ohjaavia kriittisiä 

päätehtäviä, joita on kolme tai neljä kappaletta. Haastateltavat yhdenmukaisesti kertovat 

kriittisyyden liittyvän määriin, aikatauluun ja kustannuksiin. Työmaainsinööri 1 kuitenkin 

huomauttaa, että: ”Kaikki ennemmin tai myöhemmin päätyy rahaan.” 

 

Jokaisella urakalla on omat kriittiset tehtävänsä ja ne aina liittyvät hankkeiden 

ominaispiirteisiin, jolloin seurattavat tehtävät on määritettävä urakkakohtaisesti. 
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Työpäällikön mukaan kriittiset tehtävät johdetaan riskien perusteella: aikataulu-, määrä- tai 

taloudellinen riski ovat ohjaavia tekijöitä. Määrä- ja taloudellinen riski ovat suhteellisen 

ilmeisiä, mihin yhtyy myös Projektijohtaja, jonka mukaan yleensä isoimpiin massoihin 

liittyvät myös isoimmat kustannukset. Toisaalta työvaiheella voi olla suuri 

kustannusvaikutus, vaikka vaiheelle lasketut yksiköt ovat määrältään pieniä. Aikatauluriskiä 

sen sijaan voidaan esimerkiksi hahmotella kriittisen polun työvaiheeksi, joka pitää olla 

suoritettuna ennen seuraavien työvaiheiden aloitusta. Työpäällikkö mainitsee vielä 

sopimuksiin kytkeytyvät riskit. Sopimuksissa voidaan määritellä, miten tehtäviä täytyy 

suorittaa sekä töiden suorittamiseen liittyvät mahdolliset sakot tai sanktiot. 

 

Kun joitakin tehtäviä seurataan päivittäisellä tarkkuudella, niiden suorittamiseen ja 

kehitykseen kiinnitetään erityistä huomiota. Pelkästään mittarin asettamisella korostetaan 

mitattavan tehtävän arvoa, ja se ohjaa tekemään oikeita asioita, minkä lisäksi mittaamisella 

tuetaan päätöksentekoa (Rantanen & Holtari 1999, s. 17). Tämän vuoksi päivittäisesti 

mitattavien tehtävien on järkevää kohdistua työmaan menestyksen kannalta oleellisiin 

tehtäviin. 

 

Kuten mainittu, kriittiset, seurattavat tehtävät päätetään projektikohtaisesti eikä niille ole 

kirjallista ohjetta. Myöskin eksakti määritelmä kriittisille tehtäville puuttuu, esimerkiksi 

tietty riski eli haitallisten tapahtumien todennäköisyyden ja vakavuuden yhdistelmä tai 

prosenttiosuus tehtävän arvioiduista kokonaiskustannuksista. Kuitenkin yleistä, koko 

yrityksen kattavaa määritystä, kriittisille tehtäville on vaikea luoda projektien vaihtelevien 

ominaispiirteiden ja tehtävien vaihtuvuuden vuoksi. Tämä korostaa projektihenkilöstön 

kokemuksen tuomaa osaamista ja arviointikykyä poimia työmaata ohjaavat tehtävät ja niille 

sopivat sisällöt.  

 

Seurattavat tehtävät pohjautuvat konkreettisen lopputuotteen tai suoritteen määrien 

kehityksen tarkasteluun, minkä toteuma on oltava määritettävissä esimerkiksi 

kuormakirjoista mittaamalla. Suureiden seurannan lisäksi tehtävien tarkasteluun kytkeytyy 

muita tekijöitä joko suoraan tai johdettuina toteutumista. Työpäällikkö tiivistää seurattavat 

asiat kustannuksiin, määriin ja aikatauluun: ”Näiden kolmen asian ympärillähän työmaa 
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pyörii.” Suoraan tehtäviin kytkeytyvistä tiedoista välttämättömät seurattavat ovat tehtävän 

suorittamisesta syntyneet ja sen toteuttamiseen budjetoidut kustannukset. Toteutuneiden ja 

suunniteltujen arvojen suhteesta voidaan johtaa määrille ja kustannuksille valmiusasteet, 

jotka yrityksessä ovat vastaavasti nimetty tekniseksi ja taloudelliseksi valmiusasteeksi. 

Valmiusasteista voidaan selkeästi havaita, kuinka paljon työstä on suoritettu ja vastaavasti, 

paljonko työn suorittamiseen on käytetty siihen suunnitelluista rahoista. Jos projekti on 

laskettu, suunniteltu ja toteutettu laadukkaasti, tekninen ja taloudellinen valmiusaste 

kulkevat rinnakkain, Työpäällikön mukaan muutaman prosentin sisällä toisistaan. Lisäksi 

valmiusastetta verrataan aikatauluun ja siitä luotuun tavoitteeseen, jolloin voidaan ennakoida 

projektin lopputulemaa. Yrityksessä valmiusasteet ovat käytännössä pakollisia seurattavia 

tunnuslukuja, sillä näitä selvitetään toiminnanohjausjärjestelmässä jokaisessa hankkeessa 

sekä projekti- että tehtävätasolla. 

 

Haastateltavat kertovat, että projekteilla voidaan myös seurata muita, valinnaisia kohteita, 

muun muassa työsuoritukseen kulunutta aikaa ja resurssien käyttöä, esimerkiksi 

kaivinkonetunteja tai louhinnassa käytettyjen räjähdysaineiden määrää. Näiden lukujen 

pohjalta projektihenkilöstö voi sopia johdettavaksi erinäisiä tuottavuus- ja yksikkötietoja, 

joita voidaan käyttää hyväksi projektin johtamisessa tai laskiessa ja suunniteltaessa tulevia 

urakoita. Tällaisia lukuja voivat olla esimerkiksi ominaispanostus, joka kertoo louhinnassa 

käytetyn räjähdeainemäärän louhittua kuutiometriä kohden tai kuljetusten tehokkuutta 

ajoneuvokohtaisen maansiirron kuutioiden ja ajan suhteen kautta. Pekuri et al. (2011, s. 54) 

kertovatkin, että yrityksen sisäistä tuottavuutta mitattaessa ongelmana on laskuissa 

käytettyjen syötteiden ja tuloksien määrääminen. Yrityksen tuottavuustiedot ovatkin 

projektien päätettävissä, joten projektihenkilöstön kyky löytää sopivia, työmaata avustavia 

tunnuslukuja nousee esille.  

 

Näiden lisäksi voidaan selvittää eri kohteiden toteutuneita yksikkökustannuksia ja verrata 

niitä tarjouslaskennassa käytettyihin vastaaviin. Kuten Projektijohtaja sanoo, toteutuneet 

kustannukset riippuvat tuottavuudesta, ajasta sekä yksikköhinnasta. Jotta toteutuneet 

kokonaiskustannukset saadaan pidettyä alhaisena, on yhteen tai useampaan näistä kolmesta 

elementistä kyettävä vaikuttamaan. Myös projekteilla päätettävien muiden tunnuslukujen 
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hyödyntäminen pohjautuu henkilöstön kokemukseen löytää riittävän kuvaavia ja kausaalisia 

kohteita, joiden kautta työmaan sen hetken tilannetta kyetään havainnoimaan ja aloittamaan 

reagointiliike mahdollisiin poikkeamiin. 

 

Rakennusalalla on yleistä, että työvaiheet ovat vahvasti riippuvaisia toisistaan, esimerkiksi 

työvoimaa ja materiaaleja voidaan käyttää useampaan työvaiheeseen (Hendrickson & Au 

2008). Jos yhden työvaiheen toteuttamisessa tapahtuu ongelmia, vaikuttaa se samalla 

muiden työvaiheiden onnistumiseen. Tämän vuoksi seurattaviksi tehtäviksi on valittava 

työmaata ohjaavia, lopullisilta kustannusvaikutuksiltaan merkittäviä kriittisiä tehtäviä. 

Tehtäviä valitessa korostuu kokemus osata poimia projektilta juuri oikeat kriittiset tehtävät 

sekä niiden sisältämät työvaiheet ja tarkkailutaso.  

 

Kuitenkaan pelkästään suoritteiden määrien seuraaminen ei itsessään tuota riittävästi 

informaatiota työmaan johtamista varten, vaan määriin on yhdistettävä muita tietoja. Näitä 

ovat muun muassa tehtävän suoritukseen kuluneet kustannukset ja aika sekä käytetyt 

resurssit ja tuottavuudet. Jotta määräseurannan informaatiota voidaan hyödyntää, täytyy 

tiedon keruusta työmaalla ja sen syöttämisessä seurantaan otettava huomioon projektien 

erityispiirteet. Seuranta onkin luotava heti projektin alussa tarkoituksenmukaiseksi. Sitä on 

myös kyettävä muokkaamaan projektin edetessä, jos tehtävissä havaitaan toteutuksen aikana 

muutoksia niiden tärkeydessä. 

 

5.6 Tehtäväluokat 

 

Yrityksessä mitataan jaksottaisen työmäärän tehtäviä suoritemäärien kautta, jotka on jaoteltu 

työkustannuksiin. Työkustannukset sisältävät tehtävät, jotka kohdistuvat välittömästi 

suoritteen valmistamiseen. Käytännössä työmaata ohjaavat tehtävät ovat jaksoittaisen 

työmäärän tehtäviä, joita pystytään seuraamaan tarkasti. Päinvastoin, tason mukaisen 

työmäärän tehtäviä ei pystytä tarkastelemaan suoritteiden mukaan. Työpäällikön mukaan 

tällaiset tehtävät on pääsääntöisesti määritelty projektikohtaisesti yhteiskustannuksiin, joka 
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sisältää esimerkiksi projektin johtamisen, työmaahuollon ja laadunvalvonnan tehtäviä, 

joiden seurannassa yksikkönä voidaan käyttää aikaa.   

 

Projektijohtaja painottaa, että teknisen valmiusasteen laskemiseen on käytettävä 

työsuoritteita. Näin ollen hänen mukaansa tason mukaisten tehtävien tai yhteiskustannusten 

teknistä valmiusastetta ei voi selvittää. Hän ja Työpäällikkö kuitenkin tuovat ilmi, että 

näiden tehtävien kustannuksia voidaan seurata ja ennustaa. Kun on tarpeeksi harva 

otantaväli, jotta esimerkiksi palkka-ajot tulevat mukaan, ja työmaan kesto on pitkä, 

Projektijohtajan mukaan tehtävien ennustaminen on mahdollista. Lisäksi hän kertoo, että 

tällaisessa tilanteessa pystytään vielä reagoimaan ja tekemään muutoksia.  

 

Kun projekti on jaoteltu erillisiin työkustannuksiin ja yhteiskustannuksiin, Chin et al. (2004, 

s. 550) esittämällä valmiusasteen kaavalla voidaan molempien valmiusasteet koota projektin 

jaottelua vastaavaksi. Tällöin voidaan pohtia erikseen tason mukaisen tehtävien sisältämän 

yhteiskustannusten valmiusasteen oikeellisuutta ja sen vaikutusta koko projektin tilaan. 

Toisin sanoen toteutetaan Flemingin ja Koppelmanin (2010, s. 94-96, 143) esittämää 

kvantifiointia ja eristämistä. Koska yhteiskustannukset ovat enemmän aikaherkkiä kuin 

tehokkuusherkkiä, näiden tehtävien valmiusasteet voivat kulkea eri tahdissa 

työkustannuksiin nähden. Eriävien valmiusasteiden kulku täytyy ottaa huomioon projektin 

kokonaista valmistumista arvioitaessa. 

 

Vaikka kyse onkin tason mukaisista työmääristä, työnjohdon tehokkuutta voidaan 

Työpäällikön mukaan selvittää joissakin tapauksissa. Esimerkiksi voi olla jokin työvaihe, 

joka vaatii luokaltaan erityisen työnjohtajan. Tällainen tehtävä ei hänen mukaansa kestä 

koko projektia. Tilannetta täytyy tällöin tarkastella välillä, kun resurssi, eli työnjohtaja, tulee 

työmaalle ja se lähtee työmaalta. Työpäällikkö ilmaisee, että resurssin täytyy suoraan 

kohdistua sille varattuun työsuoritteeseen, mikä on edellytys tehokkuuden selvittämiseen. 
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5.7 Yhden erän tehtävät 

 

Tehtäviä seurataan yleisesti tilanteeseen sopivilla yksiköillä, joita voi olla valittavina useita. 

Esimerkiksi maankaivussa voidaan seurata kiintokuutioita tai irtokuutioita, joiden merkitys 

eroaa niiden työstövaiheesta. Toisinaan yrityksessä seurantaa voidaan toteuttaa yksiköllä 

”erä”, jonka käytössä on eroavaisuuksia haastateltavien keskuudessa, kun suunniteltu 

kokonaismäärä tehtävälle on yksi erä. 

 

Työmaainsinöörit 1 ja 2 kertovat kyseisten yhden erän tehtävien esiintyvän projekteilla. 

Heidän mukaansa tehtävät ovat kustannusvaikutuksiltaan pienempiä ja Työmaainsinööri 2 

kertookin niiden olevan eräänlaisia koonteja: ”Yksittäin ne olisi niin pieniä kokonaisuuksia, 

niin ne on otettu yhdeksi tehtäväksi.” Hänen työmaallaan käytetään sähköteknisissä töissä 

tehtävää ”Muut”, joka sisältää esimerkiksi kameroita, mastoja ja opastekylttejä. Tällaisiin 

tehtäviin on hänen mukaan koottu erilaisia asioita eikä niissä ole selkeää hallitsevaa asiaa, 

joka määrittelisi kokonaismäärän. Hän kertoo, että tällaisia tehtäviä voitaisiin seurata 

yksittäin ja kustannusvaikutuksiltaan isompia tehtäviä pyritäänkin seuraamaan jollain 

määrällä, joka pystytään lukemaan ja toteamaan yksiselitteisemmin. Samaa mieltä on 

Työmaainsinööri 1. Jos tehtävä on pieni, niin hän ei näe tarkoituksenmukaiseksi, että sitä 

seurattaisiin tarkemmin. ”Jos työ tapahtuu nopeasti tai suorite on tehty nopeasti, niin silloin 

se voi olla tehty/ei tehty”, hän kertoo. 

 

Projektijohtaja on päinvastaista mieltä yhden erän tehtävistä. Hänen projektilla tällaisia 

tehtäviä ei seurata ja hän sanookin: ”Ne pitää pilkkoa pois.” Työn määrän pitää hänen 

mielestään olla jotain muuta kuin yksi erä, esimerkiksi neliötä, kuutiota, tonnia tai mitä vain. 

Projektijohtaja painottaakin konkreettisia suoritteita, joiden pohjalta voidaan 

havainnollistaa, että näin monta yksikköä ollaan tehty. Hänen mukaansa yhden erän seuranta 

ei kerro työmaan tilanteesta tai tapahtumista vähääkään, ja hän tiivistää: ”Yhden erän 

seuraaminen on ihan jonninjoutavaa. Sillä ei ole mitään merkitystä:” Hän sanoo, että yksi 

erä on aika epäluotettava tai vaihtoehtoisesti sen pitäisi olla selkeämpi. Yhden erän asioista 

pitäisi hänen mukaansa päästä kaikessa eroon, niin työnaikaisessa tehoseurannassa kuin 

kustannusseurannassa. 
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Tehtävän teknisen valmiusasteeseen määrittämiseen käytetään työmaainsinöörien mukaan 

arviota kentältä, arviota toteutuneista kustannuksista tai tehtävän päätökseen saattamista eli 

tehtävä on joko loppuun suoritettu tai ei aloitettu. Yhden erän tehtävä voidaankin arvioida 

prosentteina: paljonko tehtävästä on suoritettu. Tämä on Työmaainsinööri 1:n mukaan 

parempi tapa kuin ilmoittaa tehdyksi tai tekemättömäksi. Kun arvio perustuu toteutuneisiin 

kustannuksiin, ”Silloin on kuitenkin oltava käry, paljonko työtä on oikeasti tehty”, 

huomauttaa Työmaainsinööri 1. Lisäksi hän kommentoi esimerkin avulla: Jos kymmenen 

metrin aitaa on tehty 7 metriä ja viimeisen kolmen metrin kanssa täytyy tuskailla pidemmän 

aikaa, tällaisessa tapauksessa molemmat valmiusasteet eivät välttämättä mene käsi kädessä. 

Työmaainsinööri 2 kertoo, kuinka pyrkii saamaan totuudenmukaisen arvion: ”Useasti, jos 

ei ole muuta tietoa, katson kustannustoteuman kautta, paljonko valmiusaste on ja arvioin 

sen pohjalta, voiko pitää paikkaansa. Tai kysyn joltain, kuka on asian päällä enempi.” 

 

Työpäällikkö mukailee työmaainsinöörien ajatuksia ja kertookin, että näiden tehtävien 

teknistä valmiusastetta ei suoraan voida seurata, mutta kulujen kautta pystytään vertailemaan 

teknistä ja taloudellista valmiusastetta. Hänen mukaansa kaikkein paras olisikin seurata 

suoritteiden kautta, jos ne ovat määriteltävissä. Tosin hän mainitsee, että yhden erän 

taustallakin on jonkinlainen laskelma, josta se erä on tullut. Jos laskelma pilkotaan tarpeeksi 

pieneksi, niin kyllä sillekin löytyy pohja. On kuitenkin projektikohtaista, kannattaako 

tehtävää pilkkoa seurattaviin osiin. ”Riippuu tapauksesta, onko järkeä. Tuottaako se mitään 

itseisarvoa enempää”, Työpäällikkö muistuttaa. 

 

Yhden erän kustannusvaikutuksiin ilmenee Työpäälliköllä ero työmaainsinööreihin, sillä 

hänen mukaansa usein pitkäksi menevät asiat ovat juurikin niitä, joihin on määritelty tietty 

potti tietylle asialle. Hän kertoo ilmiön lähtevän jo tarjouslaskennasta, kun silloin ei ole käyty 

tarpeeksi tarkkaan läpi toteutuksen kannalta mitä kaikkea se vaatii. Kuitenkin Työpäällikkö 

kertoo sen olevan haastavaa, koska tilanteet vaihtelevat työmaalla ja asioita joudutaan 

tekemään vaiheittain. Lisäksi tehtäviä ei aina mitata pelkästään rahassa, vaan hänen 

mukaansa esimerkiksi liikennejärjestelyiden tehtävä vaikuttaa turvallisuuteen ja 

yrityskuvaan. 
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Yhden erän tehtävien seuraaminen on siis mahdollisuuksien mukaan suotavaa toteuttaa 

suoritteisiin perustuen, jolloin tehtävien kokonaismääriä ei ilmoiteta yhdellä erällä. Tehtäviä 

määriteltäessä, on mielekästä tarkastella tehtävien lopputuotteiden osalta näiden 

tehtäväluokkia: tuotetaanko suoraan lopputuotteita vai onko tehtävät toisia tehtäviä tukevia. 

Jaottelun ja seurannan olisi hyvä tapahtua tämän periaatteen mukaisesti. 

 

Lopputuotteita tai lopputuloksia tuottavia jaksoittaisen työmäärän tehtäviä seurattaisiin 

niiden toteutuneiden määrien mukaan työkustannuksissa. Tällöin ei seurattaisi vain yhtä 

erää, vaan saataisiin todellisten suoritteiden mukaisesti tapahtuva seuranta. Jos tehtävä taas 

jaotellaan suhteutetun työmäärän tehtäväksi, jossa tuetaan yhtä jaksoittaisen työmäärän 

tehtävää, seuranta voisi tapahtua prosenttiosuudella tästä lopputuotteita tuottavasta 

tehtävästä. Suhteutetun työmäärän tehtävä voidaan kuitenkin tarkastella työkustannuksina, 

koska ne liittyvät suoraan lopputuotteiden valmistukseen. Tällöin kuitenkin yksi erä voi olla 

soveltuva määrä, jos seuranta toteutetaan prosenttiosuudella kantatehtävästä. Käytetään 

esimerkkinä betonointityötä, joka sisältää betonoinnin ohella myös betonin laadun 

tarkastamisen. Kun betonointia on tehty vaikka 42 prosenttia, voidaan betonin 

tarkastamisenkin olettaa olevan 42 prosenttisesti valmis näiden suorasta suhteesta toisiinsa. 

Vaihtoehtoisesti työmaalla voidaan pohtia, tuottaako tehtävien pitäminen omina seurattavina 

yksiköinä lisäarvoa, vai onko kannattavaa yhdistää suhteutetun työmäärän tehtävä osaksi 

jaksoittaisen työmäärän kantatehtävää. Tällöin on kuitenkin pidettävä mielessä muiden 

tietojen yhdistäminen tehtäviin, esimerkiksi halutaanko kustannuksien seurannan kuitenkin 

tapahtuvan erillisinä tehtävinä. 

 

Sen sijaan tason mukaisen työmäärän tehtäviä, jotka ovat projektia tukevia tehtäviä, voidaan 

tarkastella yhden erän tehtävinä. Koska nämä tehtävät eivät tuota lopputuotteita ja ne 

sisältävät epäsuoraa työtä projektille, ei niitä voidakaan seurata mitattavien suoritteiden 

kautta. Tällöin seurantaa toteuttavan henkilön on järkevää käyttää mahdollisimman tarkkaa 

arviota työn valmistumisesta, mikä voi tapahtua yhdistelemällä tietoa työmaalta ja 

kustannuksista sekä kokemuksen avulla päättelemällä. Tehtävien tekninen valmiusaste ei 

kuitenkaan ole täysin tarkka, mikä pitää ottaa huomioon tunnuslukuja tarkasteltaessa.  
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5.8 Arviointiprosessi  

 

Haastateltavien mukaan yrityksessä tapahtuu käytännössä kahdenlaista seurantaa: 

päivittäistä ja kuukausittaista, joista ensimmäisen käyttötarkoitukseen kuuluu työmaan 

päivittäinen ohjaaminen ja jälkimmäisen todellisten määrien tarkkailu ja raportointi. 

Päivittäinen seuranta toteutetaan Excelillä, ja sen tiedot pohjautuvat suhteellisen tarkkaan 

arvioon suoritteista. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna likimääräisiä arvoja 

kuormakirjoista, joihin liittyy estimoituja muuntokertoimia ja lavojen tilavuuksia. Vaikka 

kuormakirjoista selvitetyt määrät eivät täysin vastaa todellisia määriä, ne ovat riittävän 

tarkkoja ja välttämättömiä arvioita operatiiviseen ohjaamiseen, eikä pieni virhe 

Projektijohtajan mukaan vaikuta työmaanaikaiseen lopputulemaan. Koska mittamies ei 

kykene jatkuvasti mittaamaan tarkasti työmaan tapahtumia, seurannan täytyy tapahtua 

tällaisen likimääräisten arvioiden kautta. Kuitenkin Excel-seurantaa tarkennetaan aika ajoin 

mittamiehen raportteihin pohjautuen. Lisäksi Projektijohtaja painottaa, että toteuman pitää 

olla määritettävissä tai mitattavissa, esimerkiksi juurikin kuormakirjoista tai tarkoista 

raporteista: ”Puhtaasti arvio tai heitto on liian epävarma.”     

 

Toisin kuin päivittäinen seuranta, haastateltavat kertovat, että kuukausittaisten todellisten 

määrien raportoiminen vaatii täysin eksaktin tiedon suoritteista. Tällöin esimerkiksi 

laskutettavien suoritteiden täytyy tarkasti olla selvillä. Tiedot saadaan Työpäällikön mukaan 

muun muassa mittamiehen laskelmien tai työkoneiden automaation kautta noudattaen 

samalla Sears et al. (2015, s. 289-290) linjaa todellisten määrien selvittämisestä. 

Työmaainsinööri 2 kertoo tietoja kirjattavan toiminnanohjausjärjestelmään niin usein kuin 

tarkkoja laskelmia saadaan, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa, jotta toteutuneet 

määrät saadaan raportoitua eteenpäin. Tämän johdosta voidaan todeta, että käytetyt 

informaatiolähteet määräseurannan toteuttamisessa ja tiedon keruussa vaikuttavat sen 

hetkisten määrien ja kokonaismäärien arvioiden täsmällisyyteen. 

 

Tiedot toiminnanohjausjärjestelmään otetaan Excel-seurannoista tai muista tietoa 

kerättävistä dokumenteista, kuitenkin niin, että suoritteiden määrät ovat täsmälliset. 

Esimerkiksi Työmaainsinööri 2 hyödyntää Excel-seurantaa työmaan operatiivisessa 



73 

ohjaamisessa, mutta työkaluun hän ottaa tiedot tarkoista raporteista, esimerkiksi 

mittamieheltä. Toiminnanohjausjärjestelmään kirjaus tapahtuu päivittäisen merkkaamisen 

sijaan projektikohtaisesti, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa. Esimerkiksi 

Projektijohtajan työmaalla kirjaukset järjestelmään tehdään kerran viikossa, kun taas 

Työmaainsinööri 2 pyrkii kirjaamaan kerran viikossa, mutta käytännössä se tapahtuu 

vähintään kerran kuukaudessa, jolloin merkinnät ajoittuvat muiden tietojen kuten 

ennustusraporttien teon kanssa samaan hetkeen. 

 

Kuten mainittu, myös subjektiivinen arvio suoritteista kentällä voidaan rinnastaa 

määräseurantaan. Tämä korostuu eritoten nopeaa päätöksentekoa vaativissa tilanteissa, jos 

esimerkiksi halutaan ohjata resursseja työmaalla. Työmaainsinööri 1 kertoo, että visuaalisia 

havaintoja työmaalta voidaan käyttää myös dokumentoitavan seurannan perustana, jos 

parempaa arviota ei ole saatavilla. Toisaalta, hän ilmaisee huolensa, jos arvioi ison tehtävän 

määrät väärin: ”Niin sittenhän se kyllä läpsähtää.” Hänen mukaan seurattavan tehtävän 

onkin tällöin oltava pienempi kustannusvaikutuksiltaan, mutta toteaakin että seurannan 

pitäisi kuitenkin pohjautua mitattavissa oleviin tietoihin: ”Tärkeitä [tehtäviä] seurataan 

jonkin todisteen kautta.” Visuaalisia havaintoja työmaalta voidaan kuitenkin käyttää 

kirjallisen dokumentaation tukena. Kokeneet työnjohtajat voivat työmaalla nähdä, että 

kirjalliset todisteet kertovat ihan muuta kuin mikä todellinen tilanne on. Lisäksi kokemuksen 

tuoma tieto ja taito voivat auttaa ennakoimaan mihin suuntaan työmaa on menossa. 

 

Määräseurannan onkin järkevää tapahtua jatkuvan periaatteen mukaisesti. Raportointi 

tapahtuu kerran kuukaudessa standardoidusti perustuen eksakteihin tietoihin määristä. 

Samaan aikaan seuranta tapahtuu päivittäisellä tasolla, jossa informaationa on suhteellisen 

tarkka estimaatti toteutuneista määristä. Koska päivittäisen seurannan käyttötarkoituksena 

on työmaan ohjaus, ei informaation tarvitse olla täysin virheetöntä eikä sitä pystytäkään 

mittaamaan jatkuvasti tarkasti. Jotta estimaatit eivät pitkällä aikavälillä pienien poikkeamien 

johdosta luo epätodellista kuvaa työmaasta, on päivittäistä seurantaa tasattava eksakteilla 

määrillä tietyin väliajoin.  
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5.9 Kokonaismäärät 

 

Työpäällikkö kertoo, että tehtävien kokonaismäärien perusta on tavoitearviossa, joka 

puolestaan pohjautuu tilaajan antamista suunnitelmista laskettuihin määriin 

tarjouslaskennassa. Vaikka kokonaismäärien laskennassa käytetään apuna ohjelmia, on 

määrittämisen kuitenkin joku henkilö toteuttanut. Työpäällikön mukaan ei ole tavatonta, että 

laskutoimituksessa tai suunnitelmien tulkinnassa tapahtuukin inhimillisiä virheitä, jolloin 

kokonaismäärät eivät pidä paikkaansa. Hän kertookin: ”Jokainen laskelma pohjautuu 

kuitenkin jonkun henkilön fyysiseen laskutoimitukseen, vaikka siihen ohjelmaa käytetään, 

sekä tulkintaan suunnitelmista.” 

 

Projektin nykytilaa voidaan todentaa jäljellä olevien määrien avulla, joiden selvittämiseen 

käytetäänkin hyväksi kokonaismääriä. Jotta työmaan tulevaa kyetään ennakoimaan, on 

tiedettävä projektin nykytila, mihin Työmaainsinööri 1 sanookin: ”Eihän työmaan ennuste 

voi olla tarkka, jos ei ole tiedossa jäljellä olevaa työmäärää.” Yksi viidestä suurimmasta 

työmaan kustannuksiin ja aikaan vaikuttavista tekijöistä onkin epätarkka arvio ajasta tai 

kestoista (Olawale & Sun 2010, s. 524), joten suoritteiden kokonaismäärien selvittämisellä 

on suuri rooli työmaan menestyksen kannalta. 

 

Projektijohtaja kertoo, että lähtötietojen lisäksi myös toteutuksen aikana on asioita, jotka 

voivat vaikuttaa kokonaismääriin, joihin on pystyttävä reagoimaan. Toteutuksen aikana 

voidaan huomata, että suunnitelmat eivät ole olleet täysin tarkkoja esimerkiksi 

maanrakennuksen osalta. Jos maaperätutkimus on toteutettu huonosti, myös kokonaismäärät 

voivat vaihdella. Toisaalta Projektijohtaja kertoo, että on töitä, joissa toteutus vastaa 

hyvinkin tarkasti suunnitelmia, esimerkiksi betonirakenne, joka on kunnolla suunniteltu jo 

alkuun ja on sen vuoksi tarkka. ”Sen takia tehtävät on valkattava silleen, että ne on toimintaa 

ohjaavia”, huomauttaa Projektijohtaja. Myös Työmaainsinööri 2 kertoo toteutuksessa esille 

tulevien tapausten vaikuttavan määriin. Kokonaismääriin voi vaikuttaa esimerkiksi maan 

laatu tai luiskan kaltevuus. Toteuman selvittämiseen hän kertoo, että tarkemittausten kautta 

tulevat esille toteutuneet määrät. 
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Toteutusvaiheen aikana tapahtumat suunnitelman muutokset muokkaavat tehtävien 

kokonaismääriä. Kun toteutuksen alkuvaiheella kokonaismäärät perustuvat laskentaan eli 

tilaajan antamiin tietoihin, niin projektia toteutettaessa vaihtelua aiheuttaa suunnitelman 

muutokset. Kuten Olawale ja Sun (2010, s. 509) ilmaisevat, että päästäkseen projektilla 

asianmukaiseen lopputulokseen, yhtenä toimenpiteenä on toistuvasti arvioida suunnitelmia. 

Käytännön näkökulmasta myös Työmaainsinööri 1 yhtyy ajatukseen. Hän kertoo, että tämä 

ala toimii suunnitelman muutoksilla, joten niitä pitäisi seurata säntillisesti, jotta olisi 

ajantasainen tieto suoritettavasta kokonaismäärästä. ”Niistä luetaan ja katsotaan pitääkö 

tehdä jotain enemmän tai vähemmän”, hän kertoo. Hänen työmaallaan 

suunnitelmanmuutokset päivitetään määräseurantaan vähintään kerran kuukaudessa. 

Isomman tehtävän ollessa kyseessä pyritään tiheämpään päivitysväliin. 

 

Hyvin laaditusta määräseurannasta voidaankin havaita, jos määrät eroavat suunnitelluista. 

Jos esimerkiksi määräseurannan mukaan pitäisi olla 90 % tehty, mutta kentällä tilanne vastaa 

50 prosenttia, ”Silloin pitää hälytyskellot soida, että nyt on tapahtumassa jotain, että meillä 

on joku määrät ylittymässä”, sanoo Projektijohtaja. Määräseuranta siis auttaa reagoimaan 

suunniteltuihin määriin. Projektijohtaja painottaa kokonaismäärien ja määräseurannan 

vuorovaikutusta varsinkin sopimusteknisiin asioihin liittyen. Hänen mukaansa pitää osata 

reagoida siihen, jos on oletettu määräksi 100 yksikköä, mutta määräseuranta näyttääkin 200 

yksikköä. Tällöin on oltava ajallinen vaade rakennuttajalle tai pääurakoitsijalle, kenen alla 

toimitaankaan, mainitsee Projektijohtaja. Hänen mukaansa tällä on myös huomattava 

rahallinen vaikutus, jos se siirtää koko kohteen valmistumista, jolloin aikasidonnaisia 

kustannuksia pyydetään aina tilaajalta. ”Jos me määräseurantaa ei tehdä, niin ei me tällaisia 

edes välttämättä havaita”, hän toteaa ja tarkentaa toisen tilanteen: jos 

yksikköhintaperusteisissa määrissä huomataan, että määrät nousevat 20%, tähän täytyy 

reagoida ja pyytää aikaa. Hän kertoo: ”Meidän täytyy samalla yksikköhinnalla tehdä se 

lisääntynyt 20 %, mutta se ei tarkoita sitä, ettei me saataisi aikaa.” 

 

Omien virheiden johdosta tehtävä ylimääräinen työ on erityistilanne, joka vaatii huomiota 

määräseurannassa. Projektijohtaja korostaa, että myös tällaisessa tilanteessa 

määräseurannalla tarkastellaan lopputuotteita. Esimerkiksi yksinkertaistettu betonointityö, 
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jossa tehtävänä on 100 kuutiota ja rakenteeseen meneekin 150 yksikköä. Tästä 50 yksikköä 

menee hukkaan omien virheiden vuoksi. Tätä ylimenevää osuutta ei voida Projektijohtajan 

mukaan ottaa huomioon määräseurannassa, koska se muuttaa valmiusastetta vaikka 

prosenttiakaan ei ole rakennettu enempää. Tehtävän tavoitepuoltakaan ei voi kasvattaa 

virheen johdosta tehtyjen ylimääräisten suoritteiden verran, koska ne eivät kuulu 

suunnitelmiin ja tämän vuoksi vääristävät tunnuslukuja. Projektijohtaja kertoo, että 

ainoastaan tilanteessa, jossa ylimääräiset suoritteet ovat osa lopputuotetta tai lopullista 

rakennetta ja niitä ei ole huomioitu kokonaismäärissä, tavoitepuolta voidaan kasvattaa. 

Projektijohtaja kuitenkin lisää, että virheen johdosta aiheutuneet ylimääräiset työt täytyy 

ottaa kustannusten muodossa huomioon seurannassa. 

 

Jotta työmaata voidaan johtaa laadukkaasti, työn kokonaismäärän ja jäljellä olevien töiden 

määrien on oltava tiedossa. Työn kokonaismäärän lähtökohta on tilaajalta saatavissa 

suunnitelmissa. Nämä kuitenkin voivat sisältää epävarmuuksia ja suunnitelmat voivat myös 

muuttua toteutuksen aikana. Muutoksiin on työmaalla kyettävä reagoimaan. Suunnitelmia ja 

suunnitelmanmuutoksia onkin seurattava tietyin väliajoin, minkä pohjalta päivitetään 

kokonaismäärät työmaan tietoon. Toteumatietoa onkin verrattava suunniteltuihin määriin, 

mikä muun muassa auttaa havaitsemaan suunnitelmissa sisältyviä virheitä sekä toteutuneen 

tiedon pohjalta voidaan arvioida tulevien töiden kestoja. Tehtävien määriä käsitellessä on 

kuitenkin pidettävä mielessä, että tarkastellaan aina lopputuotteita. 

 

5.10 Määräseurannan hyödyntäminen 

 

Määräseuranta on olennainen osa projektin toteutusta ja sitä hyödynnetään useilla eri 

tavoilla. Tärkein kohde johon seurantaa käytetään, on projektin tilan selvittäminen ja 

työmaan operatiivinen ohjaaminen, kuten Projektijohtaja kertoo: ”Loppupeleissä 

määräseuranta ohjaa sitä työmaata ja työmaan toteumaa.” Seurannan ja ohjauksen onkin 

tapahduttava päivittäin, jota Työmaainsinööri 2 tarkentaa: ”Jos työnjohtaja on esimerkiksi 

vain kerran viikossa työmaalla, niin ei se oikein toimi.” Päivittäistä seurantaa toteutetaan 

Excelillä, jonka avulla seurantaa verrataan aikatauluun ja tavoitteisiin. Graafisella 

esityksellä havaitaan selkeästi toteuman ja suunniteltujen määrien suhde. Jos työmaan 
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todellinen tila on tiedossa, voidaan sitä informoida muille osapuolille, esimerkiksi tilaajalle 

tai hankkeen muille toimijoille yhteensovituspalavereissa. 

 

Määräseurantaa käytetäänkin työmaan päivittäiseen johtamiseen ja päätöksenteon tukena. 

Määräseurannan avulla pystytään huomaamaan ja reagoimaan, jos todelliset määrät heittävät 

teoreettisista kokonaismääristä. Lisäksi siitä saadaan selville projektin nykytila ja seurannan 

avulla voidaan reagoida työmaan positiivisiin ja negatiivisiin tilanteisiin, muun muassa 

resurssien ohjaamisella hitaasti tai nopeasti valmistuvassa työvaiheessa. Työpäällikön 

mukaan resurssien ohjaus pohjautuu aikataulupuoleen ja hän kertoo, että määräseurannan 

kautta pystytään seuraamaan aikataulujanaa ja määrittelemään sitä kautta resursseja 

johonkin tiettyyn työvaiheeseen koko urakan työvaiheita ajatellen. Lisäksi esimerkiksi 

Työmaainsinööri 2 käyttää seurantaa maamassojen liikkumiseen sekä työmaan sisällä että 

työmaalle sisään tulevien ja sieltä lähtevien osalta. Tällaisella seurannalla hänellä on selvillä 

työmaan varastotaso, jota taas hyödynnetään töiden suunnittelussa.  

 

Excelillä tutkitaan tehtävien tuottavuuden kehitystä, mikä on osa operatiivista johtamista, 

peräänkuuluttavat haastateltavat. Kuten Rantanen ja Holtari (1999, s. 27) kertovat: 

”Tuottavuuden mittaamisen taustalla on aina tarve saada informaatiota tutkittavan yksikön 

toiminnan tehokkuudesta.” Tehtävät, joiden tuottavuutta seurataan, päätetään 

projektikohtaisesti tuottavuuden laskukaavan ohella. Kuitenkin, dokumentaation 

perusteella, jokaisella projektilla tuottavuuden lasku perustuu suoritteiden ja niiden 

valmistamiseen käytettyjen resurssien suhteeseen, ja joitakin tehtäviä lasketaan samalla 

kaavalla läpi yrityksen. Tuottavuuden tiedot on kirjattu määräseurannan tavoin päivittäisellä 

tarkkuudella, mutta seuraaminen tapahtuu Projektijohtajan mukaan viikkotasolla. Kun 

viikon ajan heikentyy jokin teho työmaalla, edellyttää se reagointia työmaalla, kertoo 

Projektijohtaja. Heräte voi hänen mukaansa tulla myös työmaalta. Esimerkiksi 

kaivinkonekuski voi kertoa, että yksi maansiirtoajoneuvo käy aina päivän aikana hakemassa 

kuorman kolme kertaa, kun samaan aikaan muut ajoneuvot käyvät jokainen kuusi kertaa. 

 

Herätteen tullessa, tulee se sitten määräseurannasta tai ulkoapäin, tuottavuuden muutoksen 

tarkempaan tutkimukseen käytetään päiväkohtaista määrä- ja tuottavuusseurantaa, jotka 
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auttavat muutoksen syiden selvittämisessä. Projektijohtaja ilmaisee, että tuottavuuden 

heikentyessä täytyy selvittää, miksi näin tapahtuu sekä toimenpiteet, joilla heikkeneminen 

estetään. Lisäksi pitää selvittää toimenpiteet, joilla saavutetaan huonomman viikon 

menetetty työmäärä, hän jatkaa. Tuottavuusseurannat itsessään eivät kerro syitä ja taustoja 

muutoksille, vaan niissä ilmenee pikemminkin seurauksia työmaan tapahtumista. 

Seurannalla pystytään kuitenkin rajaamaan syiden aikaväliä ja resursseja, joiden avulla 

korjaustoimenpiteet voidaan kohdistaa oikeaan asiaan.  

 

Tuottavuuden päivittäisessä tarkastelussa on otettava huomioon normaalin vaihtelun 

vaikutus, mitä Työpäällikkö ilmaisee: ”Toki siihen vaikuttaa se, ettei jokainen päiväkään 

ole taas samanlainen, vaikka olisit samassa paikassa.” Hänen mukaansa ihan 

sääolosuhteetkin voivat vaikuttaa tuottavuuteen, muun muassa työmaatiestön huono kunto 

rankkasateilla hidastaa liikkumista alueella, mikä on linjassa Woldesenbet et al. (2012) 

havaintoon olosuhteiden vaikutuksesta tuottavuuteen. Tämän vuoksi ihan jokaiseen 

päivätason muutokseen ei ole tarvetta reagoida; tilannetta tarkastellaan tapauskohtaisesti ja 

jos tuottavuudessa on tapahtunut reilu muutos, voidaan siihen reagoida hyvinkin nopeasti.  

 

Reagointiin liittyy läheisesti tulevaisuuteen ennakointi, jonka apuna määräseurantaa 

käytetään. Työmaan visuaalisen seurannan yhdistämisellä kirjattuun määräseurantaan 

voidaan ennakoida lyhyen aikavälin tapahtumia. Projektijohtajan mukaan määräseurannan 

tulkitsemisella kyetään havainnoimaan työmaan mahdollista lopputulemaa; tuleeko projekti 

pysymään tavoitteissaan vai epäonnistuuko se. Hän sanookin: ”Kun määrä- ja tehoseuranta 

on kunnossa, niin me pystytään myös tuottamaan laadukasta tietoa työmaan taloudellisesta 

tilanteesta.” Koska määräseurannan tapahtumat kirjataan päivittäin, on se näin ollen 

kassavirtaa edellä. Suoritetuilla töillä on pääsääntöisesti jokin yksikkökustannus, joten 

tulevia laskuja voidaan ennakoida sekä ne pystytään kohdistamaan oikeaan työsuoritteeseen. 

Projektijohtajan mielestä ilman määräseurantaa ei pystytä seuraamaan talouttakaan ja 

kertoo: ”Voidaan seurata paljonko laskutetaan ja paljonko mennyt rahaa, mutta vaikeaa 

ennustaa, kun ei ole määräseurantaa.” 
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Monessa hankkeessa asiakkaalle tapahtuva laskutus on sidottu suoritteiden määriin, kertoo 

Projektijohtaja. Määräseurannalla ja hyvällä projektin suunnittelulla osataan hahmotella 

laskuttamista ja projektin kassavirtaa. Projektijohtaja kertoo, että tämän pohjalta laskut 

voidaan lähettää oikea-aikaisesti ja ajantasaisesti, mikä mukailee Sears et al. (2015, s. 67) 

ajatusta projektin laskutuksesta. Tällöin projektin kassavirtaa pystytään ennakoimaan, millä 

pyritään pitämään projektin kassa positiivisena, ettei tarvitse turvautua kalliiseen projektin 

ulkopuoliseen rahoitukseen. Työpäällikkö kertookin suunnittelun tärkeydestä: jos saadaan 

laskuttaa kerran kuussa ja laskussa on 30 päivän maksuehto, niin työn suorittamisesta voi 

kulua 60 päivää, että siitä saadaan rahat. Projektijohtajan mukaan lähtökohtana kuitenkin on, 

että jokainen projekti rahoittaa itse oman toimintansa, joten määräseurannalla on keskeinen 

osuus kassan hallinnassa. ”Jos me ei seurata määriä, ei me osata laskuttaakaan”, kiteyttää 

Projektijohtaja. 

 

Projektin tilaa ennustetaan kuukausittain toiminnanohjausjärjestelmällä. Ennuste 

raportoidaan yhdessä nykytilan kanssa yrityksessä eteenpäin. Järjestelmän avulla 

raportoidaan tehtävien sen hetkinen tilanne ja päivitetään jäljellä olevat määrät, minkä avulla 

ohjelmalla saadaan arvio tulevasta. Työpäällikkö kertoo, että: ”Ennustukset ovat aina yhtä 

tarkkoja kuin seuranta on”, joten määräseurannan laadukas suorittaminen on ensiarvoisen 

tärkeää. Toisaalta Projektijohtaja kertoo, että hyvin tehty määräseuranta itsessään on jo 

ennustamista: kun työsuoritteiden yksikköhintoja verrataan suunniteltuihin 

yksikköhintoihin, voidaan arvioida miten tässä tulee käymään. 

 

Vaikka toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön on olemassa ohjeet, sen käyttö ei 

Työmaainsinööri 1:n mielestä ole kovin sujuvaa talon laajuisesti tällä hetkellä. Samaan 

yhtyy myös Projektijohtaja, joka on epäileväinen järjestelmällä luotujen ennustusten 

luotettavuuteen. Projektijohtaja pohtii, onko hän liian muutosvastainen 

toiminnanohjausjärjestelmää kohtaan, mikä aiheuttaa epäilyksiä hänellä. Lisäksi järjestelmä 

on hänen mukaansa liian vaikea ja monimutkainen. Suurin epäluottamus hänellä kuitenkin 

kohdistuu ennustusten luotettavuuteen: ”Se tekee omia oletuksia valmiusasteiden mukaan, 

että milloin työt valmistuvat. Se ei välttämättä ole se todellinen tieto.” Toisaalta jos 

järjestelmä ottaa ennusteissa huomioon valmiusasteista myös aiemmin mainittuja tason 
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mukaisen työmäärän tehtäviä, joiden teknistä valmiusastetta ei voida yksiselitteisesti 

täsmällisesti määrittää, ennusteet voivat sisältää epävarmaa tietoa. 

 

Työmaainsinööri 2:lla on Projektijohtajan vastaisesti positiivisia kokemuksia 

toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä. Hän kertoo, että se on yhtenäistänyt toimintatapoja 

yrityksessä ja järjestelmä on yhteinen työkalu kaikille. Järjestelmällä saadaan ulos 

samanlainen tuotos kaikilta, mikä mahdollistaa työmaiden keskinäisen vertailun. Vaikka 

Projektijohtajan mielestä järjestelmä onkin monimutkainen, Työmaainsinööri 2 kertoo sen 

olevan kuitenkin joustava. Hänen mukaansa toiminnanohjausjärjestelmä on sopeutuva, 

koska sen sisältö ja seuranta tapahtuu projektien määrittelemien osittelujen kautta.  

 

Projekteilla tehtävä kuukausittainen ennustaminen ja raportointi on Projektijohtajan mukaan 

työläs ja aikaa vievä prosessi. Heidän työmaallaan projektihenkilöstö osallistuu ennustuksen 

luomiseen, mikä mahdollistaa luotettavamman ennustuksen tekemisen, minkä ohella 

henkilöstö pysyy ajan tasalla työmaan tilanteesta. Vaikka ennustus ei tulisikaan täysin 

toteutumaan, itse ennustustyö kohdistaa ajatuksia työmaan tilanteeseen eri perspektiiveistä 

ja pakottaa miettimään asioita, joita ei päivittäisessä toiminnassa muuten miettisi. Tällöin 

projektin nykytilaa tulee analysoitua tarkemmin, jolloin sekä tavoitteiden asetanta helpottuu 

ja selkeytyy että ennakointi tulevaan on helpompi, kun lähtötilanne tiedetään tarkemmin. 

Esimerkiksi projektin johtamiseen voi saada uudenlaisia ajatuksia ja jotkin, mahdollisesti 

itsestään selvät asiat, eivät huku ja ne tulevat hoidettua tai niihin muistetaan reagoida.  

 

Määräseuranta on olennainen osa projektien jälkilaskentaa, joka luo kokemusperäistä 

tietovarastoa. Jälkilaskennassa suoritetaan sisäinen kannattavuuslaskenta sekä sen avulla 

voidaan oppia poikkeamien kautta. Projektijohtaja kertoo määräseurannan tiukasta 

kytköksestä jälkilaskentaan: ”Hyvin tehty määräseuranta työn aikana – – on puhtaasti ja 

suoraan jo jälkilaskentatietoa.” Hänen mukaansa tuottavuustiedot ovat tärkeää 

informaatiota yritykselle ja kertoo, että niiden perusteella yritys tietää, minkälaisiin 

työsaavutuksiin he voivat pystyä. Tulevaisuutta ajatellen tällaisella tiedolla on 

laskentavaiheessa erittäin iso apu tuleviin projekteihin. Projektijohtaja kertoo hyvän 

jälkilaskennan sisältävän tietoja tuottavuudesta, projektin työryhmästä sekä olosuhteista ja 
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ympäristöstä. Hän kertoo, että tällöin pystytään lukemaan ja analysoimaan projektin 

toteuttamisen tunnuslukuja ja ominaispiirteitä.  

 

Pelkästään määräseurantadokumentaation hyödyntäminen laskentavaiheessa tai muilla 

projekteilla on kuitenkin haastavaa, selostavat haastateltavat. Lukurajoitukset sekä 

projektien ominaispiirteiden hahmottaminen ovat ongelmallisia, kuten Työmaainsinööri 2 

kertookin: ”Määräseuranta ei kerro sille [tarjouslaskijalle] yhtään mitään sellaisenaan.” 

Työpäällikön mukaan puhtaasti Excelit-tiedostot, joissa ei ole tietoa vallinneista olosuhteista 

tai muista, eivät ole suoraan hyödynnettävissä toisella työmaalla, jos olosuhteita ei tunneta. 

Projektijohtaja mainitsee esimerkin: jos vertaa maansiirtoa Helsingin keskustassa ja 

maaseudulla 50 kilometriä Lappeenrannasta. Jo ulkoiset olosuhteet, kuten liikenne, 

vaikuttavat merkittävästi tuottavuuteen, johon projektilla on mahdollista päästä. 

 

Työpäällikkö kertoo, että eksakti jälkilaskenta saadaan toteutettua vasta, kun koko projekti 

on päättynyt. Tällöin laskennassa on mukana kaikki kustannukset eikä hyödyntäminen 

tapahdu puutteelliseen tietoon pohjautuen. Haastateltavien mukaan projektin toteutukseen 

osallistuneilta henkilöiltä on hyvä selvittää lisätietoa projektin taustoista, jotta projektin 

tuottamia tunnuslukuja voidaan hyöyntää tarjouslaskennassa ja muilla projekteilla. 

Esimerkiksi Työmaainsinööri 2 kertoo, että se vaatii kommunikointia projektihenkilöstön 

kanssa taustojen ja lukujen muodostumisesta.  

 

Päiväkirjat, joita käytetään tilaajalle raportoitaessa, ovat hyödyllisiä työvälineitä, koska 

Projektijohtaja kertoo sinne kirjattavan muun muassa poikkeamia, muutoksia aikataulussa 

ja aikatauluvaatimuksia. Projektijohtaja kuvaileekin, että päiväkirjaa täytettäessä, projektin 

tilaa joudutaan miettimään tarkasti. Tällöin projektin toteutusta voidaan ja joudutaan 

miettimään tarkemmin ja eri näkökulmasta kuin normaalisti tarkasteltaessa. Myös tilaaja 

joutuu reagoimaan siihen, Projektijohtaja ilmaisee ja jatkaa, että tilaaja omalla 

kuittauksellaan joko hyväksyy tai lisää omat kommenttinsa siihen. ”Onhan tällaiset 

kirjaukset, kun pidetään esimerkiksi taloudellista loppuselvitystä, pirun hyviä”, tiivistää 

Projektijohtaja.  
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Toisin kuin kirjallisuuskatsauksessa esitetään, päiväkirjoja on haastateltavien mukaan 

vaikeaa tai mahdotonta käytännössä hyödyntää sisäisesti määräseurannan saralla. Kun 

työmaapäiväkirjoilla ei ole yhtä, vakiintunutta pohjaa infra-alalla, useiden eri pohjien käyttö 

hankaloittaa hyödyntämistä; vaikka yritys voi käyttää omaa päiväkirjaa työmailla, tilaaja voi 

myös vaatia tietynlaisen päiväkirjan täyttöä. Esimerkiksi Työmaainsinööri 1 kertoo, että 

tilaajalla on oma järjestelmä työmaapäiväkirjoille, eikä niitä sen takia voida hyödyntää 

määräseurannassa. Projektijohtaja mainitsee tämän lisäksi, että määräseurannan tapauksessa 

päiväkirjat ovat jälkijättöisiä ja ne ovat yhden henkilön käsialaa, mikä on linjassa Navonin 

ja Haskayan (2006, s. 1225) huomioon otettavien asioiden kanssa. Koska päiväkirja on 

tilaajan ja urakoitsijan välinen asiakirja, ne eivät ole Projektijohtajan mukaan 

informaatioltaan riittävän kattavia ja mainitsee: ”Annetaanko me siellä kaikkea tietoa, niin 

ei varmasti anneta.” Näiden päätelmänä, suomalaisen rakennusalan käytännöt rajoittavat 

päiväkirjojen käyttöä sisäisessä raportoinnissa. Tällöin osittainen kaksinkertainen työ 

raportoinnissa on käytännössä pakollista: Tilaajalle tehdään oma päiväkirja, minkä lisäksi 

sisäiseen tiedonjakoon tehdään erikseen omat raportit.  

 

Koska määräseuranta kytkeytyy useisiin eri asioihin, ei sille voida yksiselitteisesti määritellä 

yhtä tärkeintä käyttökohdetta. Määräseurantaa hyödynnetäänkin projektilla moneen asiaan 

niin tapahtuneiden asioiden tutkimisessa, nykytilaa selvitettäessä kuin tulevaisuuttakin 

ennakoidessa. Ennustuksia tehtäessä on otettava huomioon, että ennustusten tarkkuus on 

enimmillään yhtä tarkka kuin sen perustana käytetty määräseuranta. Loppupeleissä 

projekteilla päätarkoituksena on saada työmaa onnistuneesti toteutettua, mihin 

määräseurannan avulla saadaan tuotettua kattavasti informaatiota edistymisestä.  

 

Projektin toteutuksen lisäksi määräseurannan informaatiota käytetään hyödyksi uusia 

hankkeita suunniteltaessa ja laskettaessa. Määräseurantaan tiiviisti kytkeytyvä 

tuottavuusseuranta luo kattavaa tietoa toteutuneista tapahtumista, mikä auttaa työmaan 

tapahtumiin reagoimisen lisäksi myös suunnitteluissa ja ennustamisessa. Suunniteluissa 

kuitenkin vaaditaan projektin toteutukseen osallistuneen henkilön näkökulmia projektin 

olosuhteiden vaikutuksista tunnuslukuihin. Samoin on muistettava tuottavuuden 
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tunnuslukujen informaatiosisältö: ne eivät itsessään kerro tapahtumien syitä vaan ovat 

pikemminkin seurausta työmaan tapahtumista ja päätöksistä. 

 

Isossa yrityksessä voidaan määräseurannassa hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmän 

tuomia etuja muun muassa ennustustyökalun ja yhtenäisten raporttien muodossa. Tällöin on 

kuitenkin varmistuttava järjestelmän käyttökelpoisuudesta kyseiseen toimintaan sekä 

työntekijöiden koulutuksesta ja ohjeistuksesta sen käyttöön. Järjestelmän hyödyistä ja 

haitoista on pyrittävä kommunikoimaan selkeästi, jotta mahdollisesti esiintyviä 

epävarmuuksia ja muutosvastarintoja voidaan typistää. 

 

5.11 Yrityksen sisäinen informaatioprosessi ja raportointi 

 

Abbaszadegan (2016, s. 72-74) esittämä eräkäytäntö, jossa tietoa kerätään esimerkiksi 

kuukauden ajalta ja kerralla raportoidaan kaikki, ei haastateltavien mukaan käytännössä ole 

sellaisenaan mahdollista toteuttaa. Työmaan päivittäiseen ohjaamiseen vaaditaan 

informaatiota työvaiheiden toteutuksesta, minkä perusteella päätöksiä tehdään 

mahdollisimman alhaisella tasolla projekteilla. Raportointiprosessiin voi tulla viivettä 

ylemmille tasoille, mutta projektia koskevia päätöksiä tehdään projektilla ajankohtaiseen 

informaatioon perustuen. 

 

Käytännössä yrityksessä määräseuranta ja raportointi tapahtuukin Abbaszadegan (2016, s. 

95-97) mukaisesti jatkuvan määräseurannan periaatteita noudattaen: seuranta tapahtuu 

päivittäisellä tasolla, mutta sitä raportoidaan standardoidusti yrityksessä eteenpäin 

kuukauden välein. Tällöin projektin johtamisessa käytetty informaatio on haastateltavien 

mukaan lähes reaaliaikaista, mikä on operatiivisen johtamisen vuoksi yksityiskohtaista 

informaatiota. Yrityksen ylemmille tasoille raportoitava informaatio on pääasiassa dataa 

projektin suorituskyvystä ja se on enimmillään kuukauden toteutuneita tapahtumia jäljessä. 

Haastatteluissa selvisi, että projektien ominaispiirteitä ei kuitenkaan oteta huomioon 

raportointitiheydessä, vaan jokaisella projektilla raportointi tapahtuu kuukauden välein. 
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Yrityksen sisäisellä informaatioprosessilla on myös vakiintuneet käytännöt projekteilla, joita 

tässä luvussa käydään läpi. 

 

Informaation tarkkuus eri tasoilla toteutuu yrityksessä käytännössä yhtenevällä tavalla Leen 

ja Kimin (2018, s. 536-537) esittämän tavan mukaisesti: työmaan käytössä oleva informaatio 

on tarkempaa, operatiiviseen toimintaan tarkoitettua tietoa, kun taas yrityksen ylemmille 

tasoille mentäessä tiedon tarkkuus muuttuu yleisempään suuntaan. Kuten Työmaainsinööri 

1 mainitsee, projekteilla on käytössä yksityiskohtainen tieto, josta jaetaan isommat linjan 

ylemmille tasoille.  

 

Projektilla jaetaan informaatiota eri kanavien ja menetelmien avulla (Project Management 

Institute 2004, s. 229). Työpäällikön mukaan käytännössä projektin sisäisessä 

kommunikaatiossa on päivittäisen tiedonvälityksen lisäksi käytössä viikkopalaverit, joissa 

työmaatason asioita käydään läpi. Niissä jaetaan projektihenkilöstön kesken tietoa hankkeen 

tilasta sekä käydään läpi työmaan taloudellinen tilanne ja tärkeimmät työvaiheet. Kun 

projektin ulkopuolisessa raportoinnissa tieto on yleisemmällä tasolla, Työpäällikön mukaan 

viikkopalavereissa voidaan käydä yksityiskohtaisemmin tietoa läpi aina yhden työsuoritteen 

osalta asti.  

 

Työmaan dokumentaatio on vain projektihenkilöstön käytössä. Määräseurannan 

yksityiskohtaiset Excel-tiedostot kuuluvat työmaan dokumentaatioon, joten projektin 

ulkopuolisella henkilöstöllä ei ole suoraa pääsyä tiedostoihin. Toteutusvaiheen 

dokumenteista tieto lajitellaan ja koostetaan toiminnanohjausjärjestelmään, jota 

Projektijohtajan mukaan käytetään projektin ja yrityksen väliseen raportointiin, 

controllereille ja yksikön johtajille. Raportoinnissa toiminnanohjausjärjestelmä on ainoa 

työkalu, jota käytetään projektin tietojen välittämiseen eteenpäin. Työmaainsinööri 1 

kuitenkin tarkentaa, että raportteja voidaan täsmentää controllereille puhelimella tai 

työmaakäynneillä, jolloin raportti läpikäydään yhdessä. Tavoitteena on saada johdolle 

selkeämpi kuva työmaan tapahtumista ja erityishuomiota vaativista asioista. 
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Raportointiin ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön on annettu ohjeet järjestelmää 

implementoitaessa ja ne löytyvät yrityksen intrasta. Työmaainsinööri 1 kuitenkin kertoo, että 

ohjeistuksessa on mahdollinen ongelmakohta. Hän ilmaisee, että järjestelmän käyttäminen 

ei valkene yhden tai kahden käyttökerran jälkeen, mikä voi tuottaa vaikeuksia uusille 

työntekijöille. Lisäksi kokeneet työntekijät, joiden työtehtävät muuttuvat järjestelmän 

käytön suuntaan, voivat kokea päänvaivaa järjestelmän opettelussa. Työmaainsinöörin 

mielestä lisäkoulutuksia olisi hyvä järjestää, millä taataan ohjelman taidokas käyttö.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän projekteista havaittiin, että raporteissa ilmoitetaan projektin 

nykytila sekä ennustus, joiden prosessi kuvaillaan seuraavaksi tiivistetyssä muodossa. 

Toiminnanohjausjärjestelmään kustannukset tuodaan automaattisesti, mutta tehtävien 

määriin liittyvät tiedot joudutaan kirjoittamaan manuaalisesti. Manuaalisesti joudutaan 

lisäämään myös sekä jaksotukset että tarvittavat kommentit tehtäville ja projektille. Näiden 

pohjalta järjestelmä laskee valmiusasteet sekä koostaa tehtävätason tiedot automaattisesti 

projektitason yhteenvedoksi. Ennustus sen sijaan liittyy ainoastaan projektin taloudellisiin 

lukuihin, jotka järjestelmä laskee nykytilan ja menneiden tietojen pohjalta. Jos 

projektihenkilöstöllä on laadukkaampaa informaatiota käytössään, voidaan ennustusta 

muokata paremman tiedon mukaisesti. Toisaalta järjestelmä ei ota kantaa aikataulullisiin 

ennusteisiin, joten projektijohto joutuu tarkastelemaan näitä ennusteita erikseen. 

 

Virallinen raportointi projektin tilasta ja ennustuksesta toteutetaan kuukauden välein. 

Haastateltavien mukaan kyseinen frekvenssi raportointiin on sopiva, sillä seuranta tapahtuu 

kuitenkin päivittäisellä tasolla. Työmaainsinööri 1 sanookin, että kriittisten tehtävien 

seuranta on kuitenkin tarkempaa, joten tieto on selvillä ja saatavilla, jos projektin 

ulkopuolisilla on sille tarvetta. Lisäksi haastateltavat ilmoittavat, että raportin luominen on 

työläs prosessi eivätkä näe hyötyjä tiheämmässä raportoinnissa. Edelleen, pidemmän 

aikavälin raportoinnissa taas muutokset voivat olla suuria, joten haastateltavat eivät näe 

harvemmankaan raportoinnin olevan hyvästä. Tiivistetysti: Tiheämmästä raportoinnista 

saatavat hyödyt ovat panostuksia pienemmät, minkä lisäksi harvemmassa raportoinnissa 

haitat ovat suuremmat kuin nykyisessä kuukausittaisessa. 
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Toiminnanohjausjärjestelmän raportit ovat tarkoitettu yksinomaan projektin ja pääkonttorin 

väliseen kommunikaatioon. Projektilla raportteja ei käytännössä hyödynnetä, johon 

Projektijohtaja kertookin, että toiminnanohjausjärjestelmä ei ole hänelle minkäänlainen 

työkalu. Myös Työpäällikkö on osittain samoilla linjoilla Projektijohtajan kanssa ja 

mainitsee, että pelkästään toiminnanohjausjärjestelmän raportit ovat liian harvan välin 

informaatiota Työpäällikölle. Aikataulu- ja tehtäväkohtaisessa seurannassa hän käyttää 

hyödyksi Exceleitä ja viikkopalaverimuistioita, sillä toiminnanohjausjärjestelmän tiedot 

eivät itsessään kerro riittävän kattavaa kuvaa projektin tilanteesta toteutuksessa vaadittuun 

tietoon nähden. ”Käytännössä katson myös Exceleitä näihin kuukausiraportteihin liittyen, 

että tiedetään sitä kautta projektin kokonaiskuva paremmin”, Työpäällikkö kertoo. 

 

Sears et al. (2015, s. 251-253) esittämästä valheellisesta raportoinnista eli määrien 

ilmoittamisesta ylä- tai alakanttiin todellisesta, ilmeni eriäviä näkökulmia haastateltavien 

joukossa. Työmaainsinööri 2 kertoo, ettei tällainen toimintatapa ole enää tätä päivää, kun 

taas Työpäällikkö ja Projektijohtaja tietävät tällaista tapahtuneen. Yrityskulttuuri on 

Työpäällikön mukaansa sellainen, ettei tämä kuitenkaan ole kovinkaan yleistä. 

Yrityskulttuurin vaikutukseen yhtyy myös Työmaainsinööri 1 ja sanoo, että ihminen on 

erehtyväinen ja virheitä tapahtuu, jolloin ei olisi tarvetta raportoida valheellisesti. Hän ei 

näe, että tällaista raportointia tapahtuu tai ainakin toivoo, ettei tapahdu.  

 

Haastateltavat kuvailevat, että projektin huonon tilan peittely on vaarallisempaa kuin se, ettei 

tuoda esille projektin menestymistä. Työpäällikkö kertookin, että ennustetta tehdessä 

pelataan mieluummin varman päälle, eli projektin parannusta ei heti tuoda järjestelmään, 

pääkonttorin tietoon, kun sellainen ilmenee. Järjestelmään tuontia edeltää parannuksen 

taustalla olevan syyn selvittäminen: Onko kyseessä kertaluontoinen erä, joka hetkellisesti 

vaikuttaa taloudelliseen ennusteeseen, vaiko onko kyseessä pysyvä muutos? Hänen 

mukaansa onkin parempi lähteä liikkeelle varovasti kasvattamaan ja parantamaan ennustetta, 

millä voidaan välttyä kuukausittaiselta sahausliikkeeltä. Toisaalta Projektijohtaja ilmaisee 

selvän parannuksen ilmoittamatta jättämisestä; jätetään niin sanottua riskipottia työmaan 

lopulle, jos sattuukin tulemaan jokin notkahdus. Lisäksi se voi toimia puskurina, jossa 

voidaan roikkua, jos seuraava työmaa ei alakaan välittömästi. Tällainen toiminta 
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Projektijohtajan mielestä on sopimatonta ja rahojen väärinkäyttöä, jota hän kuvailee: ”Siinä 

käytetään yhtiön rahoja, sillä tavalla, niin kuin ei saisi käyttää.” Projektin erinomainen 

onnistuminen voi tätä kautta jäädä pimentoon eikä näin ollen osata selvittää syitä 

menestykselle ja oppia niistä. 

 

Informaation laajuus käytännössä mukailee suoraan teoriassa esitettyä tapaa, jossa yrityksen 

ylemmille tasoille mentäessä informaation tarkkuus muuttuu yleiseen suuntaan. Projekteilla 

tieto on täsmällistä, mitä käytetään työmaan päivittäiseen ohjaukseen ja ennakointiin. Sen 

sijaan ylemmälle johdolle raportoitaessa jaetaan yleisempää tietoa projektin tilasta, mitä 

voidaan käyttää strategisen suunnittelun avuksi. Samoin projektinjohto hyödyntää 

yleisempää tietoa kuin työnjohto, mutta tarkempaa kuin ylemmät tasot, jolloin kuitenkin 

voidaan puuttua projektin toteutukseen.  

 

Jotta työmaan päivittäisiin tapahtumiin voidaan reagoida, on määräseurannan oltava 

jatkuvaa. Samalla työmaan tiedot raportoidaan standardoidusti projekteista riippumatta 

kuukausittain. Seurannan tapahtuessa jatkuvasti raportointihetkellä on käytössä ajantasainen 

tieto projektista, jolloin myös informaatioviivettä voidaan pienentää. Tällöin yrityksen 

ylemmillä tasoilla on käytössä mahdollisimman tuoretta tietoa, samalla kun projektilla on 

käytössä lähes reaaliaikainen projektin ohjausta varten. Raportointi ja ennustaminen 

toteutetaan standardoidusti toiminnanohjausjärjestelmällä, mikä mahdollistaa yhtenäisten 

raporttien luonnin projektien välillä. Toisaalta toiminnanohjausjärjestelmä ei ole pakollinen, 

vaan se voitaisiin luoda myös yhteisillä Word- ja Excel-pohjilla. Kuitenkin on järkevää 

hyödyntää ison yrityksen etuja ja mahdollisuutta käyttää toiminnanohjausjärjestelmää 

yhtenäiseen raportointiin. Lisäksi muiden tietojen, muun muassa kustannusten, 

automaattinen tuominen projektille auttaa raporttien ja ennusteiden luomisessa. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä on siis riittävä työkalu projektin ja yrityksen ylempien tasojen 

välillä. Raportteja voidaan kuitenkin tarkentaa ja niihin voidaan saada lisäinformaatiota 

puhelimella ja työmaakäynneillä. Työmaalla sen sijaan on järkevää pitää henkilöstö 

ajantasaisena projektin tilanteesta, mikä onnistuu viikkopalavereilla ja muulla päivittäisellä 

kommunikaatiolla. Lisäksi yrityksessä on toivottavaa kommunikoida totuudenmukaisen 
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raportoinnin merkittävyyttä ja kannustaa siihen. Tällöin tulevat toimet ja projektit perustuvat 

oikeanlaiseen tietoon ja heikosti menestyviin projekteihin kyetään aikaisessa vaiheessa 

varautumaan. Samalla yrityksen varoja käytetään oikein ja onnistuneen projektin syyt 

saadaan selville ja ne luovat kokemusperäistä tietovarastoa.  
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6 MÄÄRÄSEURANNAN SYSTEMATISOINTI 

 

6.1 Systematisoinnin hyödyt ja haitat 

 

Systematisoinnilla pyritään yhdenmukaistamaan määräseurantaprosessia läpi yrityksen. 

Tässä yhdytään Jungin ja Kangin (2007, s. 19) näkemykseen, jossa systemaattinen 

etenemisen seurannan mittaaminen on erittäin tärkeää kilpaillussa ympäristössä sekä sillä 

voidaan parantaa projektin johtamista eri toimintojen, esimerkiksi aikataulutuksen ja 

kustannusseurannan kautta. Systematisoinnilla ollaan myös Pekuri et al. (2011, s. 54-55) 

kanssa samassa linjassa, että arvoa lisäämättömiä toimintoja virtaviivaistamalla ja 

keventämällä saavutetaan yrityksessä taloudellisia hyötyjä. Yhteisten toimintatapojen 

omaksumisella määräseurannassa voidaan saavuttaa etuja, joiden ansiosta yrityksen sisäinen 

suorituskyky paranee eritoten ajankäytön tehostumisen myötä. Tällöin määräseuranta vaatii 

vähemmän panostuksia päästäkseen samaan lopputulokseen, jolloin tuottavuus kasvaa.  

 

Tilanteessa jossa määräseurantaa toteutetaan projekteilla eri tavoin, myös Excel-dokumentit 

ovat erilaisia ja ovat niiden tekijöidensä näköisiä. Niissä on paljon tietoa ja se, että 

tarvittavan informaation saa lajiteltua ja koostettua vie ylimääräistä aikaa. Työpäällikkö 

kertoo, että Excelit voivat sisältää kaavoja, joiden toiminnan ymmärtää ainoastaan taulukon 

tekijä. Tämä hidastaa tiedon käsittelyä ja vaikeuttaa dokumentin muokkaamista, jos 

työmaalla tälle huomataan tarvetta. Lisäksi on esitetty, että aikataulutukseen liittyvissä 

tiedoissa määräinformaatio voi olla kadoksissa tai epätarkkaa (Kiziltas & Akinci 2005). 

Tässä tapauksessa systematisoinnilla voidaan parantaa suorituskykyä myös laadun kautta, 

jolloin määräseuranta saadaan vertailukelposeksi ja samanlaista informaatiota tuottavaksi 

toiminnoksi yrityksen projekteilla, minkä lisäksi tulkintavirheitä pyritään vähentämään. 

Myös yhtenäisellä tietojen tallennuksella voidaan saada yleisesti tarkempaa tietoa ja 

pienentää tiedon katoamisen mahdollisuuksia. 

 

Kun määräseurantaa yhtenäistetään, työmaan määräseuranta voi nopeutua Excel-

dokumenttien käsittelyn osalta. Työmaainsinööri 1:n mukaan Exceleiden käyttö muuttuu 
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joutuisammaksi, kun projektihenkilöstöllä on tiedossa miltä välilehdeltä informaatiota 

lähdetään hakemaan. Hän kertoo, että tällaisen mahdollistaa ohjeistus, jossa kerrotaan mitä 

tietoa kullekin välilehdelle tallennetaan. Työmaainsinööri jatkaa, että ohjeistuksen ansiosta 

myös kommunikaatio sekä seuraaminen helpottuvat, kun käytössä on niin sanotusti sama 

kieli, jolloin virhetulkintojen määrä voi pienentyä.   

 

Haastateltavat, eritoten Työmaainsinööri 2 ja Projektijohtaja, ilmaisevat suuren hyödyn 

liittyvän projektihenkilöstön siirtymiseen projektien välillä. Esimerkiksi Työmaainsinööri 2 

kertoo, että työmaan uuden henkilön on helpompi päästä mukaan, kun on systemaattiset ja 

samankaltaiset toimintatavat läpi yrityksen. ”Käynnistysvaihe on tällöin vähän lyhempi”, 

hän sanoo. Myös Projektijohtaja mainitsee, että uusi työntekijä pääsee määräseurantaan 

sisälle nopeammin eikä toiminta olisi ihan villiä. Projektin ulkopuolisten hyödyntäjien 

näkökulmasta tiedon ei ole hyvä olla useissa muodoissa eri paikoissa, niin kuin Kiziltas ja 

Akinci (2005, s. 10) esittävät. Yhtenäistämällä määräseurantaa voidaan parantaa tiedon 

saatavuutta ja käytettävyyttä myös muiden hyödyntäjien osalta.  

 

Lisäksi tehtävien toteutukseen voidaan hillitysti arvioida tuottavuuden parannusta. Kuten 

Rantanen ja Holtari (1999, s. 17) ovat esittäneet, mittarin asettamisella korostetaan 

mitattavan tehtävän arvoa, ja se ohjaa tekemään oikeita asioita. Kun tehtävien määriä 

kyetään seuraamaan järkevämmin, korostaa se tehtävän merkitystä ja täten tehtävien 

toteutuksessa tehdään oikeita asioita. Näin ollen myös seurattavien tehtävien suorituskyky 

voi parantua tätä kautta. 

 

Hyödyt pohjautuvat hyvään ja noudatettuun ohjeistukseen, kun taas systematisoinnin haitat 

nousevat lähtökohtaisesti huonosta systematisoinnin toteutuksesta; projektien erityspiirteitä 

ei oteta huomioon, eikä systematisointi ole työmaalähtöinen. Koska jokainen projekti on 

lähtökohtaisesti erilainen, määräseurannan on oltava muokattavissa projektien piirteisiin 

sopivaksi. Tähän Työpäällikkö huomauttaa: ”Vaikka sillä haetaan systemaattisuutta, 

kuitenkin jos menee liian pieneksi, miten se yhteen muottiin kääritään, niin se voi sotia 

itseänsä vastaan.” Samaan yhtyy myös Projektijohtaja ja sanoo, että pakottaminen 

orjallisesti noudattamaan jotain tiettyä mallia ilman mahdollisuutta muokata sitä, on 
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haitallista määräseurannan kannalta. Hän myös kertoo, että jos systematisointia lähdetään 

toteuttamaan työmaan ulkopuolelta käsin, ilman määräseurannan toteutukseen osallistuvia 

henkilöitä, muutosvastarinta tulee olemaan mieletön. 

 

6.2 Edellytykset systematisoinnille 

 

Systematisoinnin edellytykset kytkeytyvät tiukasti projektien erityispiirteisiin. Näihin 

lukeutuvat muun muassa projekteilla tehtävät työvaiheet, seurattavien tehtävien sisällöt sekä 

työmaan olosuhteet, jotka Woldesenbet (2012) kertookin vaikuttavan tehtävien 

tuottavuuksiin. Koska jokainen projekti on käytännössä erilainen, täytyy vaihtelevien 

ominaisuuksien vaikutuksia pohtia toiminnan yhtenäistämisen taustalla. Käytännön 

määräseurantaprosessia tutkimalla voidaan sanoa, että systematisointi pohjautuu projektien 

erityispiirteiden ymmärtämiseen ja niiden vaikutusten huomioon ottamiseen.  

 

Tulkitsemalla määräseurantaprosessia edellytykset systematisoinnille voidaan jakaa 

kolmeen eri näkökulmaan: 1) systematisointi on työmaalähtöinen, 2) määräseurannassa 

käytettävät järjestelmät ja 3) ohjeistus. Edellytykset toimivat kuvauksena, kuinka 

määräseurannan systematisointia voidaan toteuttaa. Tulokset on saatu pohtimalla yllä 

olevassa luvussa esitettyä määräseurantaprosessia ja siihen vaikuttavia merkittävimpiä 

tekijöitä. Seuraavaksi pohditaan mainittujen edellytyksien roolia systematisoinnissa, 

kuitenkin projektien erityispiirteet mielessä pitäen. 

 

Työmaalähtöinen 

Jotta systematisointi on työmaalähtöinen, sen toteuttaminen ei voi tapahtua ainoastaan 

projektien ulkopuolisten toimesta, kuten Projektijohtaja ilmaisee. Paras näkemys ja hyöty 

määräseurannan kehittämisessä saavutetaan, kun tietoa on jakamassa työmaalla 

määräseurannan ja sen hyödyntämiseen osallistuvista henkilöistä koottu työryhmä. 

Työryhmään voi kuulua otos eri projektien työntekijöistä, jolloin mukana on työnjohtajia, 

työmaainsinöörejä ja työmaapäälliköitä. Otosta valitessa voidaan hyödyntää ison yrityksen 

tuomia etuja uusien näkökulmien saamisessa: Sekä eri yksiköiden että alueellisten 
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toimijoiden avulla voidaan havaita asiaankuuluvia toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää 

laajemmin yrityksessä. Sopivalla otoksella saadaan näkemys vaihtelevien työvaiheiden ja 

tehtävien vaikutuksista sekä otettua mukaan henkilöstön työtehtävien mukaisen käytön ja 

hyödyntämisen näkökulmat alueellisten toimintatapojen ohella. Työryhmän tarkoituksena 

on yhtyä raportin (Barbosa et al. 2017, s. 65) mukaiseen näkemykseen perustaa yrityksen 

sisäinen akatemia hyvien toimintatapojen levittämiseen yrityksessä suorituskyvyn 

parantamiseksi. 

 

Projekteilla kokemuksen tuoma etu nousi määräseurannassa suureen rooliin, koska itse 

määräseurantaan ei ole suoranaista ohjetta. Mitä tehtäviä päätetään seurata, miten ne 

koostetaan ja kuinka määräseurannan tietoa osataan hyödyntää, ovat yksittäisiä esimerkkejä 

harjaantuneisuuden soveltamisessa käytännön toteutuksessa. Lisäksi työmaan visuaalisen 

havainnoinnin yhdistäminen kirjalliseen tietoon pohjautuu kokemukseen työvaiheiden 

etenemisestä, joten ammattitaito projektin eri tasoilla työtehtävien mukaan on avuksi tai 

osittain jopa välttämätöntä. 

 

Kokemusperäistä tietoa voidaan käyttää hyväksi systematisoinnissa ottamalla työryhmään 

mukaan kokeneita toimijoita. Lisäksi, käytännön toteuttamiseen liittyen, kokemusperäistä 

tietoa on suotavaa siirtää yrityksessä eteenpäin. Näin ollen projektiorganisaatiota kootessa 

on hyvä miettiä, kuinka tietoa voidaan siirtää työuran aloitusvaiheessa oleville 

määräseurannan hyötyjen maksimoimiseksi. Esimerkiksi tutkimuksessa ollut yritys 

luokitellaan kooltaan suureksi, joten töissä on infra-alan alan taitavia osaajia, jotka ovat 

suuntautuneet eri työmenetelmiin. Heidän ammattitaitoaan ja tietämystään voidaan 

hyödyntää laajemmilta osin määräseurannassa systematisoinnissa tuomalla omat 

näkemyksensä muiden tietoon. 

 

Merkittävin osa systematisoinnista kohdistuu tehtävien yksityiskohtaiseen seurantaan, ja 

koska seurattavat tehtävät päätetään aina projektikohtaisesti, liittyy tähän myös suurimmat 

haasteet. Tehtävien tarkkoihin Excel-seurantoihin voidaan luoda yhteisiä pohjia, joita 

projektit voivat ottaa käyttöönsä tarvitsemiltaan osin. Pohjia voidaan luoda eri 

tehtävätyypeille, joita Projektijohtajan mukaan lukumäärällisesti ei kuitenkaan ole useita.  



93 

Tarkoituksena on saada valmiit pohjat kriittisille ja työmaata ohjaaville tehtäville, jotka ovat 

työmaan onnistumisen kannalta merkittävässä asemassa. Esimerkkeinä tehtävätyypeistä 

voidaan käyttää louhintaa, maanajoa tai betonointitöitä, jotka eivät itsessään ole liian 

spesifejä, mutta noudattavat tehtävätyypille ominaista kaavaa töiden osalta. Tämän tasoisella 

määrityksellä tehtävätyypit soveltuvat useimpien projektien käytettäväksi, mutta ovat 

kuitenkin muokattavissa esimerkiksi seurattavan yksikön tai menetelmän kautta. Louhintaa 

voidaan suorittaa eri menetelmillä, joiden määriä on seurattava erikseen esimerkiksi eri 

hinnoittelun takia. Näitä kuitenkin voidaan seurata vain muutamilla yksiköillä, kuten 

kuutiometreillä tai neliömetreillä, jolloin tehtävätyypille tehty pohja ei ole liian spesifi ja sitä 

voidaan optimoida tiettyä menetelmää vastaavaksi.  

 

Pohjat eivät voikaan olla liian tarkasti määriteltyjä, jotta projektien vaihtelevat tarpeet 

saadaan tyydytettyä ja Exceleitä muokattua projektien tarkoituksia vastaaviksi. Työryhmän 

kokemusta voidaankin hyödyntää pohjia luodessa. He voivat tuoda esille näkemyksiä eri 

tehtävätyyppien seurannan erityispiirteistä ja näiden vaatimista tiedoista sekä informaation 

hyödyntämisestä ja esittämistavasta, minkä avulla saadaan luotua raamit seurannalle. Lisäksi 

projektin koon vaikutukset on hyvä ottaa huomioon; minkälaista tietoa määräseurannassa 

käytetään ja sillä tuotetaan, jotta ne soveltuvat sekä isoihin että pieniin projekteihin.  

 

Tehtävien sisällöistä on myös suotavaa tuoda näkemyksiä esille pohjia luodessa eritoten 

yhden erän tehtäviin liittyen. Vaikka kyseisiä tehtäviä suositellaan seurattavaksi mitattavissa 

olevien suureiden kautta siitä saatavien hyötyjen vuoksi, yhden erän tehtävien seurannassa 

silti esiintyy vaihtelevia näkökulmia. Pyrkimyksenä on kuitenkin saada yhtenevä tapa koko 

yrityksessä. 

 

Pohjaa luotaessa myös tietolähteiden vaikutukset on hyvä ottaa huomioon projektien 

toteutukseen osallistuvilta, joilla on käytännön kokemusta saatavilla olevista ja käytetyistä 

tiedoista. Eri lähteistä tuleva tieto voi olla kirjavissa muodoissa, ja tietoa hyödynnetään 

projekteilla eri tavoin. Pohjasta on hyvä ilmetä ohjeet Excelin käyttöön ja tiedon 

syöttämiseen sekä muotoilun toteuttaminen projektin tarpeita varten. Seurantapohjien avulla 

tieto olisi mahdollisimman yhtenäisellä tavalla esitetty projekteilla koko yrityksessä, minkä 
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hyödyistä keskusteltiin aikaisemmin. Systematisoinnin haitoiksi luettuihin projektien 

olemattomaan liikkumavaraan ja seurannan jäykkyyteen varaudutaan Exceleiden 

muokattavuudella. 

 

Määräseurannassa myös tuottavuustiedot määritetään projektikohtaisesti, vaikkakin 

vakiintuneita käytäntöjä joidenkin tehtävien tuottavuuden laskuun on käytössä. Pekuri et al. 

(2011, s. 54) ovat esittäneetkin ongelman tuottavuuden laskuissa käytettyjen lukujen 

päättämiseen liittyen. Työryhmän kesken onkin mielekästä kuitenkin pohtia yhteisten 

tuottavuustietojen käytöstä ja laskutavasta, jolloin sekaannuksia projekteja vertailtaessa 

voidaan välttää. Jälkilaskentaa ajatellen tuottavuuden tunnusluvut ovat järkevää valita siten, 

että ne tuottavat suoraan jälkilaskentatietoa kuitenkin projektin ohjaaminen tunnuslukujen 

päätarkoituksenaan. Tällöin projektin loputtua tietoa ei tarvitse alkaa muuttamaan uuteen 

muotoon, jotta se olisi jälkilaskennan mukaista. Samoin tunnuslukuja hyödyntävät 

tarjouslaskennan toimijat voivat kertoa näkökulmansa, minkälaista tietoa he käyttävät 

tulevien projektien laskennassa hyödyksi.  

 

Käytetyt järjestelmät 

Informaatiojärjestelmillä voidaan saavuttaa niin yksilön kuin projektin tuottavuuden 

parannuksia (Raymond & Bergeron 2008, s. 219). Braglian ja Frosolinin (2014, s. 20) 

esittämiin ehdotuksiin projektijohtamisen informaatiojärjestelmien oikeanlaisesta käytöstä 

pyritään hakemaan parannusta systematisoinnin avulla. Pohjautuen 

määräseurantaprosessista tehtyihin havaintoihin, määräseurannassa käytetyiltä järjestelmiltä 

kuitenkin vaaditaan tiettyjä toiminnallisuuksia. Ensimmäiseksi, seurannan on kyettävä aina 

päiväkohtaiseen tarkkuuteen niin, että jokainen tapahtuma voidaan kirjata ylös. Toisena 

vaatimuksena seurannan on myös oltava havainnollinen tietyiltä osin, eli sillä on kyettävä 

luomaan kuvaajia ja trendejä, esimerkiksi valmiusasteista. Kolmas vaatimus kohdistuu 

projektien erityispiirteiden huomiointiin, joten järjestelmiä on pystyttävä muokkaamaan 

soveltuvaksi projektikohtaisesti. Tämän lisäksi myös projektin aikana tapahtuvien 

muutoksien ja havaintojen pohjalta seurantaa on voitava muokata tarkoitustaan vastaavaksi. 

Lopuksi, tärkeä ominaisuus on saatavuus: kuka tahansa ei saa päästä projektin tietoihin 
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käsiksi, mutta samaan aikaan on taattava, että tietoa tarvitsevilla on välitön pääsy 

järjestelmiin. Toisin sanoen järjestelmien oikeuksia on pystyttävä hallitsemaan. 

 

Jotta systematisointia voidaan toteuttaa, samat järjestelmät on oltava käytössä yrityksessä 

jokaisella projektilla. Tutkimuksen yrityksellä järjestelmillä on eri käyttötarkoituksia: 

esimerkiksi Excel-seuranta on Työmaainsinööri 2:n projektilla aputyökalu, kun taas 

Projektijohtajalla se toimii päätyökaluna. Tämä on yksi syy projektien määräseurannan 

monimuotoisuuteen, jota voidaan lieventää selkeyttämällä määräseurannan eri vaiheille 

tietyt järjestelmät. Järjestelmien pääkäyttötarkoituksien olisi hyvä olla yhteneväisiä, mikä 

mahdollistaa järjestelmien samanlaisen käytön sekä järjestelmillä luotavat yhtäläiset 

tuotokset. 

 

Työmaan ohjaukseen ja päivittäiseen seurantaan soveltuu parhaiten sen toiminnallisuuksien 

perusteella taulukkolaskentaohjelma, joka on käytännössä pakollinen. Määräseuranta olisi 

järkevää toteuttaa toiminnanohjausjärjestelmällä, jotta yrityksessä käytettyjä järjestelmiä 

voidaan supistaa. Kuitenkaan tutkimuksen yrityksessä toiminnanohjausjärjestelmä ei tue 

riittävästi infra-alan yksityiskohtaista määräseurantaa, että se voitaisiin toteuttaa kyseisellä 

järjestelmällä. Lisäksi voidaan pohtia, onko sellaista toiminnanohjausjärjestelmää olemassa, 

jossa kaikki yksityiskohtaisen seurannan vaatimukset täyttyvät. Exceliä kuitenkin voidaan 

muokata projektien ominaispiirteiden mukaiseksi, siihen voidaan luoda kaavoja 

nopeuttamaan manuaalista työtä sekä sillä voidaan luoda havainnollistavia kaavioita. Lisäksi 

Exceliin voidaan lisätä useita välilehtiä ja sillä voidaan saavuttaa päivätason tarkastelu, jossa 

jokainen määräseurannan tapahtuma kirjataan ylös.  

 

Yksityiskohtaisella seurantatiedolla on useita käyttötarkoituksia niin työmaan ohjauksessa 

kuin työmaan ongelmakohtien selvittämisessäkin. Operatiivinen seuranta on kuitenkin hyvä 

toteuttaa niin, että se tukee projektin raportointia. Raportoinnin informaatiojärjestelmäksi 

tutkimuksen yrityksen tapauksessa sen sijaan soveltuu toiminnanohjausjärjestelmä, jota 

käytetään yrityksen laajuisesti. Raportoinnissa käytettävät ennalta määritellyt kentät 

projektien olennaisista tiedoista mahdollistavat järjestelmällä saatavien samanlaisten 

raporttien yhtäläisyyden, jolloin ne ovat vertailtavissa keskenään. Samalla muita tietoja, 
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esimerkiksi kustannuksia, saadaan yhdistettyä raporttiin automaattisesti tehtäväkohtaisesti. 

Järjestelmän on kuitenkin oltava muokattavissa projektikohtaisesti siten, että seurattavat ja 

raportoitavat tehtävät määritellään projektikohtaisesti. Raportoinnin työläisyys ja taustalla 

tehtävä päivittäinen seuranta ohjaavat raportoinnin tapahtuvaksi kuukausittain. 

Tiheämmästä raportoinnista ei saada suhteellisesti enempää hyötyä, kun taas harvemmassa 

raportoinnissa projektien tilaan voi tulla suuriakin muutoksia. 

 

Tiedon keruu tapahtuu muista ulkopuolisista järjestelmistä sekä dokumentaatiosta. 

Yrityksen tapauksessa kylmädata, esimerkiksi kustannukset, siirtyvät suoraan 

toiminnanohjausjärjestelmään, kun taas muu määräseurannan kannalta olennainen data sen 

sijaan kerätään Excel-seurantaan. Koska määräseurannan järjestelmät tukevat toisiaan, on 

myös niiden oltava yhteensopivia niin, että kerätty ja kirjattu tieto tukevat toisen järjestelmän 

tietoa. Esimerkiksi Exceliin tehdään kirjaukset niin, että tieto löytyy sieltä helposti ja olisi 

mahdollisimman suoraan kopioitavissa toiminnanohjausjärjestelmään tietoa vastaavaan 

kohtaan. Samoin Excel on laadittava niin, että ulkoisista järjestelmistä tieto saadaan 

mahdollisimman yksinkertaisesti liitettyä seurantaan. 

 

Tietojen saatavuutta voidaan parantaa liittämällä Excel-seuranta osaksi 

toiminnanohjausjärjestelmää. Liittäminen kuitenkin riippuu järjestelmien teknisistä 

ominaisuuksista, eikä käyttötarkoituksen mukaisista toiminnallisuuksistakaan voida tinkiä. 

Yksinkertaisin tapa toteuttaa yhdistäminen säilyttäen järjestelmien toiminnallisuudet, on 

liittää toiminnanohjausjärjestelmään projektin kohtaan linkki yrityksen palvelimella olevaan 

Excel-seurantaan, jossa linkkiä painamalla Excel-työkirja palvelimelta avautuu. Tällä 

vältytään turhalla tiedoston etsimisellä kansiorakenteissa, kun toiminnanohjausjärjestelmään 

halutaan tarkkaa tietoa päivittäisestä seurannasta. 

 

Koska määräseurannassa käytettäviä järjestelmiä on useita sekä tietoa kerätään monesta eri 

lähteestä, informaation käsittelyssä täytyy varautua siihen, että kaikki tieto otetaan 

huomioon. Informaatiokatkoksiin voidaan varautua sopimalla projektihenkilöstölle roolit ja 

vastuut määräseurannan saralla sekä eri työvaiheiden kirjauksiin että järjestelmien 

päivittämiseen. Roolituksessa sovitaan, mitä tietoa kirjataan ja mihin järjestelmään sekä 
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kuka kirjaukset tekevät. Roolien jaosta on sovittava heti projektin alussa ja sitä on tarpeen 

mukaan päivitettävä sen edetessä. Vastuut ja roolit kuitenkin määrätään projektikohtaisesti, 

koska henkilöstön määrä ja työtehtävät vaihtelevat projektien välillä. Projekteilla täytyy 

myös varmistua siitä, että määräseurannan Excel-dokumentit löytyvät jokaisella projektilla 

yhteisesti sovitusta hakemistosta tietyllä nimellä. Tällöin vältytään väärän tiedoston 

käyttämiseltä sekä turhan ajan kuluttamiselta dokumentin etsimiseen.  

 

Ohjeistus ja koulutus 

Koska määräseurannan raportit ovat riippuvaisia niitä kirjoittavista henkilöistä (Kiziltas & 

Akinci 2005, s. 2), voidaan raporttien luotettavuutta parantaa kouluttamalla henkilöstöä sekä 

edistämällä kommunikointia. Määräseurantaraporttien sisällön, lukujen määritelmien sekä 

muiden toimintatapojen yhtenäistämisen kouluttaminen vähentävät virhetulkintojen 

mahdollisuuksia raportteja laativien ja tulkitsevien henkilöiden joukossa.  

 

Toimintatapojen yhtenäistämisen keinona voidaan käyttää ohjeistusta ja koulutusta, joissa 

kuitenkin otetaan huomioon projektien erityispiirteet. Määräseurantaprosessissa on hyvä 

olla ohjeet, joissa määräseurantaan kytkeytyville eri vaiheille määritetään tarkoitukset, 

pakolliset käytänteet ja toimenpiteet sekä liikkumarajat. Esimerkiksi tutkimuksen yrityksellä 

on ohjeistukset projektien raportointiin, mutta tarkka päivittäinen seuranta pohjautuu täysin 

kokemusperäiseen tietoon. Tätä kokemusperäistä tietoa voidaankin siirtää yrityksessä 

eteenpäin, kun ohjeistuksen muodostaminen on työmaalähtöistä ja siihen osallistuu 

harjaantuneita henkilöitä projekteilta. Ohjeistuksella voidaan parantaa kommunikointia, sillä 

Leen ja Kimin (2018, s. 538-539) mukaan tehokas kommunikointi koostuu määritellyistä 

säännöistä ja informaatiosisällöstä. 

 

Tarkkaan Excel-seurantaan voidaan tehdä yleinen ohje, jota noudatetaan yrityksessä 

projekteilla. Huomio keskittyy aiemmin mainittuihin yhtenäisiin Excel-pohjiin. Yhtenäisen 

Excel-pohjan ohjeissa kerrotaan tietojen käsittelystä: mitä tietoja kirjataan, mihin kohtaan ja 

mille välilehdelle, eli raamit kirjauksien tekoon. Lisäksi pohjan ohjeisiin lisätään tarkoitus, 

miksi tätä seurantaa tehdään sekä kuinka määriä päivitetään. Määrien päivityksessä tulee 
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ottaa huomioon myös eksaktien määrien tasauksesta sopiminen: kuinka useasti päivitetään 

ja miten tarkat määrät erottuvat päivittäin kirjattavista estimaateista. Yleisten ohjeiden 

lisäksi myös projektikohtaisten lukuohjeiden sekä muokkaushistorian kirjoittaminen on 

perusteltua. Sillä otetaan huomioon projektien erityispiirteet. Esimerkkipohja esitetään 

kuvassa 7, joka noudattelee aineistona olleiden määräseurantadokumenttien yhtenäisiä 

piirteitä.  

 

 

Kuva 7. Esimerkkipohja Excelille 

 

Yllä olevassa kuvassa havainnollistetaan, kuinka yhtenäistä Excel-pohjaa voidaan aloittaa 

työstämään ja millainen ohjeistus sille sopii. Se noudattelee nykyisessä määräseurannassa 

esiintyviä yhtenäisiä piirteitä yhdistettynä tutkimuksessa esiin tulleisiin asioihin. Kuva 

kokonaisuudessaan esittää Excel-dokumenttia, jonka sisällä olevat laatikot edustavat 

välilehtiä. Etusivulle tulisi mainitut ohjeet Excelin käyttöön sekä määräseurannan tarkoitus. 

Tiivistetysti tästä selviää, kuinka työkirjaa täytetään ja luetaan. Seuraavalla välilehdellä 

ilmaistaan projektin tila mahdollisimman yksinkertaisesti ja havainnollisesti: valmiusasteet 

graafisesti sekä tärkeimmät luvut, muun muassa tuottavuuden tunnusluvut esitetään tavalla, 

josta selviää yhdellä vilkaisulla projektin sen hetkinen tilanne.  
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Kolmannella välilehdellä tapahtuu tarkka kirjanpito jokaisesta määräseurannan 

tapahtumasta. Tällä välilehdellä pitäisi olla erikseen määriteltynä solut, joihin tietoa voidaan 

kirjata, sekä mitä tietoa näiden on sisällettävä. Jotta kirjanpidon tietoa voidaan analysoida, 

on jokaisesta kirjauksesta selvittävä vähintään yksilöintitunnus, aktiviteetti sekä 

lopetuspäivämäärä tai -aika. Lisäksi tapahtumiin voidaan sisällyttää muuta informaatiota, 

joka tehtävien kannalta on olennaista tietää. 

 

Seuraavat välilehdet kuvastavat avustavia välilehtiä, joissa on taulukoitu tietoa kirjanpidon 

nopeuttamista ja yksinkertaistamista varten. Avustavilta välilehdiltä poimitaan useasti 

toistuvia tietoja hakufunktioiden avulla kirjanpitoon, jossa toistuvat tiedot voivat olla 

yksikköhintoja tai muuntokertoimia. Viimeisellä välilehdellä esitetään projektin olosuhteet 

ja työryhmä, jotka ovat vaikuttaneet projektin toteutukseen. Lisäksi välilehdellä esitetään 

dokumentin muokkaushistoria sisältäen tehdyt muutokset, muutoksen päivämäärä sekä kuka 

muutoksen on toteuttanut. Tällöin kyetään selvittämään muutoksen tehnyt henkilö sekä 

varmistamaan häneltä tarkennuksia hänen toteuttamiinsa muokkauksiin. 

 

Tällaisella mahdollisimman yksityiskohtaisella ohjeistuksella varmistetaan, että seurantojen 

käytännöt yhtenäistyvät yrityksessä pysyen kuitenkin jokaiselle projektille 

tarkoituksenmukaisina ajamatta liikaa yhteen muottiin. Tällöin seurantaa voidaan täyttää ja 

tulkita eri henkilöiden toimesta. Lisäksi Excelin ei tekijän tarvitse avata ja selostaa jokaista 

lukua erikseen, mitä ne tarkoittavat. 

 

Samoin kuin Excel-seurannassa, myös raportointiin on hyvä olla yksityiskohtaiset ohjeet, 

miten ja mitä raportoidaan. Kuten mainittu, tutkimuksen yrityksellä on ohjeet projektien 

raportointiin, mutta käytetty toiminnanohjausjärjestelmä koetaan monimutkaiseksi, mikä 

vaikeuttaa raporttien laatimista. Näin ollen käytettyjen järjestelmien osaamisesta on 

varmistuttava esimerkiksi muistuttamalla ohjeistuksesta tai pitämällä uusia koulutuksia 

järjestelmien ominaisuuksista. Samalla voidaan kommunikoida järjestelmien ja käytäntöjen 

tuomista hyödyistä ja eduista ja sitä kautta pienentää mahdollisesti esiintyvää 

muutosvastarintaa.  
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Dokumenttien saatavuuden kannalta on tärkeää olla ohjeet myös dokumentinhallintaan. 

Ohjeista tulisi selvitä tiedostojen tallentamiseen käytetyt tavat, joihin lukeutuvat muun 

muassa kansiorakenne sekä tiedostojen nimeäminen ja sijainti. Samoin kuin raportoinnissa, 

tutkimuksen yrityksessä on ohjeet myös dokumenttien hallintaan, mutta ohjeiden 

noudattamisessa voi esiintyä vaihtelevuutta. Tällöin on hyvä aika ajoin muistuttaa ohjeiden 

olemassaolosta sekä johtajien varmistua siitä, että käytäntöjä noudatetaan. Oikeanlaisella 

ohjeistuksella ja niiden noudattamisella voidaan ehkäistä mahdollisesti esiintyvää 

saatavuusongelmaa eli tiedot ovat ajantasaisesti niiden henkilöiden käytössä, ketkä niitä 

tarvitsevat. Samalla käytettävissä olisi vain viimeisin versio jota päivitetään, sekä toimijat 

voivat luoda, päivittää ja seurata tehtäviä reaaliajassa. Keinot mukailevat Braglian ja 

Frosolinin (2014, s. 20) esittämiä menestystekijöitä informaatiojärjestelmien käytössä. 

Tällöin parhaimmassa tilanteessa päivittäinen toiminta nopeutuu ja tiedostojen etsimisen 

sijaan aikaa on käytettävissä muihin toimintoihin.  

 

Kun määräseurantaan kehitetään ohjeistus, joka on sekä työmaalähtöinen että koskee 

määräseurannan eri vaiheita ja käytettyjä järjestelmiä, projektien erityispiirteet saadaan 

otettua huomioon systematisoinnissa. Korvaamattoman tärkeää on varmistua ohjeistuksen 

noudattamisesta, mikä mahdollistaa yhtenäiset toimintatavat, minkä lisäksi palautteesta 

oppiminen auttaa kehittämään toimintatapoja toimivampaan ja tehokkaampaan suuntaan. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

7.1 Tulosten tarkastelu 

 

Tätä työtä on ohjannut kaksi tavoitetta, joista ensimmäinen on kuvata määräseurannan 

toteuttaminen infra-alalla. Toinen on suorituskyvyn parantaminen määräseurannan 

systematisoinnilla. Kuten aikaisemmin on tässä työssä ilmaistu, tutkimuksessa on esitetty 

kirjallisuuskatsaus määräseurannan eri vaiheisiin liittyen. Kirjallisuuskatsausta 

hyödynnettiin tutkimuksen aineistona toimivien haastattelujen pohjana: tutkimuksessa 

toteutettiin neljä haastattelua yhden infra-alan yrityksen työntekijöille. Tämän lisäksi 

aineistona käytettiin muuta yrityksen dokumentaatiota kattavan näkökulman 

saavuttamiseksi. Työssä vastattiin kattavasti tutkimuskysymyksiin yhdistämällä 

kirjallisuuskatsauksen ja kerätyn aineiston havainnot, minkä avulla tutkimuksen tavoitteet 

saavutettiin. Tutkimuskysymykset kulkevat toistensa kanssa linjassa: ensimmäinen 

tutkimuskysymys mahdollistaa kahteen jälkimmäiseen vastaamisen. Tutkimuskysymys 1 

johdettiin ensimmäisestä tavoitteesta: 

 

TK1: Mitä vaiheita määräseurantaprosessiin kuuluu? 

Tutkimuksessa tarkasteltiin määräseurantaprosessia yrityksen aineiston pohjalta. Tulokset 

osoittivat määräseurannan olevan monitasoinen prosessi, joka kytkeytyy useampaan 

projektin johtamisen aiheeseen. Käytännössä määräseurannan toteuttaminen on projekteilla 

pakollista, jotta projekti saadaan valmistettua tavoitteiden mukaisesti. Määräseurantaa 

hyödynnetäänkin useissa asioissa projektien suunnittelusta aina lopetusvaiheeseen asti.  

 

Aineistosta havaittiin määräseurantaprosessin koostuvan tehtävien asetannasta, tiedon 

keruusta, yksityiskohtaisesta seurannasta, tiedon raportoinnista sekä tiedon 

hyödyntämisestä. Liitteessä 4 havainnollistetaan esille tullutta määräseurantaprosessia 

yksinkertaistetun mallin avulla, jossa painopiste kohdistuu projektin määräseurantaan. Liite 

mukailee BPMN-kieltä, jossa vuokaaviomaisessa mallissa esitetään graafisella 

merkintätavalla liiketoimintaprosesseja (Dumas et al. 2013). Mallissa ei huomioida 
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asiakkaita eikä muita yrityksen sidosryhmiä, minkä lisäksi yrityksen tukitoimintojen 

määräseurantaan liittyvät osat esitetään vain välttämättömiltä osin.  Prosessin oleellisista 

osista tehtävien asetantaan kuuluvat seurattavien tehtävien määrittäminen niiden yksiköiden 

ja seurantatavan kautta kokonaismäärät huomioon ottaen.  Tiedon keruu tapahtuu eri 

lähteistä, niin ulkoisista järjestelmistä kuin työvaiheiden dokumentaatiostakin. 

Yksityiskohtaisella seurannalla saadaan selville päivätason informaatio suoritteista sekä 

tuottavuuksista, kun taas raportoinnissa informoidaan yrityksen johtoa projektin tilasta 

yleisemmällä tiedolla. Määräseurantatiedon hyödyntämisessä työmaan ohjaus sekä 

korjaustoimenpiteiden aluille pano ja syiden selvittäminen nousivat merkittäviksi kohteiksi. 

 

Käytännön määräseurantaprosessissa on yhteneviä käsityksiä teorian kanssa. Esimerkiksi 

informaatioprosessi toteutuu hyvinkin teorian mukaisesti. Rakennusprojektit noudattavatkin 

lähtökohtaisesti samaa kaavaa ympäri maailman vaikkakin maakohtaisia eroja on 

havaittavissa. Muun muassa empiriassa havaittiin poikkeuksia teoriaan esimerkiksi 

työmaapäiväkirjojen hyödyntämisen osalta. Vaikka työmaapäiväkirjat koetaankin teoriassa 

ja käytännössä informaatioarvoltaan kattaviksi, ei niitä teorian mukaisesti kyetä 

hyödyntämään sisäisissä prosesseissa. Tämä voi johtua Suomen infra-alan luonteesta ja sen 

eroavaisuudesta teoriassa esitetyn tutkimuksen taustalla olleisiin olosuhteisisiin ja 

maakohtaisiin eroihin. 

 

Nykyistä määräseurantaa ja sen vaatimuksia hyödynnetään toisesta tavoitteesta johdettujen 

tutkimuskysymyksien vastauksissa. Aluksi tarkastellaan tutkimuskysymystä 2 ja heti perään 

kysymystä 3: 

 

TK2: Miten suorituskyky paranee määräseurannan systematisoinnilla? 

Tutkimuksessa havaittiin potentiaalisia kohteita suoristuskyvyn parannukselle. Yrityksen 

sisäinen suorituskyky voi kasvaa eritoten ajankäytön tehostumisen myötä, minkä lisäksi 

systematisoinnilla voidaan parantaa suorituskykyä myös laadun kautta.  Systematisoinnilla 

pyritään yhdenmukaistamaan määräseurantaprosessia läpi yrityksen. Yhteisten 

toimintatapojen omaksumisella määräseurannassa voidaan saavuttaa etuja ajankäytössä. 
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Kaksi vastaajaa neljästä kertoivatkin, että liikkuvuus työmaiden välillä helpottuu ja 

nopeutuu, sillä käynnistysvaihe jää työmaalle tulleelta lyhemmäksi. Lisäksi laatuun 

vaikuttaa, kun määräseuranta saadaan vertailukelposeksi ja samanlaista informaatiota 

tuottavaksi toiminnoksi yrityksen projekteilla, minkä lisäksi tulkintavirheet mahdollisesti 

vähenevät. 

 

TK3: Mitkä ovat systematisoinnin edellytykset? 

Tutkimuksessa tutkittiin määräseurannan systematisoinnin edellytyksiä lähdeyrityksen 

nykytilan ja määräseurannan vaatimusten kautta. Työssä havaittiin, että määräseurannan 

systematisointia ja sen edellytyksiä ohjaa vahvasti projektien vaihtelevat erityispiirteet, mikä 

on pidettävä alati mielessä. Tämän lisäksi suurta huomiota nauttii kokemuksen tuomat tiedot 

ja taidot. Työssä tunnistettiin systematisoinnin kolme merkittävintä tekijää, joista jokaisessa 

on otettava huomioon projektien erityispiirteet. Nämä kolme osaa ovat työmaalähtöisyys, 

käytetyt järjestelmät sekä ohjeistus. Työmaalähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että työmaalta 

hankkeisiin osallistuvilta henkilöiltä tulee määräseurantaan alkutiedot ja vaatimukset, jotka 

seurannassa on oltava. Työmaalähtöisyyttä voidaan käytännössä toteuttaa perustamalla 

työryhmä, joka koostuu projektien määräseurantaan osallistuvista henkilöistä, jotta eri 

työvaiheiden ja tehtävätyyppien vaatimukset määräseurannan saralta saadaan selville. 

Lisäksi työryhmällä voidaan pienentää työmaalla esiintyvää muutosvastarintaa. 

 

Systemaattisessa määräseurannassa eri informaatiojärjestelmillä on oltava yhteinen 

käyttötarkoitus kaikilla projekteilla. Isossa yrityksessä voidaan hyödyntää 

toiminnanohjausjärjestelmää projektin ja johdon välisessä raportoinnissa. Järjestelmällä 

saadaan luotua yhtenäiset ja vertailukelposet raportit sekä yhdistettyä muita tietoja. 

Projektien yksityiskohtaisessa seurannassa on sen sijaan käytettävä 

taulukkolaskentaohjelmaa sen toiminnallisuuksien vuoksi: graafisuus ja muokattavuus sekä 

välilehtien ja kaavojen käyttö ottavat huomioon projektien erityispiirteet ja mahdollistavat 

päivätason seurannan. Tiedon keruuseen käytetään projektikohtaisesti vaihtelevaa 

dokumentaatiota sekä ulkoisten toimijoiden järjestelmiä. 
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Ohjeistuksella ja sen noudatuksella varmistutaan määräseurannan yhtenäisten 

toimintatapojen täytäntöönpanossa, minkä lisäksi kokemusperäistä tietoa saadaan jaettua 

yrityksessä eteenpäin. Tällöin määräseurannan eri vaiheisiin tarvitaan ohjeistukset, ettei 

jokainen työntekijä käytä vain itselleen vakiintuneita tapoja määräseurannassa. 

Ohjeistuksien olisi suotavaa kohdistua vähintään määräseurannan toteuttamiseen, 

raportointiin ja tiedon tallentamiseen. 

 

Systematisoinnilla pyritään parantamaan yrityksen sisäistä suorituskykyä. Systematisointi 

kohdistuu yrityksen mittareiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Tämä on linjassa teorian 

kanssa, jossa yrityksen sisäisten prosessien suorituskykyä parannetaan tuloksellisuuden, 

tehokkuuden, laadun ja tuottavuuden osa-alueilla. Lisäksi voidaan tehdä varovainen arvio 

seurattavien tehtävien suorituskyvyn paranemisesta määräseurannan paranemisen johdosta.   

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitukset 

 

Tutkimuksessa oli tarkoitus tutkia määräseurantaa ja suorituskyvyn parantamista 

määräseurannan systematisoinnilla. Työn tavoitteet saavutettiin vastaamalla 

tutkimuskysymyksiin, jotka esitetään yllä. Tutkimus tarjoaa lukijalleen tarkan selvityksen 

määräseurantaprosessista, minkä lisäksi esitetään määräseurannan yhtenäistämistä sekä sen 

vaikutuksia suorituskykyyn. Tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten kautta 

tutkimuksessa päädyttiin laadulliseen tapaustutkimukseen. Jotta tutkittavasta kohteesta, 

määräseurannasta sekä sen systematisoinnista saadaan riittävästi informaatiota, täytyy sitä 

tutkia sen omassa ympäristössään. Kun ilmiötä kuvataan sen omassa ympäristössään, ja siitä 

koetetaan löytää ja paljastaa tosiasioita, ovat tutkimuksessa käytetyt menetelmät 

perusteltuja. 

 

Työssä käytetty teoria on valittu harkitusti tutkimuksen kohteena olevan määräseurannan 

ympäriltä. Teoria pohjautui suurimmaksi osin kansainväliseen materiaaliin sekä infra- että 

rakennusalalta. Teoria koostui alan kirjallisuudesta, jota on täydennetty tuoreilla 

tutkimuksilla. Lisäksi muutamia suomalaisen lainsäädännön ja ohjeistuksen tekstiä on 
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liitetty osaksi kirjallisuuskatsausta. Aineisto sen sijaan perustui yhden suomalaisen infra-

alan toimijaan: työntekijöiden teemahaastatteluihin sekä määräseurannan dokumentaatioon. 

Tällöin tutkimuksessa yhdistyivät kansainvälinen teoria sekä suomalaiset toimintatavat ja 

vaatimukset, mikä toi uudenlaisia näkökulmia määräseurantaan. Haastatteluiden otantana 

toimi neljän, tarkasti valitun henkilön näyte, joilla on kokemusta määräseurannasta yrityksen 

eri tasoilla. Valituilta henkilöiltä saatiin vaihtelevia näkökulmia määräseurantaan ja sen 

systematisointiin liittyen. Haastattelut kestivät keskimäärin kaksi tuntia, joten aineistoa 

saatiin kattavasti teemoihin liittyen. Lisäksi, samoja asioita toistui haastatteluissa. Aineiston 

voikin todeta olleen kattavaa ja kylläistä, joten neljän henkilön haastattelun oletetaan 

riittävän. 

 

Haastattelupaikkana toimi lähdeyrityksen tutut tilat: kahdessa tapauksessa työntekijöiden 

projektit ja kahdessa yrityksen pääkonttori. Haastattelutilanteessa oleva kiire on voinut 

vaikuttaa haastateltaviin, mikä on kuitenkin epätodennäköistä, sillä haastatteluille varattiin 

aikaa useita tunteja viikkoja etukäteen. Tällöin haastateltavat ovat voineet varautua 

tilanteeseen tarvitsemiltaan osin. Lisäksi yrityksen omat tutut tilat poistavat haastateltavilta 

turhaa haastattelun aiheuttamaa jännitystä, jolloin vastaukset ja kuvailut ovat 

mahdollisimman totuudenmukaisia. Voidaankin olettaa haastatteluiden olleen laadukkaita ja 

siten aineiston olleen kyvykäs vastaamaan tutkimuskysymyksiin. 

 

Tuloksien yleistämistä koskemaan kaikkia alan yrityksiä on tehtävä varovaisesti. 

Tutkimuksen yleistettävyydessä on hyvä varautua aineistosta johtuviin painotuksiin 

yrityksen yksityiskohdissa, minkä lisäksi työssä tutkittiin vain suuren yrityksen tapausta. 

Koska tutkimuksessa aineistona on käytetty ainoastaan yhden yrityksen näkökulmaa, 

tutkimus voi heijastaa kyseisen yrityksen omia toimintatapoja. Esimerkiksi käytettävät 

informaatiojärjestelmät riippuvat vahvasti yrityksen koosta ja maturiteetista. Tutkimuksen 

päätulokset eivät kuitenkaan täysin ole riippuvaisia kyseisen lähdeyrityksen käytännöistä – 

tuloksiin voi välittyä yrityksen yksityiskohtia, mutta pääpiirteinen linja on alalla yhtenäinen.  

 

Tällöin yleistettäessä koskemaan muita alan yrityksiä, on otettava huomioon yrityksien 

ominaispiirteiden ja toimintatapojen vaikutukset tuloksiin. Toisaalta tuloksien 
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yleistettävyyttä koskemaan laajemmin koko rakennusalaa voidaan pohtia varauksella. 

Teoriassa on käytetty sekä infra-alan että rakennusalan materiaalia, mutta empiria tuki 

ainoastaan infra-alaa. Määräseurannan perusidean voidaan kuitenkin olettaa olevan 

samanlainen, jossa seurataan suoritteita. Ainoastaan seurattavat yksiköt ja suoritteet 

vaihtuvat riippuen rakennettavasta kokonaisuudesta. Rakennusalalla voi kuitenkin olla omia 

ominaispiirteitä, joihin työ ei ota ollenkaan kantaa.  

 

Rajoituksista huolimatta tutkimuksen voidaan olettaa olevan relevantti sekä akateemiselle 

tutkimukselle että alan yrityksille. Työssä tuodaan suorituskyvyn parantaminen lähelle 

rakennusalan operatiivista prosessia, määräseurantaa, joita ei keskenään olla yhdessä 

tutkittu. Rakennusalan yrityksien prosesseista ei halutakaan jakaa tietoa ulkopuolisille 

mahdollisien kilpailuetujen menettämisen pelossa, mikä johtaa siihen, että tarkat tiedot 

prosesseista ovat luottamuksellisia. Lisäksi alan näkökulmasta katsottuna tutkimuksen 

tulokset antavat kuvan määräseurannan vaatimuksista, ja kuinka sillä voidaan saavuttaa 

parannuksia suorituskyvyssä. Seuraavaksi esitetään konkreettiset suositukset toiminnalle 

sekä jatkotutkimusaiheet. 

 

7.3 Suositukset toiminnalle ja jatkotutkimuksille 

 

Jotta määräseurannan systematisoinnilla voidaan parantaa suorituskykyä, täytyy projektien 

erityispiirteet ottaa huomioon. Tutkimuksen suosituksena on edetä systematisoinnin 

edellytysten mukaisesti, jolloin otetaan huomioon työmaalähtöisyys, käytetyt järjestelmät 

sekä ohjeistus. Systematisointi alkaa työryhmän perustamisella, jonka jälkeen mainitut 

erityispiirteet saadaan otettua huomioon sekä toiminta on työmaalähtöistä. Työryhmän olisi 

hyvä koostua sekä eri alueilla toimivista että eri projektien henkilöistä, jotka tekevät töitä 

määräseurantaan liittyen. Lisäksi on hyvä ottaa huomioon projektin eri tasoilla toimivien 

henkilöiden näkökulmat, ja kuinka he osallistuvat määräseurantaan. Toisin sanoen työryhmä 

voisi koostua 3-5 henkilöstä, jotka jokainen ovat eri projekteilta ympäri Suomea. Lisäksi 

ryhmässä olisi edustettuna työnjohtajat, työmaainsinöörit ja työmaapäälliköt, jokaista 

vähintään yksi henkilö. 
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Työryhmän tarkoituksena on selvittää nykyisten informaatiojärjestelmien käyttötarkoitus, 

havaita tehtävien asettamien vaatimukset määräseurantaan sekä näihin perustuen, ja luoda 

kuvaan 7 perustuva yhtenäinen Excel-pohja. Käyttötarkoitukset on selvennettävä jokaiselle 

järjestelmälle yhtenäiseksi, mikä on edellytyksenä systematisoinnille. Lisäksi tehtävien 

asettamat vaatimukset yksityiskohtaiselle seurannalle ja raportoinnille ovat ratkaisevat osat 

systematisointia; tällöin voidaan luoda Excelille pohjat eri tehtävätyypeille, kun niiden 

vaatimukset tarvittavasta tiedosta ja raportoinnista ovat selvät. Tehtävätyypit voivat olla 

esimerkiksi betonointi tai louhintatyöt, joissa seurattavat tehtävät ovat lähes samanlaisia 

pienillä projektikohtaisilla eroilla. Tällöin projektien erityispiirteet otetaan huomioon, kun 

tehtävätyyppien pohjia voidaan projektilla muokata vastaamaan tiettyä tehtävää. Lisäksi, 

kun pohjien luonnissa otetaan huomioon muut järjestelmät, voidaan seurantapohjat luoda 

tavalla, että ne tukevat raportointia sekä muista järjestelmistä saadaan tieto seurantaan 

vaivattomasti.  

 

Luomalla ohjeistus ja noudattamalla sitä voidaan varmistaa yhteisten toimintatapojen 

leviäminen yrityksessä. Ohjeistukset olisi hyvä luoda työryhmän toimesta koko 

määräseurantaprosessiin, jossa eritoten määräseurannan toteuttaminen saa huomiota. Tähän 

toteuttamiseen kuuluu yksityiskohtainen seuranta, jossa yhtenäiselle Excel-pohjalle on 

luotava ohjeet sen täyttöön ja käyttöön. Ohjeistuksella voidaan yhteisten toimintatapojen 

levittämisen lisäksi jakaa kokemusperäistä tietoa yrityksessä. 

 

Jatkotutkimusta ajatellen nousee kaksi asiaa esille. Ensimmäiseksi, koska tässä 

tutkimuksessa aineistoa oli ainoastaan yhdestä alan yrityksestä, on järkevää vahventaa 

tutkimuksessa havaittuja tuloksia kattavammalla aineistolla, jossa on käytössä dataa 

useammasta yrityksestä. Tällöin voidaan tutkia ilmiötä eri näkökulmista. Esimerkiksi tässä 

tutkimuksessa ei otettu huomioon pienen tai keskisuuren yrityksen ominaisuuksia tai 

soveltuvuuksia määräseurannan kehittämiseen. Lisäksi, koska tutkimus kohdistui ainoastaan 

infra-alaan eikä koko rakennusalan toimintatapoihin otettu kantaa, voidaan tutkia tarkemmin 

rakennusalan piirteitä ja selvittää, voidaanko tämän tutkimuksen tuloksia hyödyntää 

kyseisellä alalla. 
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Toinen mahdollinen jatkotutkimus voisi liittyä määräseurannan ja tuottavuustietojen 

hyödyntämiseen. Tässä tutkimuksessa selvitettiin määräseurantaprosessia sekä sen 

systematisointia, minkä myötä havaittiin määräseurannan hyödyntämisen olevan 

moniulotteinen vaihe yrityksessä. Tällöin voitaisiin tutkia tarkemmin, kuinka 

määräseurannan ja tuottavuuden tietoja voitaisiin hyödyntää yrityksessä tehokkaammin ja 

sitä kautta parantaa yrityksen kilpailukykyä. Hyödyntämistä voitaisiin tutkia yrityksen eri 

osa-alueilla, niin projektin johtamisessa, tarjouslaskennassa kuin tiedoista oppimisen kautta.  
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8 YHTEENVETO 

 

Rakennusala on kärsinyt viime aikoina heikosta tuottavuudesta, kun sitä verrataan muihin 

toimialoihin. Alan tuottavuutta voidaan parantaa kehittämällä työmaan toteutusta, joka on 

yksi suorituskyvyn osa-alue. Infra-alalla osa toteutusvaihetta on projektien määräseuranta, 

jonka suorituskykyä työssä pyritään parantamaan. Suorituskyvyn mittaaminen ja 

kehittäminen on aiemmassa tutkimuksessa kohdistunut pääosin automaattiseen tiedon 

keräämiseen kentältä. Tässä tutkimuksessa sen sijaan esitetään määräseurantaprosessi 

kokonaisuudessaan sekä määräseurannan systematisoinnilla saatavat parannukset ja sen 

edellytykset. 

 

Tutkimuksessa on kaksi tavoitetta: kuvata määräseurannan toteuttaminen infra-alalla sekä 

suorituskyvyn parantaminen määräseurannan systematisoinnilla. Tutkimuksessa esitetään 

määräseurannan eri vaiheet, minkä lisäksi osoitetaan, kuinka suorituskyky voi parantua 

määräseurannan systematisoinnilla. Lopuksi selvitetään määräseurannan systematisoinnin 

edellytykset.  

 

Työ toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka tutkimusstrategiana oli tapaustutkimus. 

Lähtökohtana työssä oli laajan ja monipuolisen aineiston kerääminen ja tutkimuksen 

kohteen, määräseurannan, kuvaaminen perusteellisesti. Tutkimuksessa toteutettiin aiheesta 

kirjallisuuskatsaus, minkä lisäksi aineistoa kerättiin yhdestä alan suuresta yrityksestä. 

Kirjallisuuskatsauksen aineisto on valittu tutkimuksen kohteena olevan määräseurannan 

ympäriltä. Aineisto koostui alan kirjallisuudesta, jota on täydennetty tuoreilla tutkimuksilla. 

Lisäksi suomalaisen lainsäädännön ja ohjeistuksen tekstiä on liitetty osaksi 

kirjallisuuskatsausta. 

 

Empiirinen aineisto pohjautui suurimmalta osin teemahaastatteluihin, joissa otantana toimi 

neljän, tarkasti valitun ammattilaisen näyte. Haastateltavat ovat työskennelleet projekteilla 

määräseurannan parissa useita vuosia, minkä lisäksi jokainen työskenteli haastatteluiden 

toteutuksen aikaan eri projekteilla mahdollistaen kattavan näkökulman saannin aiheesta. 



110 

Lisäksi aineistoon kuului projektien määräseurannan dokumentaatiota sekä 

toiminnanohjausjärjestelmään tutustumista. Tätä aineistoa hyödynnettiin käytännön 

seurannan selvittämisessä. 

 

Tutkimuksessa havaittiin määräseurannan olevan monitahoinen prosessi, joka kytkeytyy 

useampaan projektin johtamisen aiheeseen. Määräseurantaprosessi koostuu tehtävien 

asetannasta, tiedon keruusta, yksityiskohtaisesta seurannasta, tiedon raportoinnista sekä 

tiedon hyödyntämisestä. Lisäksi työssä huomattiin määräseurannan systematisoinnin 

parantavan yrityksen sisäisten prosessien suorituskykyä tuloksellisuuden, tehokkuuden, 

laadun ja tuottavuuden osa-alueilla. Systematisoinnin edellytykset kohdistuvat 

työmaalähtöisyyteen, käytettyihin informaatiojärjestelmiin sekä ohjeistuksiin, joissa 

jokaisessa täytyy ottaa huomioon projektien erikoispiirteet. 

 

Suositukset toiminnalle kohdistuvat systematisoinnin edellytyksiin. Suosituksena on 

perustaa työryhmä, joka selvittää eri tehtävätyyppien vaatimukset ja näiden pohjalta luo 

yhtenäiset Excel-pohjat kaikkien projektien käytettäväksi. Jatkotutkimusta ajatellen 

toteutetun tutkimuksen havaintoja voidaan vahvistaa suuremmalla aineistolla ja 

mahdollisesti laajentaa koskemaan koko rakennusalaa. Lisäksi määräseurannan ja 

tuottavuustietojen laadukkaampi hyödyntäminen voisi olla toinen mahdollinen 

jatkotutkimusaihe.  
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