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Projektiorganisaatioissa yrityksen tieto, kyvyt ja resurssit rakentuvat projektien toteuttamisen 

kautta ja projektit ovat niissä usein päätapa toiminnan suorittamiselle. Tehokkaiden 

tiedonsiirron toimintatapojen luominen yritykseen on avainasemassa, jotta tieto pystytään 

keräämään, jakamaan ja sitä pystytään käyttämään myös projektitiimin hajoamisen jälkeen. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää edellytykset sille, kuinka projekteista opittu tieto 

pystytään hyödyntämään tehokkaammin ja saattamaan se osaksi yrityksen toimintaa 

tapausyritys YIT Suomi Oy:n Toimitilarakentamisen divisioonassa. Tutkimuksen tavoitteeseen 

pyrittiin neljän tutkimuskysymyksen avulla, joilla selvitettiin sitä, miten projekteista opittua 

tietoa kerätään, tallennetaan, siirretään ja hyödynnetään rakennusalan yrityksissä 

toimitilarakentamisessa, mitä ongelmia tässä voidaan tunnistaa, miten tämä voitaisiin suorittaa 

tehokkaammin ja kuinka siihen luodaan edellytykset. Tutkimusta varten haastateltiin kahdeksaa 

toimihenkilöä YIT Suomi Oy:stä. Tutkimusaineiston analyysin pohjalta muodostettiin 

perusedellytykset ja toimenpide-ehdotukset, joiden avulla on mahdollista tehostaa projekteista 

opitun tiedon siirtämistä tapausorganisaatiossa.  

 

Tehokkaan tiedonsiirron aikaansaamiseksi rakennusalan projektiorganisaatiossa 

toimitilarakentamisessa on otettava huomioon organisaatioympäristöön, prosessiin, kulttuuriin, 

motivaatioon, tiedon keräämisen ja tallentamisen tapoihin sekä ihmisiin ja osaamiseen liittyviä 

tekijöitä. Tekijöiden muodostamien tiedonsiirron esteiden ja edellytysten ilmeneminen eri 

organisaatioissa voi vaihdella hanketyypin sekä organisaation koon ja maantieteellisen 

hajaantuneisuuden mukaan. Tapausorganisaation nykytilanteesta tunnistettiin seuraavia esteitä 

tiedon siirtymiselle; tiedonsiirron prosessin puuttuu, tieto on tallennettu sellaiseen muotoon, 

että se ei ole hyödynnettävissä, tieto on vaikeasti löydettävissä tai kerättyä tietoa ei ole 

tallennettu lainkaan kirjalliseen muotoon. Lisäksi havaittiin, että tietoa ei tallenneta riittävän 

usein, jonka vuoksi tiedon laatu voi kärsiä tai opittu tieto unohdetaan. Edellytyksenä 

tiedonsiirron tehostamiselle pääteltiin olemassa oleviin esteisiin reagoimisen lisäksi olevan 

toimintatapojen käyttöönoton varmistaminen sekä nykyisten ja uusien tehokkaiden 

tiedonsiirtomenetelmien kehittäminen. 
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In project-based organizations the knowledge, capabilities and resources of the firm are built 

up through the execution of projects. In order to gather, share ad utilize the project knowledge 

also after the disbanding of the project team, it is crucial to create efficient procedures for the 

organization to transfer knowledge. The goal of this research was to find out enablers for 

utilizing knowledge learned in projects more effectively and to assimilate it as a part of 

activities in the case organization YIT Suomi Ltd.’s Business Premises division. The goal of 

this research was pursued with the help of four research questions through which was studied 

how knowledge is gathered, documented, transferred and utilized in business premises 

construction, what problems can there be identified, how can the process be executed more 

effectively and what are the enablers for that. Eight YIT employees were interviewed for the 

research. Based on the analysis of the research, basic enablers, and suggested actions for a more 

effective knowledge transfer in the case organization were presented. 

 

To achieve effective knowledge transfer in construction organization’s business premises 

construction division, the organization must consider factors concerning the organization 

environment, process, culture, motivation, knowledge gathering and documentation 

mechanisms, people, and know-how. The appearance of the barriers and enablers to knowledge 

transfer formed by these factors can vary based on the project type as well as the size and 

geographical dispersion of the organization. Barriers to knowledge transfer identified from the 

present state of the organization were the lack of a process for knowledge transfer, insufficient 

form of documentation, knowledge is not easily found, or the knowledge gathered is not 

documented at all. Additionally, it appeared that the knowledge is not gathered and documented 

often enough which can result in the inferior quality of the knowledge or it to be forgotten. The 

enabler for more efficient knowledge transfer, in addition to reacting to the identified barriers, 

was concluded to be securing the implementation of the process and the development of both 

present and new effective knowledge sharing mechanisms in YIT Suomi Ltd. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimusongelma 

 

Tiedon monipuolinen hyödyntäminen on avaintekijä rakennusprojektin tuottoisassa 

toteutuksessa. (Kanapeckiene et al. 2010, s. 1)   Tavanomaisesti projektissa ongelmanratkaisun 

kautta muodostunut tieto on projektitiimin jäsenten hallussa ja he voivat hyödyntää tätä tietoa 

tulevissa projekteissa. Tehokkaan tietojohtamisen luominen yritykseen tulisikin olla 

prioriteettina, jotta tieto pystytään keräämään, jakamaan ja sitä pystytään käyttämään myös 

projektitiimin hajoamisen jälkeen. (Dulaimi 2007, s. 1) Tietojohtamista pidetään tärkeänä 

tekijänä kilpailuedun saavuttamisessa yritykselle. (Issa & Haddad 2008, s. 3)  

 

YIT Suomi Oy:n Toimitilarakentamisen divisioonassa projektit ovat urakkamuodoiltaan ja 

rakennustyypeiltään hyvin erilaisia. Projektit vaihtuvat projekteissa työskentelevillä henkilöillä 

noin 1-2 vuoden sykleissä ja kun uusi projekti alkaa, edessä voi olla hyvin erityyppinen projekti 

ja rakennus kuin sitä edeltävä. Sen vuoksi on tärkeää, että erityisosaamista vaativista 

projekteista opittu tieto on kerätty, tallennettu ja siirrettävissä seuraavalle 

projektiorganisaatiolle, jotta opittua tietoa ei menetetä. Tiedon tulisi olla saatavilla riittävän 

helpossa, ymmärrettävässä ja kattavassa muodossa, jotta sitä pystytään hyödyntämään. 

 

Vaikka opitun tiedon jakamisen tärkeys on yleisesti tiedossa ja siitä keskustellaan paljon, silti 

vuosittain koko YIT Oyj:n konsernin vuosittaisen henkilöstökyselyn tuloksissa on noussut 

voimakkaasti esiin, että opittuja asioita ei käydä säännöllisesti läpi ja parhaiden käytäntöjen 

jakamista ei tapahdu riittävästi. Projekteista opitun tiedon keräämiselle, siirtämiselle ja 

hyödyntämiselle ei ole tällä hetkellä olemassa selkeitä toimintatapoja YIT Suomi Oy:n 

Toimitilarakentamisen divisioonassa. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää edellytykset sille, kuinka projekteista opittu tieto 

pystytään hyödyntämään tehokkaammin ja saattamaan se osaksi yrityksen toimintaa YIT 

Suomi Oy:n Toimitilarakentamisen divisioonassa. Tavoitteeseen pyritään selvittämällä 
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tapausorganisaation tiedonsiirtämisen nykytila ja analysoimalla sitä suhteessa aikaisemmissa 

tutkimuksissa havaittuihin onnistuneen tiedonsiirron edellytyksiin. Lopputuloksena 

muodostetaan toimenpide-ehdotus siitä, kuinka tapausorganisaation nykyisiä tiedonsiirtoon 

liittyviä käytäntöjä tulee kehittää ja mitä on otettava huomioon, jotta edellytykset 

tehokkaammalle tiedonsiirrolle ovat olemassa.  

 

Tutkimuksen tavoitteeseen pyritään neljän tutkimuskysymyksen avulla, joista kolme 

ensimmäistä ovat apukysymyksiä ja neljäs on päätutkimuskysymys: 

 

1. Miten projekteista opittua tietoa kerätään, tallennetaan, siirretään ja hyödynnetään 

rakennusalan yrityksissä toimitilarakentamisessa? 

 

2. Mitä esteitä ja ongelmia tiedon keräämisessä, siirtämisessä ja hyödyntämisessä 

rakennusalan yrityksissä toimitilarakentamisessa voidaan tunnistaa? 

 

3. Miten projekteista opittua tietoa voidaan tehokkaammin kerätä, siirtää ja hyödyntää 

rakennusalan yrityksissä toimitilarakentamisessa? 

 

4. Miten luodaan edellytykset tehokkaalle projekteista opitun tiedon siirtämiselle 

projekteissa ja niiden välillä rakennusalan yrityksissä toimitilarakentamisessa? 

 

1.3 Metodologia 

 

Tutkimukselle on Hirsjärven et al. (2008, s. 120) mukaan luotu hyvä pohja silloin, kun tutkijan 

valinnat ongelmanasettelun, tieteenfilosofian, tutkimusstrategian ja teoreettisen ymmärtämisen 

tasolla ovat yhteensopivia. Hirsjärven et al. (2008, s. 128, 130) mukaan tutkimusstrategia 

tarkoittaa tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuutta, josta erotetaan 

alakäsitteenä tutkimusmetodi. Tutkimusstrategian ja yksittäisten tutkimusmetodien valinta 

riippuu valitusta tutkimustehtävästä tai tutkimuksen ongelmista. Tutkimusstrategiat jaetaan 

kolmeen ryhmään: kokeellinen tutkimus, survey-tutkimus ja tapaustutkimus. Kokeellisessa 

tutkimuksessa mitataan yhden käsiteltävän muuttujan vaikutusta toiseen muuttujaan, survey-

tutkimuksessa kerätään tietoa standardoidussa muodossa joukolta ihmisiä ja 
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tapaustutkimuksessa kerätään yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai 

pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia 

 

Tutkimusmetodit jaotellaan kvantitatiivisiin (määrällisiin) ja kvalitatiivisiin (laadullisiin) 

metodeihin. Ne ovat lähestymistapoja, joita on vaikea erottaa toisistaan tarkasti ja ne nähdään 

toisiaan täydentävinä suuntauksina. (Hirsjärvi et al. 2008, s. 132) Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa ovat keskeisiä johtopäätökset aiemmista tutkimuksista, aiemmat teoriat, 

hypoteesien esittäminen, käsitteiden määrittely, koejärjestelyjen ja aineiston keruun 

suunnitelmat, koehenkilöiden tai tutkittavien henkilöiden valinta, muuttujien muodostaminen 

taulukkomuotoon ja aineiston saattaminen tilastollisesti käsiteltävään muotoon sekä päätelmien 

teko havaintoaineiston tilastolliseen analysointiin. (Hirsjärvi et al. 2008, s. 136) 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on perinteisesti käytetty tutkimustyyppeinä kokeellista 

tutkimusta, survey-tutkimusta ja tapaustutkimusta, joka voidaan toteuttaa kvantitatiivisesti tai 

kvalitatiivisesti. (Hirsjärvi et al. 2008, s. 186) 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on lähtökohtana todellisen elämän kuvaaminen ja tapahtumille 

on mahdollista löytää monisuuntaisia suhteita. Tutkimuksen kohdetta pyritään tutkimaan 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä löytää 

tai paljastaa tosiasioita sen sijaan että todennettaisiin jo olemassa olevia totuuksia. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tyypillisesti lisäksi suositaan ihmistä tiedon keruun 

instrumenttina, käytetään induktiivista analyysiä, käytetään laadullisia metodeja aineiston 

hankinnassa, valitaan kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti, muotoillaan tutkimussuunnitelma 

tutkimuksen edetessä sekä käsitellään tapauksia ainutlaatuisina ja tulkitaan aineistoa sen 

mukaisesti. Tunnetuimpia ja käytetyimpiä kvalitatiivisen tutkimuksen tyyppejä ovat Hirsjärven 

et al. (2008, s. 186) mukaan diskurssianalyysi, etnografinen tutkimus, toimintatutkimus, 

elämänkertatutkimus, grounded theory -menetelmä, fenomenografia sekä keskusteluanalyysi. 

Tesch (1992, s. 59) jakaa kvalitatiivisen tutkimuksen lähestymistavat ja kiinnostuksen kohteet 

neljään ryhmään, jotka ovat kielen piirteet, säännönmukaisuuksien etsiminen, tekstin tai 

toiminnan merkityksen ymmärtäminen sekä reflektio. 

 

Hirsjärvi et al. (2008, s. 187) luettelevat aineistonkeruun perusmenetelminä kyselyn, 

haastattelun, havainnoinnin ja dokumentit. Vaikka eri tutkimustyypeissä tarkastelun kohteet 
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eroavat, käytetään niissä kuitenkin samoja aineistonkeruumenetelmiä. Kysely on esimerkiksi 

survey-tutkimuksen keskeinen aineistonkeruumenetelmä. Kyselyssä aineistoa kerätään 

standardoidusti ja kohdehenkilöt muodostavat otoksen tietystä perusjoukosta. (Hirsjärvi et al. 

2008, s. 188) Etuna kyselytutkimuksessa on tehokkuus ja mahdollisuus kerätä laaja 

tutkimusaineisto, haittoina taas aineiston mahdollinen pinnallisuus ja tutkimusten teoreettinen 

vaatimattomuus. Kyselyn päätoteutusmuotoja ovat posti- ja verkkokysely sekä kontrolloitu 

kysely. Haastattelun lajeja ovat strukturoitu haastattelu, teemahaastattelu sekä avoin 

haastattelu, jotka voidaan toteuttaa yksilöhaastatteluna, parihaastatteluna tai 

ryhmähaastatteluna. Suurimpana haastattelun etuna pidetään joustavuutta, sillä siinä voidaan 

säädellä aineiston keruuta tilanteen ja vastaajien mukaan. Haittoina voidaan puolestaan pitää 

sitä, että haastatteluun ja sen valmisteluun kuluu runsaasti aikaa sekä haastateltavien taipumusta 

antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. (Hirsjärvi et al. 2008, s. 200-201) Havainnointi kertoo, 

mitä todella tapahtuu, kun kysely ja haastattelu kertovat, miten tutkittavat havaitsevat, mitä 

ympärillä tapahtuu. Havainnoinnin avulla saadaan tietoa, toimivatko ihmiset niin kuin he 

sanovat toimivansa. Sen lajeina ovat systemaattinen havainnointi ja osallistuva havainnointi, ja 

sen suurimpana etuna voidaan pitää, että sen avulla voidaan saada välitöntä ja suoraa tietoa 

yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä. Haittoina ovat suuri 

ajantarve sekä tutkittavien käytöksen mahdollinen muuttuminen johtuen havainnoijan 

läsnäolosta. Dokumenttien avulla pyritään ymmärtämään toimijoita heidän tuottamiensa 

kertomusten, tarinoiden ja muistelujen avulla. Aineistona voi olla esimerkiksi omaelämänkerta, 

päiväkirja, kirje, muistelma tai virallinen dokumentti. (Hirsjärvi et al. 2008) 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusstrategiaksi valitaan tapaustutkimus, jossa kohteena on yksittäinen 

tapausorganisaation osa, sen keskiössä on prosessi ja tapausta verrataan koko alaan ja 

organisaatiotyyppiin. Koska tämän tutkimuksen aihetta on vaikea mitata määrällisesti ja sen 

tarkoituksena on ymmärtää toiminnan merkitystä ja löytää säännönmukaisuuksia, 

tutkimusmetodina käytetään kvalitatiivista tutkimusta. Aineistonkeruumenetelminä käytetään 

puolistrukturoitua haastattelua, osallistuvaa havainnointia sekä dokumenttien tutkimista. 

Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat valmiiksi mietittyjä ja kaikille 

haastateltaville samoja, mutta valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole. (Hirsjärvi et al.) 
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1.4 Rajaukset 

 

Tämän tutkimuksen alue rajataan projektiliiketoimintaan ja sen sisällä tapahtuvaan opitun 

tiedon siirtämiseen. Tutkimuksen aihe rajataan rakennusalaan ja tapausorganisaation sisällä 

YIT Suomi Oy:n Toimitilarakentamisen divisioonan projektiliiketoimintaan. Tutkimuksen 

tuloksena muodostetaan edellytykset tiedonsiirtämisen prosessille ja prosessin kehitystyölle, 

mutta itse prosessin rakentaminen rajataan tutkimuksen ulkopuolelle.  

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus koostuu 8 luvusta, lähteistä ja liitteistä. Ensimmäisenä lukuna on johdanto, jossa 

käsitellään tutkimuksen tausta, tutkimusongelma, tavoite, tutkimuskysymykset, toteutus, 

metodologia, rajaukset sekä tutkimuksen rakenne. Luvut 2-4 sisältävät tutkimuksen teorian. 

Luvussa kaksi käsitellään projektien tiedonhallintaa ja avataan aiheen osalta tässä 

tutkimuksessa käytettävää käsitteistöä. Luvussa kolme käydään läpi projekteista opitun tiedon 

keräämiseen, siirtämiseen ja hyödyntämiseen liittyviä menetelmiä ja viitekehyksiä sekä esteitä 

ja edellytyksiä onnistuneelle tiedonsiirrolle projektiorganisaatiossa. Luvussa neljä tutkitaan 

tarkemmin projekteista opitun tiedon keräämistä, siirtämistä ja hyödyntämistä sekä tähän 

liittyviä menetelmiä, ongelmia ja onnistumisen edellytyksiä erityisesti rakennusalalla. Luvussa 

viisi mennään tutkimuksen empiiriseen osuuteen, jossa esitellään tapaustutkimuksen kohteena 

oleva organisaatio, aineistonkeruumenetelmät, tutkimuksen eteneminen ja haastattelutulokset. 

Empiirisen osuuden seuraavassa luvussa kuusi yhdistetään haastattelutulokset tutkimuksen 

teoriaan ja analysoidaan tarvetta jatkotoimenpiteille. Lopuksi muodostetaan tutkimustulosten 

perusteella toimenpide-ehdotus tapausyrityksen tehokkaammalle projekteista opitun tiedon 

keräämiselle, siirtämiselle ja hyödyntämiselle. Luvut seitsemän ja kahdeksan sisältävät 

tutkimuksen johtopäätökset ja yhteenvedon, joiden jälkeen esitetään lähteet ja liitteet. 
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2 PROJEKTIEN TIETOJOHTAMINEN JA SUORITUSKYKY 

PROJEKTIORGANISAATIOISSA 

 

2.1 Käsitteiden määrittely 

 

Projektiorganisaatio 

Projektiorganisaatiolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa organisaatiota, jonka tieto, kyvyt ja 

resurssit rakentuvat projektien toteuttamisen kautta. Projektit ovat usein pääasiallinen tapa 

suorittaa liiketoimintaa. (Hobday 2000) 

 

Projekti 

Projekti on osa suunniteltua työtä tai toimintaa, joka suoritetaan tietyn ajanjakson sisällä ja sen 

tarkoituksena on saavuttaa tietty tarkoitus. Esimerkkejä projekteista ovat rakennusprojekti tai 

tieteellinen tutkimusprojekti. (Cambridge Business English Dictionary) 

 

Tieto 

Tieto voidaan yleisesti jakaa Polanyin (1983) mukaan kahteen osaan, hiljaiseen (tacit 

knowledge) ja käsiteelliseen eli eksplisiittiseen (explicit knowledge) tietoon. Nonaka (1994) 

puolestaan jakaa tiedon yksilötietoon ja yhteiseen tietoon. Yleisen määritelmän mukaan 

hiljainen tieto on yksilön omaamaa tietämystä, joka on hankittu koulutuksen, harjoittelun ja 

kokemuksen kautta. Hiljainen tieto on siis monimutkainen asiayhteydestä riippuvainen käsite, 

johon sisältyy laaja joukko tapauksia intuitiosta ihmistenväliseen kanssakäymiseen. (Addis 

2016, s. 441) Hiljaista tietoa voi olla vaikea pukea sanoiksi, minkä vuoksi sen siirtäminen 

henkilöltä henkilölle on haasteellista. Eksplisiittinen tieto on usein kirjallisessa muodossa 

olevaa tietoa, joka on helposti tallennettavissa ja siirrettävissä. Esimerkiksi dataa ja 

informaatiota voidaan pitää eksplisiittisenä tietona, sillä ne ovat esitettävissä jollakin kielellä 

kuten puhuttu kieli, tietokonekieli tai matematiikka. (Laihonen et al. 2013) 

 

Organisaation tieto 

Davenport & Prusak 1998 määrittelyn mukaan organisaatioiden tieto on sujuva yhdistelmä 

kokemusta, arvoja, asiayhteydellistä informaatiota sekä asiantuntijanäkemystä, joka antaa 

viitekehyksen uusien kokemusten ja tiedon arvioimiseen sekä hyödyntämiseen. Tutkimuksissa 
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on todettu laajalti, että tieto on yrityksille tärkeä kilpailuedun lähde ja tiedon jakaminen on 

tärkeä osa oppimista organisaatioiden ja yksilöiden oppimista ja kehittymistä. Tiedon 

jakaminen onkin merkittävässä asemassa tietojohtamisen ohjelmissa. (Dulaimi 2007)  

 

Projekteista oppiminen 

Oppimisella tarkoitetaan tapahtumaa, jossa aktiviteetin tai tapahtuman kautta voidaan kaapata 

tietoa, mitä pystytään hyödyntämään uudelleen. Tällaisia aktiviteetteja tai tapahtumia voivat 

olla esimerkiksi ongelmien ratkaisut, innovaatiot tai normaalit päivittäiset toiminnot 

projektissa. (Anumba et al. 2005 s. 117) Kotnour (2000) jakaa projekteista oppimisen kahteen 

ryhmään, projektien sisäiseen oppimiseen ja projektien väliseen oppimiseen. Projektin sisäinen 

oppiminen tapahtuu projektin aikana ratkaistujen ongelmien pohjalta ja on tärkeä edellytys 

sille, että projektitiimi pystyy parantamaan työn laatua ja välttämään virheiden toistamista. 

Projektien välisessä oppimisessa projektien sisällä opittua tietoa jaetaan muiden projektitiimien 

kesken ja yhdistellään näitä tietoja. 

 

Tiedon siirtäminen projektien välillä 

Tiedon siirtäminen on prosessi, jossa tietoa mukautetaan, omaksutaan, muokataan, muunnetaan 

ja levitetään eteenpäin. (Nonaka & Takeuchi 1995) Tieto voi siirtyä organisaatioissa 

yksilöllisesti eli yksilöiden välisen vuorovaikutuksen kautta, kodifioituna eli dokumentaation 

kautta tai näitä yhdistellen. (Hanisch et al. 2009) Projektien välisen tehokkaan tiedonsiirron 

aikaansaamiseen tarvitaan tiedonsiirtomenetelmiä, joiden avulla yksilöt pääsevät käsiksi 

muiden projektien tuottamaan tietoon. Tiedonsiirtomenetelmät voidaan määritellä virallisiksi 

ja epävirallisiksi menetelmiksi, joilla jaetaan, yhdistetään, tulkitaan ja hyödynnetään yksilöiden 

ja ryhmien omaamaa tietämystä, jota voidaan hyödyntää projektitehtävien suorittamisessa. 

(Boh 2007) 

 

2.2 Projektien tietojohtaminen ja sen vaikutukset suorituskykyyn rakennusalalla 

 

Tietojohtamiselle löytyy kirjallisuudesta erilaisia määrittelyjä. Useat tutkijat ovat määritelleet 

tietojohtamisen olevan prosessi, jolla organisaatiossa oleva asiantuntemus kaapataan ja 

välitetään se eteenpäin niin, että sen avulla saadaan tuotettua paras lopputulos. Tietojohtamisen 

tärkeyden korostumisen myötä on noussut esiin myös haaste tiedon omistajuudesta ja erityisesti 
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siitä, että hiljainen tieto on yksilöiden hallussa. Hiljainen tieto vanhenee nopeasti ilman 

päivittämistä ja se menetetään, kun yksilö jättää yrityksen. (Dulaimi 2007) Uuden tiedon 

luomisessa on tärkeää hiljaisen tiedon jakaminen yksilöiden välillä (Nonaka & Takeuchi 1995).  

 

Rakennusalalta on aikaisemmin puuttunut järjestelmällinen lähestymistapa 

rakennusprojekteista oppimiseen niiden valmistuttua. Ylemmän tason johtajat ovat yleisesti 

olettaneet, että alan ammattilaisilla on jo valmiiksi hiljaista tietoa ja kokemusta, mitä tietyn 

tyyppisissä projekteissa tarvitaan. Tämän tyyppinen hiljainen tieto on erityisen tärkeää 

yrityksille, koska usein projektin päätyttyä se unohdetaan ja siirrytään uuden, erilaisen projektin 

pariin. (Kanapeckiene et al. 2010) Viime vuosikymmeninä tietojohtamista ja hiljaisen ja 

eksplisiittisen tiedon käsitteitä on alettu hyödyntämään rakennusalalla parempien 

toimintatapojen löytämiseksi. Kiinnostus hiljaista tietoa kohtaan on kasvanut, kun sen merkitys 

suoritus- ja kilpailukyvyn parantamiseksi on huomattu laajemmin. (Kanapeckiene et al. 2010, 

s. 1; Addis 2016; Egbu 2004) Tietojohtamista käytetään järjestelmällisen tavan luomiseksi 

rakennusprojekteista oppimiseen sekä niiden menetelmien etsimiseen, joilla opittu tieto 

pystytään jakamaan ja hyödyntämään. Jotta tietojohtaminen tuottaa suurimman hyödyn, on 

kiinnitettävä huomiota oikeiden menetelmien valintaan ja niiden oikeanlaiseen käyttöön. 

(Addis 2016, s. 439) 

 

Tietojohtamisen tyypit voidaan luokitella karkeasti joko objektivistisiin tai käytäntöön 

pohjautuviin. Rakennusalalla tietojohtamista ovat hallinneet perinteisesti objektivistiset 

lähestymistavat, jossa tieto nähdään enemmänkin varastoituna ja passiivisena, kognitiivisena 

kokonaisuutena kuin osana sosiaalista toimintaa. Objektivistisessa tiedon johtamisen 

prosessissa tieto ulkoistetaan yksilöiltä tai ryhmiltä siten, että se pystytään kodifioimaan eli 

muuttamaan siirrettävissä olevaan viralliseen ja systemaattiseen muotoon. Tieto esitetään, 

kerätään ja varastoidaan systemaattisessa, yleistetyssä, kodifioidussa muodossa, mikä 

mahdollistaa tiedon hallinnan ja hyödyntämisen, jonka kautta pystytään parantamaan 

organisaation suorituskykyä. (Addis 2016 s. 440) Addisin (2016, s. 443) mukaan objektivistista 

ja käytäntöön pohjautuvaa tietojohtamista tulisi käsitellä toisiaan täydentävinä, ei keskenään 

kilpailevina. Yleisesti on pyritty esittämään toisen lähestymistavan paremmuus, mutta sen 

sijaan tulisi painottaa kummankin rajoitteiden tunnistamista johtamisessa rakennusalalla, mitä 

vaaditaan, jotta suorituskykyä voidaan parantaa. 
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Teoriatason ongelmana on rakennusalalle ominaisen hiljaisen tiedon yhdistäminen 

objektivistiseen tietojohtamiseen, sillä hiljaista tietoa ei saada hyödynnettyä esimerkiksi 

parantamalla tehtävänkuvauksia, teknologian tehokkaammalla käytöllä tai muilla 

samantyyppisillä lähestymistavoilla. Objektivistisen tietojohtamisen menetelmillä on saatu 

aikaan huomattavia parannuksia rakennusalan suorituskyvyssä, mutta edellä mainituista 

rajoituksista johtuen nämä parannukset eivät ole olleet niin merkittäviä, kuin menetelmien 

puolestapuhujat ovat ennustaneet. Jotta ongelmat suorituskyvyn parantamisessa objektivistisen 

tietojohtamisen menetelmien kautta voitaisiin täysin ymmärtää, on tunnistettava ero sen välillä, 

miten rakentamisessa oikeasti toimitaan ja miten se teoriatasolla on esitetty. Objektivistinen 

tietojohtaminen voi toimia esteenä paremman suorituskyvyn saavuttamiselle, kun parannuksiin 

suunnitellut toimenpiteet perustuvat teoreettisiin kuvauksiin toiminnasta todellisten käytännön 

toimintatapojen sijaan. (Addis 2016) 
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3 PROJEKTEISTA OPITUN TIEDON KERÄÄMINEN, SIIRTÄMINEN 

JA HYÖDYNTÄMINEN PROJEKTIORGANISAATIOISSA 

 

3.1 Projektiorganisaatioiden erityispiirteet 

 

Projektiorganisaatioissa yrityksen tieto, kyvyt ja resurssit rakentuvat projektien toteuttamisen 

kautta ja projektit ovat niissä usein päätapa toiminnan suorittamiselle. Projektitoiminnan 

ansiosta organisaatio pystyy mukautumaan joustavasti muuttuviin organisatorisiin haasteisiin, 

mutta haasteena on puolestaan mittakaavaetujen saavuttaminen, resurssien koordinointi 

projektien välillä sekä organisaationlaajuisen oppimisen ja kehittämisen edistäminen (Hobday, 

2000). Projektiorganisaation kykyä oppia ja kerätä tietoa projektista toiseen vaikeuttavat 

projektien väliaikainen luonne ja niiden keskinäinen eroavaisuus (Meyerson et al. 1996). 

Tämän lisäksi työntekijät alkavat luonnostaan keskittymään seuraavaan projektiin, eivätkä ole 

motivoituneita muistelemaan aikaisemmin tapahtuneita onnistumisia ja epäonnistumisia. 

Näiden seikkojen vuoksi projekteista siirrettävissä olevien oppien keräämiseen ja kehittämiseen 

on kiinnitettävä erityistä huomiota (Cooper et al., 2002). Yhdessä projektissa esiin tulleet ideat 

ja kokemukset voivat usein ratkaista ongelmia myös muissa projekteissa niissä yrityksissä, 

joissa projektien ja yksilöiden välinen tiedonsiirto toimii. Eri projekteissa saatetaan kohdata 

samanlaisia tilanteita ja ongelmia, jolloin tehokas projektien välinen tiedonvaihto voi vähentää 

organisaation kuluja, kun samoja ratkaisuja ei tarvitse etsiä useaan kertaan ja aikaisempaa 

kokemusta pystytään hyödyntämään ja kehittämään eteenpäin. (Boh 2007) 

 

3.2 Edellytykset ja esteet projekteista opitun tiedon siirtymiselle 

 

3.2.1 Tiedonsiirrossa mukana olevat osatekijät 

 

Szulanski (1993) esittää parhaiden käytäntöjen siirtymiseen liittyvän neljä elementtiä (Kuva 1), 

jotka ovat lähde, käytäntö, vastaanottaja sekä organisaatioympäristö, johon kolme ensimmäistä 

elementtiä sisältyvät. Vaikeudet käytännön tai tiedon siirtämisessä voivat johtua näiden 

elementtien ominaisuuksista. 
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Kuva 1. Parhaiden käytäntöjen siirtämiseen liittyvät elementit. (Mukaillen Szulanski 1993) 

 

Tiedon lähde 

Lähteen motivaatiolla tarkoitetaan lähteen halua jakaa käytäntöä tai osaa siitä. Luotettavuudella 

tarkoitetaan sitä, pidetäänkö tiedon lähdettä syystä tai toisesta uskottavana. (Szulanski 1993) 

 

Siirrettävä käytäntö  

Tiedon tulkinnanvaraisuus viittaa siihen liittyviin epävarmuustekijöihin. Epävarmuustekijänä 

voi olla tiedon hiljaisuus, eli mitä enemmän tieto vaatii sen selittämistä tai esimerkin kautta 

näyttämistä yksinkertaisten ohjeiden sijaan, sitä enemmän ongelmia sen siirtäminen voi 

aiheuttaa. Siirtämisen ongelmat voivat myös liittyä käytännön monimutkaisuuteen eli siihen, 

kuinka paljon erilaista ammattitaitoa sen suorittaminen vaatii. Käytännön yleistettävyys 

puolestaan voi nousta ongelmaksi riippuen siitä, kuinka helposti käytäntö on sovellettavissa 

seuraavassa käyttökohteessa. Käytännön on lisäksi oltava yhtenäinen, eli kaikki siihen liittyvät 

elementit ovat mukana siirrettävässä tiedossa, jotta sitä pystytään hyödyntämään. (Szulanski 

1993) 

 

Vastaanottaja 

Vastaanottajan motivaatio omaksua tietoa voi olla heikkoa esimerkiksi muutosvastarinnan tai 

passiivisuuden vuoksi. Tiedonsiirron onnistumiseen vaaditaan myös vastaanottajalta 
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tiedonomaksumisen kapasiteettia, johon vaikuttaa tekninen pätevyys, johtamiskyvyt tai 

resurssit, joita vastaanottaja tarvitsee tunnistaakseen, omaksuakseen ja hyödyntääkseen tietoa. 

Vaikka tieto saataisiin uudelleen käyttöön, on myös mahdollista, että vastaanottaja ei kykene 

toimimaan opitulla tavalla pysyvästi, vaan palaa aikaisemmin totuttuihin tapoihin toimia 

esimerkiksi väärien odotusten tai ratkaisun soveltumattomuuden vuoksi. (Szulanski 1993) 

 

Organisaatioympäristö 

Organisaatioympäristön tiedonsiirtomahdollisuudella viitataan niihin tekijöihin, jotka 

vaikuttavat lähettäjän tai vastaanottajan tiedon siirtämisestä kokemaan hyötyyn. Mitä suurempi 

on koettu hyöty, sitä todennäköisemmin tieto jaetaan, mutta mikäli hyötyä ei koeta, tietoa ei 

välttämättä jaeta. (Szulanski 1993) 

 

3.2.2 Organisaation ja projektin toimintaympäristö 

 

Tiedonjakamisen esteitä on tunnistettu tutkimuksissa makrotasolla ja mikrotasolla ja esteinä voi 

olla yksilöihin, organisaatioon ja teknologiaan liittyviä tekijöitä. (Javernick-Will 2012) Tiedon 

jakamisen strategian toimimiseksi organisaation on yhdistettävä teknologia ja ihmiset. (Dulaimi 

2007) Mikrotasolla työntekijät ovat usein tuoneet ajanpuutteen esiin tiedonjakamisen esteenä. 

Lisäksi moni työntekijä kokee tiedon valtana ja epäröivät siksi sen jakamista, eivätkä ole 

halukkaita noudattamaan organisaation toimintatapaa. Makrotasolla esteistä nousee esiin tiedon 

jakamista varten käytettävissä olevan ajan ja rahallisten resurssien puute sekä 

organisaatiorakenne, joka voi vaikeuttaa tiedon jakamista. Organisaation maantieteellinen 

hajaantuneisuus, yksiköiden välinen kilpailu, hierarkkinen organisaatiorakenne, huonot 

prosessit ja teknologiat tai keskittyminen vain projektin läpivientiin ja suorituskykyyn voivat 

toimia tietojohtamisen strategiaa vastaan. (Javernick-Will 2012 s. 194) 

 

Organisaation toimintaympäristöön liittyvistä tekijöistä Ren et al. (2019) erittelevät 

kokousjärjestelmän, palkkiojärjestelmän sekä yhteisen kulttuurin vaikutuksia tiedonsiirtoon. 

Yhteiset kokoukset antavat projektitiimeille mahdollisuuksia kohdata, kommunikoida sekä 

kerätä ja jakaa tietoa ja kokemuksia. Projektien maantieteellisen hajaantuneisuuden vuoksi 

projektitiimit voivat olla vastahakoisia osallistumaan yhteisiin kokouksiin, mutta mikäli 

kokouksista tehdään organisaation virallinen tapa toimia, hyväksyntä ja osallistumisaktiivisuus 
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paranee. Palkkiojärjestelmällä, joka voi sisältää rahallista ja ei-rahallista palkitsemista, voidaan 

motivoida ihmisiä ja projektitiimejä tiedon jakamiseen ja tiedon jakamiseen liittyviin 

aktiviteetteihin osallistumiseen. Yhteinen kulttuuri projektien välillä tarkoittaa 

yhteisymmärrystä, avoimuutta ja yhteisiä arvoja, jotka edesauttavat luottamuksen ja 

vastavuoroisuuden syntymistä, joka puolestaan rohkaisee ja motivoi keskinäiseen tiedon 

jakamiseen ja auttamiseen. 

 

Ren et al. (2019) nostavat esiin tiedonsiirtoon vaikuttavista projektin ominaisuuksista 

samankaltaisuuden ja kiireellisyyden. Samankaltaisuudella tarkoitetaan sitä, kuinka 

samankaltaisia projektien organisaatiorakenne, tehtävät, johtaminen ja toimintatavat ovat 

keskenään. Mitä enemmän projekteilla on näiden seikkojen suhteen yhteistä, sitä helpompaa on 

yhteinen kommunikaatio, tiedonvaihto ja tiedonsiirto. Projektin kiireellisyydellä tarkoitetaan 

aikapainetta, jonka vuoksi on mahdollista, että projektitiimeillä ei ole aikaa riittävään 

kommunikaatioon, jota tiedonsiirto vaatii. 

 

3.2.3 Organisaation ja projektin väliset tekijät 

 

Bakker et al. (2010) esittävät tutkimuksessaan kaksi päähavaintoa tiedonsiirrosta väliaikaisten 

organisaation sisäisten projektien ja pysyvän emo-organisaation välillä. Onnistuneeseen 

tiedonsiirtoon vaaditaan projektinomistajan suurta absorptiokykyä, joka viittaa siihen, että 

tiedonsiirron vastuun tulisi olla ensisijaisesti emoyhtiöllä projektin sijaan. Organisaation tulee 

kyetä tunnistamaan projektissa syntyvä arvokas tieto, omaksua se ja pystyä hyödyntämään sitä 

kilpailuedun saavuttamiseksi. Toisen havainnon perusteella mikään tekijä ei kuitenkaan riitä 

yksinään, joka puolestaan viittaa siihen, että onnistunut projektien tiedonsiirto on 

monimutkainen prosessi, johon liittyy aina useiden tekijöiden yhdistelmiä. Projektit ovat siis 

monimutkaisia väliaikaisia organisaatiomuotoja, joissa projektinjohdon on onnistuakseen 

otettava samaan aikaan huomioon sekä projektin että koko organisaation prosessit ja niiden 

välinen yhteys. 

 

Projektin ja emoyhtiön välistä yhteyttä tarkastellaan Bakkerin et al. (2010) tutkimuksessa 

viiden tekijän kautta, jotka jaetaan osapuolten väliseen yhteyteen liittyviin tekijöihin ja 

osapuolten omiin tiedonsiirtoon vaikuttaviin ominaisuuksiin liittyviin tekijöihin (Kuva 2). 
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Osapuolten välisiä tekijöitä ovat suhteellinen, kognitiivinen sekä yhteistyöhön liittyvä yhteys, 

kun taas osapuoliin liittyvät tekijät ovat motivaatio ja absorptiokyky. Näiden tekijöiden 

vahvuudella löydettiin olevan yhteys tiedonsiirron paremmalle mahdollisuudelle onnistua.  

Suhteellisella yhteydellä tarkoitetaan projektin ja emoyhtiön välisen suhteen vahvuutta, millä 

viitataan esimerkiksi luottamukseen ja kommunikaation tiheyteen. Suhteellisen yhteyden 

vahvuuden on havaittu tehostavan yhteistyötä, joka luo pohjan oppimiselle. Kognitiivinen 

yhteys tarkoittaa sitä, millä tavalla ja millä laajuudella projekti ja emoyhtiö noudattavat yhteisiä 

toimintamalleja ja tavoitteita (esimerkiksi pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteet sekä niiden 

painotus). Parempi kognitiivinen suhde tarkoittaa parempaa yhteisymmärrystä, jota tarvitaan 

onnistuneessa tiedonsiirrossa. Toimintatapojen tulee olla yhteneväiset, mutta organisaation 

tulisi kuitenkin välttää toimintatapojen päällekkäisyyksiä, jossa samoja tehtäviä suoritetaan 

sekä projektissa että emoyhtiössä. Yhteistyöhön liittyvä yhteys viittaa siihen, missä määrin 

projektin ja emoyhtiön edustajat tehneet aikaisemmin yhteistyötä. Mikäli osapuolilla on ollut 

aikaisempaa yhteistyötä, on suurempi todennäköisyys, että yhteistyöhön liittyy luottamusta, 

kokemusta ja valmiita yhteisiä toimintatapoja, jotka edesauttavat tiedonsiirtoa. Tiedon 

lähettäjän motivaatio johtaa todennäköisemmin onnistuneempaan tiedonsiirtoon, mitä 

vahvempi se on. Absorptiokyky tarkoittaa organisaation kykyä tunnistaa ja omaksua 

projekteissa syntynyt uusi hyödyllinen tieto ja hyödyntää sitä muualla organisaatiossa. 

 

Kuva 2. Projektin ja emoyhtiön välinen yhteys ja tiedonsiirtoon vaikuttavat tekijät. (Mukaillen Bakker et al. 2010) 
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3.2.4 Tiedon kerääminen 

 

Schindlerin & Epplerin (2003) mukaan projektista oppiminen tapahtuu usein vasta projektin 

lopussa. On kuitenkin tärkeää, että projektioppimista tapahtuu myös projektin aikana. Projektin 

päättymisen jälkeen suoritettava dokumentaatio sisältää usein vain määrätyn muotoisen 

kuvauksen projektin tuloksista lukujen tai sanallisen raportin muodossa, jolloin dokumentoitu 

tieto jää projektista opitun tiedon ja ongelmien ratkaisumetodien osalta pinnalliseksi. Projektin 

päätyttyä projektin työntekijät siirtyvät seuraaviin tehtäviin tai projekteihin, jolloin he yleensä 

vievät myös projektista opitut asiat mukanaan. Lisäksi on havaittu, että projektiin 

osallistuneiden sidosryhmien tavoittaminen tietojen saamiseksi projektin jälkeen hankaloituu 

huomattavasti ja voi olla myös kallista. Myöhemmin projektissa opittuun tietoon päästään 

käsiksi lähinnä vain epävirallisten kanavien kautta. Oppien säännöllisen keräämisen havaittiin 

vaikuttavan positiivisesti sekä tiimin motivaatioon että kerättyjen havaintojen laatuun. Kun opit 

kerätään pian tapahtuman jälkeen, asiat ovat tuoreempina mielessä ja ne pystytään tallentamaan 

tarkemmin. Oppien kerääminen vähitellen projektin kuluessa on myös vähemmän kuormittavaa 

henkilöstölle. Schindlerin & Epplerin (2003) mukaan on myös tärkeää varmistaa, että 

yhteenvetoja varten nimetään projektin ulkopuolinen henkilö, joka toimii neutraalina 

fasilitaattorina ja on vastuussa oppien jatkuvuudesta. Yhteenvedossa kerätyt opin tulee esittää 

havainnollisessa ja jäsennellyssä muodossa ja tulee myös varmistaa, että tulokset ovat kaikkien 

osallistujien saatavilla. 

 

3.2.5 Tiedon tallennustapa ja tallennusmuoto 

 

Schindler & Eppler (2003) esittävät tutkimuksessaan, että projektioppien hallittu johtaminen 

vaatii erityistä huomiota niiden tallennusmuotoon, -prosessiin ja käyttöön. Vaikka projektista 

opittu tieto kerätään, oppeja ei aina kyetä hyödyntämään. Syynä tähän voi olla se, että tietoa ei 

ole dokumentoitu ja arkistoitu hyvin tai se on tallennettu sellaiseen paikkaan, josta se on vaikea 

löytää. On myös mahdollista, että tieto ei ole tarpeeksi havainnollisessa tai selkeässä muodossa, 

jotta se olisi ymmärrettävää ja sitä voisi hyödyntää. Huonosti johdettuna opitun tiedon 

tallentamisen metodit eivät ole tehokkaita ja systemaattinen ja jatkuva projekteista oppiminen 

edellyttää kuria, motivaatiota, yhteenvetotaitoja sekä tietämystä sopivista 

dokumentointitavoista. Kurilla tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että toimintatapoja vaaditaan 
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yrityksen toimintatavoissa, projektihenkilöstöä koulutetaan niiden tärkeydestä ja 

projektipäälliköitä rohkaistaan näyttämään esimerkillään niiden strateginen tärkeys. Joissakin 

tapauksissa, vaikka tieto olisi hyvin dokumentoitu ja arkistoitu, sitä ei hyväksytä. Tätä 

kutsutaan niin sanotuksi ”not invented here”-syndroomaksi. (Schindler & Eppler 2003) 

 

3.2.6 Ihmisiin ja osaamiseen liittyvät tekijät 

 

Ren et al. (2019) esittävät, että projektitiimien väliset sosiaaliset suhteet ovat projektien välisen 

tiedonsiirron perusta. Sosiaaliset suhteet pitävät sisällään kommunikaation, luottamuksen ja 

vastavuoroisuuden. Kommunikaatio esimerkiksi dialogin, kirjallisen materiaalin tai muuta 

kautta on elintärkeä osa tiedonsiirron prosessia. Projektitiimit eivät usein ole yhteistyössä 

keskenään eivätkä näin ollen välttämättä tunne toisiaan hyvin, mutta niiden välistä 

kommunikaatiota ja sitä kautta tiedon siirtämistä voidaan parantaa esimerkiksi organisaation 

järjestämillä yhteispalavereilla tai vapaamuotoisilla aktiviteeteilla. Projektitiimien välinen 

luottamus vaikuttaa siihen, kuinka todennäköisesti tietoa jaetaan, mikäli toinen projektitiimi 

sitä pyytää (Ren et al. 2019; Issa & Haddad 2008) Luottamuksen muodostumiseen vaikuttaa 

esimerkiksi se, uskovatko työntekijät siihen, että myös he itse saavat tulevaisuudessa apua 

muilta projektitiimeiltä. Tätä voidaan kutsua vastavuoroisuudeksi, joka on edellytys 

tiedonsiirron jatkuvuudelle. (Ren et al. 2019) Tan et al. (2010, s. 56-57) puolestaan erittelevät 

yksilöihin liittyvinä ongelmina tiedon jakamisessa halukkuuden jakaa tietoa, itseluottamuksen, 

luottamuksen, merkityksellisyyden tunteen, henkilökohtaisen osaamisen sekä 

projektihenkilöstön vaihtuvuuden. 
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Schindler & Eppler (2003) löysivät tutkimuksessaan neljä elementtiä, jotka ovat yhteydessä 

siihen, että projekteista opittua tietoa ei selvitetä ja dokumentoida:  

 

1. Projektin oppien purkamiseen käytettävissä oleva aika, kun aikapaine projektin loppua 

kohden kasvaa ja seuraava projekti on jo alkamassa. 

 

2. Motivaatio, joka ilmenee projektihenkilöstön haluttomuutena oppia virheistä. 

 

3. Kurin puute, joka näkyy esimerkiksi siinä, että projektiohjeita ei noudateta tai 

kokemusperäistä tietoa ei sovelleta projektin prosesseissa. Vaikeuksia voi aiheuttaa 

myös oppien yhteenvetotilaisuuden järjestäminen ja projektihenkilöstön osallistaminen 

siihen, kun henkilöstö on jo uuden projektin parissa. 

 

4. Osaaminen, jonka puute voi aiheuttaa ongelmia ja näkyä esimerkiksi siinä, että 

kokemuksia ei informoida eteenpäin joko vaatimattomuuden tai virheiden pelon vuoksi, 

projektien loppuraportointimenetelmiä ei tunneta tai projektihenkilöstö ei näe 

merkitystä tiedon laajemmalle tallentamiselle ja tiedonvaihto jää vain tiedon tarvitsijan 

ja sen lähteen välille. 

 

3.3 Viitekehykset ja menetelmät projekteista opitun tiedon siirtämiselle 

 

3.3.1 Jaottelu tiedon siirtämistavan ja organisaation ominaisuuksien mukaan 

 

Tiedon siirtämiseksi tehokkaasti projektien välillä tarvitaan tiedon jakamisen menetelmiä, jotka 

mahdollistavat pääsyn tietoon muista projekteista. Tiedon jakamisen mekanismit määritellään 

virallisiksi ja epävirallisiksi mekanismeiksi, joilla tietoa jaetaan, integroidaan ja tulkitaan sekä 

hyödynnetään yksilöiden ja ryhmien oppimaa ja omaamaa osaamista projektitehtävien 

suorittamisessa. (Boh 2007, s. 28) Kirjallisuudesta löytyy useita viitekehyksiä ja menetelmiä 

projekteista opitun tiedon tallentamiseen ja siirtämiseen sekä tutkimuksia, joissa näitä 

menetelmiä on koottu ja ryhmitelty niiden ominaisuuksien ja käyttötilanteiden mukaan.  
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Boh (2007) määrittelee tutkimuksessaan viitekehyksen, jossa projektiorganisaatioiden 

tiedonsiirtomekanismit jaetaan kahteen ulottuvuuteen. Ensimmäisessä ulottuvuudessa 

mekanismit kuuluvat kodifioiviin (codification) ja vuorovaikutuksellisiin (personalization) ja 

toisessa yksilöllisiin (individualized) ja virallisiin (institutionalized). Boh:n tutkimusta ennen 

on keskitytty pääasiassa ensimmäiseen ulottuvuuteen, kodifioinnin ja vuorovaikutuksellisten 

menetelmien käsittelyyn, jotka Hansen et al. määrittelivät tutkimuksessaan vuonna 1999. Van 

Waveren et al. (2017) ovat myöhemmin käsitelleet tutkimuksessaan tiedonsiirtomenetelmien 

jaottelussaan molempia Boh:n tutkimia ulottuvuuksia fokusoitumalla tarkemmin menetelmien 

soveltuvuuksiin ja ominaisuuksiin. 

 

Boh:n (2007) kahden ulottuvuuden välisen vuorovaikutuksen kautta muodostetaan neljä 

tiedonsiirtomekanismien luokittelua (Taulukko 1), jotka sopivat kukin erityyppisen tiedon 

siirtämiseen. Boh käyttää tässä tutkimuksessa aikaisemmin esitellyn tiedon jaottelun (hiljainen 

tieto – eksplisiittinen tieto) sijaan tiedon jaotteluun käsitteitä hiljainen tieto ja kodifioitu tieto. 

Tässä määrittelyssä kodifioitua tietoa käytetään synonyyminä eksplisiittiselle tiedolle ja 

hiljainen tieto on kokemuksen kautta saatavaa tietoa, jota ei ole kodifioitu tietokantoihin tai 

järjestelmiin. Viitekehyksen kautta pyritään auttamaan johtajia valitsemaan oikeat 

tiedonsiirtomekanismit perustuen organisaation kokoon, maantieteelliseen hajaantuneisuuteen 

ja työtehtävien luonteeseen. 

 

Kodifiointi- ja vuorovaikutusmekanismit 

Yksilöiden välinen tiedonsiirto voidaan siis järjestää organisaatiossa kodifiointi- tai vastaavasti 

vorovaikutusmekanismien kautta. Tässä ulottuvuudessa tunnistetaan ne mekanismit, joilla 

mahdollistetaan hiljaisen ja toisaalta eksplisiittisen tiedon siirtäminen. Kodifiointimekanismit 

liittyvät tiedon keräämiseen ja tallentamiseen tietokantoihin ja dokumentteihin, josta 

organisaation työntekijät pääsevät siihen helposti käsiksi. Näiden mekanismien kautta siirretään 

lähinnä kodifioitua, eli eksplisiittistä tietoa. Kodifiointimekanismien etuna on suurien 

tietomäärien siirtäminen, mutta toisaalta ne eivät juurikaan mahdollista tiedonhakijalle 

vuorovaikutusta tai ongelmien ratkaisujen muokattavuutta. Vuorovaikutusmekanismit ovat 

sidoksissa tiedon lähteeseen ja tieto leviää lähinnä ihmisten välisen vuorovaikutuksen kautta. 

Yksilöt ovat tehokkaita tiedon ja informaation kantajina, sillä he pystyvät muotoilemaan tiedon 

niin, että sitä pystytään hyödyntämään uudessa yhteydessä. Vuorovaikutusmekanismien 
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joustavuuden ansiosta ne sopivat hyvin hiljaisen tiedon siirtämiseen ja luovat myös 

mahdollisuuden uuden tiedon kehittymiselle keskustelun ja yhteisen tulkinnan kautta. 

Edellytyksenä vuorovaikutusmekanismien toimimiselle on kuitenkin, että tiedon tarvitsija on 

tietoinen siitä, mitä tietoa on saatavilla, hänellä on mahdollisuus löytää tiedon tarjoaja ja että 

tiedon tarjoaja on halukas jakamaan tietoa. (Boh 2007) 

 

Yksilölliset ja viralliset mekanismit 

Toisessa tiedonsiirtomekanismien ulottuvuudessa Boh (2007) jakaa mekanismit yksilöllisiin ja 

virallisiin. Tämä ulottuvuus sisältää vastakkainasettelut yksilöllisten ja yhteisten sekä toisaalta 

epävirallisten ja virallisten tiedonsiirtomekanismien välillä. Yksilölliset mekanismit perustuvat 

usein yksilöiden sattumanvaraisiin päätöksiin ja niiden käyttäjinä ovat yksilöt tai pienet ryhmät. 

Yksilöllisiä mekanismeja voidaan kuvailla yksilön tai pienen ryhmän aloitteesta tapahtuviksi 

ad hoc aloitteiksi, jotka eivät ole organisaation virallisia tai muodollisia toimintatapoja. Niiden 

vahvuutena on vapaamuotoisuus, joka rohkaisee jakamaan tietoa silloin, kun sille on tarvetta 

(Bhatt 2001), joka puolestaan parantaa organisaation reagointikykyä ja joustavuutta. 

Yksilöllisten menetelmien heikkoutena ovat skaalattavuusongelmat. Tiedon jakaminen on 

sattumanvaraista ja riippuvaista siitä, sattuvatko tiedon tarvitsijat puhumaan tiedontarpeistaan 

oikealle henkilölle oikeaan aikaan. Tämä ongelma korostuu, mitä suuremmasta ja 

maantieteellisesti hajaantuneemmasta organisaatiosta on kyse, kun tietoa on entistä vaikeampaa 

etsiä hajallaan olevilta henkilöiltä ja ryhmiltä.  

 

Virallisten mekanismien avulla pystytään siirtämään oppeja ja tietoa yksilöltä suurelle määrälle 

ihmisiä sulauttamalla tiedonsiirtokyvyt ja -kapasiteetti organisaation rakenteisiin ja 

toimintatapoihin. Viralliset tiedonsiirtomekanismit ovat organisaation yhteisiä ja muodollisia 

toimintamalleja. Näiden menetelmien vahvuutena on se, että ne mahdollistavat tiedon 

tehokkaamman hyödyntämisen organisaatiossa, kun tieto jalostuu ja sen luotettavuus paranee 

suuremman joukon käyttäessä ja reflektoidessa sitä (Holmqvist 2004; March 1991). 

Todennäköisyys hyödyllisen tiedon jakamiselle kasvaa, kun tieto tuodaan työntekijöille sen 

sijaan, että luotetaan yksilöiden kykyihin ja mahdollisuuksiin löytää oikea tieto ja lähde. 

Virallisten mekanismien heikkoutena on kuitenkin suuri ajan ja resurssien tarve 

infrastruktuurin, järjestelmien, toimintatapojen, organisaatiorakenteiden ja strategian 

luomiseen. Lisäksi organisaatio joutuu tiedonsiirtomekanismeja luodessaan lukitsemaan 
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tietynlaiset tiedon alueet ja ennalta määritellyt jakamistavat, joka vaikuttaa negatiivisesti 

reagointikykyyn ja joustavuuteen. 

 

Yksilölliset vuorovaikutusmekanismit 

Yksilölliset vuorovaikutusmekanismit mahdollistavat yksilöiden välisen tiedonsiirron tarpeen 

mukaan ja epämuodollisesti. Tärkeässä roolissa ovat sosiaaliset verkostot, jotka edesauttavat 

tiedon siirtymistä. Yksilöt voivat olla tehokas keino organisaation kokemusperäisen tiedon 

varastoinnille ja hyödyntämiselle, sillä yksilöillä on taipumus hankkia tietoa muilta ihmisiltä 

dokumenttien sijaan. Yksilöllisten vuorovaikutusmekanismien tehokkuus riippuukin siitä, 

tietävätkö yksilöt keneltä ja mitä tietoa on saatavilla ja onko heillä yhteys tiedon tarjoajaan. 

Esimerkkejä näiden mekanismien teknologisista työkaluista ovat esimerkiksi sähköposti ja 

pikaviestisovellukset. (Boh 2007) 

 

Yksilölliset kodifiointimekanismit 

Yksilöllisissä kodifiointimekanismeissa dokumentit ja muut projektiasiakirjat jaetaan 

yksilötasolla tarpeen mukaan ja epämuodollisesti. Jotta projektiorganisaatiot pystyvät 

yhdistämään ongelmat ja niiden ratkaisut ajasta, projektista ja sijainnista riippumatta, niiden on 

fasilitoitava projekteissa luodun tiedon uudelleenkäyttö. Projekteissa luodun kodifioidun 

tiedon, kuten dokumenttien ja muiden projektiasiakirjojen tehokas hyödyntäminen 

mahdollistaa olemassa olevan tiedon jalostamisen ilman, että tieto menee hukkaan ja pyörä 

keksitään uudelleen. Tiedon kodifiointi tietokantoihin on tunnistettu tärkeäksi seikaksi 

tutkimuksissa laajasti, mutta tuo tieto on saatavilla vain, jos organisaation tallennuspaikka on 

keskitetty ja sen hakuominaisuudet ja kategorisointi ovat riittävällä tasolla määritetty. Suuri osa 

projektien toteutuksen aikana luodusta tiedosta on kuitenkin tallennettuna joko 

projektihenkilöiden tietokoneille tai sellaisiin jaettuihin sijainteihin, joihin on pääsy vain 

projektihenkilöstöllä, jonka vuoksi tämän tyyppinen tieto saattaakin siirtyä pääosin yksilöllisten 

mekanismien avulla henkilökohtaisten kontaktien ja sosiaalisen verkoston kautta. (Boh 2007) 

 

Viralliset vuorovaikutusmekanismit 

Viralliset vuorovaikutusmekanismit ovat yksilöiden tai pienten ryhmien välisiä 

tiedonsiirtomenetelmiä, jotka on otettu osaksi organisaation virallisia toimintatapoja ja 

rakenteita. Sen sijaan, että tieto kodifioidaan ja ulkoistetaan näin yksilöstä, käyttämällä 
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vuorovaikutusmekanismeja organisaatio voi hyödyntää ihmisten kykyä mukauttaa joustavasti 

tietouttaan eri tehtäviin sopivaksi, kun tietoa siirretään ihmiseltä ihmiselle. Yritys voi 

esimerkiksi organisoida työn ja rakentaa tiimit niin, että tieto siirtyy luonnollisesti ja 

kokeneemmat työntekijät voivat neuvoa vähemmän kokeneita työntekijöitä. (Boh 2007) 

 

Viralliset kodifiointimekanismit 

Viralliset kodifiointimekanismit ovat osa organisaation virallisia toimintatapoja ja rakenteita. 

Näiden mekanismien periaatteena on asiantuntijatiedon kerääminen yksilöiltä tai ryhmiltä 

tietokantoihin, jonne asiantuntijoilla on pääsy. Vakiintuneita kodifiointimekanismeja 

hyödynnetään tyypillisesti tietojohtamisessa esimerkiksi tietokantojen muodossa, joiden avulla 

tietoa varastoidaan, etsitään ja hyödynnetään. (Boh 2007) 

 

Boh:n (2007) tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että suuren ja maantieteellisesti 

hajaantuneen organisaation tulisi harkita ensisijaisesti tiedonsiirtomekanismiensa 

vakiinnuttamista, minkä kautta mekanismit tavoittavat paremmin yrityksen eri osat. 

Pienemmän ja pienemmällä alueella toimivan organisaation käyttöön sopivat paremmin 

vuorovaikutukselliset tiedonsiirtomekanismit, kun epävirallinen tiedonvaihto kohtaamisissa 

kollegoiden välillä on helpompaa ja yleisempää. Tutkimuksen mukaan kodifioidut 

tiedonsiirtomekanismit sopivat paremmin organisaatioille, joiden projektit sisältävät 

toistuvuutta, jolloin työssä esiintyvät ongelmat ovat usein vakiomuotoisempia.  

Vuorovaikutukselliset mekanismit sopivat puolestaan paremmin organisaatioille, joiden 

projektit sisältävät vähemmän toistuvuutta ja ongelmien luonne on uniikimpi. (Boh 2007) 

Tulokset on jaoteltu Taulukossa 2. 

 

Taulukko 1. Viitekehys tiedonsiirtomekanismeille hajaantuneen tiedon ja osaamisen hallitsemiselle 

projektiorganisaatioissa, tiedonsiirtomekanismien luokittelut. (Mukaillen Boh, 2007, s. 33) 

      

  Yksilölliset Vakiintuneet 

Vuorovaikutukselliset Yksilölliset 
vuorovaikutusmekanismit 

Viralliset      
vuorovaikutusmekanismit 

Kodifioidut Yksilölliset   
kodifiointimekanismit 

Viralliset              
kodifiointimekanismit 
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Taulukko 2. Viitekehys tiedonsiirtomekanismeille hajaantuneen tiedon ja osaamisen hallitsemiselle 

projektiorganisaatioissa, tiedonsiirtomekanismien soveltuvuudet. (Mukaillen Boh, 2007, s. 36) 

      

Työssä esiintyvien 
ongelmien luonne 

Organisaation koko ja maantieteellinen hajaantuneisuus 

Pienet ja keskittyneet Suuret ja hajaantuneet 

Uniikki 
Sopii parhaiten yksilöllisille 
vuorovaikutusmekanismeille 

Sopii parhaiten virallisille 
vuorovaikutusmekanismeille 

Vakiomuotoinen 
Sopii parhaiten yksilöllisille 
kodifiointimekanismeille 

Sopii parhaiten virallisille 
kodifiointimekanismeille 

 

3.3.2 Jaottelu menetelmien toimintaperiaatteen mukaan 

 

Schindler ja Eppler (2003) jakavat projekteista opitun tiedon tallentamisen menetelmät kahteen 

ryhmään, jotka ovat prosessiin perustuvat metodit ja dokumentaatioon perustuvat metodit. 

Prosessiin perustuvien metodien avulla pyritään keräämään projektin opit prosessimaisen 

lähestymistavan kautta, kun taas dokumentaatioon perustuvat metodit keskittyvät kokemuksien 

kuvaamiseen ja materiaalin tallentamiseen organisaatiossa ja toimivat näin tiedonsiirron 

alustoina. Prosessiin perustuviin metodeista Schindler ja Eppler (2003) nostavat esiin Projektin 

jälkeiset arvioinnit (Post Project Appraisals) (Gulliver 1987) sekä Tapahtuman jälkeisen 

arvioinnin (After Action Review) (Collison & Parcell 2001; Roth et al. 1999). Projektin 

jälkeisessä arvioinnissa analysoidaan koko projektin kulku projektin ideointivaiheesta lopussa 

suoritettavaan arviointiin saakka. Projektin dokumentoinnin tutkimisen jälkeen suoritetaan 

projektihenkilöstön haastattelut, joista koostetaan raportti, jonka haastatellut vielä arvioivat 

ennen kuin se julkaistaan. Nämä raportit kerätään keskitetysti ja tallennetaan case- aineistoksi, 

jota päivitetään säännöllisesti uusilla opeilla samoista aihepiireistä. Tapahtuman jälkeisessä 

arvioinnissa on tarkoituksena oppia virheistä ja onnistumisista heti tapahtuman jälkeen 

kysymällä tiimin jäseniltä mitä olisi pitänyt tapahtua, mitä todellisuudessa tapahtui, miksi 

edellisisissä oli eroavaisuuksia ja mitä tiimin jäsenet voivat oppia tästä kokemuksesta. Prosessin 

tärkeimpinä tavoitteina ovat tiimioppiminen sekä tiimin luottamuksen ja yhtenäisyyden 

rakentaminen.  

 

Dokumentaatioon perustuvista metodeista Schindler ja Eppler (2003) esittelevät 

Mikroartikkelit (Micro Articles) (Willke 1998), Tallennetun tiedon oppimisen (Learning 
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Histories) (Roth & Kleiner 1998) sekä RECALL-menetelmän (Sary et al. 1995). 

Mikroartikkeleilla pyritään dokumentoimaan projektin opit projektin päätyttyä laatimalla 

lyhyitä, noin puolen sivun mittaisia artikkeleita saaduista opeista. Mikroartikkeleiden 

jakotavaksi Willke (1998) ehdottaa tallentamista yrityksen tietokantaan, josta ne ovat intranetin 

kautta henkilöstön käytettävissä. Tallennetun tiedon oppimisen metodissa kirjoitetaan 

kronologisessa järjestyksessä oleva kertomus projektin päätapahtumista. Kertomuksen pituutta 

ei ole määritetty ja se sisältää kirjoittajien ja haastateltavien kommentteja sekä aiheeseen liittyvä 

liiteinformaatiota. Kertomusten jakokanavana Roth ja Kleiner (1998) esittävät työpajat sekä 

ryhmäkeskustelut. RECALL-järjestelmässä käyttäjät lisäävät opittuja asioita selainpohjaiseen 

ohjelmistoon. Menetelmän tarkoituksena on luoda edellytykset ja automatisoida tiedon 

tallentamista sekä helpottaa tiedon käyttöönottoa. Näin tietoa voidaan hakea myös hakusanojen 

ja automatisoitujen kysymysten avulla. (Sary et al. 1995) 

 

3.3.3 Jaottelu menetelmien ominaisuuksien ja soveltuvuuksien mukaan 

 

Van Waveren et al. (2017) ovat tutkimuksessaan pyrkineet tuomaan apua oikeiden 

tiedonsiirtomekanismien valintaan luokittelemalla kirjallisuudessa esiintyviä mekanismeja 

viiteen ryhmään (cluster) sen perusteella, mitä yhtäläisyyksiä niistä löytyy ja kuinka niiden 

ominaisuudet (characteristic) soveltuvat käytettäviksi tietyissä olosuhteissa. 

Tiedonsiirtomekanismien ominaisuudet, eksplisiittisyys (explicitness), tavoittavuus (reach), 

siirtymisaika (flow time), siirtymiskanava (channel) ja vakiintuneisuus yrityksessä 

(institutionalization) ovat esitetty kuvissa 3-5. Ryhmittelyn pystytään valitsemaan sopivat 

tiedonsiirtomekanismit sen perusteella, minkä tyyppinen projekti on kyseessä.  Tutkimuksessa 

määritellyt projektien väliset tiedonsiirtomekanismien ryhmät ovat: 

 

• Ryhmä 1: Virallinen tietojen tallennus 

• Ryhmä 2: Harjoittelu ja valmennus 

• Ryhmä 3: Epävirallinen tiedonsiirto henkilöltä henkilölle 

• Ryhmä 4: Organisaatioiden välinen verkostoituminen 

• Ryhmä 5: Organisaation sisäinen sosiaalinen verkosto 
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Ryhmä 1 (Kuva 3) sisältää tiedonsiirtomekanismeja, jotka liittyvät yrityksessä tapahtuvaan 

viralliseen tiedon dokumentointiin ja niillä siirretään lähinnä eksplisiittistä tietoa. Van Waveren 

et al. (2017) kuvaavat ryhmän 1 mekanismeja kankeasti projektien väliseen tiedonsiirtoon 

soveltuvaksi.  

 

 

Kuva 3. Ryhmä 1. (Van Waveren 2017) 

 

Ryhmään 2 (Kuva 4) kuuluu mekanismeja, joissa tiedonsiirtoa lähestytään harjoittelun, 

oppimisen ja valmennuksen näkökulmasta organisaation virallisten kanavien kautta. Näiden 

mekanismien avulla voidaan siirtää sekä hiljaista, että eksplisiittistä tietoa.  

 

 

Kuva 4. Ryhmä 2. (Van Waveren et al. 2017) 
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Ryhmän 3 (Kuva 4) menetelmät on tarkoitettu epäformaaliin tiedonsiirtoon henkilöltä 

henkilölle. Tiedonsiirto tapahtuu pääasiassa kasvotusten suoraan tiimien tai yksilöiden välillä, 

joita tieto koskee. Näillä menetelmillä siirretään lähinnä hiljaista tietoa.  

 

 

Kuva 5. Ryhmä 3. (Van Waveren et al. 2017) 

 

Ryhmä 4 (Kuva 5) sisältää pääasiassa sellaisia tiedonsiirtomekanismeja, jotka soveltuvat 

tiimien väliseen verkostoitumiseen sekä organisaation sisällä että organisaatioiden välillä. 

Näillä mekanismeilla siirretään lähinnä eksplisiittistä tietoa. 

 

 

Kuva 6. Ryhmä 4. (Van Waveren et al. 2017) 
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Ryhmä 5 (Kuva 6) sisältää tiedonsiirtomekanismeja organisaation sisäisessä sosiaalisessa 

verkostossa, joissa tiedonsiirto tapahtuu epäformaalien tai puoliepäformaalien kanavien kautta.  

 

 

Kuva 7. Ryhmä 5. (Van Waveren et al. 2017) 
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4 PROJEKTEISTA OPITUN TIEDON KERÄÄMINEN, SIIRTÄMINEN 

JA HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSALALLA 

 

4.1 Rakennusalan erityispiirteet 

 

Rakennusprojekteille on tyypillistä eräänlainen kertaluontoisuus, mutta siitä huolimatta niissä 

esiintyy paljon yhteistä tietoa, jota voidaan hyödyntää erilaisissa projekteissa. Rakennusalan 

yrityksissä projektitiimit ovat yleensä väliaikaisia ja yhdessä vain lyhyen ajan, joten tiimien 

hajotessa voidaan menettää paljon tietoa. Tämän vuoksi projektin aikana kerätty tieto on tärkeää 

jakaa myös muille projektitiimeille, jotta jo kerran kehitettyjä ratkaisuja ja toimintatapoja ei 

jouduta keksimään yhä uudelleen. Tiedon jakamisella projektitiimien välillä voidaan siis 

parantaa projektinjohtamisen tehokkuutta. Huomiota tulee kiinnittää tehokkaisiin 

tietojohtamisen menetelmiin, joilla kerätään, jaetaan ja hyödynnetään tietoa senkin jälkeen, kun 

projektitiimit ovat hajaantuneet. (Guodong et al. 2017; Dulaimi 2007)  

 

Anumba et al. (2005) esittävät, kuinka tehokas projekteista opitun tiedon kerääminen hyödyttää 

rakennusalan organisaatioita usealla tavalla. 

 

• Rakentamisen toimitusketjut hyötyvät opeista, jotka syntyvät kokemuksista 

rakentamisen aikana kuten ongelmat, ratkaisut ja muutokset. Opeista on sekä pitkän 

tähtäimen hyötyjä (parempi kyky suunnitella tulevia projekteja ja tehdä yhteistyötä 

muiden organisaatioiden kanssa) että lyhyen tähtäimen hyötyjä (projektitiimit pystyvät 

suoriutumaan paremmin projektin seuraavista vaiheista edellisen vaiheen oppien avulla) 

• Muut projektitiimit pystyvät hyödyntämään aiemmissa projekteissa kerättyjä oppeja 

ongelmanratkaisussa ja aiempien oppien reflektointi saattaa myös tuottaa innovatiivista 

ajattelua. 

• Asiakkaat hyötyvät heidän projektiinsa hyödynnettävästä lisätiedosta, joka puolestaan 

voi tuottaa lisäprojekteja rakennusyritykselle jatkossa. Pitkällä tähtäimellä asiakkaat 

hyötyvät myös rakennusyritysten parantuneesta projektien lopputuleman 

ennustuskyvystä. 

• Projektihenkilöt, opiskelijat ja koulutustarjoajat hyötyvät projektioppien 

hyödyntämisestä opetusmateriaalina 
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• Toimitusketjun johtaminen paranee, kun tiiminjäsenet työskentelevät yhdessä ja jakavat 

rakennusprojekteista opittua tietoa 

 

Rakennusalalla eksplisiittinen tieto on vain pieni osa rakennusalan ammattitiedosta, (Addis 

2016) kun erään arvion mukaan hyödyllisestä rakennusalan tietoudesta noin 80% on hiljaista 

tietoa (Sheehan et al. 2005, s. 53). Rakennusalalla esimerkkeinä hiljaisesta tiedosta voi olla 

kyky rapata tai vuorovaikutustaidot toimitusketjun kanssa (Egbu & Robinson 2005). Syitä 

rakennusalan riippuvaisuuteen hiljaisesta tiedosta voi olla useita. Näistä syistä Addis (2016) 

mainitsee kolme; suuri osa rakentamisen tiedosta on projekteissa työskentelevien ihmisten 

päiden sisällä, dokumentointi päätösten syistä puuttuu ja työntekijät vaihtavat projektia, kun 

rakennus on valmis. Riippuvaisuutta on pyritty tutkimuksissa tasaamaan muuntamalla hiljaista 

tietoa eksplisiittiseksi tiedoksi kodifiointimenetelmien avulla. Yleisimpänä 

kodifiointimenetelmänä tunnetaan Nonakan ja Takeuchin (1995) kehittämä SECI-malli, johon 

kuuluu tiedon sosialisaatio, ulkoistaminen, yhdistäminen ja sisäistäminen. 

Kodifikaatiometodien laaja käyttäminen on kuitenkin ongelmallista rakennusalan hiljaisen 

tiedon suuresta määrästä johtuen. (Addis 2016 s. 441-442) 

 

4.2 Tietojohtaminen rakennusalalla 

 

4.2.1 Tietojohtamisen tutkimus 

 

Rakennusalan yritykset ovat tietokeskeisiä organisaatiota, jotka ovat riippuvaisia 

ammattilaistensa osaamisesta. Tehokas tietojohtaminen rakennusalan yrityksissä vaatii ensin 

nykyisten tietojohtamiskäytäntöjen kuvaamista, sitten projektien tietoverkostojen 

tunnistamista, näiden verkostojen hajaantuneisuuden tutkimista ja kommunikoinnin 

fasilitaattorien tunnistamista. (Arriagada & Alarcón 2013) Rakennusprojekteista opittavan 

tiedon keräämiseksi ja hyödyntämiseksi on otettava huomioon tiedonhallinnan kokonaisuus. 

Hyvä lähestymistapa on yhdistelmä sekä pehmeitä että kovia toimintamalleja ja työkaluja. 

Pehmeillä toimintamalleilla tarkoitetaan esimerkiksi organisaation ja ihmisten toimintaan sekä 

kulttuuriin liittyviä menetelmiä, kun taas kovilla toimintamalleilla tarkoitetaan tieto- ja 

viestintätekniikkaan liittyviä menetelmiä. (Anumba et al. 2005 s. 114-115) 
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Yu & Young (2016) jakavat kirjallisuuskatsauksessaan rakennusalan tietojohtamiseen liittyvän 

tutkimuksen kolmeen ajanjaksoon vuosien 1995 ja 2015 välillä. Ensimmäisessä vaiheessa 

1995-2004 tutkimus keskittyi pääosin tietopohjaisiin järjestelmiin, tietojohtamisen taitoihin ja 

lähestymistapoihin sekä tiedon tuottamiseen ja hankkimiseen. Toisessa vaiheessa 2005-2011 

tutkittiin erityisesti ontologiaa (todellisuutta ja olemassa olevaa), hiljaista tietoa, tiedon 

oppimista ja jakamista, työturvallisuuden tietojohtamista, tietojohtamisen malleja sekä arvoa ja 

suorituskykyä. Kolmannessa vaiheessa 2012-2015 tutkimus keskittyi rakentamisen 

tietomallinnukseen ja big data -teknologiaan, tietojohtamisen prosessiin, sosiaalisiin 

tekniikoihin sekä tietojohtamisen yhteistyöhön. (Yu & Young 2016) 

 

Rakennusalan tietojohtamisen tutkimuksen muutosta tarkastellaan Yun & Youngin (2016) 

tekstissä myös tutkimusten eri osa-alueiden kehityksen näkökulmasta. Tietojohtamisessa 

käytettäviä teknologioita tutkittiin ensimmäisessä vaihessa informaatioteknologiapohjaisten 

tietojärjestelmien näkökulmasta, kun taas toisessa vaiheessa tiedonhallinnan välineinä 

tutkittuun ontologian metodeja ja verkkopohjaisia teknologioita. Kolmannessa vaiheessa 

rakentamisen tietomallinnus (BIM) tuli vahvasti mukaan. Tietojohtamisen tekniikoissa 

kiinnitettiin ensimmäisessä vaiheessa huomiota teknologian kehitykseen. Toisessa vaiheessa 

tutkimukseen tulivat mukaan sosiaaliset tekniikat, joita hyödynnettiin kolmannessa vaiheessa 

tietojohtamisen periaatteiden perustelemisessa. Organisaation tietojohtamisessa keskityttiin 

ensimmäisessä vaiheessa tiedontuottamiseen ja hankkimiseen ja toisessa vaiheessa tiedon 

oppimiseen ja jakamiseen. Kolmannessa vaiheessa tutkimuksen painopiste siirtyi 

tietojohtamisen prosesseihin. Tutkimuksissa käsitelty tiedon määrittely tietojohtamisessa 

tarkoitti ensimmäisessa vaiheessa pääasiassa dataa, informaatiota ja asiantuntijoiden 

kokemusta. Myöhemmin määrittely kehittyi ja se keskittyi tietoresurssien, kuten hiljaisen 

tiedon, riskeihin liittyvän tiedon sekä terveys- ja turvallisuustiedon, johtamiseen. Tutkimuksen 

kohteena oli alkuvaiheessa tietojohtamisen määrittely ja kuinka tietojohtamista sovelletaan 

rakennusalalla, josta painopiste siirtyi arvontuoton ja suorituskyvyn lisäämiseen 

tietojohtamisen avulla. 
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4.2.2 Tietojohtamisen prosessi 

 

Tan et al. (2010, s. 15-17) määrittelevät eri tutkimusten prosessikuvausten pohjalta 

rakennusalan tietojohtamiselle neljä pääprosessia, jotka ovat tiedon kerääminen, tiedon 

jakaminen, tiedon hyödyntäminen sekä tiedon ylläpito. Pääprosesseihin sisältyy lisäksi 

alaprosesseja. Tiedon siirtämiselle tunnistetut esteet ja edellytykset on huomioitava, jotta 

tiedonsiirron prosessilla on edellytykset onnistua. Rakennusalan tiedonsiirron prosessit, 

alaprosessit ja niiden sisällöt on esitetty Taulukossa 1.  

 

Taulukko 3. Rakennusalan tietojohtamisen prosessit Tan et al. (2010) mukaisesti. 
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4.3 Edellytykset ja esteet projekteista opitun tiedon siirtymiselle rakennusalalla 

 

4.3.1 Prosessiin liittyvät tekijät 

 

Anumba et al. (2005, s. 109-110) esittävät, että onnistuneeseen projektien väliseen 

tiedonsiirtoon vaikuttaa milloin ja miten tietoa kerätään ja kuinka se saatetaan sellaiseen 

muotoon, että se on siirrettävissä eteenpäin. Prosessin, jolla tähän pyritään, tulisi mahdollistaa 

kaikille projektiin osallistuville tiimeille ja yrityksille opitun tiedon hyödyntäminen projektin 

aikana, jonka lisäksi prosessin tulisi antaa tietoa myös projektin tuotoksen käyttöä ja ylläpitoa 

varten. Prosessin tulisi myös mahdollistaa toimitusketjun jäsenten ottaminen mukaan oppien 

keräämiseen toteutuksen aikana huolimatta siitä, mitä sopimustyyppiä tai urakkamuotoa 

hankkeessa käytetään. Okere (2017) korostaa tietojohtamisen toimenpiteiden 

implementoinnissa jatkuvan seurannan tärkeyttä, jotta menetelmien vaikutuksia ja 

omaksumisen tasoa pystytään arvioimaan. Lisäksi tietojohtamisen toimintamallin 

implementoinnin ja jatkuvuuden yksi edellytyksistä on johdon tuki, jolla on tärkeä rooli 

oikeanlaisen organisaatioympäristön ja virallisten käytäntöjen luomisessa. 

 

Kollektiivisesti opittu tieto ja toimitusketjun osallistaminen tuovat mukanaan haasteita siinä, 

kuinka opittu tieto saadaan yhdistettyä eri lähteistä sellaiseen muotoon, että projektitiimin 

yksittäinen jäsen (tiimi tai yritys) pystyy hyödyntämään sitä. Haasteista Anumba et al. (2005, 

s. 110) mainitsevat seuraavat: 

 

• Mikä projektissa opitusta tiedosta on käyttökelpoista muissa projekteissa? 

• Kuinka tieto kerätään kustannustehokkaasti projektin aikana ja sen jälkeen, kun otetaan 

huomioon rakennusprojektien väliaikaisuus sekä organisaatioon, ihmisiin ja 

teknologiaan liittyvät haasteet? 

• Kuinka tieto kerätään aiheuttamatta tarpeetonta ylikuormitusta projektin jäsenille, jotka 

joutuvat muutenkin käsittelemään suuria määriä tietoa? 

• Millä tavoin tieto voidaan tuoda saataville projektin toteutuksen aikana ja sen jälkeen? 
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4.3.2 Motivaatio 

 

Javernick-Will (2012) selvitti tutkimuksessaan työntekijöiden syitä ja motivaatioita tiedon 

jakamiseen rakennusalalla. Tutkimuksessa tärkeimmiksi tiedon jakamisen syiksi nousivat 

sosiaaliset motivaationlähteet, joita olivat esimerkiksi halu noudattaa yrityksen yleisiä 

toimintatapoja, vastavuoroisuuden tunne, halu käyttäytyä johtajien tavoin, työtovereiden 

arvostus sekä sitoumusten kunnioittaminen. 

 

• Halu noudattaa yrityksen yleisiä toimintatapoja 

➢ Yksilöillä on tapana tietoisesti tai tiedostamatta muuttaa käyttäytymistään kohti 

organisaation kulttuuria ja yleistä tapaa toimia 

 

• Vastavuoroisuus  

➢ Kun apua tai neuvoja on saatu joltain taholta aikaisemmin, niin näitä halutaan 

myös antaa jatkossa takaisin 

 

• Halu käyttäytyä johtajien tavoin 

➢ Mikäli vaikutusvaltaiset ja pidetyt johtajat sekä päälliköt ovat esimerkkinä 

tiedon jakamisessa, on yleistä, että tätä esimerkkiä seurataan 

 

• Työtovereiden arvostus 

➢ Omasta tiedosta ja tiedon jakamisesta koettu kollegoiden arvostuksen tunne 

motivoi 

 

• Sitoumusten kunnioittaminen 

➢ Kun tiedon jakaminen on yhdessä sovittu toimintatapa ja siihen on sitouduttu, 

sitoumuksia halutaan yleensä kunnioittaa (Javernick-Will, 2012) 
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4.3.3 Sosiaaliset verkostot 

 

Suuri osa projektitiedosta on hiljaista tietoa, joka leviää organisaatiossa usein sosiaalisten 

verkostojen ja prosessien kautta. Senaratne et al. (2017 s. 10) päättelivät tutkimuksessaan, että 

rakennusalan yrityksissä korostuu muodollisia siteitä vahvempana sosiaalisten verkostojen 

aikaansaamien epämuodollisten sosiaalisten siteiden merkitys. Vahvat verkostot, säännöllinen 

yhteydenpito sekä läheisemmät suhteet projektitiimien ja pääkonttorin välillä paransivat 

työntekijöiden joustavuutta tiedon jakamisessa. Tutkimuksessa tunnistettuja epävirallisia 

sosiaalisia verkostoja projektien ja pääkonttorin henkilöstön välillä olivat esimerkiksi 

yksikönjohtajien epävirallinen verkosto, projektipäälliköiden epävirallinen verkosto, sekä 

yrityksen yksilölliset verkostot. (Senaratne et al. 2017) Myös Hansen (1999) löysi todisteita 

siitä, että vahvat siteet yrityksen sisällä helpottavat monimutkaisen hiljaisen tiedon siirtämistä. 

 

4.3.4 Tiedon jakamisen kulttuuri 

 

Tan et al. (2010 s. 59-60) kuvaavat kulttuurin vahvaa vaikutusta jokaisen tietojohtamisen 

strategian implementointiin. He jakavat kulttuurin vaikutukset kolmeen elementtiin, jotka ovat 

arvot, normit ja käytännöt. Arvot kuvaavat sitä, mitä organisaation jäsenet pitävät 

merkityksellisenä, jonka lisäksi ne ilmaisevat tietynlaisten toimintatapojen suosimista tai 

käyttäytymistä, jota organisaatio suosii. Normit ovat yleisiä käsityksiä siitä, kuinka 

organisaatiossa tulee toimia, jotta työ suoritetaan hyväksytysti. Käytännöt ovat organisaation 

epävirallisia tai virallisia rutiineja, joita organisaatiossa käytetään työn suorittamiseksi. Useissa 

tutkimuksissa on osoitettu organisaation sisäisen kulttuurin vaikutus organisaation 

tiedonjakamisen tehokkuuteen. (Al-Alawi et al. 2007; Wiewiora et al. 2013; Styhre 2009; 

Dulaimi 2007, Issa & Haddad 2008) Organisaation kulttuurilla on Issan & Haddadin (2008) 

mukaan suora vaikutus työntekijöiden väliseen luottamukseen, joka on edellytys tiedon 

siirtymiselle. Merkittävimmät esteet tiedon jakamiselle projektiorganisaatioissa ovat Dulaimin 

(2007) mukaan sitoutumisen ja määrätietoisuuden puute tiedon jakamista edistävän ilmapiirin 

luomisessa sekä ristiriidat emoyhtiön ja projektin kulttuurien välillä. Guodong et al. (2017) 

korostavat tutkimuksessaan tiedon jakamisen tehostamista yrityksen sisäisen tiedon jakamisen 

kulttuurin ja projektitiimien välisen vuorovaikutuksen kautta rakennusalalla, jolle on tyypillistä 

projektien itsenäisyys ja sijainnillinen hajaantuneisuus, jotka voivat muodostaa esteen tiedon 
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jakamiselle eri projektien projektitiimien välillä. Tutkimuksessa havaittiin, että 

projektiorganisaatiossa on luotava sopivat kulttuurilliset olosuhteet projektinjäsenten välistä 

tiedon jakamista varten, sillä tiedon jakamisen kulttuurilla on vaikutus 

tiedonjakamiskäyttäytymiseen ja tiedon jakamisen lopputulokseen. Projektitiimien välisen 

vuorovaikutuksen vahvistamisen huomattiin vähentävän projektien välisen itsenäisyyden ja 

etäisyyden huonoja vaikutuksia tiedon jakamiseen. Tiedon jakamisen tehostamiseksi ja sille 

otollisen kulttuurin luomiseksi projektiorganisaatioiden tulisi vahvistaa tiedon jakamiseen 

liittyvää strategiaa, ilmapiiriä, motivaatiota sekä luottamusta. Projektitiimien vuorovaikutuksen 

parantamisen keinoina Guodong et al. (2017) esittelevät eri projektitiimien ja osastojen välisen 

yhteistyön korostamista, tiheämmän kommunikoinnin vahvistamista, useamman projektin 

osoittamista työntekijöille sekä työkiertoa. 

 

4.3.5 Informaatioteknologia 

 

Okere (2017) tunnisti yhdeksi kolmesta päätekijästä tietojohtamisen toimintamallien 

toimimiselle tai toimimattomuudelle organisaation sisäisen verkkopohjoisen ja integroidun 

tiedonhallintajärjestelmän olemassaolon tai puutteen. Jo varhaisemmissa tutkimuksissa on 

kuitenkin tunnistettu, että tehokasta tietojohtamista ei saada aikaan pelkästään 

tietojärjestelmien avulla. Toisaalta ainoastaan organisaatioon ja kulttuuriin liittyvillä 

menetelmillä ei saavuteta informaatioteknologian tuomia hyötyjä rakennusalalla, jolle on 

ominaista eri sijainteihin hajaantuneet tiimit. (Davenport 1997; Anumba et al. 2000). 

Informaatioteknologian (myöhemmin IT) merkityksen lisäännyttyä rakennusalalla 2000-luvun 

vaihteen jälkeisenä vuosikymmenenä on johtanut objektivistiseen tietojohtamiseen, jossa 

luotetaan vahvasti teknologisiin ratkaisuihin. (Anumba et al., 2005; Tan et al., 2010) 

Rakennusalalle ominaisen hiljaisen tiedon tehokas hallinta objektivistista tietojohtamista 

hyödyntävien IT-työkalujen avulla on kuitenkin haasteellista, sillä hiljaisen tiedon 

muuttaminen eksplisiittiseen, artikuloituun muotoon on todettu ongelmalliseksi. (Addis 2016) 

Issa & Haddad (2008) pitävät tärkeänä IT-alustojen kehittämistä osana tietojohtamista, mutta 

samalla tulisi kuitenkin huomioida, että IT ei ole yksinään riittävä työkalu tiedon jakamiseen, 

kun IT:n rooli on pääasiassa avustava, ei motivoiva. Okeren (2017) mukaan on myös tärkeää, 

että organisaation IT-työkalujen kehitys ja tavoitteet ovat linjassa tietojohtamisen strategian 

kanssa.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS: TAPAUS YIT SUOMI OY 

 

5.1 Tapausorganisaation kuvaus  

 

YIT Oyj on suomalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö, jolla on toimintaa kymmenessä 

eri maassa. Yrityksen strategian painopisteet ovat kaupunkikehitys ja suhdanteita kestävät 

liiketoiminnot. Sen raportoitavia segmenttejä vuonna 2021 ovat Asuminen Suomi ja CEE, 

Asuminen Venäjä, Infra, Toimitilat sekä kiinteistöt. YIT:n liikevaihto vuonna 2020 oli 3069 

miljoonaa euroa, liikevoitto 85 miljoonaa euroa ja koko konsernissa työskenteli noin 7400 

henkilöä. (YIT Oyj 2020) 

 

Tämän tutkimuksen kohteena oleva Toimitilarakentamisen pääkaupunkiseudun divisioona on 

osa Toimitilat-segmenttiä, joka keskittyy uudis- ja korjausrakentamiseen sekä 

elinkaarihankkeisiin. Toimitilat-segmentin tarkoituksena on tuottaa monimuotoisia toimisto-, 

liike-, tuotanto- ja logistiikkatiloja, hybridihankkeita, julkisia rakennuksia sekä 

asuntokohteiden urakointia. Pääkaupunkiseudun toimitilarakentamisen divisioona jakautuu 

kuuteen yksikköön, jotka ovat Oppilaitokset ja kilpailu-urakointi, Toimistot ja 

hoivarakentaminen, Liike- ja tuotantotilat, Asunnot ja kilpailu-urakointi, Korjausrakentaminen 

(koulut ja asunnot) sekä Korjausrakentaminen (toimistot ja liiketilat). (YIT Oyj 2020) 

 

5.2 Tutkimusaineiston keruu ja analysointi 

 

Tutkimusaineistonkeruumenetelminä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua, osallistuvaa 

havainnointia sekä dokumenttien tutkimista. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset 

ovat valmiiksi mietittyjä ja kaikille haastateltaville samoja, mutta valmiita vastausvaihtoehtoja 

ei ole. (Hirsjärvi et al. 2008) Tutkimusta varten haasteltiin kahdeksaa toimihenkilöä YIT Suomi 

Oy:n Toimitilarakentamisen divisioonasta. Haastateltaviksi valittiin eri tehtävissä, eri tasoilla 

ja eri vaiheessa projektia työskenteleviä henkilöitä, jotta haastattelukysymyksiin saataisiin 

mahdollisimman laajasti erilaisia näkökulmia. Haastateltavat toimivat johdon, kehityksen, 

projektinjohdon, suunnittelun johtamisen ja tarjoustoiminnan sekä työmaatoimintojen parissa 

ja haastateltavien tehtävänimikkeitä olivat yksikön johtaja, suunnittelujohtaja, kehitysjohtaja (2 

henkilöä), kehityspäällikkö, työpäällikkö, vastaava työnjohtaja sekä työmaainsinööri. 
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Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina etänä videoyhteyden avulla tai kasvotusten. 

Haastattelujen kesto vaihteli yhdestä tunnista puoleentoista tuntiin.  

 

Haastattelun aluksi haastateltaville esiteltiin lyhyesti tutkimuksen aihe, toteutustapa, tavoitteet 

ja tarkennettiin keskeiset käsitteet. Haastattelu jaettiin kahteen teemaan, joilla haluttiin selvittää 

projekteista opitun tiedon keräämisen, siirtämisen ja hyödyntämisen nykytilaa ja 

kehityssuuntia. Ensimmäinen teema oli Projekteista opitun tiedon kerääminen, siirtäminen ja 

hyödyntäminen YIT:llä tällä hetkellä ja toinen Projekteista opitun tiedon tehokkaampi 

hyödyntäminen. Ensimmäisen teeman alla esitettiin seitsemän kysymystä ja toisen teeman alla 

yhdeksän kysymystä. Haastatteluissa käytetty kysymysrunko on tämän tutkimuksen liitteenä 1. 

Ensimmäisen teeman alla pyrittiin selvittämään haastateltavien näkemyksiä siitä, mitkä ovat 

YIT:n tiedon keräämisen, siirtämisen ja hyödyntämisen käytännöt tällä hetkellä, mitä 

mahdollisia ongelmia siinä ilmenee ja miten vastuut on jaettu. Toisen teeman alla kysyttiin 

kysymyksiä, joilla selvitettiin haastateltavien näkemyksiä siitä, mitkä tiedon keräämisen, 

siirtämisen ja hyödyntämisen menetelmät ovat heidän mielestään olleet toimivia, minkälaisia 

toimintatapoja tehokkaamman toimintamallin tulisi sisältää, kuinka toimintatavat tulisi 

jalkauttaa ja miten vastuut tulisi jakaa. 

 

Haastattelut nauhoitettiin ja niistä tehtiin jälkikäteen muistiinpanot. Muistiinpanoista 

koostettiin Excel-taulukko, jossa jokaisen kysymyksen osalta kerättiin jokaisen haastateltavan 

vastauksesta yhteenvetona päähuomiot. Tämän jälkeen jokaisen kysymyksen vastausten 

päähuomioista koostettiin yhteenveto. Seuraavaksi jokaisen kysymyksen osalta kerättiin 

haastateltavan vastauksesta yhteenvetona muut kysymykseen liittyvät huomiot ja ongelmat, 

jotka haastateltavat toivat esille. Haastatteluvastausten yhteenvedot ja huomiot purettiin 

kappaleen 5.3 alle. 
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5.3 Haastattelujen tulokset 

 

Kysymys 1. Mitä menetelmiä YIT:llä käytetään projekteista opitun tiedon keräämiseen 

ja siirtämiseen projektin aikana ja sen jälkeen? 

 

YIT Suomi Oy:n Toimitilarakentamisen divisioonassa käytetään haastattelujen perusteella 

useita eri menetelmiä projekteista opitun tiedon keräämiseen ja siirtämiseen projektin aikana ja 

sen jälkeen. Näistä menetelmistä kuitenkin vain pientä osaa voidaan pitää yrityksen virallisina 

toimintatapoina tai muuten vakiintuneina käytäntöinä. Projektin jälkeen tapahtuvaa 

järjestelmällistä opitun tiedon keräämistä ei tunnistettu ja yhtenäistä paikkaa opitun tiedon 

säilyttämiselle ei ollut tiedossa. Haastattelussa esiin tuodut tiedonsiirtomenetelmät ja huomiot 

on esitetty taulukossa 3. 

 

Haastatteluissa esiin nousseita organisaation virallisia, toistuvia toimintatapoja, jotka liittyvät 

projekteista opitun tiedon keräämiseen tai siirtämiseen ovat seurantakatkot, työmaan 

loppukeskustelu, 4Q-analyysi, työpajat, aliurakoitsija-arviot toimittajahallintajärjestelmään, 

sisäiset auditoinnit, toimihenkilöryhmien yhteispalaverit sekä palaverit YIT:n eri alueiden 

edustajien kesken. Näistä 4Q-analyysiä ja työpajoja käytetään kuitenkin vain valikoitujen tai 

ainutlaatuisien hankkeiden kohdalla, jolloin haastateltavan mukaan myös hyödyt jäävät 

pienemmiksi. Seurantakatkot ovat työmaan toteutuksen aikana täytettävä Excel-lomake, jonka 

projektiorganisaatio palaverimuotoisesti käy läpi ja kirjaa läpikäydyt asiat lomakkeelle. 

Lomakkeessa käsitellään opittua tietoa aikataulun ja koko toteutuksen osalta kysymällä top 3 

onnistumiset sekä haasteet ja niistä opitut asiat. Haastatteluissa tuotiin esiin, että 

seurantakatkoissa opittuihin asioihin liittyvä osuus on suppea ja oltiin epävarmoja siitä, 

siirtyvätkö opit eteenpäin hyödynnettäviksi. Toimihenkilöryhmien yhteispalavereita 

järjestetään noin 1-2 kertaa vuodessa. Niissä yksi toimihenkilöryhmä, kuten esimerkiksi 

työmaainsinöörit, kokoontuvat yhden tai puolikkaan työpäivän ajaksi fasilitoituun tilaisuuteen, 

jossa käydään ennalta määritettyjen teemojen pohjalta läpi parhaita toimintatapoja sekä 

käydään tutustumassa johonkin käynnissä olevaan projektiin. Yhdessä haastatteluista nousi 

esiin, että toimihenkilöiden yhteispalaverit ovat kuitenkin hyvin ylhäältä ohjattuja ja työmaiden 

opit eivät välttämättä tule ilmi. Aliurakoitsija-arvioissa toimittajahallintajärjestelmässä 

arvioidaan työmaalle materiaalia tai tavaraa toimittaneet tahot kyseisen projektin osalta ja tätä 
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tietoa hyödynnetään jatkossa hankinnassa. Työmaan loppukeskustelun osalta eräs haastateltava 

kommentoi, että oppeja pitäisi kerätä jo aikaisemmin, koska loppukeskustelussa asioita on 

voinut jo unohtua. 

 

Muita haastatteluissa esiintyneitä toimintamalleja, joilla kerätään tai siirretään projekteista 

opittua tietoa ovat yhteistoimintapalaverit, urakoitsijoiden palautekyselyt, toimihenkilöryhmien 

Teams-kanavat ja pienryhmäkäytäntö, jotka ovat olleet käytössä vähän aikaa tai joita ollaan 

ottamassa käyttöön. Hankekohtaisissa pilvityötiloissa tieto on haastattelujen perusteella 

hajallaan. työntekijöillä ei ole automaattisesti pääsyä muiden projektien työtiloihin ja tieto ei 

leviä eteenpäin. Lisäksi koettiin haastavaksi selvittää, minkä projektin työtilasta tarvittua tietoa 

kannattaisi etsiä. 
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Taulukko 4. Kooste kysymyksen 1 vastauksista. 

1. Mitä menetelmiä YIT:llä käytetään projekteista opitun tiedon keräämiseen ja 
siirtämiseen projektin aikana ja sen jälkeen? 

YHTEENVETO LISÄHUOMIOT 
Seurantakatkot 
 
Yhteistoimintapalaverit 
 
Miksi meni näin -analyysi (vain tietyt projektit) 
 
4Q-analyysi (vain tietyt projektit) 
 
Aliurakoitsijoiden arviot toimittajahallintajärjestelmässä 
 
Muistioihin kirjaaminen 
 
Toimihenkilöryhmien yhteispalaverit 
 
Hankekohtaiset pilvityötilat 
 
Toimihenkilöryhmien Teams-kanavat 
 
Pienryhmäkäytäntö 
 
Työpäällikkö viestinviejänä projektien välillä 
 
Referenssikäynnit kohteiden välilllä 
 
Palaverikäytännöt 
 
Aliurakoitsijoiden palautekeskustelut 
 
Suunnittelijoiden palautekeskustelut 
 
Oppien kerääminen suurista hankkeista esim. workshopein 
 
Tyyppidetaljipankki (yksittäistapaus) 
 
Keskustelu ihmisten kanssa 
 
Säännölliset palaverit YIT:n alueiden edustajien kesken 
 
Aikaisempien tarjousten dokumentaation analysointi 
 
Kilpailijan ratkaisun analyysi, jos tarjouskilpailu on hävitty 
Sisäiset auditoinnit 
 
Työmaan loppukeskustelu (käydään läpi onnistumisia ja 
epäonnistumisia) 

Toimihenkilöryhmien palaverit ovat virallinen toimintatapa. Niissä on fasilitointi, 
tietyt teemat, kerätään parhaita käytäntöjä ja käydään muilla projekteilla 
tutustumassa, jossa nähdään erilaisia toimintatapoja. Ne ovat toisaalta hyvin 
ylhäältä ohjattuja ja opit työmailta eivät välttämättä nouse esiin tai niistä ei 
tunnisteta muilla hyödylliseksi tiedoksi. 
 
Miksi meni näin -analyysiä, 4Q-analyysiä tai oppien keräämistä suurista 
hankkeista esimerkiksi workshopien avulla käytetään vain valikoiduissa tai 
ainutlaatuisissa hankkeissa, jolloin hyödytkin jäävät pienemmiksi. 
 
Seurantakatkot ovat virallinen toimintatapa, mutta opittuun tietoon liittyvä 
osuus on niissä suppea ja oppien siirtyminen eteenpäin kyseenalaistettiin. 
 
Projektin jälkeen tapahtuvaa järjestelmällistä tietojen keräämistä ei tunnistettu. 
 
Uusia toimintamalleja, joita on otettu tai ollaan ottamassa käyttöön ovat 
yhteistyö-/yhteistoimintapalaverit, urakoitsijoiden palautekyselyt, 
toimihenkilöryhmien Teams-kanavat sekä pienryhmäkäytäntö. 
 
Hankekohtaisissa pilvityötiloissa tieto on hajallaan,  työntekijöillä ei ole 
automaattisesti pääsyä muiden projektien työtiloihin ja tieto ei leviä eteenpäin. 
On vaikeaa tietää, minkä projektin työtilasta haluttua tietoa voisi etsiä. 
 
Ei ole tiedossa systemaattista tapaa, jolla kohteesta opittu tieto jäisi talteen ja 
muidenkin käytettäväksi 
 
Haastateltavan oman tiimin sisällä keskustellaan aktiivisesti ja tiimi on melko 
pieni. Oppeja ei olla kuitenkaan kirjattu mihinkään, mutta nyt työn alla on 
eräänlainen manuaali uusille henkilöille. 
 
Esimerkiksi tarjousprosessista voi olla hankalaa kirjata selkeitä oppeja, koska 
asiat eivät ole vakioita ja työskentely on luovempaa. 
 
Työmaan loppukeskustelut ovat yleensä pari kuukautta valmistumisen jälkeen, 
mutta oppeja tulisi kerätä jo aikaisemmin. Esimerkiksi jokin kanava, jonne 
havaitut opit voidaan heti syöttää. 
 
Sisäisissä auditoinneissa sai antaa palautetta vapaalla sanalla, joka oli ehkä 
helpompaa kuin lomakkeelle kirjaaminen 
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Kysymys 2. Miten projekteista opitun tiedon keräämiseen ja siirtämiseen käytettävistä 

menetelmistä on ohjeistettu? 

 

Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että projekteista opitun tiedon keräämiseen ja 

siirtämiseen käytettävistä menetelmistä ei ole järjestelmällisesti ohjeistettu YIT Suomi Oy:ssä. 

Poikkeuksina tähän ovat seurantakatkot ja projektin jälkeiset palautekeskustelut, jotka löytyvät 

YIT:n johtamisjärjestelmästä. Joitakin yksittäisten menetelmien ohjeistuksia löytyy, mutta 

tiedon keräämisen jälkeistä siirtämistä ei ole ohjeistettu ja näin tieto ei leviä eikä sitä saada 

hyödynnettyä. Sen sijaan toimintatapoja ja ohjeistuksia on annettu työpäälliköiden, vastaavien 

työjohtajien tai projektipäälliköiden toimesta. Haastattelujen perusteella järkevä sijainti opitun 

tiedon keräämisen, siirtämisen ja hyödyntämisen ohjeistukselle olisi johtamisjärjestelmä.  

 

Taulukko 5. Kooste kysymyksen 2 vastauksista. 

2. Miten projekteista opitun tiedon keräämiseen ja siirtämiseen käytettävistä menetelmistä on ohjeistettu? 

YHTEENVETO LISÄHUOMIOT 
Ei mitenkään (8 vastaajaa), lukuun ottamatta johtamisjärjestelmästä 
löytyviä projektin jälkeistä palautekeskustelua ja seurantakatkoa 

Toimintatapoja ja ohjeistuksia löytyy työpäällikkö-/vastaava mestari-
/projektipäällikkökohtaisesti. 
 
Ei ole ohjeistettu, kuinka suunnittelijoiden tai aliurakoitsijoiden 
palautekeskusteluista tai seurantakatkoista kerättyjä tietoja hyödynnetään. 
 
Järkevä paikka keräämisen, siirtämisen ja hyödyntämisen ohjeistukselle olisi 
johtamisjärjestelmä. 
 
Joitakin ohjeistuksia ja menetelmiä on, mutta tiedon keräämisen jälkeistä 
käyttöä ei ole ohjeistettu ja niillä ohjeistuksilla tieto ei leviä. 
 
Esimies ei haastateltavan mukaan ole koskaan maininnut hyvien toimintatapojen 
keräämistä. Niitä olisi löytynyt, jos olisi pyydetty keräämään. 
 
Työmaan jälkeinen arviointi voisi olla jonkin aikaa päättymisen jälkeen, jotta 
kokonaisymmärrys muodostuisi paremmaksi. 

 

Kysymys 3. Onko projekteista opittu tieto helposti saatavilla ja riittävän kattavassa ja 

ymmärrettävässä muodossa, jotta sitä voidaan hyödyntää seuraavissa projekteissa? 

 

Haastateltavista kaikki olivat sitä mieltä, että projekteista opittu tieto ei ole helposti saatavilla 

tai riittävän kattavassa ja ymmärrettävässä muodossa, jotta sitä voitaisiin hyödyntää seuraavissa 

projekteissa. Esimerkkinä haastateltavalle vastaan tulleesta tallennetusta tiedosta, jota ei pystytä 

hyödyntämään jatkossa, annettiin liian detaljitasolla esitetyt projektisidonnaiset virheet. 

Tiedonkeräysmenetelmien katsottiin joissain tapauksissa niiden sisällön tai ajoituksen 

perusteella olevan epämotivoivia, jonka katsottiin vaikuttavan tallennettavan tiedon laatuun. 
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Opitun tiedon katsottiin liikkuvan pääasiassa yksittäisten henkilöiden välillä. Eräs haastateltava 

huomautti, että joissakin tapauksissa oppi tai havainto saatetaan tallentaa liian tarkasti, jolloin 

siitä ei ole välttämättä hyötyä jatkossa, ellei sitä yhdistetä suurempaan kokonaisuuteen tai 

juurisyyhyn. 

 

Taulukko 6. Kooste kysymyksen 3 vastauksista. 

3. Onko projekteista opittu tieto helposti saatavilla ja riittävän kattavassa ja ymmärrettävässä muodossa, jotta sitä 
voidaan hyödyntää seuraavissa projekteissa? 

YHTEENVETO LISÄHUOMIOT 
Ei ole (8 vastaajaa) Yksimielinen vastaus siitä, että ei ole. Järjestelmällinen tietojenkeruu puuttuu. 

 
Tietokanta, josta löytyvät henkilöt, joilta voisi kysyä, olisi hyödyllinen. 
 
Projektitietojen Master Data on tulossa YIT:n käyttöön ja sinne voisi tallentaa 
projektien oppejakin. Sieltä löytyy projektin perustiedot ja muu data. 
 
Pitäisi löytää keino tunnistaa hankkeet, missä on kohdattu samanlaisia ongelmia 
ja sitä kautta löytää oikeat ihmiset ja oikea tieto. 
 
Opit ovat ihmisten päässä. 
 
Workshopeissa tieto menee enemmänkin suusta korvaan. 
 
Tietoa ripoteltuna esimerkiksi projektikohtaisissa pilvityötiloissa. 
 
Loppukeskusteluissa tapahtuvat oppien läpikäyminen koetaan jossain 
tapauksessa epämieluisana. 
 
Tällä  hetkellä haastateltavan tiimissiä on kokeneita asiantuntijoita, jotka 
tietävät mitä tehdään ja mistä tieto löytyy, mutta jos tämä tasapaino järkkyisi, 
niin tilanne olisi toinen. 
 
Intranetissä on laatuosio, johon voi laittaa laatuhavaintoja, mutta sen ohjeistus 
menee liian detaljitasolle. Havaintona voi olla esimerkiksi "reikä väärässä 
paikassa", joka on liian tarkkaa tietoa. 

 

Kysymys 4. Mistä etsit tietoa, kun eteen tulee ongelma, joka on voitu ratkaista jo 

aikaisemmissa hankkeissa? 

 

Ensisijainen tiedonlähde tilanteissa, joissa haetaan ratkaisua ongelmaan, joka on voitu kohdata 

jo aikaisemmissa hankkeissa, on työntekijän kollegoiden verkosto, mikä ilmeni kaikissa 

haastatteluissa. Nykyisessä toimintatavassa havaittiin kuitenkin ongelmia. Jotta verkoston 

käyttäminen tiedonlähteenä olisi tehokasta, täytyy verkoston olla riittävän suuri, jotta oikean 

tiedon omaava henkilö pystyttäisiin löytämään helpommin. Eräs haastateltavista koki, että 

hänellä oli mennyt useita vuosia kerätä riittävän laaja verkosto henkilöitä, joista hän tietää 

minkälaisissa hankkeissa he ovat olleet mukana ja osaavat mahdollisesti antaa vastauksia 

ongelmiin kokemuksiensa pohjalta. Lisäksi koettiin, että ratkaisun tiedusteleminen ongelmaan 

toiselta henkilöltä vaatii tietynlaisen yhteydenottamisen kynnyksen ylittämistä. Kun käytetään 

tiedonlähteenä verkostoa, ei pystytä etsimään tietoa ongelma edellä, vaan on löydettävä ensin 
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henkilö, joka olisi ollut tekemisissä samankaltaisen haasteen kanssa aikaisemmin. Ylemmillä 

toimihenkilöillä koettiin olevan mahdollisesti parempi tieto tiedon lähteistä ja näin he voisivat 

saattaa oikeita ihmisiä yhteen. Ongelmat saattavat kuitenkin nousta turhankin ylös linjassa, kun 

oikeita henkilöitä etsitään tiedon saamiseksi ja verkosto ei ole helposti tiedon hakijan saatavilla. 

Lisäksi sitä pidettiin tärkeänä, että työpäällikkö voi ennen projektin aloitusta käydä läpi 

samankaltaiset hankkeet ja niistä saadut opit. 

 

Taulukko 7. Kooste kysymyksen 4 vastauksista. 

4. Mistä etsit tietoa, kun eteen tulee ongelma, joka on voitu ratkaista jo aikaisemmissa hankkeissa? 

YHTEENVETO LISÄHUOMIOT 
Etsitään tietoa omasta verkostosta yrityksen sisällä (8) Yksimielinen vastaus siitä, että etsitään tietoa omasta verkostosta yrityksen 

sisällä. 
 
Asuntopuolella, kun uusi tuote oli otettu tuotantoon, pidettiin samanlaisia 
hankkeita tekevien projektihenkilöstöjen välillä säännöllisiä lyhyitä palavereita, 
joissa pidemmällä rakentamisessa olevasta kohteesta tultiin kertomaan 
kokemuksia ja antamaan vastauksia. 
 
Ongelmana voi olla esimerkiksi uudella työntekijällä verkoston pieni koko. 
 
Käyttäminen lähteenä vaatii riittävää verkoston kokoa ja yhteydenottamisen 
kynnyksen ylittämistä. 
 
Tiedon omaavan oikean henkilön löytäminen voi olla haastavaa. Henkilö voi 
työskennellä esimerkiksi eri puolella Suomea. 
 
Tietoa ei pystytä lähteä etsimään ongelma edellä, vaan on löydettävä henkilö, 
joka olisi ollut tekemisissä samankaltaisen asian kanssa aiemmin. 
 
Vuosien mittaan on muodostunut käsitys siitä, ketkä henkilöt ovat olleet 
mukana tietynlaisissa hankkeissa ja voivat niistä tietää. 
 
 
  

 

Kysymys 5. Kenen vastuulla on opitun tiedon keräämisen ja siirtämisen prosessin 

noudattaminen projektin aikana? 

 

Haastateltavien tiedossa ei ollut, että YIT Suomi Oy:llä olisi tällä hetkellä olemassa projekteista 

opitun tiedon keräämisen ja siirtämisen prosessia, joten myöskään vastuuta projektin aikana 

tapahtuvasta tiedon keräämisestä ja siirtämisestä ei ollut määritetty. Siinä määrin kuin oppien 

keräämistä ja niiden siirtämistä kuitenkin tapahtuu, sen koettiin olevan työpäällikön, 

projektipäällikön tai yleisesti projektinjohdon vastuulla.  
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Taulukko 8. Kooste kysymyksen 5 vastauksista. 

5. Kenen vastuulla on opitun tiedon keräämisen ja siirtämisen prosessin noudattaminen projektin aikana? 

YHTEENVETO LISÄHUOMIOT 
Työpäällikkö (3 vastaajaa) 
 
Projektinjohto 
 
Projektipäällikkö (2 vastaajaa) 
 
Ei määritetty 

Tällä hetkellä ei ole selvää kenen vastuulla, koska ei ole selviä toimintatapoja. 

 

Kysymys 6. Kenen vastuulla on varmistaa, että opittu tieto siirtyy seuraavien projektien 

käytettäväksi ja osaksi yrityksen toimintaa jatkossa? 

 

Opitun tiedon siirtymisen seuraavien projektien käytettäväksi ja osaksi yrityksen toimintaa 

koettiin olevan yksikön johtajan, tulosyksikön johtajan tai kehitystiimin vastuulla. Yli puolet 

haastateltavista eivät tienneet, kenen vastuulla nämä ovat tai kokivat, ettei vastuuta ole 

määritetty. Eräs haastateltava tarkensi, että tuotantojohtaja on tuotantoprosessin omistaja ja 

työskentelee kehittämisen ja parhaiden käytäntöjen parissa, mutta prosessinomistajan vastuita 

ei ole kuvattu.  

 

Taulukko 9. Kooste kysymyksen 6 vastauksista. 

6. Kenen vastuulla on varmistaa, että opittu tieto siirtyy seuraavien projektien käytettäväksi ja osaksi yrityksen 
toimintaa jatkossa? 

YHTEENVETO LISÄHUOMIOT 
Ei tietoa (3 vastaajaa) 
 
Yksikön johtaja 
 
Yksikön johtaja ja kehitystiimi 
 
Ei ohjeistettu (2 vastaajaa) 
 
Tulosyksikön johtaja 

Ylemmillä toimihenkilöillä saattaa olla parempi tieto tiedon lähteistä ja he voivat 
saattaa oikeita ihmisiä yhteen. 
 
Ongelmat saattavat kuitenkin nousta turhankin ylös linjassa, kun oikeita 
henkilöitä etsitään tiedon saamiseksi ja verkosto ei ole helposti tiedon hakijan 
saatavilla. 
 
Työpäällikön pitäisi voida ennen hankkeen aloitusta käydä läpi 
referenssihankkeet ja niistä saadut opit. 
 
Tuotantojohtaja on tuotantoprosessin omistaja ja työskentelee kehittämisen ja 
parhaiden käytäntöjen parissa, mutta prosessinomistajan vastuita ei ole kuvattu 
missään. 

 

Kysymys 7. Missä näet suurimmat esteet tai ongelmat tiedon siirtymisessä projektien 

välillä YIT:llä? 

 

Suurimpana ongelmana tai esteenä tiedon siirtymisessä projektien välillä YIT:llä nähtiin 

toimintatapojen tai prosessin puute. Lisäksi ongelmaksi koettiin johtamisen puute tiedon 

siirtämisessä projektien välillä ja siihen liittyen myös johdolta tuleva priorisointi, jonka 

painopiste rakennusprojekteissa on tällä hetkellä turvallisuudessa, kustannuksissa ja laadussa. 



50 

 

 

 

Mikäli oppien keräämistä ei ole priorisoitu tai vaadittu, sitä ei todennäköisesti laajassa 

mittakaavassa tapahdu. Osa haastateltavista arveli, ettei oppeja välttämättä tunnisteta, joka voi 

johtaa siihen, että tietoa ei jaeta. Tiedon katsotaan olevan ihmisten päässä, eikä sitä tällä hetkellä 

saada yrityksen hyödynnettäväksi laajemmin. Puutteita nähtiin myös projektien päättämisessä, 

jossa haastateltavan näkemyksen mukaan resursseja ei saada riittävästi sidottua projektin 

loppuaikana käynnissä olevaan projektiin, vaan projektiorganisaatio saa vastuulleen jo uusia 

tehtäviä ja edellisen projektin loppuvaiheen oppien reflektointi jää vähäisemmäksi. Eräs 

haastateltavista koki, että tilaisuuksia, joissa pääsisi keskustelemaan kollegoiden kanssa ja 

jakamaan oppeja puolin ja toisin oman työmaan ulkopuolella on liian harvoin. Tämä aiheuttaa 

esimerkiksi yhteisöllisyyden heikentymistä ja vaikuttaa myös siihen, että ihmiset verkostoissa 

eivät ole niin aktiivisia ottamaan yhteyttä toisiinsa. Haastateltava koki ongelmana myös 

yrityksen suuren koon ja maantieteellisen hajaantuneisuuden silloin, kun ensisijaisena tapana 

hakea apua ongelmien ratkaisuun on kollegoilta kysyminen. Myös kollegoiden verkosto on 

hajaantunut ja se, mitä tietoa voisi olla saatavilla ja keneltä ei ole niin kattavasti tiedossa, ellei 

tietoa tästä ole tallennettu johonkin helposti saataville. Haastateltaville esitettiin 

jatkokysymyksenä myös joukko tutkimuksissa esiintyneitä syitä, jotka on tutkimuksissa 

havaittu ongelmiksi projekteista opitun tiedon siirrossa. Jatkokysymykset ja niiden vastaukset 

löytyvät Taulukosta 9. 
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Taulukko 10. Kooste kysymyksen 7 vastauksista. 

7. Missä näet suurimmat esteet tai ongelmat tiedon siirtymisessä projektien välillä YIT:llä? 
JATKOKYSYMYS: Koetko, että seuraavat väittämät ovat esteitä tai ongelmia tiedon siirtymisessä projektien välillä YIT:llä? 

Toimintatavat ovat epäselviä 
Toimintatapoja ei ole määritelty 

Tietoa ei haluta jakaa 
Tiedon jakamista ei nähdä tarpeeksi merkityksellisenä 

Oppeja ei tunnisteta 
Toimintatavat eivät ole tehokkaita 

Toimintatapoja ei noudateta 
Ajan puute 

Resurssien puute 
Prosessia ei johdeta tai vastuuhenkilö puuttuu 
Tiedon tallentamiseen käytettävät järjestelmät 

YHTEENVETO LISÄHUOMIOT 
Toimintatavat/prosessi puuttuu (6 vastaajaa) 
 
Tiedon siirtämistä projektien välillä ei johdeta 
 
Yrityskulttuuri, ei ole yhteistä tapaa toimia 
 
Oppeja ei välttämättä  tunnisteta yksilötasolla 
 
Oppien jakaminen ei ole avointa, tietoa pantataan osin  
tietämättäkin ja oppeja ei tuoda oma-aloitteisesti esille 
 
Tieto on ihmisten päässä 
 
Projektin päättäminen heikkoa (resurssien sitominen) 
 
Tieto ei päädy hyödynnettäväksi (esim. auditoinneista) 
 
Työmaalla keskitytään vain nykyiseen projektiin 
 
Oppien keräämistä ei pyydetä tai vaadita 
 
Tilaisuudet, joissa pääsee keskustelemaan kollegoiden kanssa, ovat 
harvassa 
 
Verkostot eivät ole aktiivisia 
 
Yhteisöllisyys heikentynyt 
 
Mikäli halutaan, että tietoa jaetaan, on priorisoinnin tultava ylempää. 
Tällä hetkellä priorisointi on turvallisuudessa, kustannuksissa ja 
laadussa. 
 
Täytyisi selvittää juurisyy, miksi tiedonsiirto on niin huonolla tasolla. 
Onko syy siinä, että prosessia ei ole vai siinä, että reflektointia ei 
osata tai ymmärretä? 
 
Tieto on ihmisten päässä eikä sitä tällä hetkellä saada yrityksen 
haltuun. 
 
Työmaahenkilöstön toimenkuva on määritetty käynnissä olevan 
projektin mukaan, joten jos tulevaisuuteen katsovaa oppien 
keräämistä ja jakamista ei vaadita, niin sitä ei välttämättä tapahdu. 
Jos se velvoitetaan tekemään, niin toimintatapaa noudatetaan. 
 
Tietoa haetaan kollegoilta, jossa ongelmaksi muodostuu yrityksen 
suuri koko ja maantieteellinen hajaantuneisuus, kun ei välttämättä 
tiedetä mitä tietoa voisi olla saatavilla ja keneltä, ellei sitä ole kirjattu 
johonkin. 

Tietoa ei haluta jakaa 
Voi esiintyä ja osa henkilöistä saattaa kokea tiedon vallan välineeksi.  
Haastatteluissa koettiin kuitenkin, että asia on mennyt parempaan suuntaan siitä 
mitä se on ollut. 
 
Tiedon jakamista ei nähdä tarpeeksi merkityksellisenä 
Haastateltava kokee merkityksellisyyden puutteen omalla kohdallaan johtuvan siitä, 
että hän ei usko tiedon menevän eteenpäin ja näin motivaatio tiedon keräämiseen 
tai jakamiseen tippuu. 
Ihmisten täytyisi huomata, että opit menevät oikeasti eteenpäin järjestelmästä tai 
pöytäkirjasta, jotta tiedon jakaminen koettaisiin merkitykselliseksi. 
Ei välttämättä osata tunnistaa asiaa muita hyödyttäväksi opiksi.  
Opit, joista on muille hyötyä, pitäisi osata tunnistaa ja jakaa ne riittävän nopeasti 
tapahtuman jälkeen, jotta asia on vielä tuoreena mielessä. 
Kynnys oppien keräämiseen pitäisi tehdä matalaksi, jotta prosessi toimii. 
Ei välttämättä koeta tarpeelliseksi jakaa oppia eteenpäin. 
 
Toimintatavat eivät ole tehokkaita 
Toimintatavan oltava motivoiva, jotta se olisi tehokas. 
Tarvitaan alusta, minne opitun tiedon kerääminen on helppoa ja tieto on myös 
jalostettava sellaiseen muotoon, jotta muut voivat hyötyä siitä. 
 
Toimintatapoja ei noudateta 
Varsinkin työmailla voi esiintyä muutosvastarintaa ja epäilyä uusia toimintatapoja 
kohtaan. Tähän auttaa kuitenkin se, että huomataan uuden toimintatavan hyödyt. 
Toimitaan vain totuttujen mallien mukaan, mikäli yhteistä toimintamallia ei ole 
määritetty. 
 
Resurssien puute 
Yleisesti koettiin, että toimintatapojen toteutuksen osalta ei olisi ongelmia, mutta 
toteutusvastuuta jaettava, jotta resurssit eivät ylikuormitu. 
Tällä hetkellä ei ole resursseja opitun tiedon jakamisen prosessin rakentamiseen, 
toimintatapojen määrittelyyn ja selvittämiseen. 
Tiedon analysoinnin resursointi huomioitava myös ja siinä voi esiintyä ongelmia.  
Myös resurssien ammattitaidon laajuus voi olla ongelma, jos ratkaisua kehittävät 
ihmiset eivät ole esimerkiksi työskennelleet työmaalla 
 
Tiedon tallentamiseen käytettävät järjestelmät 
Järjestelmät mahdollistavat tiedon tallentamisen. (2 vastaajaa) 
Tulisi käyttää olemassa olevia järjestelmiä. 
Selkeää päätöstä käytettävästä järjestelmästä ei ole. Järjestelmien käytössä melko 
paljon vapauksia ja ihmisten omilla tietokoneilla on paljon tietoa. 
 
Oppeja ei tunnisteta 
Oppeja ei välttämättä tunnisteta, vaan pidetään omia toimintatapoja 
itsestäänselvyytenä. (2 vastaajaa) 
 
Ajan puute 
Haastateltavan mielestä toimivassa mallissa ajan puute ei muodostuisi ongelmaksi 
varsinkin, jos ihmiset kokevat tiedon jakamisesta hyötyä ja vastavuoroisuutta, josta 
muodostuu positiivinen kehä. 
Oppien keräämisestä täytyy tehdä tarpeeksi helppoa. Voisiko hyödyntää esimerkiksi 
Congridia oppien keräämiseen? 
Tiedon keräämiseen ja jakamiseen ei ole osoitettu resursseja. Fasilitoituna 
kerääminen ja jakaminen olisi helpompaa, mutta vaaditaan enemmän resursseja. 
 
Prosessia ei johdeta tai vastuuhenkilö puuttuu 
Johdolle tuotava esiin oppien hyödyntämisen tuoma etu tulevalle liiketoiminnalle. 
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Kysymys 8. Mitkä tiedonsiirtomenetelmät olet kokenut tehokkaiksi projektien välisen 

tiedon siirtämisessä? Miksi? 

 

Useat haastateltavista olivat kokeneet tehokkaaksi toimihenkilöryhmien yhteispalaverit, missä 

tietoa siirtyy erityisesti esimerkiksi silloin, kun syntyy spontaaneja keskusteluja, joissa ihmiset 

kertovat omista kokemuksistaan. Näissä tilaisuuksissa eivät kuitenkaan välttämättä siirry 

monimutkaisemmat toimintatavat. Toimihenkilöryhmien yhteispalavereita toivottiin myös 

enemmän, sillä koettiin, että ne vaikuttavat positiivisesti yhteisöllisyyteen ja sitoutumiseen. 

Työmaavierailuja pidettiin toimivana tapana siirtää tietoa ja lisäksi niiden aikana voidaan luoda 

kontakteja, joita pystytään jatkossa hyödyntämään. Muita tehokkaiksi koettuja sosiaalisia 

tiedonsiirtomenetelmiä olivat projektiesittelyt, ihmisten kanssa keskusteleminen yleisesti, 

kuten sparraus vertaisten kesken ja vapaamuotoiset kahvihetket, yhteistoimintapalaverit, 

hankebriiffaukset sekä toimintamalli, jossa keskustellaan kvartaaleittain henkilön kanssa, joka 

on mukana pidemmällä olevassa vastaavanlaisessa projektissa. Yhteistoimintapalaverit ovat 

ennen projektin rakentamisvaihetta pidettäviä tilaisuuksia, jossa samantyyppisessä projektissa 

aikaisemmin mukana ollut henkilö tai ryhmä tulee sparraamaan rakentamista aloittavan tiimin 

kanssa aiemmin koetuista hyvistä ja huonoista opeista. Keskustelu yhteistoimintapalavereissa 

koettiin välittömäksi ja sen koettiin parantavan yhteisöllisyyttä ja vastavuoroisuutta, kun 

ratkotaan yhdessä samoja ongelmia. Lisäksi menetelmän koettiin laajentavan verkostoa ja 

rohkaisevan kysymään aktiivisemmin. Tämä toimintamalli ei kuitenkaan ole vakiintunut. 

Hankekilpailubriiffaus on samantyyppinen menetelmä kuin yhteistoimintapalaveri, mutta sitä 

käytetään jo koko hankkeen alkuvaiheessa, kun hanketta vielä kehitetään. Tätä menetelmää on 

käytetty useissa hankkeissa, mutta se ei ole vakiintunut. Menetelmän kautta pystytään 

hyödyntämään työmaahenkilöstön ammattitaitoa vaiheessa, jossa sidotaan suuri osa hankkeen 

kustannuksista. Haastateltava koki, että työmaahenkilöstön ammattitaitoa voisi hyödyntää 

nykyistä enemmän hankkeen alkuvaiheessa. Haastateltava arveli, että projektia edeltävään 

kultaiseen aikaikkunaan saataisiin lisäarvoa, kun käytäisiin 2-3 kertaa läpi oppeja aikaisemmin 

samantyyppisen hankkeen tehneiden henkilöiden kanssa. Tehokkaina kirjallisina menetelminä 

mainittiin virhepankki sekä parhaiden toimintatapojen mappi, johon projektiin uutena mukaan 

tuleva henkilö pääsee tutustumaan kahden viikon ajan. Virhepankkia tai parhaiden 

toimintatapojen mappia ei tiedetty olevan YIT Suomi Oy:llä käytössä tällä hetkellä. 
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Haastateltavan kuvailivat myös, mitä tehokkaalta tiedonsiirtomenetelmältä vaaditaan ja mikä 

ei ole toiminut niin hyvin. Ratkaisun löytämistä ongelma edellä pidettiin tärkeänä 

ominaisuutena tehokkaalle tiedonsiirtomenetelmälle. Tähän ehdotettiin ratkaisuksi esimerkiksi 

avainsanahakua tietopankista. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että opittua tietoa kerättäessä saadaan 

paikalle oikeat ihmiset eli ne, joilla on halu jakaa tietoa sekä sitä, että osataan esittää oikeat 

kysymykset ja tuodaan fasilitoinnin kautta teemat, joista oppeja kerätään. Erään haastateltavan 

uralla on ollut aiemmin käytössä käytäntö, jossa oppeja kerättiin sähköiselle lomakkeelle. 

Lomakkeelle alettiin kuitenkin usein keräämään oppeja vasta hankkeen jälkeen pakon edessä, 

kun lomakkeen täyttö oli tulospalkkion maksamisen ehtona. Lomakkeiden tietojen 

hyödyntämiseksi olisi täytynyt pystyä ensin tunnistaa oikea projekti ja oppien olisi pitänyt olla 

kirjattuna sellaiseen muotoon, että niitä pystytään hyödyntämään, mikä ei toteutunut. 

Tehokkuutta tietojen siirtymiseen arveltiin saatavan myös tilaisuuksilla, jossa osallistujina 

olisivat YIT Suomi Oy:n samantyyppisistä kohteista kokemusta omaavat ammattilaiset. 

Ongelmana tiedonsiirtomenetelmien tehokkuudessa nähtiin toimitilahankkeiden yksilöllisyys, 

jonka vuoksi yleistyksiä opitusta tiedosta on haastavaa tehdä. Lisäksi koettiin, että 

johtamisjärjestelmässä on menty osittain liian syvälle tehtäväohjeiden määrittelyssä. Myös 

keskustelukulttuuriin katsottiin tarvittavan muutosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

Taulukko 11. Kooste kysymyksen 8 vastauksista. 

8. Mitkä tiedonsiirtomenetelmät olet kokenut tehokkaiksi projektien välisen tiedon siirtämisessä? Miksi? 

YHTEENVETO LISÄHUOMIOT 
Työmaavierailut 
 
Projektiesittelyt 
 
Toimihenkilöryhmien yhteispalaverit (4 vastaajaa) 
 
Keskustelu kvartaaleittain henkilön kanssa, joka on mukana 
pidemmällä olevassa vastaavanlaisessa projektissa 
 
Lessons Learned-mappi hankkeesta, johon tutustutaan 2vk alussa 
 
Virhepankki 
 
Yhteistoimintapalaverit 
 
Hankekilpailubriiffaus 
 
Ihmisten kanssa keskusteleminen (4 vastaajaa) 
   Sparraus vertaisten kesken 
   Vapaamuotoinen yhteenvetohetki, "kahvihetki" 
   Ihmisten omat kertomukset kokemuksista 

Työmaavierailuilla voidaan luoda kontakteja, joita pystytään jatkossa 
hyödyntämään. 
 
Tilaisuus, jossa olisivat mukana eri paikkakunnilta esimerkiksi 
elinkaarikohteiden ammattilaiset, voisi olla tehokas tapa. 
 
Toimihenkilöpalavereissa syntyy spontaaneja keskusteluita, joissa tietoa 
siirtyy. 
 
Tämä aihe on selvä aukko yrityksessä. Haastateltava ei tunnista siirtäneensä 
opittua tietoa, muuta kuin mahdollisesti sattumalta kahvipöydässä. 
 
Haastateltava koki kaikkein tehokkaimmaksi keinoksi sen, että ihmiset 
kertovat omista kokemuksistaan. Esimerkiksi toimihenkilöpalavereissa 
jaettuja oppeja pitäisi pystyä hyödyntämään. Näissä tilaisuuksissa ei 
kuitenkaan selviä monimutkaisemmat toimintatavat, kuten esimerkiksi 
kuinka tahtiaikataulua käytetään. 
 
Haastateltavan uralla ollut aiemmin käytössä käytäntö, jossa oppeja kerättiin 
sähköiselle lomakkeelle. Lomakkeelle alettiin kuitenkin usein kirjaamaan 
asioita vasta hankkeen jälkeen pakon edessä, kun lomakkeen täyttö oli 
tulospalkkion ehtona. Lomakkeiden tietojen hyödyntämiseksi olisi pitänyt 
pystyä ensin tunnistaa oikea projekti ja oppien olisi pitänyt olla kirjattuna 
sellaiseen muotoon, että niitä pystytään hyödyntämään, mikä ei toteutunut. 
 
Pitäisi pystyä löytämään vastauksia myös ongelma edellä, esimerkiksi 
tietopankkityyppisen ratkaisun kautta, jossa etsitään tietoa avainsanoilla. 
 
Opittua tietoa kerättäessä pitäisi saada paikalle oikeat ihmiset eli sellaiset, 
joilla on halu jakaa tietoa. Pitää myös osata kysyä oikeat kysymykset ja 
fasilitoida teemat, joista oppeja kerätään. 
 
Toimitilahankkeet ovat melko yksilöllisiä, joten yleistyksiä on hankala tehdä. 
 
Johtamisjärjestelmässä menty osittain liian syvälle tehtäväohjeen 
määrittelyssä. 
 
Keskustelun osalta tarvittaisiin kulttuurin muutosta. 
 
Lessons Learned-mapin avulla päästiin lyhyessä ajassa sisään projektiin. Siinä 
käsiteltiin esimerkiksi resursseihin ja toteutukseen liittyviä asioita. 
 
Keskusteluissa siirtyvän oppimisen lisäksi tarvitaan myös kirjallisia 
menetelmiä. 
 
Yhteistoimintapalavereissa keskustelu on välitöntä ja ne luovat 
yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun ratkotaan yhdessä samoja ongelmia. 
Rohkaisee myös jatkossa kysymään asioita ja laajentaa verkostoa. 
 
Toimihenkilöryhmien yhteispalaverit parantavat myös yhteisöllisyyttä ja 
sitoutumista. 
 
Hankekilpailubriiffaus on todettu hyväksi, mutta sen käyttö ei ole laajaa. 
Hankekehityksen tulisi vahvemmin osallistaa toteutuksen ammattilaisia, sillä 
hankkeen alkuvaiheessa sidotaan iso osa kustannuksista. 
 
Kultaiseen aikaikkunaan toisi paljon lisää se, että käytäisiin 2-3 kertaa ennen 
työmaan aloitusta läpi aikaisemmin samantyyppisen hankkeen tehneiden 
kanssa oppeja läpi. 
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Kysymys 9. Minkälaisen tiedon keräämisessä ja siirtämisessä toimii mielestäsi parhaiten 

tiedon 

a. Tallentaminen kirjalliseen muotoon tietojärjestelmään? 

b. Sosiaaliset menetelmät? 

 

Opitun tiedon tallentamisen kirjalliseen eli muotoon koettiin olevan hyvä tapa, kun opittu tieto 

käsittelee pitkällä tähtäimellä tapahtuvaa oppimista, virheitä, poikkeamia toimintatavoissa, 

tietoa, joka ei vanhene, pääkohtia hankkeesta eli merkityksellisintä tietoa hankkeen eri vaiheista 

ja sen päätyttyä tai teknisiä ratkaisuja, kuten rakenneratkaisuja, rakennetyyppejä tai 

rakennedetaljeja. Sosiaalisia menetelmiä pidettiin sen sijaan hyvänä silloin, kun opittu tieto 

koskee päivittäisiä tai lyhyen aikavälin pienempiä ongelmia, onnistumisia tai haasteita sekä 

silloin, kun kyseessä on monimutkaisemmat toimintamalleihin liittyvä asia kuten esimerkiksi 

hyväksi havaittu toimintatapa eri sidosryhmien kanssa tai jokin päätös ja sen taustat, jotka pitää 

ymmärtää ensin, jotta itse ratkaisun voi ymmärtää. Lisäksi tärkeäksi huomioitiin tiedon 

keräämis- tai tallennustavan valinnassa se, kuinka tieto on löydettävissä jälkikäteen.  
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Taulukko 12. Kooste kysymyksen 9 vastauksista. 

9. Minkälaisen tiedon keräämisessä ja siirtämisessä toimii mielestäsi parhaiten tiedon 
 

a. Tallentaminen kirjalliseen muotoon tietojärjestelmään 
b. Sosiaaliset menetelmät  

YHTEENVETO LISÄHUOMIOT 
a. 
Tekniset ratkaisut (esimerkiksi rakenneratkaisut, rakennetyypit, 
rakennedetaljit) 
 
Pääkohdat, suurin ja merkityksellisin tieto hankkeen aikana eri 
vaiheista sekä hankkeen päätyttyä 
 
Tieto, joka ei vanhene 
 
Poikkeamat toimintatavoissa 
 
Virheet 
 
Pitkällä tähtäimellä tapahtuva oppiminen 
 
Tarkka tieto, joka on suoraan monistettavissa 
 
Prosessimaiset asiat 
 
b. 
Päivittäiset ja lyhyen aikavälin pienemmät ongelmat, onnistumiset 
tai haasteet 
 
Hiljainen tieto 
 
Monimutkaisemmat asiat 
   Toimintamallit eri sidosryhmien kanssa, jotta saadaan 
   oman edun mukainen lopputulos 
 
   Esimerkiksi jokin päätös ja sen taustat, jotka pitää 
   ymmärtää ensin, jotta ratkaisun voi ymmärtää 

Haastateltavan mielestä tiedon keräämisessä tulisi olla sosiaalinen kontakti, 
fasilitointi. On ollut haastavaa, jos esimerkiksi sähköpostilla pyydetään 
aliurakoitsijaa koostamaan oppeja lomakkeelle. 
 
Tulisi painottaa sitä, että tieto on myöhemmin löydettävissä. 
 
Palaverissa läpikäyty tieto jää yleensä siihen osallistuneiden haltuun. 
 
Voisi olla avainsanahaku-tyyppinen ratkaisu sekä henkilöitä, joilta voisi kysyä. 
 
Asiat, jotka eivät vanhene voisivat olla pankkityyppisessä paikassa, johon 
aineistoa on järjestelmällisesti kerätty. 
 
Tarvitaan molemman tyyppisiä menetelmiä. 
 
Sosiaalisissa menetelmissä harva kuulijakunta. 

 

Kysymys 10. Kuinka usein opittua tietoa tulisi kerätä projektin aikana? Mitkä olisivat 

nuo pisteet tai projektin vaiheet, jolloin opit kerätään? 

 

Opitun tiedon keräämisen ajankohdat vaihtelivat haastateltavien vastauksissa sen mukaan, 

minkä projektin vaiheen näkökulmasta tätä tarkasteltiin. Tärkeitä pisteitä opitun tiedon 

keräämiselle löydettiin projektin kokonaisuudesta, valmisteluvaiheesta, rakentamisvaiheesta 

sekä takuu- tai ylläpitovaiheesta. Eräs haastateltava katsoi oppien keräämisen ajankohtia 

projektin kokonaisuuden näkökulmasta ja jakaisi keräämisen pisteet projektin väliporttien 

mukaan välipisteisiin projektin alusta loppuun. Toinen haastateltava toi esille projektin 

valmisteluvaiheen ajankohtia, joista olisi syytä kerätä oppeja. Nämä olivat tarjouspyynnön 

vastaanoton jälkeen, tarjouksen jättämisen jälkeen sekä työsuunnittelun alkaessa. Lisäksi 

pidettiin tärkeänä kerätä oppeja, kun rakennuslupa on saatu. Useat haastateltavat esittivät 

rakentamisvaiheeseen liittyviä oppien keräämispisteitä. Yksi ehdotuksista oli jakaa kerääminen 
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viiteen pisteeseen työvaiheiden mukaan siten, että ne kerätään, kun päämassa rakennuksesta on 

valmis, kun runko on valmis, kaksi kertaa sisävalmistusvaiheessa sekä loppuvaiheessa, kun 

talotekniikka on valmis. Sisäisiä työmaa-auditointeja tulisi järjestää kerran vuodessa. Toisessa 

ehdotuksessa oppeja kerättäisiin rakentamisvaiheessa vähintään kolme kertaa: ennen 

tuotantosuunnittelun päättymistä, seurantakatkolla sekä projektin päättyessä. Kolmannessa 

ehdotuksessa oppeja kerättäisiin projektin vaiheiden yhteydessä seurantakatkojen kohdalla, kun 

työvaihe saadaan päätökseen aliurakoitsijan tai rakennuslohkon osalta sekä projektin lopussa. 

Lisäksi oltiin sitä mieltä, että oppien keräämisen tulisi olla jatkuvaa ja viikko- tai 

kuukausipalavereissa tulisi tarkastella, mitä oppeja on kerätty. Myös sitä korostettiin, että opit 

tulisi kerätä, kun ne ovat vielä tuoreena mielessä, kuten suurten työvaiheiden jälkeen. 

Käytännönläheiset asiat tulisi kerätä heti oppimistapahtuman jälkeen. Projektin jälkeen oppeja 

tulisi kerätä noin kaksi vuotta valmistumisen jälkeen hankemuodon mukaan joko 

kaksivuotistakuuvaiheessa tai ylläpito-osaston määrittelemänä ajankohtana. Haastateltavat 

ajoittivat myös pisteitä, jolloin aiemmin opittuja asioita tulisi siirtää projektin käyttöön. Nämä 

olivat ennen tarjouksen jättöä, juuri ennen kuin rakentaminen alkaa eli ns. kultaisen aikaikkunan 

aikana, kun työmaa alkaa sekä työmaan aloituskokouksessa.  
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Taulukko 13. Kooste kysymyksen 10 vastauksista. 

10. Kuinka usein opittua tietoa tulisi kerätä projektin aikana? Mitkä olisivat nuo pisteet tai projektin vaiheet, jolloin 
opit kerätään? 

YHTEENVETO LISÄHUOMIOT 
Aiemmin opittujen asioiden siirtäminen projektin käyttöön: 
Juuri ennen kuin aletaan rakentamaan (kultainen aikaikkuna) 
Ennen tarjouksen jättöä 
Kun työmaa alkaa 
Aloituskokous 
 
Oppien keräämisen ajankohta: 
Työvaiheiden mukaan 
   Kun päämassa rakennuksesta on valmis 
   Kun runko on valmis 
   Sisävalmistusvaiheessa kaksi kertaa 
   Loppuvaiheessa, kun talotekniikka on valmis 
 
Projektin porttimallin mukaan (3 vastaajaa) 
 
Rakentamisvaiheessa vähintään kolme kertaa 
   Ennen tuotantosuunnittelun päättymistä 
   Seurantakatkoilla 
   Projektin päättyessä 
 
Rakentamisvaiheessa kaksi kertaa 
   Runkovaiheen päätyttyä 
    
Jatkuvaa > viikko- tai kuukausipalavereissa tarkastelu mitä ollaan 
kerätty 
 
Rakennusvaiheessa niin, että asiat ovat tuoreena mielessä, esim. 
runkovaiheen jälkeen 
 
Epäjatkuvuuskohdat hankkeen alussa 
   Kun tarjouspyyntö vastaanotetaan 
   Kun tarjous jätetään (2 vastaajaa) 
   Työsuunnittelun alkaessa 
 
Projektin vaiheiden yhteydessä 
   Seurantakatkot työmaan aikana 
   Kun työvaihe saadaan päätökseen aliurakoitsija- ja 
   lohkotasolla 
   Projektin lopussa 
 
Heti oppimistapahtuman jälkeen (käytännönläheiset asiat) 
 
Kun rakennuslupa on saatu 
 
Pari vuotta kohteen valmistumisen jälkeen (hankemuodosta riippuen, 
takuutöiden yhteydessä tai ylläpito-osaston määrittelemä ajankohta) 
 
Auditoinnit kerran vuodessa 
 
Toimihenkilöiden yhteispalaverit 2-3 kertaa vuodessa 

Kultaisessa aikaikkunassa ennen projektin alkua painopiste on tiedon 
siirtämisessä projektiorganisaatiolle. 
 
Oppien keräämisen tulisi olla jatkuvaa ja edetä niin, että tunnistetaan asiat, 
dokumentoidaan ne ja saatetaan sellaiseen muotoon tai paikkaan, että muut 
voivat hyötyä niistä. 
 
Mikäli hankemuodossa suunnittelu tulee YIT:n kautta, niin myös porttimallin 
alkuvaiheesta 1-5 tärkeää tallentaa opit. 
 
Haastateltava ehdotti kanavaa, jonne parhaita käytäntöjä voisi syöttää. Tämä 
voisi myös lisätä esimerkiksi työnjohdon kohdalla arvostuksen tunnetta ja 
tunnetta siitä, että heidän ajatuksensa huomioidaan. 

 

Kysymys 11. Mitä tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia YIT:n tulisi hyödyntää 

tiedonsiirrossa? 

 

Yleisesti haastatteluissa korostui tiedon saatavuuden helpottaminen tietotekniikan avulla ja 

huomautettiin, että joskus tietotekniikan myötä asioita on voitu tehdä myös aiempaa 

monimutkaisemmiksi. Suoraa tarvetta uusille järjestelmille ei tuotu esille vaan koettiin, että 

järjestelmiä on nykyisellään jo paljon käytössä ja niiden hyödyntämismahdollisuudet tulisi 



59 

 

 

 

selvittää ensin. Opittu tieto tulisi saada sellaiseen muotoon, että siitä voidaan hakea 

kokonaisuuksia ja toistuvuuksia, johon vaaditaan analytiikkaosaamista ja työkaluna 

esimerkiksi avainsanoja tai metadataa. Useissa vastauksissa painotettiin datan hyödyntämistä. 

Datan tulisi olla tasalaatuista, joka parantaa sen vertailtavuutta ja mahdollistaa sen avulla 

oppimisen, jonka lisäksi tulisi löytää keinot, joilla kerätystä datasta tunnistetaan hyödyllinen 

tieto. Dataa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi seurantakatkoissa työmaan aikana. YIT:lle on 

tulossa käyttöön projektitietojen Master Data, jota ehdotettiin myös hyödynnettävän opitun 

tiedon keräämisessä, siirtämisessä tai hyödyntämisessä. Tietotekniikan interaktiivisuutta ja sen 

mahdollistamaa ratkaisujen laajentamista ja parantamista haluttiin hyödyntää. Kaksi 

haastateltavaa mainitsivat Microsoft Teamsin ja sen kanavien käyttämisen opitun tiedon 

siirtämisessä, joista mainittiin esimerkkinä toimihenkilöryhmien tai projektien sisäiset kanavat, 

joissa oppeja jaetaan. Oppien keräämisessä ehdotettiin käytettäväksi esimerkiksi tietokantaa tai 

Congrid-laadunhallintaohjelmistoa.  

 

Taulukko 14. Kooste kysymyksen 11 vastauksista. 

11. Mitä tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia YIT:n tulisi hyödyntää tiedonsiirrossa? 

YHTEENVETO LISÄHUOMIOT 

Interaktiivisuuden hyödyntäminen 
 
Tiedon saatavuuden helpottaminen 
 
Teams ja Teams-kanavat (2 vastaajaa) 
 
Master data (tulossa YIT:llä käyttöön) 
 
Nykyisillä järjestelmillä pärjättävä 
 
Siirryttävä kohti tietojohtamista 
   Cockpit (otettu hiljattain käyttöön YIT:llä) 
   Site Reporting (otettu hiljattain käyttöön YIT:llä) 
 
Datan hyödyntäminen (3 vastaajaa) 
   Voidaan hyödyntää esimerkiksi 
   seurantakatkoissa 
   Datan tasalaatuisuus 
   Millä tunnistetaan kerätystä datasta hyödyllinen 
   tieto 
   Oikeanlainen alusta datalle analytiikkatiimin 
   kanssa 
   Datan vertailukelpoisuus 
 
Tietokanta tiedon keräämiseen 
 
Congrid-työkalun hyödyntäminen oppien keräämisessä 

Tietotekniikan myötä asioita on myös tehty joskus myös monimutkaisemmaksi. 
 
Interaktiivisuus tiedon siirtämisessä mahdollistaisi ratkaisujen laajentamisen ja 
parantamisen. 
 
Datan tasalaatuisuus ja numeerisen datan havainnointi auttaa oppimisessa. 
(pystytään vertailemaan) 
 
Tieto pitäisi saada sellaiseen muotoon, että voidaan hakea kokonaisuuksia ja 
toistuvuuksia. Tähän tarvitaan analytiikkatiimiä ja työkaluna esimerkiksi 
avainsanoja ja metadataa. 
 
Vaatii vielä kehitystä, että nykyiset alustat saadaan palvelemaan tiedonsiirron 
tarkoituksia. 
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Kysymys 12. Mitkä ovat tärkeimmät YIT:n ulkopuoliset sidosryhmät 

rakennusprojektissa, joilta tulisi kerätä projektissa opittu tieto? Miten tieto tulisi kerätä? 

 

Selvästi tärkeimpinä YIT:n ulkopuolisina sidosryhminä, joilta tulisi kerätä projekteista opittu 

tieto, pidettiin aliurakoitsijoita ja suunnittelijoita, jotka nostettiin esiin lähes kaikissa 

vastauksissa. Myös tilaaja ja asiakas mainittiin. Aliurakoitsijoiden tärkeyttä perusteltiin sillä, 

että tätä kautta saavutettaisiin suurimmat taloudelliset hyödyt projektin kannalta. Eräs 

haastateltavista huomioi, että YIT:n rakennusprojekteissa työ teetetään pitkälti aliurakoitsijoilla 

ja YIT aikatauluttaa ja yhteensovittaa kokonaisuutta ja siksi pitäisi kerätä tietoa, kuinka 

kokonaisuus saadaan toimimaan paremmin ja mitä voidaan parantaa aliurakoitsijoiden 

työosuuksien väliin jäävillä alueilla. Oppien keräämisessä tulisi huomioida se, että palautteen 

muodossa esitettävät kehitysideat eivät kohdistuisi henkilötasolle, kuten yksittäisiin 

työnjohtajiin. Aliurakoitsijoista tärkeimpinä pidettiin tahdistavien työvaiheiden urakoitsijoita, 

kuten runko- ja julkisivu-urakoitsijat. Lisäksi eräs haastateltava korosti sitä, että 

aliurakoitsijoilta opittuja asioita tulisi hyödyntää seuraavissa hankkeissa jo 

aliurakkaneuvotteluissa. Tällä hetkellä aliurakoitsijoiden kanssa käydään työosuuden osalta 

loppukeskustelut, mutta oppeja ei yleensä tallenneta mihinkään. Eräs haastateltava katsoi 

suunnittelijoilta kerätyistä opeista saatavan hyödyn riippuvan siitä, millainen hankemuoto ja 

toimintamalli on kyseessä. Hankemuodon mukaan suunnittelu voi esimerkiksi olla joko YIT:n 

tai tilaajan vastuulla. Suunnittelijoiden oppien keräämisen menetelmäksi ehdotettiin eräässä 

vastauksessa yhteenvetoa hankkeen lopuksi, jossa käydään läpi, kuinka ilmenneet ongelmat 

voitaisiin jatkossa välttää. Tällä hetkellä tilaajilta kerätään palautteita, mutta erään havainnon 

mukaan siitä ei saavuteta hyötyä oppien keräämisessä. Eräässä hankkeessa järjestettiin tilaajan 

kanssa reflektointityöpaja ennen seuraavan vaiheen käynnistymistä ja näin saatiin peilattua 

omaa toimintaa myös tilaajan näkökulmasta. 
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Taulukko 15. Kooste kysymyksen 12 vastauksista. 

12. Mitkä ovat tärkeimmät YIT:n ulkopuoliset sidosryhmät rakennusprojektissa, joilta tulisi kerätä projektissa opittu 
tieto? Miten tieto tulisi kerätä? 

YHTEENVETO LISÄHUOMIOT 
Aliurakoitsijat (7 vastaajaa) 
 
Suunnittelijat (7 vastaajaa) 
 
Tilaaja (2 vastaajaa) 
 
Asiakasrajapinta ja asiakasprosessi 
 
Kaikki 

Haastateltava näkee aliurakoitsijat tärkeimpinä, sillä heidän kanssaan tehdään 
projektia ja saavutetaan suurimmat hyödyt taloudellisesti ja projektin kannalta. 
Tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että tieto kerätään neutraalilla 
tavalla, eikä palaute kohdistu henkilöihin. 
 
Tällä  hetkellä kerätään tilaajilta palautteita, mutta siitä ei saavuteta hyötyä 
oppien keräämisessä. 
 
Eräässä hankkeessa järjestettiin reflektointityöpaja tilaajan kanssa ennen 
hankkeen seuraavan vaiheen käynnistymistä ja näin saatiin peilattua omaa 
toimintaa myös heidän näkökulmastaan. 
 
Hyöty siitä, että kerätään oppeja suunnittelijoilta riippuu paljon hankemuodosta 
ja toimintamallista hankkeessa. 
 
Aliurakoitsijoilta opittujen työvaiheisiin liittyvien asioiden pitäisi siirtyä 
seuraaviin hankkeisiin jo urakkaneuvotteluvaiheeseen. 
 
Aliurakoitsijoiden opeista tärkeimmät runko- ja julkisivu-urakoitsijat sekä muut 
tahdistavat työvaiheet. 
 
Suunnittelijoiden kanssa voisi käydä hankkeen lopussa yhteenvedon, jossa 
käydään läpi kuinka ilmenneet ongelmat voitaisiin jatkossa välttää. 
 
Työ teetetään pitkälti alihankkijoilla ja YIT aikatauluttaa ja yhteensovittaa 
kokonaisuutta. YIT:n työn kannalta kentältä pitäisi kerätä tietoa, miten 
kokonaisuus saadaan toimimaan paremmin ja löytää edut alihankkijoiden 
tekemisen välistä. 
 
Aliurakoitsijoiden kanssa käydään loppukeskusteluissa läpi, kuinka meni, mutta 
tätä ei tallenneta kirjallisesti. 

 

Kysymys 13. Tulisiko opitun tiedon keräämiseen ja siirtämiseen käytettävät menetelmät 

määritellä prosessissa 

a. tarkasti 

b. projektikohtaisesti 

c. käyttää sekä tarkasti määriteltyjä että projektikohtaisia menetelmiä? 

 

Haastateltavien mielipiteet jakautuivat, kun kysyttiin, tulisiko opitun tiedon keräämiseen ja 

siirtämiseen käytettävät menetelmät määritellä uudessa prosessissa tarkasti, projektikohtaisesti 

vai käyttää molempia lähestymistapoja. Yleisenä huomiona eräässä haastattelussa nähtiin 

tärkeänä, että ohjeistus menetelmistä on yksinkertainen ja eivätkä toimintatavat saa olla liian 

jäykkiä. Menetelmien tarkkaa ja selkeää määrittelyä perusteltiin esimerkiksi sillä, että mikäli 

toimintatapoja on useampia, niin voi olla vaarana, että tieto pirstaloituu. Lisäksi nähtiin, että 

isot linjat tulisi olla tarkasti määritelty. Tarkka määrittely nähtiin myös hyvänä projekteittain 

toistuvien työvaiheiden osalta. Projektikohtaisessa menetelmien määrittelyssä nähtiin vaarana 
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esimerkiksi tiedon häviäminen ja että tieto ei päädy muiden hyödynnettäväksi. Mikäli 

projektikohtaisia menetelmiä käytetään, nähtiin tarpeellisena projektityppikohtainen 

työkalupakki siihen, mitä on otettava huomioon eri tyypeissä, mutta myös tälle toimintamallille 

tarvittaisiin selkeä ohjeistus. Yhden näkemyksen mukaan projektikohtaisesti voitaisiin ainakin 

määritellä, ketkä ovat vastuuhenkilöitä ja miten opittuja asioita käsitellään hankkeen sisällä 

ennen kuin ne siirtyvät kaikkien saataville. Tarkan ja projektikohtaisten menetelmien 

määrittelyn yhdistelmää perusteltiin esimerkiksi toimitilahankkeiden keskinäisillä eroilla, 

minkä vuoksi tuotteen ja asiakkaan mukaan on oltava joustavuutta, mutta silti on määritettävä 

raamit, milloin mitäkin tehdään. Toisen näkemyksen mukaan projektityyppikohtaiset 

eroavaisuudet on otettava myös huomioon ja nähtiin, että projektin porttimalli mahdollistaisi 

projektityyppikohtaisen prosessin erittelyn niin, että perustason periaatteet olisivat kaikille 

samat, mutta projektikohtaisesti määriteltäisiin se, keneltä ja keiden kanssa oppeja kerätään. 

Kiteytettynä tarkkojen ja projektikohtaisten menetelmien yhdistelmää perusteltiin niin, että 

tulisi määritellä tarkasti ne menetelmät, jotka soveltuvat projektista toiseen toistuviin 

tapahtumiin ja muilta osin tulisi käyttää projektikohtaisesti sovellettavia menetelmiä. 
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Taulukko 16. Kooste kysymyksen 13 vastauksista. 

13. Tulisiko opitun tiedon keräämiseen ja siirtämiseen käytettävät menetelmät määritellä prosessissa 
 

a. tarkasti 
b. projektikohtaisesti 

c. käyttää sekä tarkasti määriteltyjä että projektikohtaisia menetelmiä?   
YHTEENVETO LISÄHUOMIOT 

a. (2 vastaajaa) 
b. (1 vastaajaa) 
c. (3 vastaajaa) 

Ohjeiden pitäisi olla tarkat ja selkeät. Jos toimintatapoja on useampia, niin voi 
olla vaarana, että tieto pirstaloituu. 
 
Mikäli käytetään projektikohtaisia menetelmiä, niin pitäisi olla 
projektityyppikohtainen työkalupakki siihen, että mitä pitää ottaa huomioon, jos 
YIT esimerkiksi ohjaa suunnittelua. Tässäkin etenemiselle tarvitaan kuitenkin 
selkeä ohjeistus 
 
Projektikohtaiset eroavaisuudet on otettava huomion ja siksi käytettävä 
yhdistelmää näistä menetelmistä. Projektin porttimalli mahdollistaisi 
projektityyppikohtaisen prosessin erittelyn. 
   Perustason periaatteet kaikille samat. 
   Projektikohtaisesti vaihtelee, kenen kanssa ja keneltä oppeja kerätään, joten 
   tässä menetelmät tulisi määritellä projektikohtaisesti. 
 
Jotta asia saataisiin toimimaan ja niin että tieto olisi oikeasti hyödynnettävissä, 
niin isot askelmerkit pitää olla tarkasti määriteltyjä. 
 
Jos esimerkiksi käytetään järjestelmää kuten tietopankkia oppien 
tallentamiseen, niin tulee määritellä miten sitä käytetään, miten se toimii ja 
mitä tietoa halutaan. 
 
Projektikohtaisessa määrittelyssä on vaarana, että tieto häviää eikä ole muiden 
käytettävissä 
 
Projektikohtaisesti voidaan määritellä, ketkä ovat vastuuhenkilöitä 
ja miten asioita käsitellään hankkeen sisällä ennen kuin ne siirtyvät kaikkien 
saataville. 
 
Toimitilarakentamisessa hankkeet ovat erilaisia, joten menetelmissä pitää olla 
säätömahdollisuuksia tuotteen ja asiakkaan mukaan. Täytyy olla kuitenkin 
raamit, jotka määrittelevät, että missä kohti mitäkin tehdään. 
 
Projektista toiseen toistuvissa työvaiheissa voitaisiin määritellä tarkemmin. 
 
Ohjeistuksen tulee olla yksinkertainen eivätkä toimintatavat saa olla liian 
jäykkiä.  
 
Tulisi määritellä tarkasti ne menetelmät, jotka soveltuvat projektista toiseen 
toistuviin tapahtumiin, sen jälkeen tulisi käyttää projektikohtaisia menetelmiä. 

 

Kysymys 14. Millä tavoin voidaan varmistaa, että uusi opitun tiedon keräämisen ja 

siirtämisen prosessi otetaan aktiiviseen käyttöön? 

 

Tärkeimpinä tekijöinä sen varmistamiseksi, että uusi prosessi otetaan aktiiviseen käyttöön, 

nousivat esiin prosessin johtaminen, noudattamisen asettaminen tulospalkkion ehdoksi, tiedon 

jakamisen sekä prosessin kokeminen merkitykselliseksi ja hyödylliseksi sekä aiheen pitäminen 

pinnalla käyttöönottovaiheessa. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että tietoon päästään helposti käsiksi, 

vastuuhenkilöt on määritetty ja vastuu on keskitetty sekä välitarkastusten pitämistä prosessin 

käyttöönoton etenemisestä. Vastuuseen liittyen mainittiin myös, että vastuuhenkilön tulisi 
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aidosti vastata prosessista ja ohjata sitä. Opitun tiedon saatavuuden helpottamiseksi ehdotettiin 

avainsanahakua, jonka kautta tietoa voisi hakea esimeriksi työvaiheen mukaan. Saatavuuden 

helpottamiseksi pitäisi myös olla mahdollista löytää tietty henkilö, joka osaa antaa tietyn tiedon. 

Tärkeänä pidettiin myös sitä, että ratkaisuna tiedonsiirtoon ei ole vain yksi uusi täytettävä 

lomake lisää, joka hautautuisi helposti järjestelmään. Erään näkemyksen mukaan oli tärkeää, 

että prosessi viedään osaksi johtamisjärjestelmää, jotta se saadaan osaksi kokonaisprosessia. 

Johtamisjärjestelmässä projektin osien välisten porttien kohdalla tulisi kerätä olennaisimmat 

kyseiseen vaiheeseen liittyvät opit. Tämän lisäksi prosessi tulisi jakaa skaaloihin, jotka olisivat 

lähiaika, vuosineljännes sekä koko projekti. Skaalan mukaan määräytyisi myös se, mitkä 

henkilöt osallistuvat tilaisuuteen ja näin niistä saadaan eri tasoisia ja oikeat henkilöt paikalle.  

 

Taulukko 17. Kooste kysymyksen 14 vastauksista. 

14. Millä tavoin voidaan varmistaa, että uusi opitun tiedon keräämisen ja siirtämisen prosessi otetaan aktiiviseen 
käyttöön? 

YHTEENVETO LISÄHUOMIOT 
Avainsanahaku 
 
Tietoon päästävä helposti käsiksi 
 
Prosessia johdettava (2 vastaajaa) 
 
Työntekijöiden koettava tiedon jakaminen ja prosessi 
merkitykselliseksi ja hyödylliseksi (2 vastaajaa) 
 
Vastuuhenkilöt oltava olemassa 
 
Käyttöönottovaiheessa pidettävä asiaa pinnalla ja innostettava (2 
vastaajaa) 
 
Välitarkastus missä mennään ja varmistus, että prosessi on otettu 
käyttöön 
 
Vietävä osaksi johtamisjärjestelmää 
 
Oltava mukana kokonaisprosesseissa 
 
Jaetaan skaaloihin: lähiaika, välitavoite ja koko projekti 
 
Vastuun keskittäminen 
 
Tulospalkkion ehtona prosessin noudattaminen (2 vastaajaa) 
 
Seurataan sitä, saavutetaanko odotettuja tuloksia 
 
Muistuttaminen 
 
Ratkaisut eivät saa jäädä sille tasolle, että tulee vain yksi täytettävä 
lomake lisää 

Avainsanahaulla voisi hakea urakan tai työvaiheen mukaan. Tietoon pitäisi 
päästä helposti käsiksi. Lisäksi pitäisi pystyä löytämään tietty henkilö, joka osaa 
antaa tietyn tiedon. 
 
Täytyy löytyä henkilö, joka aidosti vastaa prosessista ja ohjaa sitä. 
 
Johtamisjärjestelmän käyttöastetta saatava vielä nostettua. 
 
Projektin väliporttien kohdalla pitäisi kuitata olennaisimmat tiettyyn projekti- 
tai työvaiheeseen liittyvät opit samaan tapaan, kuin riskienhallintalomakkeessa. 
 
Oppien kerääminen ja jakaminen eri skaaloissa: 
Lähiaika, viime aikoina tapahtuneet yksittäiset asiat 
   Työnjohto ja vastaava työnjohtaja 
Vuosineljänneksen aikana tapahtuneet isojen kokonaisuuksien ja koko projektin 
asiat 
   Lähinnä esimerkiksi tiettyyn lohkoon liittyvät 
   henkilöt ja projektinjohto tukemassa 
Koko projektin asiat 
   Lähinnä projektin johto ja häntä tukevat henkilöt 
 
Näin tilaisuudet ovat eritasoisia. 
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Kysymys 15. Kenellä tulisi olla vastuu opitun tiedon keräämisen ja siirtämisen prosessin 

noudattamisesta projektin aikana? 

 

Suurin osa haastateltavista näki opitun tiedon keräämisen ja siirtämisen prosessin 

noudattamisen projektin aikana kuuluvan työpäällikön vastuulle. Lisäksi vastuutahoina 

mainittiin projektipäällikkö, divisioonataso tai henkilö, joka vastaa kunkin aikavälin 

tavoitteista. Eräs haastateltava näki, että niin sanotussa kultaisessa aikaikkunassa ennen 

rakennusvaiheen alkamista tiedon keräämisen, jakamisen ja hyödyntämisen vastuun pitäisi 

siirtyä projektiorganisaatiolle. 

 

Taulukko 18. Kooste kysymyksen 15 vastauksista. 

15. Kenellä tulisi olla vastuu opitun tiedon keräämisen ja siirtämisen prosessin noudattamisesta projektin aikana? 

YHTEENVETO LISÄHUOMIOT 
Työpäällikkö (5 vastaajaa) 
 
Projektipäällikkö (2 vastaajaa) 
 
Divisioonataso 
 
Se, joka vastaa sen aikavälin tavoitteista: 
   Työpäällikkö vastaa, että tieto siirtyy töiden aikatauluttamiseen, 
hankintoihin ja kokonaisuuteen 
   Vastaava vastaa, että tieto siirtyy tekniseen toteutukseen 

Kultaisessa aikaikkunassa ennen rakennusvaiheen alkamista tiedon jakamisen ja 
hyödyntämisen vastuun pitäisi siirtyä projektiorganisaatiolle. 
 
Voisi olla myös vastaava työnjohtaja. 

 

Kysymys 16. Kenellä tulisi olla vastuu varmistaa, että opittu tieto siirtyy seuraavien 

projektien käytettäväksi ja osaksi yrityksen toimintaa? 

 

Haastateltavien mielipiteet jakautuivat, kun kysyttiin kenellä tulisi olla vastuu siitä, että opittu 

tieto siirtyy seuraavien projektien hyödynnettäväksi ja osaksi yrityksen toimintaa. Useassa 

vastauksessa vastuun katsottiin kuuluvan projektiorganisaation ulkopuolelle. Vastuu haluttiin 

osoittaa kehityspäällikölle, yksikön johdolle tai divisioonatasolle, josta vastuu menee ylöspäin 

linjassa segmenttitasolle ja konsernitasolle. Prosessin kehittämisen osalta mainittiin, että 

vastuun tulisi kuulua kehitystiimille. Myös erikseen määritettyä vastuuhenkilön tehtävää 

ehdotettiin, koska kyseessä on pitkäjänteistä kehittämistä vaativa asia, jota ei voida hoitaa oman 

toimen ohessa. Eräs haastateltava toi esille, että kokonaisvastuiden lisäksi opitun tiedon 

siirtämisen työkaluille, kuten esimerkiksi detaljipankille, on määritettävä omistajat, jotka ovat 

myös varmistamassa, että tieto kerätään työkaluun. 
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Taulukko 19. Kooste kysymyksen 16 vastauksista. 

16. Kenellä tulisi olla vastuu varmistaa, että opittu tieto siirtyy seuraavien projektien käytettäväksi ja osaksi yrityksen 
toimintaa? 

YHTEENVETO LISÄHUOMIOT 
Divisioonataso, josta vastuu menee ylöspäin linjassa 
segmenttitasolle ja konsernitasolle 
 
Kehitystiimillä prosessin kehittämisvastuu (2 vastaajaa) 
 
Yksikön johtaja 
 
Työpäällikkö/projektipäällikkö projektinomistajan avustuksella 
 
Työkaluille kuten esimerkiksi detaljipankille on määritettävä 
omistajat 
 
Yksikön- ja projektinjohto 
 
Kehityspäällikkö 
 
Erikseen määritetty tehtävä 

Työpäällikön vastuulla, että tieto haetaan esimerkiksi, kun hanketta tarjotaan tai 
valmistellaan 
 
Koska kyseessä on monimutkaisen asian pitkäjänteinen kehittäminen, vastuussa 
on oltava henkilö, jolle tehtävä on erikseen määritetty. Ei voida hoitaa oman 
toimen ohessa. Aikaisemmin vastaava henkilö ollut esimerkiksi laatupäällikön 
nimikkeellä. 
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6 TEHOKKAAMPIEN TOIMINTATAPOJEN LUOMINEN 

PROJEKTEISTA OPITUN TIEDON SIIRTÄMISEEN YIT SUOMI 

OY:N TOIMITILARAKENTAMISEN DIVISIOONASSA 

 

6.1 Nykytilan esteet ja edellytysten luominen tehokkaammalle tiedonsiirrolle 

 

6.1.1 Prosessi 

 

Tiedon siirtämiseksi tehokkaasti projektien välillä tarvitaan tiedon jakamisen menetelmiä, jotka 

mahdollistavat pääsyn tietoon muista projekteista. (Boh 2007) Haastattelujen perusteella YIT 

Suomi Oy:ssä on käytössä useita projekteista opitun tiedon keräämiseen, siirtämiseen ja 

hyödyntämiseen tarkoitettuja tai siihen soveltuvia menetelmiä. Näistä menetelmistä kuitenkin 

vain pieni osa on yrityksen virallisia tai vakiintuneita toimintatapoja. Kukaan haastateltavista 

ei tiennyt YIT Suomi Oy:n Toimitilarakentamisen divisioonassa olevan järjestelmällistä 

ohjeistusta tiedon siirtämisen menetelmistä ja suurimpana esteenä tai ongelmana tiedon 

siirtymisessä projektien välillä pidettiinkin prosessin puuttumista.  

 

Rakennusprojekteista opittavan tiedon keräämiseksi ja hyödyntämiseksi on otettava huomioon 

tiedonhallinnan kokonaisuus, joka voidaan toteuttaa yhdistelemällä sekä pehmeitä että kovia 

toimintamalleja ja työkaluja. Pehmeillä toimintamalleilla ja työkaluilla tarkoitetaan esimerkiksi 

organisaation ja ihmisten toimintaan sekä kulttuuriin liittyviä menetelmiä, kun taas kovilla 

toimintamalleilla ja työkaluilla tarkoitetaan informaatioteknologiaan liittyviä menetelmiä. 

(Anumba et al. 2005) Rakennusalalle ja myös YIT Suomi Oy:n toiminnalle ovat ominaisia eri 

sijainteihin hajaantuneet tiimit, joka Anumban et al. (2000) mukaan aiheuttaa sen, että 

ainoastaan organisaatioon ja kulttuuriin liittyvillä menetelmillä ei saavuteta 

informaatioteknologian tuomia hyötyjä, kun taas varhaisemmissa tutkimuksissa on tunnistettu, 

että hyvää tietojohtamista ei saada aikaan pelkästään tietojärjestelmien avulla. Voidaankin 

todeta, että jotta nykyisiä ja mahdollisia uusia toimintatapoja voitaisiin hyödyntää tehokkaasti, 

YIT Suomi Oy:n Toimitilarakentamisen divisioonalle on luotava prosessi opitun tiedon 

keräämiselle, siirtämiselle ja hyödyntämiselle. Prosessissa tulisi huomioida kovat ja pehmeät 

toimintamallit ja työkalut sekä tiedonsiirtomenetelmien eri luokat, jotka on analysoitu kohdassa 

6.1.6. 
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6.1.2 Tiedon tallennus, hakeminen ja saatavuus 

 

Kaikkien haastateltavien pääasiallinen keino hakea ratkaisua ongelmaan, joka on voitu ratkaista 

jo aikaisemmissa projekteissa, oli kysyä kollegalta omasta verkostosta. Tulos on linjassa myös 

Senaratnen (et al. 2017) päätelmän kanssa siitä, että epämuodollisten sosiaalisten siteiden 

merkitys korostuu rakennusalalla. Tämän toimintatavan voidaan katsoa kuuluvan Boh:n (2007) 

määrittelemiin vuorovaikutusmekanismeihin ja tarkemmin yksilöllisiin 

vuorovaikutusmekanismeihin, jotka mahdollistavat yksilöiden välisen tiedonsiirron tarpeen 

mukaan ja epämuodollisesti ja joissa tärkeässä roolissa ovat sosiaaliset verkostot, jotka 

edesauttavat tiedon siirtymistä. Yksilöllisten vuorovaikutusmekanismien tehokkuus riippuukin 

siitä, tietävätkö yksilöt keneltä ja mitä tietoa on saatavilla ja onko heillä yhteys tiedon 

tarjoajaan. Haastatteluissa nähtiin kuitenkin mahdollisena ongelmana verkoston pieni koko 

esimerkiksi uuden työntekijän kohdalla. Eräs haastateltavista koki, että hänelle on kertynyt 

vasta vuosien kuluessa hyvä käsitys siitä, ketkä henkilöt ovat olleet mukana tietynlaisissa 

hankkeissa ja osaavat mahdollisesti auttaa sen aihepiirin ongelmissa. Ylemmillä 

toimihenkilöillä saattaa haastateltavan mukaan olla usein parempi käsitys tiedon lähteistä, 

mutta ongelmat saattavat kuitenkin nousta liian ylös, kun etsitään oikeita tiedon lähteitä ja 

verkosto ei ole tarpeeksi helposti tiedon tarvitsijan saatavilla. Voidaan siis päätellä, että tällä 

hetkellä YIT Suomi Oy:n Toimitilarakentamisen divisioonassa tieto tiedon lähteistä ja siitä, 

mitä tietoa on saatavilla, ei ole riittävän kattavasti tiedon tarvitsijan saatavilla. Laajentamalla 

saatavilla olevaa tiedon lähteiden verkostoa opitun tiedon siirtymistä on mahdollista tehostaa.  

 

Kollegoiden verkosto tiedon lähteenä ei ole yksinään riittävä. Tämän lisäksi tarvitaan myös 

kodifiointimenetelmiä, joilla pystytään siirtämään suurempia tietomääriä. (Boh 2007) 

Schindlerin ja Epplerin (2003) mukaan projektioppien hallittu johtaminen vaatii erityistä 

huomiota niiden tallennusmuotoon, -prosessiin ja käyttöön. Projekteista opittua tietoa ei aina 

kyetä hyödyntämään esimerkiksi sen takia, että tietoa ei ole dokumentoitu ja arkistoitu hyvin 

tai se on arkistoitu sellaiseen paikkaan, josta se on vaikea löytää tai tieto ei ole sellaisessa 

muodossa tai tarpeeksi ymmärrettävää, että sitä voisi hyödyntää. Projekteista opittua tietoa ei 

pystytä YIT Suomi Oy:ssä tällä hetkellä hakemaan itse ongelman perusteella, vaan ensin on 

löydettävä henkilö, jolla tämä tieto on. Kodifioituun eli kirjalliseen muotoon tai järjestelmiin 

tallennettu opittu tieto on yleensä hajallaan järjestelmissä, esimerkiksi projektikohtaisissa 
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pilvityötiloissa, joihin on ilman erillistä pyyntöä pääsy vain projektiin osallistuneille 

henkilöille. Lisäksi koettiin, että tallennettu tieto on sellaisessa muodossa, että sitä on vaikea 

hyödyntää. Voidaan siis todeta puute siinä, että YIT:llä ei ole olemassa keskitettyä 

tallennuspaikkaa opitulle tiedolle, josta sitä voisi myös hakea. Organisaation tulisikin kiinnittää 

erityistä huomiota tiedon tallennusalustaan ja -muotoon niin, että seuraavat projektit pystyvät 

hyödyntämään tietoa ja tiedon hakeminen on tarpeeksi helppoa, jotta se löydetään.  

 

6.1.3 Tiedon jakamisen kulttuuri ja motivaatio 

 

Bakker et al. (2010) kuvaavat tutkimuksessaan projektin ja emoyhtiön väliseen yhteyteen 

liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat onnistuneeseen tiedonsiirtoon. Osapuolten välisiin 

tekijöihin kuuluvat suhteellinen ja kognitiivinen yhteys. Suhteellisella yhteydellä tarkoitetaan 

projektin ja emoyhtiön välisen suhteen vahvuutta, millä viitataan esimerkiksi luottamukseen ja 

kommunikaation tiheyteen. Suhteellisen yhteyden vahvuuden on havaittu tehostavan 

yhteistyötä, joka luo pohjan oppimiselle. Rakennusalan tyypillinen ominaisuus on projektien 

maantieteellinen hajaantuneisuus rakentamisvaiheessa, joka lisää osaltaan irrallisuutta 

emoyhtiöstä ja tuo haasteen yrityksen kulttuurin jalkauttamiseen työmaille. Kulttuurin 

vaikutuksia voidaan tarkastella myös projektien välillä ja Ren et al. (2019) toteavatkin, että 

yhteinen kulttuuri projektien välillä tarkoittaa yhteisymmärrystä, avoimuutta ja yhteisiä arvoja, 

jotka edesauttavat luottamuksen ja vastavuoroisuuden syntymistä, joka puolestaan rohkaisee ja 

motivoi keskinäiseen tiedon jakamiseen ja auttamiseen. Luottamuksen ja kommunikaation 

vaikutukset näkyvät YIT Suomi Oy:ssä tämän tutkimuksen haastattelujen perusteella 

esimerkiksi siinä, kuinka merkitykselliseksi työmaaorganisaatiot kokevat tiedon jakamisen. 

Vastauksista kävi ilmi, että vaikka projektioppeja kerätään eri menetelmin, emoyhtiön toimesta 

ei useinkaan tuoda esille, kuinka tietoa jatkossa hyödynnetään, mikä rapauttaa henkilöiden 

uskoa siihen, että oppien jakamisella on merkitystä. Kommunikaation tiheyteen ja 

yhteisöllisyyteen projektien ja emoyhtiön välillä katsottiin myös vaikuttaneen negatiivisesti 

esimerkiksi viime aikoina lisääntynyt etätyöskentely sekä avokonttorityöskentely, joiden 

koettiin hajauttaneen tutut ydinryhmät pääkonttorilla, joiden kanssa keskustelua on 

aikaisemmin käyty aktiivisemmin. Pääkonttorilla sekä eri projekteilla työskentelevien 

henkilöiden yhteisillä virallisilla tai vapaamuotoisemmilla tapaamisilla, kuten 

yhteistoimintapalavereilla tai toimihenkilöpalavereilla koettiin olevan positiivinen vaikutus 
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luottamukseen ja kommunikaatioon, jota tukee myös Ren et al. (2019) havainto, jonka mukaan 

yhteiset kokoukset antavat projektitiimeille mahdollisuuksia kohdata, kommunikoida sekä 

kerätä ja jakaa tietoa ja kokemuksia. YIT Suomi Oy:n tulisikin pohtia olemassa olevien 

keinojen tehokkaampaa hyödyntämistä sekä uusia toimintatapoja, joilla voidaan parantaa 

emoyhtiön ja projektin välistä luottamusta ja kommunikaatiota edellä mainittujen 

tutkimushavaintojen perusteella. 

 

Kognitiivinen yhteys tarkoittaa Bakkerin et al. (2010) mukaan sitä, millä tavalla ja millä 

laajuudella projekti ja emoyhtiö noudattavat yhteisiä toimintamalleja ja tavoitteita. Parempi 

kognitiivinen suhde tarkoittaa parempaa yhteisymmärrystä, jota tarvitaan onnistuneessa 

tiedonsiirrossa. Toimintatapojen tulee olla yhteneväiset, mutta organisaation tulisi kuitenkin 

välttää toimintatapojen päällekkäisyyksiä. YIT Suomi Oy:ssä emoyhtiön tavoitteiden 

priorisointi ja sen asettamien toimintamallien noudattaminen projektissa riippuu vahvasti siitä, 

kuinka ne on jalkautettu projektiin. Projektioppien jakaminen ja sitä kautta tulevien projektien 

tukeminen ei tämän tutkimuksen haastattelujen mukaan näy suoraan esimerkiksi 

rakennustyömaalle asetetuissa tavoitteissa. Jos opitun tiedon jakamista ei ole korostettu tai 

emoyhtiön puolesta vaadittu, sitä ei todennäköisimmin tapahdu laajassa mittakaavassa. 

Projekteista opitun tiedon jakamisen tärkeyden tulisi siis näkyä työmaan tavoitteissa niin, että 

sen merkitys korostuu myös projektiorganisaation silmissä ja opitun tiedon jakamisesta tulee 

osa projektien vakituista toimintaa. 

 

Myös yksilöön liittyvät tekijät on otettava huomioon, kun halutaan tehostaa opitun tiedon 

jakamista. Bakker (2010) nostaa tällaisena tekijänä esiin tiedon jakajan motivaation, joka 

todennäköisimmin johtaa onnistuneempaan tiedonsiirtoon, mitä vahvempi se on. Javernick-

Will (2012) esittää yksilön tärkeimmiksi tiedon jakamisen syiksi sosiaaliset motivaationlähteet, 

joita olivat esimerkiksi yrityksen toimintatapojen noudattaminen, vastavuoroisuuden tunne, 

halu käyttäytyä johtajien tavoin, työtovereiden huomioiminen, tiedonjakamisen periaatteiden 

kunnioittaminen sekä yrityksen tiedon ja prosessien arvostus. Tätä tutkimusta varten tehtyjen 

haastattelujen perusteella työmailla saattaa esiintyä muutosvastarintaa uusia toimintatapoja 

kohtaan. Tässä koettiin kuitenkin helpottavan se, jos uuden toimintatavan hyödyt pystytään 

tuomaan esiin. Toimintatapojen arvostusta laski haastattelujen perusteella se, että nykyisiä 

tiedonsiirtoon liittyviä menetelmiä ei ollut ohjeistettu tarpeeksi hyvin, niiden toteuttamisen 
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laatua ei seurattu tai tuotoksia ei hyödynnetty tai hyödyntämistavoista ei ollut tiedotettu. 

Motivoivana koettiin, että tiedon jakamisen hyödyt nähtiin myös itse.  Edellä esitettyjen 

tulosten ja tämän tutkimuksen haastattelujen pohjalta tehtyjen havaintojen pohjalta YIT Suomi 

Oy:n tulisi kiinnittää huomiota siihen, että toimintamallit luovat vastavuoroisuutta niin, että 

yksilöt näkevät tiedon jakamisesta saatavat hyödyt ja ovat siten myös itse halukkaampia 

jakamaan oppimaansa tietoa eteenpäin. Opitun tiedon siirtämisen prosessi tulisi määritellä YIT 

Suomi Oy:ssä selkeästi ja toimintatavat tulisi perustella niin, että työntekijöiden on mahdollista 

nähdä tiedon jakamisen tarkoitus ja siitä saatavat hyödyt. 

 

6.1.4 Tiedon säännöllinen kerääminen 

 

Schindlerin & Epplerin (2003) mukaan on tärkeää, että projektioppimista tapahtuu myös 

projektin aikana ja he havaitsivat oppien säännöllisen keräämisen vaikuttavan positiivisesti 

sekä tiimin motivaatioon että kerättyjen havaintojen laatuun. Kun opit kerätään pian 

tapahtuman jälkeen, asiat ovat tuoreempina mielessä ja ne pystytään tallentamaan tarkemmin. 

On myös tärkeää varmistaa, että yhteenvetoja varten nimetään henkilö, joka toimii neutraalina 

fasilitaattorina ja on vastuussa oppien jatkuvuudesta. Lisäksi Schindler & Eppler (2003) 

toteavat, että projektin päättymisen jälkeen suoritettava dokumentaatio sisältää usein vain 

määrätyn muotoisen kuvauksen projektin tuloksista lukujen tai sanallisen raportin muodossa, 

jolloin dokumentoitu tieto jää projektista opitun tiedon ja ongelmien ratkaisumetodien osalta 

pinnalliseksi. Projektin päätyttyä projektin työntekijät siirtyvät seuraaviin tehtäviin tai 

projekteihin, jolloin he yleensä vievät myös projektista opitut asiat mukanaan. Anumba et al. 

(2005) tuovat esiin yleisenä haasteena rakennusalan projekteissa sen, kuinka tieto kerätään 

aiheuttamatta tarpeetonta ylikuormitusta projektin jäsenille, jotka joutuvat muutenkin 

käsittelemään suuria määriä tietoa. Myös tämän tutkimuksen haastattelussa nostettiin esiin se, 

että tiedonsiirron menetelmät eivät saisi aiheuttaa tarpeetonta työtaakan lisääntymistä. 

Schindlerin ja Epplerin (2003) mukaan oppien kerääminen vähitellen projektin kuluessa on 

myös vähemmän kuormittavaa henkilöstölle. Tämän lisäksi tiimin ja yhteistyökumppaneiden 

kokoaminen yhteen yhteenvetoa varten on helpompaa, kun projekti on käynnissä, sillä usein 

tämä ryhmä hajaantuu projektin päätyttyä. YIT Suomi Oy:n Toimitilarakentamisen 

divisioonasta puuttuu tällä hetkellä toimintamalli, jolla kerätään säännöllisesti oppeja projektin 

aikana. Myös tämän tutkimuksen haastatteluissa korostui se, että oppeja tulisi kerätä 



72 

 

 

 

säännöllisesti. Lisäksi haastatteluissa painotettiin oikeiden henkilöiden osallistumista kunkin 

vaiheen tai aiheen oppien keräämiseen, jonka avulla pyritään varmistamaan tiedon jakajien 

motivaatio ja kerättyjen oppien laatu. Edellä esitetyin perusteluin YIT Suomi Oy:n 

Toimitilarakentamisen divisioonassa tulisikin määritellä projektin aikaiset pisteet, joissa opittu 

tieto kerätään, jotta keräämisestä tulisi säännöllistä. Tämän lisäksi tulisi määritellä kussakin 

keräämispisteessä käsiteltävät aiheet ja sen keräämiseen osallistuvat henkilöt. Oppien jatkuvuus 

on varmistettava esimerkiksi fasilitaattorin toimesta. 

 

6.1.5 Toimintatapojen käyttöönoton varmistaminen 

 

Jotta voidaan varmistaa opitun tiedon siirtämisen prosessin käyttöönotto, on huomioitava esteet 

ja edellytykset sen saavuttamiseksi. Okere (2017) tunnisti tutkimuksessaan kolme keskeistä 

estettä tai edellytystä tietojohtamisen implementointiin yrityksessä, jotka olivat tiedon tarpeen 

ja arvon ymmärrys tai sen puute, tiedon jakamiselle otollinen ympäristö tai sen puute sekä 

verkkopohjainen ja integroitu tietojohtamisen järjestelmä tai sen puute. Tutkimuksessa 

korostettiin myös johdon tuen merkitystä tietojohtamisen implementoinnissa, jossa sillä on 

tärkeä rooli oikeanlaisen organisaatioympäristön ja virallisten käytäntöjen luomisessa. Tämän 

tutkimuksen haastatteluissa tärkeimmiksi tekijöiksi toimintatapojen käyttöönoton 

varmistamisessa koettiin aiheen aktiivinen esillä pitäminen organisaatiossa 

käyttöönottovaiheessa, käytön seuranta, prosessin johtaminen sekä vastuuttaminen. 

Konkreettisena keinona Bakkerin (et al. 2010) mukaan onnistuneeseen tiedonsiirtoon vaaditaan 

projektinomistajan suurta absorptiokykyä, joka viittaa siihen, että tiedonsiirron vastuun tulisi 

olla ensisijaisesti emoyhtiöllä projektinjohdon sijaan. Organisaation tulee kyetä tunnistamaan 

projektissa syntyvä arvokas tieto, omaksua se ja pystyä hyödyntämään sitä kilpailuedun 

saavuttamiseksi. Siltä osin, kun opitun tiedon siirtämisen menetelmiä esiintyy YIT:llä, vastuun 

koettiin tällä hetkellä olevan projektin sisällä projektinjohdolla, mutta vastuunjako ei ole selvä, 

koska tiedonsiirtämisen toimintamallia ei ole määritetty. Vastuu siitä, että opittu tieto siirtyy 

seuraavien projektien käytettäväksi ja osaksi yrityksen toimintaa jatkossa katsottiin olevan 

yksikönjohdon tai kehitysorganisaation vastuulla, mutta myös tässä yhteydessä painotettiin sitä, 

että vastuita ei todellisuudessa tällä hetkellä ole määritetty, koska varsinaisia toimintatapoja ei 

ole. Lisäksi haastateltavat antoivat ehdotukset, kenen vastuulla tulisi olla projektin aikainen 

tiedonsiirron toimintamallin noudattaminen ja toisaalta kenellä tulisi olla vastuu varmistaa, että 
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opittu tieto siirtyy seuraavien projektien käytettäväksi ja osaksi yrityksen toimintaa. Tulosten 

perusteella YIT Suomi Oy:n uuden tiedonsiirron prosessin vastuunjako on syytä määrittä 

selkeästi, kun uusia tiedonsiirron toimintatapoja luodaan. Käyttöönottovaiheessa on keskeistä 

myös aktiivinen johtaminen ja viestiminen, jonka kautta luodaan tiedonsiirtoa edistävää 

ympäristöä, välitetään tiedonsiirron tavoitteet projekteille ja vahvistetaan tiedon tarpeen ja 

arvon ymmärrystä. Käyttöönoton varmistamisessa on tärkeää myös seuranta, jolla varmistutaan 

siitä, että prosessi toimii ja huomataan mahdolliset puutteet ja niihin kyetään reagoimaan. 

 

6.1.6 Tehokkaat opitun tiedon keräämisen ja siirtämisen menetelmät 

 

Boh (2007) jakaa tiedonsiirtomekanismit neljään luokkaan, jotka on esitetty tarkemmin tämän 

tutkimuksen kappaleessa 3.3. Taulukossa 2 on esitetty luokittelujen soveltuvuudet erityyppisille 

projektiorganisaatioille ja voidaan päätellä, että YIT Suomi Oy:n ollessa maantieteellisesti 

hajaantunut suuri organisaatio, sille sopivat parhaiten viralliset vuorovaikutusmekanismit sekä 

vakiintuneet kodifiointimekanismit. Rakentamisessa yleensä ja erityisesti 

toimitilarakentamisessa esiintyy sekä uniikkeja että vakiomuotoisia ongelmia, joka tukee myös 

edellä mainittujen tiedonsiirtomekanismien luokkien käyttöä. Taulukosta 19 voidaan nähdä, 

että haastatteluissa mainituista YIT:n käytössä olevista tiedonsiirtomenetelmistä valtaosa 

kuuluu näihin luokkiin. Kuitenkin myös yksilölliset vuorovaikutusmekanismit sekä kodifioidut 

vuorovaikutusmekanismit voivat olla hyödyllisiä. Seuraavaksi analysoidaan YIT Suomi Oy:n 

käytössä olevia, tehokkaiksi todettuja sekä haastateltavien ehdottamia tiedonsiirtomenetelmiä 

näiden luokkien kautta. 

 

Yksilölliset vuorovaikutusmekanismit ovat yksilön tai pienen ryhmän käyttämiä menetelmiä, 

jotka mahdollistavat yksilöiden välisen tiedonsiirron tarpeen mukaan ja eivät ole organisaation 

virallisia toimintatapoja. Ne soveltuvat hyvin hiljaisen tiedon siirtämiseen. Tärkeässä roolissa 

ovat laajat sosiaaliset verkostot, jotka edesauttavat tiedon siirtymistä. Yksilöllisten 

vuorovaikutusmekanismien tehokkuus riippuukin siitä, tietävätkö yksilöt keneltä ja mitä tietoa 

on saatavilla ja onko heillä yhteys tiedon tarjoajaan. (Boh 2007) YIT Suomi Oy:n 

Toimitilarakentamisen divisioonassa käytettäviä yksilöllisiä vuorovaikutusmekanismeja ovat 

esimerkiksi tiedon kysyminen kollegoilta soittamalla tai erilaisten sähköisten 

viestintävälineiden avulla. Tällä hetkellä yksilön verkoston rakentaminen on kuitenkin 
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työntekijän itsensä varassa. Tämän tyyppisen tiedonsiirron tehostamiseksi ja tukemiseksi 

organisaation tulisikin löytää keino, jolla voidaan laajentaa yksilöiden verkostoa ja tietoa siitä, 

mitä tietoa on saatavilla ja mistä. 

 

Yksilöllisissä kodifiointimekanismeissa dokumentit ja muut projektiasiakirjat jaetaan 

yksilötasolla tarpeen mukaan ja epämuodollisesti. Jotta projektiorganisaatiot pystyvät 

yhdistämään ongelmat ja niiden ratkaisut ajasta, projektista ja sijainnista riippumatta, niiden on 

fasilitoitava projekteissa luodun tiedon uudelleenkäyttö, jotta projekteissa luotu kodifioitu tieto 

ei mene hukkaan. Tietokantoihin kodifioitu tieto on saatavilla vain, jos organisaation 

tallennuspaikka on keskitetty ja sen hakuominaisuudet ja kategorisointi ovat riittävällä tasolla 

määritetty. (Boh 2007) Tätä tutkimusta varten kerätyn aineiston perusteella YIT Suomi Oy:ssä 

suuri osa projektien toteutuksen aikana luodusta tiedosta on kuitenkin tallennettuna joko 

projektihenkilöiden tietokoneille tai sellaisiin jaettuihin sijainteihin, joihin on pääsy vain 

projektihenkilöstöllä, jonka vuoksi tämän tyyppinen tieto saattaakin siirtyä Boh:n (2007) 

mukaan pääosin yksilöllisten mekanismien avulla henkilökohtaisten kontaktien ja sosiaalisen 

verkoston kautta. YIT Suomi Oy:n tulisikin helpottaa pääsyä tietoon, joka sijaitsee 

projektikohtaisissa pilvityötiloissa ja löytää tapa, jolla tietyn tyyppisiä projekteja voidaan löytää 

tiedon paikantamiseksi paremmin. 

 

Viralliset vuorovaikutusmekanismit ovat yksilöiden tai pienten ryhmien välisiä 

tiedonsiirtomenetelmiä, jotka on otettu osaksi organisaation virallisia toimintatapoja ja 

rakenteita. Sen sijaan, että tieto kodifioidaan ja ulkoistetaan näin yksilöstä, käyttämällä 

vuorovaikutusmekanismeja organisaatio voi hyödyntää ihmisten kykyä mukauttaa joustavasti 

tietouttaan eri tehtäviin sopivaksi, kun tietoa siirretään ihmiseltä ihmiselle. (Boh 2007) Nonaka 

ja Takeuchi (1995) ovatkin todenneet, että uuden tiedon luomisessa on tärkeää hiljaisen tiedon 

jakaminen yksilöiden välillä. Tämän tutkimuksen haastatteluissa tehokkaaksi koetuista YIT 

Suomi Oy:ssä käytössä olevista tiedonsiirtomekanismeista tähän luokkaan kuuluvat 

esimerkiksi yhteistoimintapalaverit, joissa jaetaan tietoa projektia aloittavalle tiimille 

samantyyppisestä projektista kokemusta omaavien toimesta sekä toimihenkilöpalaverit, jossa 

jaetaan fasilitoidusti ja vapaamuotoisesti oppeja samanlaisten tehtävien parissa työskentelevien 

kesken. Lisäksi virallisiin vuorovaikutusmekanismeihin kuuluvat sidosryhmien, kuten 

aliurakoitsijoiden ja suunnittelijoiden, kanssa käytävät palautekeskustelut projekteista. Myös 
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Anumban et al. (2005) mukaan prosessin tulisi mahdollistaa toimitusketjun jäsenten ottaminen 

mukaan oppien keräämiseen toteutuksen aikana huolimatta siitä, mitä sopimustyyppiä tai 

urakkamuotoa hankkeessa käytetään. Haastattelujen perusteella yhteistoimintapalavereiden 

koettiin luovan vastavuoroisuuden tunnetta, joka puolestaan motivoi tiedon jakamiseen. 

Yhteistoimintapalavereiden koettiin myös luovan yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun päästään 

ratkaisemaan samoja ongelmia yhdessä kollegoiden kanssa. Yhteistoimintapalavereita ei tällä 

hetkellä järjestetä joka projektissa, joten edellä mainittujen hyötyjen perusteella on syytä 

harkita niiden vakinaistamista toimintamalliksi. Toimihenkilöpalavereissa koettiin tehokkaaksi 

spontaani keskustelu kollegoiden kesken, tapahtuman yhteydessä järjestettävät työmaiden 

referenssikäynnit sekä fasilitoitu reflektointi. Kehityskohteena mainittiin, että 

toimihenkilöpalavereissa jaettuja oppeja pitäisi pystyä tallentamaan ja hyödyntämään nykyistä 

paremmin. Toimihenkilöpalavereiden osalta tulisikin tutkia, kuinka niissä jaettuja arvokkaita 

oppeja voitaisiin hyödyntää tehokkaammin esimerkiksi tarkastelemalla palavereiden 

lukumäärää ja niiden ohjattua sisältöä. Sidosryhmistä pidettiin oppimisen kannalta tärkeimpinä 

aliurakoitsijoita ja suunnittelijoita. Näiden sidosryhmien kanssa ei kuitenkaan järjestetty 

palautekeskusteluja jokaisessa projektissa ja silloin kun niitä järjestettiin, oppeja ei 

haastateltavien kokemusten mukaan tallennettu kirjalliseen muotoon. Sidosryhmien 

palautekeskustelujen osalta tulisikin määrittää käytäntö niiden järjestämisestä, jossa 

määritellään myös keskeisten oppien tallennustapa, jotta oppeja voidaan hyödyntää myös 

jatkossa. 

 

Viralliset kodifiointimekanismit ovat osa organisaation virallisia toimintatapoja ja rakenteita, 

joiden periaatteena on asiantuntijatiedon kerääminen yksilöiltä tai ryhmiltä tietokantoihin, 

jonne asiantuntijoilla on pääsy. Vakiintuneita kodifiointimekanismeja ovat esimerkiksi 

tietokannat, joiden avulla tietoa varastoidaan, etsitään ja hyödynnetään. Tämän tutkimuksen 

haastatteluissa tunnistetuista tiedonsiirtomenetelmistä virallisiin kodifiointimekanismeihin 

kuuluvat esimerkiksi seurantakatkot, oppien keräämiseen tarkoitetut workshopit tai 4Q-

analyysit valikoiduista hankkeista, aliurakoitsijoiden arviot toimittajahallintajärjestelmässä 

sekä tietyiltä osin projektikohtaiset pilvityötilat ja toimihenkilöpalaverit. Näistä seurantakatkot 

ovat työmaan aikaisia seurantakokouksia, jonka osana käydään läpi myös projektin haasteita ja 

onnistumisia, jotka kirjataan Excel-pohjaan. Tämä on ainoa virallinen ja vakituinen keino, jolla 

oppeja kerätään projektin rakentamisvaiheen aikana. Oppien osuus on kuitenkin vain pieni osa 
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seurantakatkossa käsiteltävien asioiden joukossa ja se jää helposti hyvin vähälle huomiolle. 

Lisäksi haastatteluissa ei tullut ilmi, että olisi tiedossa, kuinka seurantakatkoissa kerättyjä 

oppeja olisi hyödynnetty. Tulisikin harkita, onko seurantakatko oppien keräämiseen ja 

käsittelyyn sopiva paikka tai tulisiko sen sijaan käyttää erillisiä oppien keräämiseen 

tarkoitettuja menetelmiä, jotta haluttu hyöty saavutetaan. Oppien projektin jälkeiseen 

keräämiseen tarkoitettuja workshopeja tai 4Q-analyysejä järjestetään YIT Suomi Oy:n 

Toimitilarakentamisen divisioonassa vain valikoiduista projekteista projektin päätyttyä ja 

haastateltavien kokemukset näistä olivat hyviä. Jokaisen projektin jälkeen järjestettävät 

loppukeskustelut, joiden yhteydessä käydään useita asioita oppien lisäksi, koettiin oppien 

siirtämisen kannalta huonoksi, koska monet projektin aikana havaitut opit ovat saattaneet jo 

unohtua. Näissä tilaisuuksissa läpikäytyjä oppeja ei haastateltavien mukaan myöskään 

tallennettu niin, että niitä pystyttäisiin hyödyntämään jatkossa. Näiden menetelmien kohdalla 

tulisi arvioida, voidaanko workshopin ja 4Q-analyysin periaatteita hyödyntää kaikissa 

projekteissa oppien keräämisessä projektin loppuvaiheessa ja varmistaa, että kerätyt opit 

tallennetaan sellaiseen muotoon, että niitä pystytään hyödyntämään myös jatkossa. 

Aliurakoitsijoiden arviot toimittajahallintajärjestelmässä liittyvät kunkin kokonaissuorituksiin 

YIT Suomi Oy:lle suoritettujen työmaiden osalta ja ne ovat hyvä työkalu, kun arvioidaan 

aliurakoitsijoita kilpailutettaessa sopivia ehdokkaita. Työkalu ei kuitenkaan tarjoa 

syvällisempää tietoa siitä, mitä kyseisiltä aliurakoitsijoilta tai niiden suorittamasta työstä on 

opittu. Projektikohtaisiin pilvityötiloihin tallennetaan projektin aikainen dokumentaatio ja 

asiakirjat. Niiden joukossa on oppimisen kannalta hyödyllistä tietoa, mutta ongelmaksi 

muodostuu tiedon vaikea löydettävyys ja käyttöoikeudet, joita annetaan ilman erillistä pyyntöä 

vain projektiin osallistuville henkilöille. Yleisesti voidaan todeta, että YIT Suomi Oy:n 

Toimitilarakentamisen divisioonassa käytössä olevien virallisten kodifiointimenetelmien 

kodifiointi eli tiedon tallentaminen ei ole keskitettyä, kerättyjen oppien hyödyntämistavat eivät 

ole hyvin työntekijöiden tiedossa ja tallennettu tieto ei usein ole sellaisessa muodossa, jotta sitä 

pystyttäisiin hyödyntämään tai hakemaan jatkossa. Kodifioidun tiedon haettavuus on huonoa, 

sillä tieto on löydettävissä vain siinä tapauksessa, että tiedon hakija tietää, mitä tietoa on 

saatavilla ja mistä sitä kannattaa etsiä. 
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Taulukko 20. Haastatteluista mainittujen YIT:n käytössä olevien tiedonsiirtomenetelmien jaottelu Boh:n (2007) 

viitekehyksen luokittelun mukaan. 

                       

 

Taulukko 21. Haastatteluissa mainittujen tehokkaiksi koettujen tiedonsiirtomenetelmien jaottelu Boh:n (2007) 

viitekehyksen luokittelun mukaan. 
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6.2 Toimenpide-ehdotukset tiedonsiirron tehostamiseksi tapausorganisaatiossa 

 

6.2.1 Prosessin luominen ja toimintatapojen selkeyttäminen 

 

YIT Suomi Oy:ssä koetaan tätä tutkimusta varten tehtyjen haastattelujen sekä vuosittaisen 

henkilöstökyselyn perusteella, että opittuja asioita ei käydä säännöllisesti läpi ja parhaita 

käytäntöjä voitaisiin jakaa aktiivisemmin. Lisäksi todettiin, että projekteista opitun tiedon 

keräämiselle, siirtämiselle ja hyödyntämiselle ei ole tällä hetkellä olemassa selkeitä 

toimintatapoja YIT Suomi Oy:n Toimitilarakentamisen divisioonassa. YIT Suomi Oy:n 

Toimitilarakentamisen divisioonalle on luotava projekteista opitun tiedon keräämisen, 

siirtämisen ja hyödyntämisen prosessi, jotta tiedon siirtämisestä saadaan järjestelmällistä ja 

tehokkaampaa sekä nykyisiä ja uusia toimintamenetelmiä pystytään hyödyntämään 

tehokkaammin. Prosessin tavoitteena tulisi olla opitun tiedon tehokkaamman hyödyntämisen 

ohella olla se, että YIT Suomi Oy:lle kilpailuetua tuottava tieto saadaan jatkossakin pidettyä 

organisaation hallussa, eikä se häviä yksilöiden mukana. Tehokkaaseen tiedonsiirtoon YIT 

Suomi Oy:n kaltaisessa maantieteellisesti hajaantuneessa suuressa organisaatiossa tarvitaan 

kirjalliseen muotoon tallentamiseen kodifiointimenetelmiä, joilla pystytään siirtämään suuria 

määriä eksplisiittistä tietoa ja saadaan tieto yrityksen haltuun, sekä yksilöiden tai pienten 

ryhmien välisiä vuorovaikutuksellisia menetelmiä, joilla siirretään hiljaista tietoa ja saadaan 

vuorovaikutuksen kautta muokattavuutta ratkaisuihin. Prosessissa tulee huomioida se, että 

opitun tiedon siirtämisen koko sykli toteutuu, jolloin tieto ensin kerätään, sitten tallennetaan ja 

lopulta pystytään hyödyntämään uudelleen. Tällä hetkellä tämä sykli jää monen menetelmän 

osalta kesken. Prosessin tulisi sisältää tiedonsiirtoa tukevia alustoja ja toimintamalleja 

divisioonatasolla sekä projektien sisällä käytettäviä projektin vaiheistuksen mukaan ajoitettuja 

tiedonsiirtomenetelmiä. Menetelmien ja toimintamallien tulisi olla kuvattuna prosessissa 

tarkasti ja olla perusratkaisuiltaan projekteille samat, mutta vaihtelua voi esiintyä eri 

hankemuotojen aiheuttamien eroavaisuuksien mukaan. Prosessi tulee kuvata 

johtamisjärjestelmässä ja projektien sisäiset menetelmät tulisi sijoittaa projektien porttimallin 

yhteyteen. Prosessin toimenpiteiden on tarkoitus luoda ympäristö, joka tarjoaa oikeat työkalut, 

verkostot ja kulttuurin projekteista opitun tiedon jatkuvaan siirtämiseen ja tiedon pitämiseen 

organisaatiossa. 
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6.2.2 Tiedon tallennus, hakeminen ja saatavuus 

 

Opitun tiedon hakeminen yksilöiden kohdalla perustuu YIT Suomi Oy:ssä tällä hetkellä 

kollegoilta kysymiseen. Verkostoa on laajennettava, jotta pystytään tehostamaan ja 

nopeuttamaan yksilöiden tiedonsaantia. Verkoston laajentamiseksi yksilöiden on päästävä 

helposti käsiksi siihen tietoon, mitä projekteja YIT Suomi Oy on suorittanut, minkä tyyppisiä 

ne ovat ja ketkä ovat projektin yhteyshenkilöt. Projektien on oltava selkeästi kategorisoitu, jotta 

oikeantyyppinen projekti on mahdollista löytää, jonka yhteyshenkilöiltä tietoja voi kysyä. 

Tärkeä rooli yksilön verkoston laajentamisessa on myös toimihenkilöpalavereilla sekä muilla 

organisaation kokoontumisilla, joissa päästään tapaamaan kollegoita ja luomaan kontakteja 

oman päivittäisen lähipiirin ulkopuolelta. Toimihenkilöpalavereiden osalta tulisikin harkita 

niiden vuosittaisen lukumäärän nostamista. 

 

Sosiaalisten tiedonsiirtomenetelmien rinnalle tarvitaan myös kirjallisia, kodifiointimenetelmiä. 

Tällaisena menetelmänä tulisi harkita keskitettyä alustaa, jonne projektien aikana kerättävä 

opittu tieto tallennetaan. Tiedon tallentamisen alustan on mahdollistettava tiedon helppo 

hakeminen. Kerätyt opit tulee tallentaa sellaiseen muotoon, että ne ovat hyödynnettävissä myös 

jatkossa. Tieto on kategorisoitava ja yksittäiset projektisidonnaiset opit on jalostettava niin, että 

niitä pystytään hyödyntämään seuraavissa projekteissa. 

 

6.2.3 Tiedon jakamisen kulttuuri ja motivaatio 

 

Projektin ja emoyhtiön välistä luottamusta ja kommunikaatiota parantamalla on mahdollista 

luoda organisaatioon tiedon jakamiselle otollisempaa kulttuuria. Projektiorganisaation 

luottamusta emoyhtiön asettamaan opitun tiedon siirtämisen prosessiin voidaan parantaa 

esimerkiksi tuomalla selkeästi esille tiedonsiirtämisen tarkoitus ja tavoitteet sekä se, kuinka 

tietoa hyödynnetään ja kuinka projektiorganisaation jäsenet hyötyvät tästä itse jatkossa. 

Jokapäiväisessä työssä tapahtuvat kontaktit emoyhtiön ja projektiorganisaatioiden välillä ovat 

vähentyneet, jonka vuoksi kommunikaatio on heikentynyt. Kommunikaatiota on mahdollista 

parantaa esimerkiksi järjestämällä nykyistä tiheämmin pääkonttorilla sekä eri projekteilla 

työskentelevien henkilöiden yhteisiä virallisia tai vapaamuotoisempia tapaamisia, kuten 

yhteistoimintapalavereita tai toimihenkilöpalavereita. 
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Projekteista opitun tiedon keräämisen, siirtämisen ja hyödyntämisen menetelmien toimimisen 

yksi edellytyksistä on, että työntekijät ovat motivoituneita jakamaan tietoa. Tiedon jakamisen 

motivaation vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi on varmistettava, että kun tiedon jakamista 

vaaditaan, niin myös sen syyt ja hyödyt ovat yksilön nähtävissä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 

vastavuoroisuuden tunnetta eri tiedonsiirtomenetelmissä, eli että yksilö näkee, että kun oppeja 

jaetaan aktiivisesti, hyöty siitä itselle ja kollegoille on myös suurempi. Tiedon jakamisen 

hyötyjä on myös tuotava esiin tiedottamalla siitä, kuinka jaettuja oppeja hyödynnetään 

keräämisen jälkeen. Vastavuoroisuutta lisäävät esimerkiksi yhteistoimintapalaverin kaltaiset 

menetelmät, mikäli ne ovat vakituinen toimintamalli.  

 

6.2.4 Opitun tiedon säännöllinen kerääminen 

 

Jotta opitun tiedon keräämisestä saadaan säännöllistä ja opit ovat vielä keräämishetkellä 

tuoreina mielessä, opittu tieto on kerättävä riittävän usein. Kerääminen tulisi jaksottaa projektin 

vaiheiden mukaan ja toimintaohjeen tulisi löytyä johtamisjärjestelmästä ja se tulisi sitoa 

projektin porttimalliin. Seuraavassa on esitetty haastatteluissa kerättyjen tietojen pohjalta 

ehdotus pisteistä, joiden kohdalla oppeja kerätään. Ehdotus on yleisluontoinen ja oppien 

keräämisen pisteet voivat vaihdella hankemuodon mukaan.  

 

Rakentamista edeltävä vaihe 

• Kun tarjous on jätetty (kilpailuhankkeet) 

• Kun toteutussuunnittelu alkaa (omaperusteiset hankkeet) 

• Kun rakennuslupa on saatu 

Rakentamisvaihe 

• Kun rakennuksen runko on valmis 

• Kun sisävalmistusvaihe on lähes valmis 

• Projektin päättyessä 

Rakentamisen jälkeinen vaihe 

• 2-vuotistakuutarkastuksen jälkeen 

• Palvelujakson aikana noin 2 vuotta kohteen valmistumisesta (elinkaarihankkeet) 
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6.2.5 Toimintatapojen käyttöönoton varmistaminen 

 

Kun organisaation tavoitteena on hyödyntää projekteista opittua tietoa uudelleen seuraavissa 

projekteissa, tämän tulisi näkyä myös projektin tavoitteissa, jotta aiheen tärkeys muodostuu 

osaksi projektien toimintakulttuuria. Opitun tiedon siirtäminen tulisi siis sisällyttää 

johtamisjärjestelmään ja toimintamalliin, jonka noudattamista projekteilta vaaditaan tai 

korostaa aiheen tärkeyttä esimerkiksi asettamalla opitun tiedon siirtäminen osaksi 

tulospalkkiojärjestelmää. Käyttöönottovaiheessa aihe tulee tuoda selkeästi näkyviin ja prosessia 

johtaa aktiivisesti. Merkityksellisyyttä korostetaan organisaation toimesta asetettujen 

tavoitteiden kautta, mutta myös uusilla toimintatavoilla saavutettavien hyötyjen tiedostaminen 

on tärkeä osa merkityksellisyyden tunteen luomisessa tiedonsiirtämisen prosessia kohtaan. 

Toimintatapojen noudattamista ja haluttujen tuotosten laatua tulee seurata, jotta voidaan 

varmistua menetelmien toimivuudesta ja tarvittaessa muokata niitä.  

 

Tiedonsiirron prosessin vastuut on määritettävä selkeästi ja keskitetysti. Päävastuu sen 

varmistamisesta, että opittu tieto siirtyy seuraavien projektien käytettäväksi ja osaksi yrityksen 

toimintaa tulisi olla Toimitilarakentamisen divisioonassa yksiköiden johtajilla. Operatiivinen 

vastuu prosessin seurannasta, menetelmien suunnittelusta ja kehittämisestä tulisi olla 

kehityspäälliköllä tai erikseen määritetyllä prosessinomistajalla, kuten laatupäälliköllä. 

Yksittäisessä projektissa vastuu tiedonsiirtämisen prosessin noudattamisesta ja tuotosten 

laadusta tulisi olla projektin työpäälliköllä ja/tai projektipäälliköllä. 

 

6.2.6 Keskeiset opitun tiedon keräämisen, siirtämisen ja hyödyntämisen menetelmät  

 

Tiedonsiirtoa tukevat menetelmät 

Yksilöiden välisen tiedonsiirron tehostamiseksi yksilöiden verkostojen on oltava nykyistä 

laajempia. Verkostoa voidaan oleellisesti laajentaa esimerkiksi tarjoamalla järjestelmä tai 

tietokanta, jonka kautta päästään etsimään rakennus- tai hanketyypin perusteella ne henkilöt, 

jotka ovat olleet kyseisissä projekteissa mukana ja pystyvät näin ollen mahdollisesti tarjoamaan 

halutun tiedon. Laajemman verkoston ansiosta on mahdollista lyhentää selvitykseen 

käytettävää aikaa ja madaltaa yleisesti kynnystä lähteä etsimään vastausta organisaation sisältä. 
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Projektien pilvityötilat 

Projektien pilvityötiloihin tallennetaan projektin aikana paljon tietoa, jota on mahdollista 

hyödyntää myös seuraavissa projekteissa. Tällä hetkellä projektityötiloihin on kuitenkin 

pääsyoikeudet pääasiassa vain projektiin osallistuneilla henkilöillä, joten tulisi harkita 

mahdollisuutta laajentaa katseluoikeuksien antamista laajemmalle joukolle. Tämän lisäksi 

tiedon hakemista projektityötiloista voidaan helpottaa paremmilla hakuominaisuuksilla, joiden 

kautta pystytään löytämään projektien ominaisuuksien perusteella ne, joista haettu tieto voi 

potentiaalisemmin löytyä. 

 

Yhteistoimintapalaverit 

Yhteistoimintapalaverit tulisi vakinaistaa ja niitä tulisi järjestää 2-3 kertaa projektin aikana 

rakentamista edeltävällä jaksolla. Perusperiaatteena on samantyyppisiä projekteja 

toteuttaneiden henkilöiden kokemusten hyödyntäminen, joka säännöllisenä käytäntönä luo 

vastavuoroisuuden tunnetta ja motivoi tiedon jakamiseen myös jatkossa. Ensimmäisten 

palaverien teemat projektien alussa voivat liittyä vastaavan tyyppisistä projekteista 

aikaisemmin opitun tiedon hyödyntämiseen hankkeen valmistelussa ja ennen rakentamista 

teemassa korostuu työmaatoteutuksen parhaiden käytäntöjen välittäminen ja samojen virheiden 

välttäminen. Yhteistoimintapalaverissa muodostetut kontaktit luovat myös tukiverkoston, jota 

voidaan hyödyntää projektin aikana. 

 

Toimihenkilöpalaverit 

Toimihenkilöpalaverit koettiin tehokkaaksi tavaksi siirtää opittua tietoa. 

Toimihenkilöpalavereissa siirretään sekä hiljaista tietoa spontaanisti vapaamuotoisin 

menetelmin henkilöiden välillä että eksplisiittistä tietoa työpajaluonteisesti. Ne laajentavat 

työntekijöiden organisaation sisäistä verkostoa sekä luovat yhteenkuuluvuuden ja 

vastavuoroisuuden tunnetta. Toimihenkilöpalavereiden onnistumisen edellytyksiä ovat 

fasilitointi, osallistaminen, oppien kodifiointi ja tiedottaminen kerättyjen oppien 

jatkotyöstämisestä. Toimihenkilöpalaverit ovat tiiviitä tilaisuuksia, joita järjestetään harvoin. 

Havaittujen hyötyjen perusteella niiden vuosittaisen lukumäärän nostamista tulisi harkita. Tämä 

mahdollistaisi myös niiden yhteydessä järjestettävien työmaakäyntien järjestämistä YIT:n 

muiden toimialojen työmailla, jonka kautta oppeja pystytään jakamaan yli yksikkörajojen. 
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Sidosryhmien palautekeskustelut 

Tällä hetkellä sidosryhmien palautekeskustelujen järjestäminen on epäsäännöllistä ja oppeja ei 

usein tallenneta. Erityisesti tärkeimmille aliurakoitsijoille ja suunnittelijoille tulisi järjestää 

projektin jälkeiset palautekeskustelut ja tallentaa näistä poimitut opit. Kerätyt opit tulee viedä 

hallitusti hyödynnettävässä muodossa yhteiseen tietokantaan, josta ne on helppo löytää. 

 

Oppien säännöllisen keräämisen menetelmä projektissa 

Oppien keräämisen projektin aikana tulisi tapahtua fasilitoidusti, jotta voidaan varmistua siitä, 

että kerätyt opit ovat sellaisessa muodossa, että niitä pystytään hyödyntämään myös jatkossa. 

Fasilitaattori myös ohjaa, sparraa ja auttaa oppien tunnistamisessa projektin ulkopuolisen 

asiantuntijan näkökulmasta. Tilaisuuden teemat tulee suunnitella etukäteen ja tiedottaa siitä 

osallistujille, jonka lisäksi osallistujien valmistautumista tilaisuutta varten on edellytettävä.  

Tilaisuudessa on kuitenkin jäätävä tilaa myös spontaanille keskustelulle ja ideoille. Jotta 

tilaisuudesta saadaan mahdollisimman paljon hyötyä, on tärkeää, että paikalla ovat oikeat 

henkilöt, joilla on relevantein tieto käsiteltävältä projektin jaksolta. Päällekkäisyyksien 

välttämiseksi oppien kerääminen tulisi irrottaa projektin aikaisista seurantakatkoista sekä 

projektin jälkeisestä loppukeskustelusta, joissa oppien kerääminen osana muuta agendaa ei ole 

tehokasta. 

 

Tietokanta opitulle tiedolle 

Opitulle tiedolle tulisi luoda keskitetty tallennuspaikka, josta tietoa pystytään hakemaan. 

Tietokantaan tallennetaan eri menetelmien, kuten projektin aikaisten tiedonkeräyspisteiden tai 

sidosryhmien palautekeskustelujen kautta kodifioituun muotoon kerätyt opit. Opit on 

tallennettava sellaiseen muotoon, jotta ne ovat seuraavien projektien hyödynnettävissä ja tieto 

on kategorisoitava niin, että se on helppo löytää. Tämän vuoksi on syytä harkita sitä, että tiedon 

tallentaa yhteiseen tietokantaan henkilö, jonka erityisvastuulla tämä tehtävä on. 
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Kuva 8. Tehokkaamman tiedonsiirron lähtökohdat sijoitettuna organisaatioympäristöön. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

7.1 Tutkimuksen tavoite, reliaabelius ja validius 

 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään kolmen apututkimuskysymyksen ja 

päätutkimuskysymyksen avulla edellytykset sille, kuinka projekteista opittu tieto pystytään 

hyödyntämään tehokkaammin ja saattamaan se osaksi yrityksen toimintaa tapausyritys YIT 

Suomi Oy:n Toimitilarakentamisen divisioonassa. Tutkimuskysymykset olivat seuraavat. 

 

1. Miten projekteista opittua tietoa kerätään, tallennetaan, siirretään ja hyödynnetään 

rakennusalan yrityksissä toimitilarakentamisessa? 

 

2. Mitä esteitä ja ongelmia tiedon keräämisessä, siirtämisessä ja hyödyntämisessä 

rakennusalan yrityksissä toimitilarakentamisessa voidaan tunnistaa? 

 

3. Miten projekteista opittua tietoa voidaan tehokkaammin kerätä, siirtää ja hyödyntää 

rakennusalan yrityksissä toimitilarakentamisessa? 

 

4. Miten luodaan edellytykset tehokkaalle projekteista opitun tiedon siirtämiselle 

projekteissa ja niiden välillä rakennusalan yrityksissä toimitilarakentamisessa? 

 

Kaikkiin tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset. Teorian ja haastattelujen pohjalta 

muodostetun analyysin perusteella laadittiin tutkimuksen lopputuloksena edellytykset ja 

toimenpide-ehdotukset tapausorganisaation tiedonsiirron tehostamiseksi. Tutkimusta voidaan 

pitää reliaabelina ja validina. Hirsjärven et al. (2008) mukaan reliaabelius tarkoittaa 

mittaustulosten toistettavuutta ja se voidaan todeta esimerkiksi sen perusteella, jos kaksi 

arvioijaa päätyvät samaan tulokseen. Validius tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata 

juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Tutkimus ei ole validi, jos esimerkiksi 

kyselylomakkeiden kysymykset käsitetään toisin kuin tutkija on ajatellut ja tuloksia käsitellään 

edelleen alkuperäisen ajattelumallin mukaisesti. Tätä tutkimusta voidaan pitää reliaabelina, sillä 

haastattelujen kautta tehdyt havainnot ja päätelmät yhdistettynä teoriaan olivat samansuuntaisia 

useiden aiheesta aikaisemmin suoritettujen tutkimusten kanssa. Tutkimus voidaan katsoa myös 
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validiksi, sillä haastatteluissa saatiin vastaukset siihen, mitä kysyttiin. Tutkimustulosten 

voidaan katsoa olevan sovellettavissa myös muihin suuriin rakennusyrityksiin. 

 

7.2 Tutkimuksen tulokset 

 

Haastattelujen ja havainnoinnin pohjalta merkittävimmiksi esteiksi ja edellytyksiksi tehokkaan 

tiedonsiirron aikaansaamiseksi YIT Suomi Oy:ssä nousivat tekijät, jotka liittyivät prosessiin, 

tiedon tallennukseen, hakemiseen ja saatavuuteen, tiedon jakamisen kulttuuriin ja 

motivaatioon, tiedon säännölliseen keräämiseen, toimintatapojen käyttöönoton varmistamiseen 

sekä tehokkaisiin tiedonsiirtomenetelmiin. Nykytilanteesta havaittiin seuraavia esteitä tiedon 

siirtymiselle; tiedonsiirron prosessin puute, tieto on tallennettu sellaiseen muotoon, että se ei 

ole hyödynnettävissä, tieto on vaikeasti löydettävissä tai kerättyä tietoa ei tallenneta lainkaan 

kodifioituun muotoon. Lisäksi havaittiin, että tietoa ei tallenneta riittävän usein, jonka vuoksi 

tiedon laatu voi kärsiä tai opittu tieto unohdetaan. Edellytyksenä tiedonsiirron tehostamiselle 

pääteltiin olemassa oleviin esteisiin reagoimisen lisäksi olevan toimintatapojen käyttöönoton 

varmistaminen sekä nykyisten ja uusien tehokkaiden tiedonsiirtomenetelmien kehittäminen. 

 

Nykytilan esteiden ja edellytysten analysoinnin pohjalta tiedonsiirron tehostamiseksi 

muodostettiin toimenpide-ehdotukset YIT Suomi Oy:n Toimitilarakentamisen divisioonalle. 

YIT Suomi Oy:n Toimitilarakentamisen divisioonalle on luotava projekteista opitun tiedon 

keräämisen, siirtämisen ja hyödyntämisen prosessi osaksi johtamisjärjestelmää, jotta tiedon 

siirtämisestä saadaan järjestelmällistä ja tehokkaampaa, nykyisiä ja uusia toimintamenetelmiä 

pystytään hyödyntämään tehokkaammin sekä tieto saadaan pysymään organisaation hallussa. 

Tehokkaaseen tiedonsiirtoon YIT Suomi Oy:n kaltaisessa maantieteellisesti hajaantuneessa 

suuressa organisaatiossa tarvitaan kirjalliseen muotoon tallentamiseen kodifiointimenetelmiä, 

joilla pystytään siirtämään suuria määriä eksplisiittistä tietoa ja saadaan tieto yrityksen haltuun, 

sekä yksilöiden tai pienten ryhmien välisiä vuorovaikutuksellisia menetelmiä, joilla siirretään 

hiljaista tietoa ja saadaan vuorovaikutuksen kautta muokattavuutta ratkaisuihin. Prosessissa 

tulee huomioida se, että opitun tiedon siirtämisen koko sykli toteutuu.  

 

Opitun tiedon hakeminen yksilötasolla perustuu tapausorganisaatiossa tällä hetkellä kollegoilta 

kysymiseen. Verkostoa on laajennettava, jotta pystytään tehostamaan ja nopeuttamaan 
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yksilöiden tiedonsaantia. Verkoston laajentamiseksi yksilöiden on päästävä helposti käsiksi 

siihen tietoon, mitä projekteja YIT Suomi Oy on suorittanut, minkä tyyppisiä ne ovat ja ketkä 

ovat projektin yhteyshenkilöt. Tärkeä rooli yksilön verkoston laajentamisessa on myös 

toimihenkilöpalavereilla sekä muilla organisaation kokoontumisilla, jonka vuoksi suositeltiin 

toimihenkilöpalavereiden lukumäärän nostamista. Sosiaalisten tiedonsiirtomenetelmien 

rinnalle tarvitaan myös kirjallisia, kodifiointimenetelmiä. Kodifioidun tiedon tallentamisen 

alustan on mahdollistettava tiedon helppo hakeminen. Kerätyt opit tulee tallentaa sellaiseen 

muotoon, että ne ovat hyödynnettävissä myös jatkossa. Tieto on kategorisoitava ja yksittäiset 

projektisidonnaiset opit on jalostettava niin, että niitä pystytään hyödyntämään seuraavissa 

projekteissa. 

 

Projektin ja emoyhtiön välistä luottamusta ja kommunikaatiota parantamalla on mahdollista 

luoda organisaatioon tiedon jakamiselle otollisempaa kulttuuria. Luottamusta voidaan parantaa 

tuomalla selkeästi esille tiedonsiirtämisen tarkoitus, tavoitteet ja hyödyt. Kommunikaatiota on 

mahdollista parantaa esimerkiksi järjestämällä nykyistä tiheämmin pääkonttorilla sekä eri 

projekteilla työskentelevien henkilöiden yhteisiä virallisia tai vapaamuotoisempia tapaamisia, 

kuten yhteistoimintapalavereita tai toimihenkilöpalavereita. Tiedon jakamisen motivaation 

vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi on varmistettava, että kun tiedon jakamista vaaditaan, niin 

myös sen syyt ja hyödyt ovat yksilön nähtävissä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 

vastavuoroisuuden tunteen luomista ja tiedottamista oppien hyödyntämisestä. 

Vastavuoroisuutta lisäävät esimerkiksi yhteistoimintapalaverin kaltaiset menetelmät 

vakituisena toimintamallina. 

 

Jotta opitun tiedon keräämisestä saadaan säännöllistä ja opit ovat vielä keräämishetkellä 

tuoreina mielessä, ne on kerättävä riittävän usein. Kerääminen tulisi jaksottaa projektin 

vaiheiden mukaan ja toimintaohjeen tulisi löytyä johtamisjärjestelmästä ja se tulisi sitoa 

projektin porttimalliin. Ratkaisuna ehdotettiin pisteitä, joiden kohdalla oppeja kerätään 

projektissa. 
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Tiedonsiirtämisen uuden prosessin käyttöönoton varmistamiselle tunnistettiin edellytyksenä 

seuraavia tekijöitä: 

 

• Tiedonsiirron tärkeys näkyy myös projektin tavoitteissa, jotta se muodostuu osaksi 

projektien toimintakulttuuria 

• Opitun tiedon siirtäminen sisällytetään johtamisjärjestelmään ja sen noudattamista 

vaaditaan projekteilta 

• Tiedonsiirron tärkeyttä voidaan korostaa myös tulospalkkiojärjestelmän kautta 

• Käyttöönottovaiheessa aihe tuodaan selkeästi näkyviin ja prosessia johdetaan 

aktiivisesti 

• Toimintatapojen noudattamista ja haluttujen tuotosten laatua seurataan, jotta voidaan 

varmistua menetelmien toimivuudesta ja tarvittaessa muokata niitä 

• Tiedonsiirron prosessin vastuut määritetään selkeästi ja keskitetysti 

 

Päävastuu sen varmistamisesta, että opittu tieto siirtyy seuraavien projektien käytettäväksi ja 

osaksi yrityksen toimintaa tulisi olla Toimitilarakentamisen divisioonassa yksiköiden johtajilla. 

Operatiivinen vastuu prosessin seurannasta, menetelmien suunnittelusta ja kehittämisestä tulisi 

olla kehityspäälliköllä tai erikseen määritetyllä prosessinomistajalla, kuten laatupäälliköllä. 

Yksittäisessä projektissa vastuu tiedonsiirtämisen prosessin noudattamisesta ja tuotosten 

laadusta tulisi olla projektin työpäälliköllä ja/tai projektipäälliköllä. 

 

Keskeisinä opitun tiedon siirtämisen ratkaisuina esitettiin tiedonsiirtoa tukevia menetelmiä, 

olemassa olevien, hyväksi havaittujen tiedonsiirtomenetelmien tehostamiskeinoja sekä uusia 

menetelmiä. Tiedonsiirron tukemiseksi esitettiin verkoston laajentamista projektitietojen ja -

henkilöiden hakujärjestelmällä. Olemassa olevien menetelmien osalta ehdotettiin 

pilvityötilojen hakuominaisuuksien parantamista ja käyttöoikeuksien laajentamista, 

yhteistoimintapalavereiden virallistamista säännölliseksi toimintamalliksi, 

toimihenkilöpalavereiden hyötyjen tehostamista ja lukumäärän kasvattamista sekä 

sidosryhmien palautekeskustelujen virallistamista, muodollistamista ja tehokkaampaa 

hyödyntämistä. Uusina menetelminä ehdotettiin oppien säännöllistä keräämistä projektin 

aikana tietyissä pisteissä sekä yhteistä tietokantaa, josta tieto on helposti saatavilla 

hyödynnettävässä muodossa. 
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Yleisesti voidaan todeta, että rakennusalan ja tapausorganisaation tiedonsiirron tehokkuudessa 

korostuu erityisesti tiedonsiirrolle otollisen kulttuurin aikaansaaminen ja alalle tyypillisen 

projektien maantieteellisen hajaantuneisuuden vaikutusten huomioon ottaminen. 

Toimitilarakentamiselle on lisäksi tyypillistä projektien keskinäinen eroavaisuus, joka aiheuttaa 

haasteen monenlaisen erityisosaamisen tarpeen muodossa. Tämän haasteen huomioimiseksi on 

kiinnitettävä huomiota tiedonlähteiden saatavuuteen sekä tiedon saatavuuteen, löydettävyyteen 

ja hyödynnettävään muotoon, jotta erityisosaamista vaativien tehtävien ratkaisuja ei jouduta 

kehittämään uudelleen. 

 

7.3 Seuraavat toimenpiteet ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Seuraavaksi toimenpide-ehdotukset esitellään tapausorganisaatiossa laajemmin ja päätetään, 

mitä tutkimuksessa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia lähdetään suunnittelemaan ja viemään 

käytäntöön osaksi tiedonsiirron prosessia. Tämän jälkeen uusi prosessi jalkautetaan, sen 

implementointia seurataan ja tehdään tarvittavia muutoksia. Jatkotutkimuksena suositellaan 

tiedonsiirtämisen tutkimista, vertailua ja parhaiden tiedonsiirtokäytäntöjen synkronointia YIT:n 

kaikkien toimialojen osalta, jotta tiedonsiirrolle otollinen kulttuuri saadaan osaksi koko 

yrityksen toimintaa. Lisäksi suositellaan data-ajattelun laajemman hyödyntämisen selvittämistä 

oppimisessa, sillä dataa saadaan jatkuvasti yrityksen toiminnasta ja sen 

hyödyntämismahdollisuudet paranevat, kun teknologia edelleen kehittyy. 
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8 YHTEENVETO 

 

Projektiorganisaatioissa yrityksen tieto, kyvyt ja resurssit rakentuvat projektien toteuttamisen 

kautta ja projektit ovat niissä usein päätapa toiminnan suorittamiselle. Tavanomaisesti 

projektissa ongelmanratkaisun kautta muodostunut tieto on projektitiimin jäsenten hallussa ja 

he voivat hyödyntää tätä tietoa tulevissa projekteissa. Tehokkaan tietojohtamisen luominen 

yritykseen tulisikin olla prioriteettina, jotta tieto pystytään keräämään, jakamaan ja sitä 

pystytään käyttämään myös projektitiimin hajoamisen jälkeen. Tämän tutkimuksen tavoitteena 

oli selvittää edellytykset sille, kuinka projekteista opittu tieto pystytään hyödyntämään 

tehokkaammin ja saattamaan se osaksi yrityksen toimintaa tapausyritys YIT Suomi Oy:n 

Toimitilarakentamisen divisioonassa. Tutkimuksen tavoitteeseen pyrittiin kolmen 

apututkimuskysymyksen ja päätutkimuskysymyksen avulla, joilla selvitettiin sitä, miten 

projekteista opittua tietoa kerätään, tallennetaan, siirretään ja hyödynnetään rakennusalan 

yrityksissä toimitilarakentamisessa, mitä ongelmia tässä voidaan tunnistaa, miten tämä 

voitaisiin suorittaa tehokkaammin ja kuinka siihen luodaan edellytykset. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytetiin tapaustutkimusta, sillä sen kohteena oli yksittäinen 

tapausorganisaation osa, sen keskiössä oli prosessi ja tapausta verrattiin koko alaan ja 

organisaatiotyyppiin. Tutkimus toteutettiin keräämällä tutkimustietoa tietojohtamisesta sekä 

projektiorganisaatioiden ja rakennusalan projektiorganisaatioiden tiedonsiirrosta, 

havainnoimalla kohdeyritystä, haastatteluin sekä tapausyrityksen dokumentteja tutkimalla. 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna, jossa kysymykset olivat valmiiksi mietittyjä ja 

kaikille haastateltaville samoja, mutta valmiita vastausvaihtoehtoja ei ollut. Tutkimusta varten 

haasteltiin kahdeksaa eri tehtävissä työskentelevää toimihenkilöä YIT Suomi Oy:n 

Toimitilarakentamisen divisioonasta. Haastateltavat valittiin eri tehtävistä ja eri asemista, jotta 

saataisiin aiheeseen useita eri näkökulmia. Haastattelu jaettiin kahteen teemaan, joilla haluttiin 

selvittää projekteista opitun tiedon keräämisen, siirtämisen ja hyödyntämisen nykytilaa sekä 

kehityssuuntia. Haastatteluvastaukset purettiin taulukkomuotoon ja analysoitiin. 

 

Teorian ja haastatteluiden pohjalta analysoitiin tapausorganisaation nykytilaa ja 

kehitysmahdollisuuksia suhteessa aiheesta suoritettuun aikaisempaan tutkimukseen. Analyysin 

pohjalta muodostettiin perusedellytykset ja toimenpide-ehdotukset, joiden avulla on 
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mahdollista tehostaa opitun tiedon keräämistä, siirtämistä ja hyödyntämistä 

tapausorganisaatiossa. Merkittävimmiksi esteiksi ja edellytyksiksi tehokkaan tiedonsiirron 

aikaansaamiseksi nousivat tekijät, jotka liittyivät prosessiin, tiedon tallennukseen, hakemiseen 

ja saatavuuteen, tiedon jakamisen kulttuuriin ja motivaatioon, tiedon säännölliseen 

keräämiseen, toimintatapojen käyttöönoton varmistamiseen sekä tehokkaisiin 

tiedonsiirtomenetelmiin. Tiedonsiirron tehostamiseksi ja edellytysten luomiseksi muodostettiin 

toimenpide-ehdotukset YIT Suomi Oy:n Toimitilarakentamisen divisioonalle. 

 

Tehokkaan tiedonsiirron aikaansaamiseksi YIT Suomi Oy:n Toimitilarakentamisen 

divisioonalle on luotava projekteista opitun tiedon keräämisen, siirtämisen ja hyödyntämisen 

prosessi. Yksilöiden verkostoa on laajennettava, jotta pystytään tehostamaan ja nopeuttamaan 

yksilöiden tiedonsaantia. Projektin ja emoyhtiön välistä luottamusta ja kommunikaatiota 

parantamalla on mahdollista luoda organisaatioon tiedon jakamiselle otollisempaa kulttuuria. 

Luottamusta ja motivaatiota voidaan parantaa tuomalla selkeästi esille tiedonsiirtämisen 

tarkoitus, tavoitteet ja hyödyt ja kommunikaatiota esimerkiksi järjestämällä nykyistä tiheämmin 

pääkonttorilla sekä eri projekteilla työskentelevien henkilöiden yhteisiä virallisia tai 

vapaamuotoisempia tapaamisia. Opitun tiedon kerääminen tulisi jaksottaa projektin vaiheiden 

mukaan ja toimintaohjeen tulisi löytyä johtamisjärjestelmästä, jonka lisäksi se tulisi sitoa 

projektin porttimalliin. Kerätyt opit tulee tallentaa sellaiseen muotoon, että ne ovat 

löydettävissä ja hyödynnettävissä myös jatkossa. Tiedonsiirtämisen uuden prosessin 

käyttöönoton varmistamiseksi tiedonsiirtämisen tärkeyden tulisi näkyä projektin tavoitteissa, 

käyttöönottovaiheessa aihetta tulee pitää pinnalla ja prosessia johtaa aktiivisesti. 

Toimintatapojen noudattamista ja haluttujen tuotosten laatua tulee seurata ja tiedonsiirron 

prosessin vastuut on määritettävä selkeästi ja keskitetysti. Keskeisinä opitun tiedon siirtämisen 

ratkaisuina esitettiin tiedonsiirtoa tukevia menetelmiä, olemassa olevien, hyväksi havaittujen 

tiedonsiirtomenetelmien tehostamiskeinoja sekä uusia menetelmiä. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tehokkaan tiedonsiirron aikaansaamiseksi rakennusalan 

projektiorganisaatiossa on otettava huomioon organisaatioympäristöön, prosessiin, kulttuuriin, 

motivaatioon, tiedon keräämisen ja tallentamisen tapoihin sekä ihmisiin ja osaamiseen liittyviä 

tekijöitä. Tekijöiden muodostamien tiedonsiirron esteiden ja edellytysten ilmeneminen eri 

organisaatioissa voi vaihdella hanketyypin sekä organisaation koon ja maantieteellisen 
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hajaantuneisuuden mukaan. Tiedonsiirron esteet ja edellytykset tiedostamalla niihin voidaan 

vaikuttaa poistamalla tai huomioimalla esteet ja varmistamalla edellytysten olemassaolo.  
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Liite 1. Haastattelukysymykset 

   

 

HAASTATTELU DIPLOMITYÖTÄ VARTEN 
 
Projekteista opittu tieto Aktiviteetti tai tapahtuma, josta voidaan kerätä uudelleen 

hyödynnettävää tietoa. Hyödynnettävää tietoa voidaan kerätä 

esimerkiksi ongelmista ja niiden ratkaisuista, innovaatioista tai 

projektin toiminnasta.  

Kerääminen Projekteista opitun tiedon keräämistä tiedonlähteeltä joko suullisesti 

tai kirjallisesti. 

Siirtäminen Projekteista opitun tiedon jakaminen ja siirtäminen tietoa 

tarvitsevan käytettäväksi ja osaksi yrityksen toimintaa. 

Hyödyntäminen Tiedon tulee olla saatavilla riittävän helposti ja ymmärrettävässä 

sekä kattavassa muodossa, jotta sitä pystytään käyttämään 

seuraavassa projektissa tai seuraavan ongelman kohdalla. Vaikka 

tiedon siirtämisen menetelmä olisi kuinka hyvin mietitty ja toimiva, 

se ei toimi, jos menetelmää ei ole noudatettu huolellisesti tai tietoa 

ei löydetä helposti.  

 

Projekteista opitun tiedon kerääminen, siirtäminen ja hyödyntäminen YIT:llä tällä 

hetkellä 

 

1. Mitä menetelmiä YIT:llä käytetään projekteista opitun tiedon keräämiseen ja 

siirtämiseen projektin aikana ja sen jälkeen? 

 

2. Miten projekteista opitun tiedon keräämiseen ja siirtämiseen käytettävistä 

menetelmistä on ohjeistettu? 

 

3. Onko projekteista opittu tieto helposti saatavilla ja riittävän kattavassa ja 

ymmärrettävässä muodossa, jotta sitä voidaan hyödyntää seuraavissa projekteissa? 

 

4. Mistä etsit tietoa, kun eteen tulee ongelma, joka on voitu ratkaista jo aikaisemmissa 

hankkeissa? 

 

5. Kenen vastuulla on opitun tiedon keräämisen ja siirtämisen prosessin noudattaminen 

projektin aikana? 

 

6. Kenen vastuulla on varmistaa, että opittu tieto siirtyy seuraavien projektien 

käytettäväksi ja osaksi yrityksen toimintaa jatkossa? 

 

7. Missä näet suurimmat esteet tai ongelmat tiedon siirtymisessä projektien välillä 

YIT:llä? 
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Projekteista opitun tiedon tehokkaampi hyödyntäminen 

 

8. Mitkä tiedonsiirtomenetelmät olet kokenut tehokkaiksi projektien välisen tiedon 

siirtämisessä? Miksi? 

 

9. Minkälaisen tiedon keräämisessä ja siirtämisessä toimii mielestäsi parhaiten tiedon 

 

a. tallentaminen kirjalliseen muotoon tietojärjestelmään 

b. sosiaaliset menetelmät 

 

10. Kuinka usein opittua tietoa tulisi kerätä projektin aikana? Mitkä olisivat nuo pisteet tai 

projektin vaiheet, jolloin opit kerätään? 

 

11. Mitä tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia YIT:n tulisi hyödyntää projekteista opitun 

tiedon jakamisessa? 

 

12. Mitkä ovat tärkeimmät YIT:n ulkopuoliset sidosryhmät rakennusprojektissa, joilta 

tulisi kerätä projektissa opittu tieto? Miten tieto tulisi kerätä? 

 

13. Tulisiko opitun tiedon keräämiseen ja siirtämiseen käytettävät menetelmät määritellä 

prosessissa  

 

a. tarkasti 

b. projektikohtaisesti 

c. käyttää sekä tarkasti määriteltyjä että projektikohtaisia menetelmiä?  

 

14. Millä tavoin voidaan varmistaa, että uusi opitun tiedon keräämisen ja siirtämisen 

prosessi otetaan aktiiviseen käyttöön? 

 

15. Kenellä tulisi olla vastuu opitun tiedon keräämisen ja siirtämisen prosessin 

noudattamisesta projektin aikana? 

 

 

16. Kenellä tulisi olla vastuu varmistaa, että opittu tieto siirtyy seuraavien projektien 

käytettäväksi ja osaksi yrityksen toimintaa? 

 


