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projekteina, jotka käyttävät samoja rajallisia resursseja. Näiden allokointi ja riittävyyden 

arviointi aiheuttavat haasteita projektien määrän kasvaessa ja samojen resurssien käytön 
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käydään läpi ajankohtaiset projekteihin liittyvät asiat.   
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Multiple contractors perform most of their daily business as projects which all use the same 

limited resources. Allocating and evaluating adequate resources is often an everyday 

challenge when resources are distributed between projects lead by multiple project 

managers. In literary review of this study, various research papers are presented to find out 

what kind of resources a mid-sized electrical contracting company has and how it should 

utilize those in a multi-project environment. As a part of this study review has been made 

about shift management optimization via software solutions available on the market. 

Target company present project management and resourcing are discussed using internal 

observation and interviews of project managers. Currently there is no compiled information 
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arranged. As a result of this study a three-phased resourcing system is presented. In this 

system information is gathered through the whole process, from bidding to construction. The 

focus is on improving internal co-operation; e.g. by regular coordinating meetings, where 

the present and upcoming project status are reviewed and documented together by project 

managers. 
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1 Johdanto 

Sähköasennuksien tekeminen on keskittynyt nykyisin urakointiyrityksiin, jotka tuottavat 

palveluita laitteistojen haltijoille. Kuten useissa muissakin yksityisissä yrityksissä Electric 

Power Finland Oy:n toiminta on kasvanut jatkuvasti ja vuosien varrella töitä ja tekijöitä on 

tullut enemmän. Tekemisorientoituneelle alalle ja matalalle organisaatiorakenteelle 

tyypillisesti asioita on käsitelty pitkälti kenttätason toiminnan kannalta. Kasvaessa on 

havaittu tarvetta lähteä myös kehittämään organisaation sisäisiä prosesseja. Tässä työssä 

aihetta lähestytään käytännönläheisesti pyrkien kehittämään yrityksen resursointia. 

Näkökulmaa haetaan urakoinnin prosessien koko laajuudesta tarjouslaskennasta 

toteutukseen. Työssä pyritään yhdistämään yleisen tason ilmiöitä ja käytäntöjä 

sähköurakoinnin toimialaan havainnollistavasti ja esimerkkien avulla. 

 

1.1 Työn tausta 

Diplomityö käsittelee kohdeyrityksen resursoinnin kehittämistä sekä niihin liittyviä ulkoisia 

ja sisäisiä haasteita.  Aihe on ollut ajankohtainen kohdeyritykselle jo pidemmän aikaa, miten 

saataisiin mahdollisimman tehokkaasti ylläpidettyä tietoa käytössä olevista resursseista 

näiden käytön optimoimiseksi ja kokonaistarpeen arvioimiseksi. Aihetta tarjottiin yrityksen 

puolesta ja yhteisymmärrys löydettiin hyvin nopeasti. Aihetta on käsitelty EPF:lla (Electric 

Power Finland Oy) aikaisemmin hyvin käytännönläheisesti eri tavoin eri liiketoiminta-

alueittain ja käytettävät tavat ovat pohjautuneet yksittäisten henkilöiden aikaisemmin 

hyväksi havaittuihin tapoihin. Yhtenäisen käytännön puuttuminen aiheuttaa turhaa 

ylimääräistä työtä resurssien käytettävyyden selvittämiseksi ja voi aiheuttaa turhia 

päällekkäisyyksiä varauksissa eri tehtävien kesken. Ilman selkeätä yhteistä ohjeistusta ja 

toimintamallia ollaan hyvin usein tilanteessa, jossa resurssien kuormitus on kaukana 

optimaalisesta. Tästä aiheutuva epätietoisuus ja katkonaisuus voivat pahimmillaan 

muodostaa rakenteellisen ongelman. Tässä tutkimuksessa pyritään ottamaan huomioon 

resurssien allokointia eri mittaisten projektien välillä huomioiden niihin liittyviä paikallisia 

ja ajallisia muutoksia. 
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1.2 Tavoitteet ja työn rakenne 

Tavoitteita tässä työssä on löytää keinoja sähköurakointiliikkeen resurssien tehokkaampaan 

käyttöön ja miten näitä saataisiin otettua käyttöön. Päätutkimuskysymykseksi muotoiltuna 

työssä pohditaan: 

Miten sähköurakointiyrityksen käytössä olevia resursseja tulisi ohjata ja seurata useiden eri 

projektien välisesti? 

Tätä tuetaan avustavilla tutkimuskysymyksillä 

Minkälaisia resursseja urakointiyrityksellä on käytössä ja mitä keinoja näiden hallintaan 

on? 

Minkälaisia sähköurakoinninprojektit ovat ja miten näiden hallinta näyttäytyy päivittäisessä 

toiminnassa? 

Kysymyksiin lähdetään vastaamaan ja niihin liittyviä kokonaisuuksia avaamaan 

tutkimuksen edetessä kuvan 1 mukaisesti. Tavoitteena on rakentaa kokonaisuutta 

palikkamaisesti apukysymykset yhdistäen kohti päätutkimuskysymystä ja ymmärtää aihetta 

paremmin sekä luoda edellytykset tapojen uudistukselle. 
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Kuva 1 Tutkimuksen rakenne 

Näiden tulosten perusteella voidaan laatia ehdotus kohdeyritykselle mahdollisesti 

käytettävistä keinoista ja miten nämä olisi mahdollista jalkauttaa osaksi käytännön 

toimintaa. Lähtökohtana kaikkiin käytettäviin menetelmiin ja työkaluihin pyritään pitämään 

yksinkertaisuutta ja helppokäyttöisyyttä. Kokemuksen kautta on opittu liiallisten 

ominaisuuksien ja ylimääräisen tiedon aiheuttavan turhaa vaivaa ja laskevan käyttämisen 

mielekkyyttä, jolloin työpanos siirtyy kauemmaksi tuottavasta työstä ja turha byrokratia 

työllistää itseään. Osatavoitteena on lisäksi tehdä selvitys työajanhallinnasta, siihen 

käytettävistä työkaluista ja mahdollisesta järjestelmähankinnasta.  

Pääpaino työssä on arvioida ja analysoida yrityksen toimintaa sisäisesti, jotta pystytään 

arvioimaan kriittisesti olemassa olevia resursseja ja kyvykkyyksiä sekä miten näitä on 
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hyödynnetty. Näkökulmaa koko toimintaan pyritään kasvattamaan jatkuvasti 

keskustelemalla ja kuuntelemalla useiden eri toimissa työskentelevien mielipiteitä, 

mahdollisimman realistisen ja käyttökelpoisen tuloksen tuottamiseksi. Laajuudeltaan ja 

aikataulultaan työn rajaamiseksi ja aihealueen hallussa pitämiseksi näkökulma pyritään 

pitämään organisaation omiin fyysisiin resursseihin keskittyneenä. 

 

1.3 Kohdeyritys 

Tässä luvussa esitellään lyhyesti kohdeyritys EPF. Kyseessä on sähköurakointiin keskittynyt 

vuonna 2007 perustettu suomalainen pk-yritys. Sen keskimääräinen liikevaihto viime 

vuosina on ollut 15 miljoonan euroa ja henkilöstöä on noin 70. EPF:n toiminta perustuu 

vaativien sähkötyökohteiden kokonaistoimituksiin ja sen asiakkaina ovat muun muassa 

voimalaitokset, energiayhtiöt, sairaalat, teollisuus, datacenterit ja rautatieinfra. Yrityksen 

ydinosaamisalueet ovat sähkönjakelu, ratatyöt, koestus- ja käyttöönottopalveluiden 

tarjoaminen asiakkaille. Yrityksellä on useita toimipisteitä ympäri Suomea, päätoimipaikka 

on Paimiossa, ja rautatieinfran toiminnot ovat keskittyneet Hämeenlinnan toimipisteeseen. 

 

1.4 Toimintaympäristö 

Työn taustaa ja tavoitteita arvioitaessa on tärkeää esitellä sähköurakointi 

toimintaympäristönä missä töitä tehdään sekä näihin liittyvät fyysiset ja toimialalliset 

erityispiirteet, jotka on huomioitava. Toimintaympäristön ymmärtäminen on välttämätöntä 

toiminnan kehittämiseksi ja olemassa olevien haasteiden synnyn hahmottamiseksi. EPF:n 

toimintaympäristö on maantieteellisesti ja toimialallisesti laaja-alaiset sähkötyöt, 

liiketoiminta-alue voidaan jakaa karkeasti kahteen eli rautatieinfra- ja 

muuntamotoimintoihin. 

Ratapuolta voi pitää lähes kokonaisuudessaan haastavana toimintaympäristönä, töitä 

tehdään pääosin ympäri Suomea olemassa ja käytössä olevan ratainfrastruktuurin äärellä. 

Ratatöiden suunnittelussa on huomioitava ratainfran nykyinen käyttö ja pyrkiä 

minimoimaan töiden vaikutus raideliikenteeseen. Muuntamopuolella resursoinnin kannalta 

haastavia kohteita ovat esimerkiksi käytössä olevien kohteiden huoltotyöt, laajennukset ja 
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saneeraukset. Asiakkaat toivovat, että työt aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä tai 

haittaa heidän toimintaansa. Töiden vaikutusten havainnollistamiseksi tehtävät huoltotyöt 

ovat esimerkiksi kiinteistön KJ (Keskijännite)- ja PJ (Pienjännite)-kojeistoihin kohdistuvia 

toimia, jolloin kohteeseen on otettava sähköverkon puolelta katko, jonka aikana kuormia 

ajetaan varasyötöillä esimerkiksi varavoimageneraattorilla. Tästä johtuen useita töitä on 

mahdollista tehdä ainoastaan öisin ja/tai viikonloppuisin, kun kohteessa muu toiminta on 

mahdollisimman vähäistä ja työ aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä. Usein onkin 

sanottu parhaan ajan käyttökeskeytysten tekemiseen olevan, kun suurin osa ihmisistä on 

vapaalla. Lisäksi Suomen ilmastolliset olosuhteet painottavat töitä kovimman 

lämmityskauden ulkopuolelle. 

Tyypillistä useille töille on että, osapuolien yhteinen aikataulu toimii määräävänä tekijänä ja 

tarkat aikataulut on lyötävä lukkoon ilman mahdollisuutta liukumiin. Tällöin omia töitä ei 

voida vapaasti järjestellä optimisti käytettävien resurssien mukaisesti vaan resursseja on 

määriteltävä töiden mukaisesti. Korostuneesti keskeisiä haasteita resurssienhallinnan 

kannalta ovat erityisesti nämä epäsäännölliseen työaikaan keskittyvät toiminnot. 

 

1.5 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusta tehdään etsien olemassa olevasta kirjallisuudesta soveltuvia pohjia 

kirjallisuuskatsausta varten ja rinnalla tehdään empiiristä tutkimusta kohdeyrityksen 

viitekehyksessä. Kirjallisuuskatsauksessa lähdetään taustoittamaan työtä taloustieteiden 

resurssiperusteisesta teoriasta ja esittelemällä olemassa olevaa kirjallisuutta, miten yrityksen 

koko suorituskyvyn voi nähdä perustuvan sen hyödyntämiin resursseihin. Tästä edetään 

näiden hyödyntämiseen käytännössä eri projekteissa ja esitellään kirjallisuudesta löydettyjä 

projektinhallinnan keinoja ja työkaluja. 

Tutkimusongelmaan sovelletaan konstruktiivista tutkimusotetta, joka on yksi 

tapaustutkimuksen alametodi. Tutkimustavan keskiössä on konstruktio eli abstrakti käsite, 

jolla on loputon määrä toteutumia. Esimerkkejä konstruktioista ovat ihmisen luomat mallit, 

diagrammit, suunnitelmat, organisaatiorakenteet ja tietojärjestelmämallit (Lukka, 2001). 

Tutkimustapa soveltuu hyvin reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseen, uuden konstruktion 

kehittämiseen. Konstruktiivinen tutkimus soveltuu Lukkan (2001) mukaan kohteisiin jossa: 
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• Keskitytään tosielämän ongelmiin, jotka koetaan käytännössä tarpeellisiksi ratkaista. 

• Tuottaa innovatiivisen konstruktion, joka on tarkoitettu ratkaisemaan alkuperäinen 

tosielämän ongelma, -sisältää kehitetyn konstruktion toteuttamisyrityksen, jolla 

testataan sen käytäntöön soveltuvuutta. 

• Merkitsee tutkijan ja käytännön edustajien hyvin läheistä tiimimäistä yhteistyötä, 

jossa odotetaan tapahtuvan kokemuksellista oppimista. 

• On huolellisesti kytketty olemassa olevaan teoreettiseen tietämykseen 

• Kiinnittää huomiota empiiristen löydösten reflektoimiseen takaisin teoriaan. 

Tehtävää tutkimusta verrattaessa näihin konstruktiivisen tutkimusotteen ydinpiirteisiin 

voidaan arvioida tutkimustavan sopivuutta. 

• Työn aihe ja työssä pohdittavat ongelmat ovat tulleet esille kohdeyrityksen 

toiminnassa ja näihin liittyvien käytäntöjen selvittäminen ja ratkaiseminen on 

huomattu tarpeelliseksi. Tutkija pystyy katsomaan asioita ulkopuolisesta 

näkökulmasta ja hakemaan ymmärrystä ongelmiin löytyvän teorian työkaluin. 

• Tavoitteena on tuottaa kohdeyritykselle uusi konstruktio eli ratkaisu olemassa 

olevaan ongelmaan. Tavoitteena on että, aikaisemman tiedon perusteella löydetään 

kohdeyritykselle uusia ratkaisuja, joiden toimintaa käytännössä voidaan testata ja 

mahdollisesti löytää tästä lisäetua liiketoimintaan. 

• Tutkimusta tehdään kohdeyrityksen edustajien kanssa läheisessä yhteistyössä, jossa 

havaintoja esitetään jatkuvasti ja pyritään jatkuvaan molemminpuoliseen 

oppimiseen. Molemminpuolisen edun saavuttamiseksi kohdeyritys tarjoaa riittävän 

laajat lähtötiedot ja työkalut mahdollisimman laadukkaan lopputuloksen 

saavuttamiseksi. 

• Teoreettisen tietämyksen kytkeytyminen pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin 

huomioon perehtymällä olemassa olevaan kirjallisuuteen ja hakemaan tätä kautta 

sopivia yhteyksiä teoriaan. 

• Ydinpiirteiden osalta heikoiten toteutuu löydösten reflektoiminen takaisin teoriaan. 

Tehtävän tutkimuksen laajuuden ja huomioiden kyseessä olevan opinnäytetyö 

voidaan pitää takaisinreflektointia vähintään rajoittuneena. 
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2 Resurssit 

Tässä luvussa käydään läpi mitä resurssit ovat, miten näitä voidaan luokitella sekä resurssien 

hallinta eli käytettävissä olevien resurssien oikea-aikaisen saavutettavuuden varmistaminen. 

Luvun tarkoituksena on luoda pohja ja esitellä ainekset seuraavan luvun projektien 

muodostamaa kokonaisuutta varten. Ensin on hyvä avata hieman mitä resursseilla yleisesti 

tarkoitetaan ja mikä näiden vaikutus on sähköasennuksia tuottavan yrityksen toimintaan. 

Luodaan siis vahva tausta ja ymmärrys aihepiiristä mitä lähteä yhdistämään käytännön 

tasolle. Tässä luvussa tehdään kirjallisuuskatsausta resursseihin ja resurssipohjaiseen 

teoriaan. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään historiaa, resurssien luokittelua ja yhdistetään 

tämän vaikutuksia kohdeyrityksen päivittäiseen toimintaan. Vaikka resurssien hallinnassa 

keskitytään eniten henkilöstöresurssien hallintaan, on kokonaiskuvan luomiseksi hyvä tuoda 

esille myös muut yrityksen käytössä olevat resurssit.  

Alaluvussa 2.1 käsitellään sisäisiä resursseja, miten resursseja pidetään yritystoiminnan 

rakennuspalikoina ja käsitellään resurssiperusteista teorian -tutkimussuuntaa kirjallisuuden 

pohjalta. Alaluvussa 2.2 esitellään sähköurakoinnissa käytettäviä ulkoisia resursseja 

ominaisuuksineen. Nämä summataan alalukuun 2.3 resurssien hallinnaksi, miten parhaatkin 

tekijät vaativat oikein kohdistamista ja toimivaa kokonaisuuden hallintaa. 

 

2.1 Resurssiperusteinen teoria 

Ensi alkuun on hyvä hetkeksi pysähtyä avaamaan mitä ovat resurssit, joiden käyttöä halutaan 

lähteä kehittämään. Resursseilla voidaan yleisesti tarkoittaa kaikkea mitä voidaan pitää 

yrityksen vahvuuksina tai heikkouksina (Wernerfelt, 1984). Resursseilla tässä työssä 

tarkoitetaan kohdeyrityksen toimintojen suorittamiseen käytössä olevia työnjohto- ja 

tuotantoresursseja kuten työntekijöitä, työkoneita, työkaluja ja aliurakoitsijoita. 

Yksinkertaistettuna tavoitteena resurssien hallinnalla on ohjata nämä rajalliset 

resurssivarannot eri projektien kesken mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. 

Määrän lisäksi on huomioitava käytettävien resurssien laatu eli yksittäisten resurssien tai 

ryhmän soveltuvuus kohteena olevaan projektiin. 



15 

 

Resurssiperusteisen teorian kehittyminen on lähtöisin Birger Wernerfeltin (1984) 

julkaisusta. Tämän teoksen ideaan voidaan kuitenkin hakea taustaa aikaisemmasta 

tutkimuksesta ja Edith Penrosen (1959) tutkimuksesta resurssien johtamisen vaikutuksesta 

liiketoimintaan. Resurssipohjaisen näkemyksen mukaisesti yrityksen kilpailukyvyn pohjana 

toimivat arvokkaat ja harvinaiset resurssit. Kilpailuetua yritys saa toteuttaessaan arvoa 

lisäävää strategiaa, jota kilpailijat eivät pysty helposti hyödyntämään. Tämän saavutetun 

kilpailuedun säilyttämiseksi resurssien hallitseminen vaatii yritykseltä kyvykkyyttä näiden 

optimaaliseen hyödyntämiseen. Barney tulkitsee yrityksen resurssien olevan luokiteltavissa 

kolmeen osa-alueeseen: fyysisiin resursseihin, inhimillisiin- ja organisaatiollisiin 

pääomaresursseihin. Kohdeyrityksen kohdalla fyysisiin resursseihin voidaan huomioida 

esimerkiksi käytössä olevat koneet, työkalut, teknologiat sekä maantieteellinen sijainti. 

Inhimillisiä pääomaresursseja ovat henkilöstön osaaminen, koulutus ja kokemus sekä näiden 

myötä karttuneet yksittäisen työntekijän näkemyksellisyys ja suhteet. Organisaationalliset 

pääomaresurssit taas koostuvat yrityksen sisäisistä toimintatavoista, ohjausmenetelmistä 

sekä sisäisistä- ja ulkoisista verkostoista (Barney, 1991, pp. 101- 103). 

Resurssipohjaista teoriaa soveltaen voidaan tämän työn aihe ja tarkoitus muotoilla 

seuraavasti: tarkoituksena on löytää sopivia toimintatapoja ja työkaluja fyysisien resurssien 

ohjaamiseen ja hallinnointiin. Optimaalisen toiminnan ja olemassa olevien resurssien 

suorituskyvyn potentiaalin hyödyntämiseksi on pystyttävä huomioimaan eri yksilöiden 

inhimilliset pääomaresurssit, joiden avulla yksilön tekemisellä pystytään luomaan lisäarvoa 

tämän tekemään toimintaan ja tämän kumuloituessa saadaan luotua lisäarvoa koko yrityksen 

liiketoimintaan. Tämän pohjalta pyritään kehittämään yrityksen käytäntöjä ja toimintatapoja 

eli luomaan organisaatiollisia pääomaresursseja. 

 

2.1.1 Fyysiset resurssit 

Fyysisille resursseille ominainen ominaisuus on niiden helppo mitattavauus. Yleisellä tasolla 

fyysisiin resursseihin lasketaan Barneyn (1991) jaon mukaisesti käytössä oleva fyysinen 

teknologia, toimitilat, laitteet ja materiaalit. Fyysisille resursseille on tyypillistä 

resurssirajoite eli mitä enempää kyseisen resurssin hetkellinen käyttö ei voi mennä.  
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Kohdeyrityksen kohdalla näihin voidaan laskea yrityksen käytössä oleva kalusto kuten 

ajoneuvot ja työkoneet esimerkiksi kaivinkone tai kurottaja. Näille tyypillisiä ominaisuuksia 

ovat suuri koko ja suuri hankintahinta. Ylimääräisen kaluston hankkiminen varastoon ei siis 

ole kannattavaa. Lisäksi kaluston liikuttaminen kohteesta toiseen on hidasta, vaatii 

suunnittelua ja sitoo muita resursseja käytännössä tuottamattomaan logistiikkaan. Fyysisiä 

resursseja ovat myös käytössä olevat työkalut kuten käsityökalut, sähkötyökalut ja erilaiset 

mittalaitteet. Näille tyypillisiä ominaisuuksia ovat yhden ihmisen kuljetettavissa oleva koko, 

vahvasti vaihteleva hintaluokka muutaman euron ruuvimeisselistä tuhansien eurojen 

mittalaitteisiin. Näitä on tuotteen hinnasta ja käyttötarpeesta riippuen hankittu 

henkilökohtaisiksi tai työryhmän käytössä oleviksi, näitä säilytetään keskitetysti ja siirretään 

tarpeen mukaisesti samanaikaisesti työtä tekevän henkilöstön mukana. Kalustosta ja 

työkaluista sekä niiden sijainnista on hyvä pitää kirjaa, jotta ne ovat tarvittaessa 

käytettävissä. Tähän toimiva ratkaisu on ohjelmapohjainen kalustonhallintajärjestelmä, 

jolloin tieto on helposti asianomaisten saatavilla. 

Myös yrityksen fyysinen sijainti lasketaan fyysiseksi resurssiksi. Kohdeyrityksen kaltaisessa 

liiketoiminnassa missä työtä tehdään paljon asiakkaiden kiinteistöissä ja ympäristöissä 

tämän merkitys voi hieman hämärtyä, mutta kilpailuetua voidaan tämänkin kautta saavuttaa. 

Etenkin vähäisen paikan päällä suoritettavan työmäärän kohteissa asiakas voi saada tästä 

etua vähäisempinä matkakuluina ja mahdollisuutena tukea paikallista yritystä. 

Usein kuitenkin toiminnan kannalta merkittävimmät henkilöstöresurssit voidaan nähdä 

myös fyysisenä resurssina mutta sen omaaman inhimillisen pääoman myötä henkilöstön 

massoittaminen resurssien käytön suunnittelussa ei ole yhtä yksinkertaista, kun muiden 

fyysisten resurssien. Mitattavuudeltaan yrityksen käytössä oleva henkilöstö on helppo 

ilmoittaa mutta erilaisten kyvykkyyksien vuoksi työtehtäville suunniteltuja 

henkilöstöresursseja ei voida täysin suoraan vaihtaa yksi yhteen. Työntekijöitä voidaan 

luokitella työtehtävien mukaan esimerkiksi työpäälliköiksi, työnjohtajiksi, asentajiksi ja 

koneenkuljettajiksi. Jokaisella näistä on erilaisia taitoja ja kyvykkyyksiä, jotka määrittelevät 

missä rooleissa heitä missäkin projektissa käytetään. Kyvykkäät henkilöstöresurssit toimivat 

luonteeltaan niukkoina käytännössä kaiken resurssien suunnittelun avaintekijänä.  
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2.1.2 Pääomaresurssit 

Pääomaresursseiksi tai aineettomiksi resursseiksi kutsutaan yrityksen käytössä olevaa 

vaikeasti mitattavaa pääomaa. Pääomaresurssit voidaan jakaa inhimilliseen ja 

organisaationalliseen pääomaan. Pääomaresursseiksi voidaan laskea yrityksen brändi, 

maine, olemassa olevat asiakasverkostot ja henkilöstön osaaminen. Vaikka usein sanotaan 

työntekijöiden osaamisen olevan täysin heidän omaansa eikä yritys voi tätä omistaa 

kuitenkin näiden muodostama kokonaisuus luo yrityskohtaista mielikuvaa osaavasta 

henkilöstöstä. Usein asiakkaan ostaessa palvelua tai toimituskokonaisuutta sopimukset 

tehdään yritysten välillä, mutta toimittajia arvioidessa yksilöiden osaamisen arvostus on 

usein merkittävää ja nämä näkyvät erilaisissa laatukriteereissä. Nykyisin asiakkaat voivat 

usein vaatia yrityskohtaisten referenssien lisäksi työhön kohdennettujen tekijöiden 

referenssejä. 

Vapaassa markkinataloudessa perinteisillä toimialoilla, jossa on riittävästi kilpailua kuten 

sähköurakointiyrityksen omaamat aineettomat resurssit tarjoavat mahdollisuuden 

kilpailuetuun. Yrityksen näkökulmasta on kannattavaa pyrkiä kehittämään 

organisaationallista pääomaa ja luoda viihtyisät olosuhteet inhimillisen pääoman 

sitouttamiseksi. Organisaatiollinen pääoma prosessit ja käytetyt toimintatavat ovat 

organisaation omistamaa ja nämä pysyvät henkilöstön vaihtuessa (Roos & Roos, 1997). 

Nykyisten asiakkaiden kokema arvo onnistuneista palvelu- ja toimituskokonaisuuksista 

toimii keskeisenä organisaatiopääomana, jonka avulla pystytään saamaan lisää töitä 

nykyisiltä asiakkailta. Käytännössä pysyvien asiakkuuksien tuomat hyödyt ilmenevät 

etenkin pienemmissä huolto- ja kunnossapitotöissä missä töitä tarjotaan ilman suurempia 

kilpailutuksia. 

Fyysisen ja aineettoman pääoman erottelu voi olla haastavaa. Hyvänä esimerkkinä tästä 

voidaan pitää yksittäisen työntekijän osaamista ja tämän omaamia pätevyyksiä yksilön 

toiminnan kautta tämän voimavarat voivat välittyä myös organisaation vahvuuksiksi (Kesti 

et al., 2009). Haasteina näihin nojautumisessa on, että nämä voivat hävitä nopeasti 

työntekijän poistuessa organisaatiosta. Nämä ovat kuitenkin tämän tutkimuksen kannalta 

mielenkiintoisimpia, koska henkilöstön kyvykkyyksien kautta voidaan yksilötasolta hakea 

kehitystä koko toimintaan. 
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2.2 Ulkoiset resurssit 

Ulkoisiksi resursseiksi kutsutaan yrityksen ulkopuolelta hankkimia toimintaa mahdollistavia 

tekijöitä kuten materiaaleja ja palveluita. Sisäisiin resursseihin verrattuna ulkoisten 

resurssien vahvuus on mahdollisuus hyödyntää aina tarpeen tullen mutta kääntöpuolena 

heikompi kontrolli näihin resursseihin. Monessa tapauksessa ulkoisia resursseja käsitellessä 

sekä materiaalit että palvelut voidaan rinnastaa toisiinsa ja näitä voidaan käsitellä 

materiaaleina käytetyissä tietojärjestelmissä. Materiaaleihin ei tyypillisesti kohdistu niin 

suuria rajoitteita ja niiden määrää on helpompi skaalata tarpeen mukaisesti.  

Usein materiaaleille merkittäviä ominaisuuksia ovat hinta ja saatavuus. Vuonna 2021 esillä 

ollut kansainvälinen talouskasvua rajoittava puolijohdekomponenttien saatavuusongelma 

heijastuu myös suomalaisen sähköurakointiyrityksen toimintaan etenkin toimitusaikojen 

osalta. Komponenttipulassa on kyse globaalin pandemian aiheuttaman 

puolijohdekomponenttien tuotannon ja kysynnän kasvaneesta erosta (Grazia Attinasi et al., 

2021). Jos aikaisemmin käytettäviä komponentteja on ollut saatavilla kahden viikon 

toimitusajoilla niin tällä hetkellä toimitusajat ovat pahimmillaan neljän kuukauden luokkaa. 

Vastaavaa on havaittavissa myös raaka-ainemarkkinoissa ja esimerkiksi teräksen hinnan 

muutokset näkyvät nopeasti muuntajien hinnoissa. Projektien suunnittelussa ja 

aikataulutuksessa on tärkeää hoitaa käytettävien komponenttien tilaajalla hyväksyttäminen 

hyvissä ajoin, jotta tilaukset laitetoimittajille saadaan tehtyä. 

Materiaalien lisäksi toinen merkittävä sähköurakointiin vaikuttava ulkoinen resurssi on 

työvoima. Alalla käytetään ulkoisia työn- ja palveluntarjoajia eli aliurakoitsijoita tekemään 

työvaiheita, joita ei omin voimin kannata tai pystytä tekemään. Aliurakoitsijoiden runsas 

käyttäminen kaikenlaisessa rakennustoiminnassa on usein seurausta 

urakkakokonaisuuksista, joihin sisältyy oman ydinosaamisen ulkopuolisia 

osakokonaisuuksia. Aliurakoinnin myötä pystytään myös paremmin keskittymään omaan 

ydinosaamiseen. Palveluita ostettaessa voidaan olettaa niiden tapahtuvan sovitusti mutta 

käytännössä aliurakoitsijoiden oma aikataulunhallinta saattaa aiheuttaa viivästyksiä. Tästä 

syystä sopimuksissa on tärkeä määritellä sanktiot sovitusta poikkeamisesta. Yleisesti 

tunnettu tapa on, jos päivän työhön annetaan viikko aikaa suorittaa, toteutus tehdään lähes 

poikkeuksetta aikaisintaan viimeisenä mahdollisena päivänä. 
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Epävarmuus ja muuttuvat toimitusajat aiheuttavat haasteita projektien aikataulutuksen 

kanssa, toisistaan riippuvat työvaiheet kärsivät ulkopuolisen toimittajan aiheuttamista 

aloittamisen esteistä. Tämä toimii myös hyvänä esimerkkinä miksi teollisessa tuotannossa 

suosiota kerännyt Just-In-Time-tuotanto, missä materiaalien virrassa pyritään hukan 

minimoimiseen, ei ole toimivin ratkaisu toimialalla. Hukan lisääminen varastointiin ja 

logistiikkaan lisää vapautta muiden resurssien aikataulutukseen ja puskurin luominen 

materiaalivirrassa on kokonaisvaikutuksiltaan edullisempi, kuin materiaalivirran 

toimiminen työvaiheen aloittamisen esteenä. 

 

2.3 Resurssien hallinta 

Resursoinnissa tavoitteena on kohdentaa oikeaan paikkaan oikeaan aikaan oikeat osaajat. 

Sirmon et al. (2007) mukaan resurssien hallinta on vähintään yhtä tärkeää, kuin niiden 

omaaminen, koska samanlaisilla resursseilla voidaan päätyä erilaiseen lopputulokseen 

riippuen, miten hyvin niiden käyttämisessä onnistutaan. Tavoitteena resurssien hallinnassa 

on parantaa mahdollisuuksia menestyä omassa kilpailuympäristössä. Oikein kohdistetuilla 

resursseilla pyritään optimoimaan laatua, aikataulua ja kustannuksia (Xie et al., 2017). 

Resurssien hallinnassa keskitytään, miten käytettävissä olevia resursseja voidaan kohdistaa 

tarpeen mukaisesti. Resurssien hallinnan lähtökohtana on, että niitä on lähtökohtaisesti 

olemassa ja käytettävissä. Hallinnan osalta keskeisessä osassa on etenkin yrityksen omasta 

takaa löytyvät resurssit, koska näiden skaalaaminen nopeasti on hankalaa. Resurssien työhön 

kohdistaminen ja sovittaminen tehdään usein alussa karkealla tasolla, jossa päätetään työhön 

tarvittavat resurssit ja myöhemmässä vaiheessa tarkennetaan näiden resurssien kuormituksia 

(Artto et al., 2008). Huomioitavaa on suunnitelmien kehittyessä ja muuttuessa arvioida myös 

muutosten vaikutus resurssin kokonaiskuormitukseen eli käytännössä välttää keräämästä 

enempää kuin on mahdollista suorittaa. Etenkin tarkemman työvaihekohtaisen aikataulun 

suunnittelussa kokemus ja aikaisemmista kohteista kertynyt tieto työmääräarvion ja 

toteutuneen työn erosta. Tämän perusteella pystytään paremmin arvioimaan 

kokonaistilannetta sekä mahdollisuutta reagoida yllättäviin muutoksiin. 

Huomioitava on myös resurssien ja kohteiden fyysiset ominaisuudet, kuljettaminen ja 

matkustaminen usein käytännössä aiheuttaa saman kuormituksen käytettävyyteen ja lisäksi 

tämä voi sitoa muita resursseja tämän suorittamista varten. Käytännön esimerkkinä omalla 
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toimistolla työskentelevä suunnittelija voi tehdä päivästä 4 h työtä asiakkaalle Espooseen ja 

4 h asiakkaalle Ouluun, mutta asiakkaan kohteessa työskentelevän sähköasentajan täytyy 

liikkua kohteiden välillä ja on sidottuna tähän. Samoissa kohteissa työskentelevä työkone 

tarvitsee tämän lisäksi siirtoa varten lisäresursseja. 

Yrityksissä henkilöresurssien käytettävyydestä ja eri projekteihin kohdistamisesta vastaavat 

pääosin heidän esimiehensä. Yhteiskäytössä olevasta kalustosta kuten koneista ja työkaluista 

vastaa usein erikseen määritetty vastuuhenkilö. Näiden lisäksi organisaatioissa voi olla 

erikseen yksittäisten projektien hallinnasta ja aikataulutuksesta vastaavia henkilöitä 

matriisiorganisaationa ja he voivat pyytää resursseja käyttöönsä projektin ajaksi (Engwall & 

Sjögren Källqvist, 2001). Toimivaan resurssien käyttöön on tarpeen luoda yhteiset selkeät 

toimintatavat, joilla varmistetaan läpinäkyvä saavutettavuus ja pystytään paremmin 

kokonaisvaltaisesti hyödyntämään etenkin omia sisäisiä fyysisiä resursseja ja pitämään 

näiden tuottavuuden taso jatkuvasti korkeana. Tätä varten olisi hyvä olla olemassa jollain 

tasolla ylläpidetty resurssivaranto, johon on listattuna resurssit kuormituksineen. 

Käytettävissä työkaluissa kuten jaetuissa yhteisissä tiedostoissa on huomioitava roolitus, 

kuka päivittää tietoja, kellä kaikilla on oikeus näiden näkemiseen ja missä näitä säilytetään. 

Tarkoituksena resurssien hallinnassa on antaa johdolle työkalut kokonaiskuvan arviointiin 

sekä helpottaa yksittäisten työntekijän työkuorman arvioimista. Kokonaiskuvan avulla 

pystytään ennalta ehkäisemään etenkin useiden projektien välisiä resursointi haasteita, 

joiden tausta on usein organisaation tasolla (Englwall & Jerbrant, 2003). 

Sähköisten järjestelmien myötä toiminta on laajalti alueellisesti hajautunut, tekijät liikkuvat 

kohteesta toiseen ja toimistohenkilöstö on pääasiallisesti toimipisteillä, he eivät kohtaa 

päivittäin työmaatoimistolla tai toimipisteellä. Tämän myötä päivittäinen aikataulun hallinta 

ja resurssien kohdistaminen vaatii suunnitelmien lisäksi toimivan kommunikaation kohteissa 

ja kentällä työskenteleviin, jonka myötä pysytään jatkuvasti ajan tasalla aikatauluun 

vaikuttavista muutoksista kuten lisätöistä tai yllättävistä viivästyksistä. Kokonaisuuden 

hallitsemiseksi on tärkeää tietää mitä kohteissa tapahtuu, koska asiakastyytyväisyyden 

nimissä usein työt pyritään saamaan kerralla kuntoon muutoksista huolimatta. Tavoitteellista 

on jatkuvasti ennakoida tulevaa työmäärää, mutta muutoksien keskellä päädytään usein 

reagoimaan, jolloin toimintatavan pitäisi taipua molempien tarpeiden huomioimiseen.  

Resursoinnissa on siis tärkeää muodostaa selkeä ymmärrys toiminnasta ja luoda toimivat 
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käytännöt, jotta tiedetään mihin keskittyä ja minkälaisia ominaisuuksia käytettäviltä 

resursointityökaluilta vaaditaan. 

Tapoja hoitaa resursointia on useita ja yleispätevästi on hankala määritellä mikä on oikea. 

Kehitystarve on usein helppo havaita ja haasteiden tunnistaminen on helppoa mutta 

toimivien ratkaisuiden löytäminen on huomattavasti ongelmallisempaa. Resursointiin 

voidaan käyttää työkaluina manuaalisesta töiden allokoinnista ns. ruutupaperimallista aina 

toiminnanohjausjärjestelmään eli ERP:hen.  

Molemmilla ääripäillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, manuaaliset järjestelmät 

kärsivät huonosta saavutettavuudesta, skaalautuvuudesta ja päivitettävyydestä mutta 

toisaalta tarjoavat kevyen ratkaisun etenkin pienen organisaation resursointiin. ERP-

järjestelmät taas tarjoavat tehokkaita ratkaisuita, jotka ovat koneellisesti käsiteltäviä, 

helposti saavutettavissa ja tarjoavat mahdollisuuden monien muiden järjestelmien 

integroimiseen osaksi toiminnanohjausta. Näiden järjestelmien heikkoutena etenkin 

pienempien organisaatioiden kohdalla on usein hinta, raskaat käyttöönotto- ja 

päivitysprosessit sekä näiden myötä pitkäaikainen sitoutuminen tiettyyn palveluntarjoajaan 

ja järjestelmään. Nykyään aikaisemmin raskaaksi koettuja yritysohjelmistoja kuten ERP on 

tarjolla pilvipohjaisina järjestelminä kuten SAP, Oracle ja MS Dynamics, jolloin 

kertainvestointi pienenee ja pienemmillekin yrityksille on entistä enemmän potentiaalisia 

vaihtoehtoja. Ääripäiden välillä on erilaisia ohjelmallisia ratkaisuita, joita on rakennettu 

sovelletusti esimerkiksi MS Exceliä, MS Projectia käyttäen tai ne voivat perustua 

ohjelmistotalojen tarjoamiin omiin ratkaisuihin. Jo hyvin aikaisessa vaiheessa voidaan 

todeta etsityn ratkaisun löytyvän, jostain näistä väliratkaisuista. Vaikka 

toiminnanohjausjärjestelmälle voisi olla tarvetta, päätös sellaisesta vaatii huomattavasti 

laajemman harkinnan ja suunnittelun, tämän muokatessa useiden ihmisten käytännön 

työtehtäviä. 
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3 Projekteista liiketoiminta 

Tässä luvussa lähdetään kasaamaan aikaisemmin esitellyistä resursseista työkokonaisuutta 

mitkä muodostavat urakoita eli projekteja. Pohditaan siis yleisesti mitä projektit ovat, 

minkälaisia projekteja sähköurakointiliike toteuttaa ja minkälaisia keinoja on yksittäisten tai 

useampien projektien hallintaan.  

Alaluvussa 3.1 esitellään lyhyesti sähkötyöt ja sähköurakointi toimialana siihen liittyvine 

lakeineen ja asetuksineen. Lisäksi esitellään mitä vaatimuksia kohdistuu sähköurakointia 

tekevään yritykseen ja töitä toteuttavaan henkilöstöön. Lyhyesti esitellään myös verkkoon 

liitettyjen sähkölaitteiden luokittelua, koska suurin osa EPF:n töistä ja projekteista 

kohdistuvat näihin. Näiden myötä pyritään luomaan raamit, mitä vaaditaan sähköurakointiin 

yritys- ja projektitasolla. 

Alaluvussa 3.2–3.4 avataan, miten sähköurakointiliiketoiminta muodostuu näistä 

projekteista ja lähdetään avaamaan projekteihin liittyvää teoriaa sekä miten useiden 

projektien jatkuva samanaikainen käynnissä oleminen muodostaa kokonaisuuden, jota 

hallitaan soveltuvin keinoin ja työkaluin. Projekti käsitteiden ja työkalujen tarkastelussa 

pyritään huomioimaan yksittäisen ja useiden projektien muodostaman kokonaisuuden 

hallintaa.  

 

3.1 Sähkötyöt toimialana 

Toimialana sähköasennukset ovat sähköturvallisuuslain 1135/2016 mukaisesti luvanvaraista 

sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteistojen rakennus-, korjaus- ja 

huoltotöitä. Sähkötöiden tekemistä varten yrityksellä tai henkilöllä on oltava töiden laajuutta 

vastaava kuvan 2 mukainen pätevyys, jotta seuraavat sähköturvallisuuslain 1135/2016 

(2018) mukaiset sähkötöiden tekemisen edellytykset täytetään: 

1) Töitä johtamaan on nimetty henkilö, jolla on riittävä kelpoisuus (sähkötöiden johtaja) 

2) Itsenäisesti töitä suorittavalla ja valvovalla henkilöllä on riittävä kelpoisuus tai 

muuten riittävä ammattitaito 
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3) Toiminnanharjoittajan käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset työvälineet 

sekä sähköturvallisuutta koskevat säännökset 

4) Toiminnasta on tehty ilmoitus sähköturvallisuusviranomaiselle ennen kuin 

sähkötöitä koskeva toiminta aloitetaan. 

Vaatimuksena pätevyyteen on soveltuva koulutus, riittävä perehdyttävä työkokemus ja tason 

mukaisen sähköturvallisuustutkinnon suorittaminen. Yrityksen sähköpätevyys tulee 

yrityksen palveluksessa olevalta luonnolliselta henkilöltä, jolla on vaadittava pätevyys ja 

joka toimii yrityksen sähkötöiden johtajana. Sähkötöiden johtajan vastuulla on 

sähköturvallisuuslain 1135/2016 59. § (2018) mukaisesti huolehtia, että: 

1) Sähkötöissä noudatetaan tätä lakia. 

2) Sähkölaitteet ja -laitteistot ovat tämän lain edellyttämässä kunnossa ennen 

käyttöönottoa tai toiselle luovuttamista. 

3) Sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä opastettuja. 

Suomessa rekisteriä sähkötöiden johtajista pitää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 

(Tukes, 2021). 
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Kuva 2 Sähkötöiden- ja käytönjohtajuuden oikeuttavat sähköpätevyydet (SETI, 2022). 

Sähkö on normaalisti näkymätöntä ja äänetöntä mutta väärin käytettynä hengenvaarallista. 

Tämä korostuu mitä suuremmille jännitteille ja tehoille mennään, joten turvallisuus on 

sähkötöissä tärkeä ja jokainen laitteiden parissa työskentelevä vastaa yhteisesti 

turvallisuudesta. Sähkölaitteisiin ja -töihin kohdistuu erilaisia säädöksiä. Ylimpänä 

määräävänä toimii sähköturvallisuuslaki 1135/2016, tätä täydennetään valtioneuvoston 

asetuksilla sähkölaitteistoista 1434/2016, sähkötyöstä ja käyttötyöstä 1435/2016 ja 

sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta, josta käytetään yleisesti nimitystä EMC (eng. 

Electromagnetic compatibility) 1436/2016. Lisäksi Suomessa sähköturvallisuuslain 

valvovana viranomaisena toimiva Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes julkaisee ja 

ylläpitää ajantasaista ohjeistoa ja luetteloa käytetyistä standardeista S10-2019 (Tukes, 2021).  

Lakien ja standardien lisäksi töiden toteuttamista ohjaavat erilaiset ohjeistot kuten hyviin 

asennustapoihin ohjeistava ST-kortisto. Asennuksissa sähkölaitteiston rakentaja vastaa 

vaatimustenmukaisuudesta ja sopimuksen mukaisten tapojen noudattamisesta mutta usein 
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varsinkin suuremmissa kohteissa tästä huolehtii lisäksi tilaajan edustaja kuten sähkötöiden 

valvoja. 

Lukumäärällisesti suurin osa Suomessa tehtävistä sähkötöistä tehdään ostopalveluina eri 

urakoitsijoiden toimesta. Uudis- ja saneerauskohteiden asennustöiden lisäksi sähkötöitä 

tehdään nykyisten laitteistojen parissa huoltojen ja ylläpitotöiden merkeissä. 

Nimellisjännitteeltään yli 1000 VAC tai liittymisteholtaan yli 1600 kVA kiinteistöissä eli 

luokkaan 2 tai 3 kuuluvan sähkölaitteiston haltija on nimennyt kohteelle vähintään rajoitettu 

sähköpätevyys 1 luokan sähköpätevyyden omaavan sähkölaitteiston käytön johtajan, jonka 

vastuulla on laitteiston määräysten mukaisuus ja turvallisuus. Sähkölaitteistot luokitellaan 

niiden käyttöympäristön, nimellisjännitteen ja tehon perusteella kuvan 3 mukaisesti, 

tarkemmat luokka kohtaiset huolto- ja tarkastusohjelmat löytyvät sähköturvallisuuslaista 

1135/2016 (Tukes, 2018). Luokiteltujen sähkölaitteistojen lisäksi on olemassa luokkaa 1 

vähäisemmät laitteistot, jotka ovat luokittelemattomia.  

 

Kuva 3 Sähkölaitteistoluokitus (Tukes, 2018) 
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Näihin laitteistoihin tehdään säännöllisin väliajoin erilaisia huoltotoimenpiteitä, joiden 

suorittajana toimii usein ulkoinen kyseisiin laitteisiin erikoistunut sähköurakoitsija kuten 

EPF. Tämän tutkimuksen kontekstissa huomattava osa projekteista kohdistuu luokan 2 

sähkölaitteistoihin. 

Toimialallisesti sähköurakoinnille ominaista on kuten muullekin rakentamiselle 

projektiluontoisuus ja rakentamisen pilkkominen useiksi urakoiksi ja töitä tehdään 

sopimusten mukaisina kokonaisuuksina. Tästä johtuen asiaa lähdetään selvittämään mikä on 

projekti, projektinhallinta ja miten nämä laajenevat moniprojektiympäristöön. 

 

3.2 Projekti 

Projekti on kertaluontoista tarvetta varten muodostettu työkokonaisuus, jonka seurauksena 

on tarkoitus saavuttaa tietty tulos (Pelin, 2020). Tämän tutkimuksen kannalta läheisin 

esimerkki projektista on tämä opinnäytetyö. Kohdeyrityksen toimialalla sähköurakoinnissa 

projekteja kutsutaan myös urakoiksi, jossa sovittu kokonaisuus suoritetaan korvausta 

vastaan. Projektit ovat harvoin muusta liiketoiminnasta irrallisia toimintoja ja näiden 

tarkastelussa tulisi huomioida yhteys laajempaan kokonaisuuteen (Artto et al., 2008, p. 18). 

Stevensin (2007) mukaan kaiken urakoinnin voi nähdä kiertokulkuna, jossa tehtävänä on: 

1) Hankkia töitä eli etsiä sopivia urakoita, laskea tarjouksia ja tehdä sopimuksia näiden 

toteuttamisesta. 

2) Tehdä työ eli toteuttaa sopimuksen mukainen työkokonaisuus. 

3) Hoitaa pakolliset paperityöt kirjanpito, verotus ja hallinto 

Sähköurakoinnissa suurin osa töistä eli projekteista on tyypiltään kuvan 4 mukaisia 

toimitusprojekteja.  
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Kuva 4 Investointi- ja toimitusprojekti asiakkaan investoinnin toteuttamiseksi (Artto et al., 

2008, p. 21). 

Huolimatta toimitus- ja investointiprojektin toisistaan riippuvuudesta näitä projekteja täytyy 

katsoa ominaan, joilla on omat tavoitteensa. Pelkän toimitusprojektin onnistuminen perustuu 

toimittajan intressien saavuttamiseen, kuten projektin tuottoon ja katteeseen. Jatkuvuuden 

mahdollistamiseksi on kuitenkin toivottua molemmin puolisten tavoitteiden toteutuminen. 

Tällöin toimitusprojektin tarkoituksena on tuottaa asiakkaan investoinnille arvoa ja samalla 

onnistuessaan näiden projektien täytyisi olla toimittajalle kannattavaa liiketoimintaa. 

Onnistunutta projektia voidaan Blismasin (2001, p. 32) tutkimuksen mukaan kuvailla 

seuraavasti:  

 

”Jos projekti saavuttaa tekniset suorituskykyvaatimukset ja/tai asetettu tavoite saavutetaan 

ja projektin lopputulos aiheuttaa korkean tyytyväisyyden tason mukana olleille kaikkien 

mukana olleiden tahojen avainhenkilöille voidaan projektin katsoa onnistuneen 

kokonaisuudessaan.” 

 

Tuotantotoimintana rakentamista on pidetty pitkälti projektiorientoituneena. Kaikkea 

rakentamista koskeva tutkimus nykypäivänä on todennut rakentamisen olevan paikan päällä 

toteutettava monimutkainen tuotanto, jossa tavoitteena on ainutkertainen tuote (Bestelsen & 

Koskela, 2004, p. 5). Rakennusteollisuudessa kokonaisten rakennusprojektien keskeisinä 
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osapuolina toimii tilaaja eli kenelle työtä tehdään, rakennuttaja eli kuka vastaa ja 

toimeenpanee projektin sekä toteuttaja eli kuka vastaa tehtävän työn suorittamisesta. Näiden 

tarkemmat tehtävät ja vastuualueet eivät ole tämän työn kannalta olennaisia. Tutkimuksen 

tarkoituksen myötä on hyvä esitellä mille tahoille ja minkä takia eri projekteja toteutetaan, 

jotta toimialan vaikutuksia on helpompi ymmärtää. 

Usein varsinkin uudiskohteissa sähköistäminen on osa isompaa rakentamisen kokonaisuutta, 

missä sähköurakka on vain osa isompaa tavoitetta ja fyysisesti työtä tehdään yhteisellä 

työmaalla ja tämä antaa tietyt raamit, milloin mitäkin työtä voidaan tehdä. Maakaapeleiden 

reitit kannattaa vetää maanrakennuksen yhteydessä, maantasolle tulevaa muuntamotilaa ei 

voida rakentaa ennen tämän alapuolisten rakenteiden valmistumista. Lisäksi kaikki työmaan 

tarvitsema logistiikka on huomioitava, milloin kojeistot voidaan tuoda työmaalle ja missä 

järjestyksessä ne on haalattava paikalleen. Projekti voidaan siis jakaa kuvan 5 mukaisesti 

osaprojekteihin, jotka koostuvat kuvan 6 mukaisista työvaiheista ja tehtävistä. Projektiositus 

eli WBS (Work Breakdown Structure) on malli, jossa projekti jaetaan pienemmiksi 

helpommin hallittaviksi palasiksi ja osakokonaisuuksiksi. Hyvällä osituksella pyritään 

parantamaan työnsuunnittelua, aikataulutusta ja resurssien jakamista (Rad, 1999), (Pelin, 

2020, pp. 81-83). 

 

Kuva 5 Projektinjakaminen WBS-mukaisesti 

Avattuna siis ensimmäisellä tasolla ja blokilla 1 tarkoitetaan koko projektia, 1.1–1.4 ovat 

osaprojekteja ja 1.2.1–1.2.3 osaprojektin 1.2 osia. Käytäntöön sovellettuna kuvassa 6 on 
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esitettynä yksittäinen osaprojekti KJ-kojeistot, joka voisi kokonaisosituksessa olla 

esimerkiksi 1.2.2. 

 

Kuva 6 Osaprojektin työvaiheiden Gantt-kaavio 

Kuvassa 6 on havainnollistettu projektin osaprojektin työvaiheet ja niiden riippuvuudet 

toisistaan. Kuvassa havainnollistuu hyvin ulkoisten tekijöiden merkityksellisyys aikatauluun 

ja osaprojektin työvaiheisiin. Tilausta ei voi tehdä ennen tilaajan ohjaussignaalia eikä 

kojeistoa voida haalata ja asentaa ennen laitetoimitusta. Toimitusajassa olevalla varalla 

varmistetaan, ettei koko aikataulu petä ulkoisten toimijoiden vaikutuksesta. Paikalleen 

asennettu KJ-kojeisto toimii rajatekijänä muille osaprojekteille, jolloin myöhästyminen 

heijastuisi herkästi koko projektin aikatauluun. 

Kohdeyrityksen toimialalla sähköurakoinnissa toimitusprojekteja tehdään tilaajan 

toimeksiannosta. Työkohteen laajemmasta näkökulmasta sähköurakan tilaaja ei välttämättä 

toimi koko projektin tilaajana vaan esimerkiksi päätoteuttajana eli pääurakoitsijana, joka on 

ulkoistanut kohteen sähköurakan. Työn tilaajana voi toimia myös kohteen sähköurakoitsija, 

joka on pilkkonut oman urakkansa pienemmiksi osakokonaisuuksiksi ja ulkoistanut oman 

ydinosaamisen ulkopuoliset työt. Tällaisesta hyvä esimerkki on muuntamoiden 

toteuttaminen, pääsähköurakoitsijalla ei välttämättä ole riittävää osaamista KJ töiden 

toteuttamiseen ja tämä osuus on tarjottu eteenpäin. Kohdeyrityksen projektina tällöin voi 

olla esimerkiksi kohteen pääsähkönjakelu eli muuntajat ja pääkeskukset. Projekteissa on siis 

usein pitkälti kyseessä erilaisten sopimusten mukaisuudet ja niiden määrittelemät 

vastuualueet eli urakkarajat. 

Näiden työmäärältään ja aikataulultaan laajempien projektien kanssa samoja resursseja 

jakavat myös lukuisat pienemmät työkohteet, kuten huolto- ja kunnossapitotyöt. Pienemmät 

projektit ovat työmäärältään ja aikataulultaan lyhyempiä, jolloin niiden aikatauluttamisen 

liukumat ovat rajoittuneemmat ja kokonaiskuvan kannalta on hyvä, jos näiden töiden 

alustava aikataulu olisi lukittavissa mahdollisimman ajoissa. Tällöin voidaan miettiä näihin 
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käytettävät resurssit ja tehdä tarvittavat varaukset hyödyntäen samoja menetelmiä, mutta 

pienemmässä mittakaavassa.  

 

3.3 Moniprojektiympäristö 

Liiketoiminnalliset tavoitteet ohjaavat koko yrityksen toimintaa, tämän ylläpitämiseksi 

ydinliiketoimintaan liittyvät tuotannolliset toiminnot ovat erilaisia urakoita, joita voidaan 

kutsua myös projekteiksi. Jatkuvuuden ja toiminnan laajentumisen myötä näitä yksittäisiä 

projekteja on saman aikaisesti useita. Toimintaa voidaan kutsua moniprojektiympäristöksi, 

jossa huomattava osa toiminnoista toteutetaan erilaisina projekteina, arvion mukaan jopa    

90 % kaikista projekteista esiintyy osana moniprojektiympäristöä (Payne, 1995, p. 163). 

Projektien merkitys osana liiketoiminnan menestymistä on tunnettu jo pidempään mutta 

yksittäisten projektien johdon onnistumisen lisäksi pitäisi pystyä adaptoitumaan oikeisiin 

projekteihin pidemmällä aikavälillä (Jonas et al., 2013, p. 215). Samanaikaisesti käynnissä 

on jatkuvasti useita projekteja, ja työntekijät jakavat oman työaikansa tarpeen mukaisesti. 

Tämän takia tätä useiden projektien muodostamaa kokonaisuutta täytyisi onnistua 

hallitsemaan kokonaisuudessaan yhtenäisesti (Dooley et al., 2005, p. 468). 

Näiden projektien muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan projektiportfolioksi, jonka hallinta 

on jatkuvaa muuttuvan liiketoimintaympäristöön mukautumista. Organisoinnin ja resurssien 

hallinnan näkökulmasta moniprojektiympäristössä yksittäiset projektit käyttävät ja 

kilpailevat ainakin osittain samoista käytössä olevista rajallisista resursseista (Kaulio, 2008, 

p. 339). Tästä johtuen useilla yrityksillä on haasteita hallita useiden projektien välistä 

resurssisuunnittelua ja priorisointia sekä näiden jatkuvaa seurantaa (Jonas et al., 2013, p. 

215). Onnistumiset vaativat siis hyvien suunnitelmien lisäksi jatkuvaa seurantaa ja 

muutoksiin adaptoitumista, jotta pystytään reagoimaan muutoksiin tarvittavan nopeasti ja 

uudelleensijoittamaan resursseja tarvittaessa. Onnistuneen projektiportfolion hallinnan 

tavoitteena on organisaatiotason onnistumiset ja tarjota mahdollisuus kasvuun (Petro & 

Gardiner, 2015, p. 1718). 

Kuvassa 7 on havainnollistettu moniprojekti tilanne ja miten yksittäiset projektit 

näyttäytyvät organisaation näkökulmasta. 
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Kuva 7 Organisaatio moniprojektiympäristönä (Engwall & Sjögren Källqvist, 2001) 

Projektit itsestään ovat usein täysin toisistaan riippumattomia omine asiakkaineen, 

aikatauluineen mutta jakavat samoja käytössä olevia resursseja. Tällöin suunnitelmasta 

poikkeavat tapahtumat voivat usein aiheuttaa toimenpiteitä vaativia muutoksia toisiin 

projekteihin (Engwall & Sjögren Källqvist, 2001). Syitä moniprojektiympäristön ongelmiin 

ja haasteisiin ovat muun muassa projektien välisen priorisoinnin puuttuminen, 

epäonnistuminen riippuvuuksien tunnistamisessa ja tehoton resurssien käyttö (Blismas, 

2001, p. 33). Kokonaisuutta yritetään siis hallita yksittäisien projektien onnistumisen kautta 

eikä koko projektiportfoliona. Yksittäinen työntekijäkin aikatauluineen ja kalentereineen 

joutuu usein jakamaan aikansa useiden projektien välille ja harvoin kukaan on varattuna 

kokonaan yksittäiselle projektille. Kohdeyrityksessä yksityiselle puolelle tyypillisesti 

tehtävät joustavat tarpeen ja osaamisten mukaisesti. 

 

3.4 Projektienhallinta 

Projektienhallinnalla tarkoitetaan edellisissä luvuissa esitettyjen yksittäisten projektien 

hallintaa sekä näistä muodostuvan kokonaisuuden moniprojektiympäristön hallintaa. Jos 

resurssienhallinnan tarkoituksena on hallita tekijöitä niin projektienhallinnalla tarkoituksena 

on hallita tehtäviä. Yksittäisen projektin haasteena ja tavoitteena on Pelinin (2020) mukaan 

odotuksen mukaisen tuloksen saavuttaminen ja projektinhallinnalla tarkoitetaan näiden 

odotusten ja tavoitteiden saavuttamiseen tähtääviä johtamistapoja (Artto et al., 2008, p. 35).  
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Projektinhallinnan lisäksi rinnalle on syntynyt projektijohtaminen (”Management-by-

Projects”). Ajattelun taustalla on muuttuvissa olosuhteissa toimivien organisaatioiden tarve 

toimia nopeasti ja vaikuttavasti. Projektijohtamisen ajattelussa yrityksen kaikki toiminta 

supistetaan projekteiksi, jolloin näihin voidaan käyttää projektinhallinnan oppeja (Blismas, 

2001, p. 21). Projektijohtamisen keinoilla pystytään moniprojektiympäristössä tekemään 

useisiin projekteihin kohdistuvia tavoitteita, joiden avulla voidaan saavuttaa 

organisaatiotason strategisia tavoitteita (Van Der Merwe, 1998). 

Kuvassa 8 on esitettynä perinteisen organisaation ja projektiorientoituneen 

projektinjohtamisorganisaatio. Projektinjohtamisorganisaatiossa työt muodostuvat 

erikokoisista projekteista, joiden määrä ja laatu vaihtelevat asiakkaista riippuen. 

Tavoitteellista on myös yksilöiden tehtävien kuvausten joustavuus, jotta mahdollisimman 

ketterästi pystytään vastaamaan eri projektien tarpeisiin ilman turhaa byrokratiaa. 

 

Kuva 8 Projektinjohtaminen (Pelin, 2020, p. 14) 

Parhaimmillaan toimiessaan projektijohtamisella pystytään rakenteellisesti keventämään ja 

mataloittamaan organisaatiota minkä myötä yrityksen pitäisi olla ketterämpi toimimaan 

muutoksissa. 
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Projektien ja moniprojektiympäristön hallinnan toimivuuden kannalta avainasemassa toimii 

kyvykkäät yksilöt, jotka toimivat (moni)projektipäällikön ominaisuudessa. Heidän 

vastuullaan on hallinnoida meneillään olevien projektien kokonaiskuvaa mahdollisimman 

optimaalisesti ja tuntea yrityksen liiketoimintaa mahdollisimman pitkällä tähtäimellä. 

Onnistuneessa projektinjohtamisessa pyritään ennakoimaan reagoimisen sijaan. Tämä vaatii 

kokemusta organisaatiosta, projektien keskinäisen riippuvuuden hallintaa, useiden tehtävien 

samanaikaista hoitamista, tiimien hallintaa ja projektien sisäisten prosessien ymmärtämistä 

(Patanakul & Milosevic, 2008). Kyvykkäisiin yksilöihin perustuvan toiminnan lisäksi olisi 

tärkeää, että moniprojektihallinta perustuisi yhteisiin prosesseihin, jolloin näitä kehittäessä 

osaaminen olisi vahvemmin osa yritystä myös työntekijöiden vaihtuessa. Tämän lisäksi 

työntekijöiden on hyvä tietää toisten töistä ja tehtävistä, jolloin muuttuviin tarpeisiin voidaan 

tarvittaessa joustavasti ja nopeasti siirtää resursseja. 

Käytännöntasolla tämä tarkoittaa esimerkiksi yhteisiä valmiita raportti- ja pöytäkirjapohjia, 

jolloin yleisesti näiden laatu paranee sekä sisäisestä että ulkoisesta näkökulmasta. 

Projektiorientoituneessa organisaatiossa tätä varten on usein käytössä 

projektinhallintajärjestelmä. Projektinhallintajärjestelmän tarkoituksena on ohjata yrityksen 

ja sen henkilöstön toimintatapoja tukien ja ohjaten hankkeiden koko elinkaarta. Tänne 

pystytään luomaan selkeät kuvan 9 mukaiset kuvaukset, projektipolut ja ohjaukset 

käytettäviin dokumentteihin. Järjestelmän avulla kaikkiin projekteihin liittyvät tiedot ja 

tarvittavat dokumentit on keskitettynä yhteen paikkaan ja yhtenäisen nimeämisen avulla ne 

ovat kaikkien asianomaisten helposti saavutettavissa. Järjestelmät tarjoavat myös 

raportointityökaluja sisäistä seurantaa varten meneillään olevista projekteista niihin 

liittyvine tunnuslukuineen. 

 

Kuva 9 Projektin prosessipolku 
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3.4.1 Kriittinen polku ja kriittinen ketju 

Projektinhallinnassa usein keskeisiksi tarpeiksi tunnistetaan aikataulunhallinta, 

periaatteellisesti samoja keinoja pyritään hyödyntämään myös useampien projektien 

hallitsemiseen. Hallintamenetelmiksi tunnistetaan kriittinen polku (eng. Critical path) ja 

kriittinen ketju (eng. Critical chain). Erona näillä on erilaiset lähtökohdat kokonaisaikataulun 

hallintaan. Kriittinen polku pyrkii tehtävien kautta löytämään yhtenäisyyksiä ja rajoitteita, 

kun taas kriittinen ketju keskittyy resurssien muodostamien rajoitteiden tunnistamiseen.  

Kriittinen polku perustuu projektin kokonaisuuden kannalta merkittävien eli kriittisten 

tehtävien välisiin riippuvuuksiin, näiden tunnistamiseen ja hallintaan. Kriittisen polun 

tarkoituksena on luoda aikajana tehtäville koko projektin ajalle ja sijoittaa näille aikaisimmat 

mahdolliset aloittamisajat ja myöhäisimmät mahdolliset päättymisajat riippuvuuksineen 

ilman koko projektin aikataulun venymistä (Santiago & Magallon, 2009). Kokonaisuudessa 

projektilla on usein myös ei-kriittisiä tehtäviä, jotka kulkevat kriittisen polun rinnalla. Nämä 

vaikuttavat projektin kokonaiskestoon myöhästyessään mutta näiden aloittamis- ja 

lopettamisajankohdat eivät ole yhtä kriittisiä muiden tehtävien suorittamiseen. Käytännön 

heikkoutena kriittistä polkua käyttäessä on, ettei menetelmä huomioi rajoitetta resursseissa 

vaan olettaa resurssien olevan jatkuvasti käytettävissä odottamassa tehtävän alkamista 

(Waugh & Froese, 1990). Todellisuudessa resurssit ovat usein jatkuvasti kohdistettuina 

useisiin eri toimintoihin ja projekteihin, tällöin huomattavana riskinä on 

kokonaisaikataulujen pettäminen useammasta projektista samanaikaisesti (Li & Lu, 2003). 

Käytännössä kriittisen polun menetelmän hyödyntäminen perustuu kokemukseen 

perustuvaan tietotaitoon, aikaisemmin on opittu työvaiheiden väliset riippuvuudet ja näitä 

hyödynnetään projektien kaikissa tasoissa. 

Etenkin useampien samanaikaisten projektien moniprojektiympäristössä projektit ovat usein 

toisistaan irrallisia, jolloin rajoitteita aiheuttavat muut tekijät, kuin projektin sisäiset 

tehtävien väliset riippuvuudet. Käytännössä rajoitteena toimivat hyvin usein käytössä olevat 

henkilöstöresurssit, jotka voivat työskennellä tehokkaasti vain yhdessä tehtävässä 

samanaikaisesti. Näiden huomioimiseksi paremmin toimiva menetelmä on kriittinen ketju, 

jota käytetään moniprojektiympäristöissä aikataulun- ja projektienhallintaan (Cohen et al., 

2004).  
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Kriittisen ketjun pohjana on huomioida tehtävien välisten riippuvuuksien lisäksi käytössä 

olevien resurssien rajallisuus. Yksittäisten tehtävien aikataulut on pyritty supistamaan 

minimiin ja varmuutta on luotu lisäämällä yksittäisten tehtävien sijaan koko projektille 

puskuri, jonka tarkoituksena on suojella kokonaisuutta. Leachin (1999, p. 45) mukaan 

projektille, jonka resursseille ei ole olemassa rajoitetta käytettävyydessä, kriittinen ketju 

määritellään samoilla lähtökohdilla kuin kriittinen polku. 

Kriittisen ketjun menetelmä pohjautuu prosesseissa esiintyvien pullonkaulojen huomioivaan 

TOC (Theory of constraints) ajatteluun (Leach, 1999). TOC perustuu Goldrattin (1990) 

mukaan prosessissa olevien rajoitteiden eli suorittamista estävien tekijöiden tunnistamiseen. 

Ajatuksena on määritellä projektin tehtävistä ketju, selvittää näiden suorittamiseen kuluva 

aika, kohdistaa resurssit tämän perusteella luodaan aikataulu, joka muodostaa projektille 

kriittisen ketjun. Näiden perusteella selvitetään projektin resurssi tarve, kohdistetaan ne 

tehtäviin ja huomioidaan resurssien saatavuuden vaikutus aikatauluun. Aikataulun 

pitävyyden suojelemiseksi kriittiseen ketjuun voidaan lisätä puskuria sekä tehtäviin että 

resurssisuunnitelmaan. Näiden perusteella tavoitteena on saada mahdollisimman realistinen 

aikataulu, joka muodostuu pisimmästä mahdollisesta tehtävien joukosta projektin 

valmistumiseksi eli kriittisestä ketjusta. Useiden projektien hallitsemiseen käytetään samoja 

työkaluja, onnistuneesti suunniteltujen yksittäisten projektien aikataulujen puskureita 

voidaan hyödyntää useampiin projekteihin (Leach, 1999). 

Moniprojektiympäristössä kriittisen ketjun menetelmän toimivuus perustuu pullonkaulojen 

tunnistamiseen ja projektikohtaisten puskureiden yhdistämiseen. Puskureina toimivat 

syöttöpuskurit, jotka suojelevat kriittistä ketjua ei-kriittisten ketjujen aiheuttamilta 

myöhästymisiltä. Projektipuskurit suojelevat koko projektia myöhästymiseltä, tähän on 

kerätty yksittäisten tehtävien epävarmuustekijöiden vaatima vara. Tämän lisäksi 

moniprojektiympäristössä voidaan käyttää kapasiteettipuskuria mihin on säilötty projektien 

välinen vapaa resurssivara. Puskureiden käytöllä pystytään kokonaistehokkaammin 

hyödyntämään resursseja ja saadaan aikataulullisesti kiristettyä useamman projektin 

muodostaman kokonaisuuden läpimenoaikaa (Cohen et al., 2004, Leach, 1999). 

Tavoitteellista on pyrkiä tehokkaalla aikataulutuksella lisäämään tuottavuutta, huomioiden 

uusien tehtävien ja projektien aloittamisen esteet. Mitä enemmän samanaikaisia ja eri 

laajuisia projekteja on meneillään, sitä tehokkaammin niitä pitäisi teoriassa pystyä 

järjestelemään. Tämä vaatii kuitenkin aktiivista ja jatkuvaa kokonaisuuden hallintaa, ettei 
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päädytä tilanteeseen missä mikään ei edisty. Samanaikaisen suorittamisen ja moniajon sijaan 

aikatauluissa ja suunnitelmissa pitäisi mieluummin keskittyä tarvittaessa tehtävien 

vuorotteluun. Liiallisen samanaikaisesti useamman tehtävän suorittaminen aiheuttaa usein 

ylimäärästä stressiä, ja tehtävät jäävät puolivalmiiksi muiden kiireiden vuoksi. 

Yksinkertaisessa tuotannossa pyritään usein yhden kappaleen virtaukseen, jonka myötä 

läpimenoaika saadaan minimoitua. Vastaavaan ajatteluun voidaan pyrkiä myös kaikessa 

muussa työssä, tehtävät ja työvaiheet pyritään suorittamaan valmiiksi ennen seuraavaan 

siirtymistä. Tällöin kokonaisuudenkin seuranta ja raportointi on helpompaa. Liian usein 

projektit roikkuvat lähes valmiina yksittäisen vaiheen kuten dokumentoinnin ollessa kesken 

tai valmis projekti on jäänyt vain sulkematta. 
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4 Resurssien ohjaus sähköurakoinnin projekteissa 

Tässä luvussa lähdetään tarkastelemaan kokonaisuudessaan kohdeyrityksen tuotannollista 

toimintaa moniprojektiympäristössä. Minkälaisilla keinoilla ja työkaluilla käytännössä 

yrityksen projekteja resursoidaan. Tutkimus on kohdistunut EPF:n muuntamopuolen 

projekteihin keskittyneenä mutta lyhyesti käsitellään myös ratapuolta etenkin heidän 

käyttämiä toimintatapoja, jotta pystyään arvioimaa näiden vahvuuksia sekä näiden 

mahdollisuuksia myös muualla. Tässä luvussa pyritään viemään luvussa 3 esitettyä teoriaa 

käytäntöön. Lisäksi tarkastellaan, miten päivittäisen liiketoiminnan muodostavia projekteja 

käytännössä hoidetaan keskisuuressa sähköurakointiyrityksessä. 

Tarkoituksena on etsiä tutkijan tekemien yrityksen sisäisten havaintojen yhteys aikaisemmin 

esiteltyihin teemoihin. Konstruktiivisen tutkimuksen hengessä vapaasta keskustelusta on 

kertynyt paljon hyödynnettävää raakadataa jatkuvasti oppien kohdeyrityksen toimintatapoja. 

Tavoitteena on pyrkiä muodostamaan nykyisestä tuotannon- ja projektiohjauksesta prosessi, 

jota voidaan esitellä ja arvioida. Arvion perusteella pyritään parantamaan käytettävää 

toimintamallia, jonka myötä henkilöstöresurssien käyttö paranisi ja helpottuisi.  

Projektien resursointi voidaan aikataulullisesti osittaa kolmeen vaiheeseen. Myyntivaiheessa 

karkea resurssien riittävyyden arviointi suhteutettuna muihin tarjottuihin ja myytyihin 

urakoihin eli urakoiden välinen resursointi. Toteutusvaiheessa olevien urakoiden resursointi 

eli yksittäisen urakan resursointi. Urakoiden reaaliaikainen seuranta, lyhyen aikavälin 

muutoksiin reagointi, resurssien tarkempi sijoittaminen ja aikataulutus. Näille kaikille 

yhteisenä tekijänä toimii käytettävien rajallisten resurssien määrä ja näiden yläpuolella 

pidemmän aikavälin liiketoiminta näkymät, joiden mukaisesti käytettävää resurssivarantoa 

muokataan rekrytointien ja hankintojen keinoin. 

Kehitysmahdollisuuksia pohtiessa on huomioitava kehitysprosessin jatkuvuus. Uudet 

käyttöönotettavat tavat tai työkalut vaativat jatkuvaa kehitystä ja ylläpitoa, harvoin mikään 

onnistuu kertamuutoksena. Useissa kehitysprojekteissa haasteena on ollut niiden 

täysimääräinen käyttöönottaminen. Ne sitovat resursseja, jotka ovat pois tuottavista 

projekteista mutta laaja-alaista käyttöä varten kehitystä täytyy jatkaa käyttöönoton jälkeen 
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käytön seurantana. Tästä syystä toimivampaa on kehittää toimintatapoja ja käytäntöjä 

jatkuvasti ja tuoda näitä osaksi toimintaa askel kerrallaan.  

Vaikka vastaavien tilanteiden ja haasteiden äärellä on samanaikaisesti moni muukin 

vastaavan kokoluokan yritys, ei ratkaisu ole suoraan yleistettävissä ja asia vaatii paikallista 

selvittämistä. Paikallisesti oman puolensa tuo matalaorganisaatio, jossa resursointia tekevillä 

on monia prioriteetiltaan kiireellisempiä asioita, jolloin resursoinnin toimintamallin pitäisi 

pystyä tarjoamaan nopeita ja konkreettisia vaikutuksia. Projektien johdossa resursointiin 

käytetty aika menee hukkaan, jos vaikutukset eivät tehosta koko projektia ja käytetty aika ei 

säästy muissa vaiheissa. Oman haasteensa tuokin tiedonsiirtäminen eteenpäin, 

resursointimallin pitäisi pystyä samanaikaisesti ylläpitää kokonaistilannetta ja välittämään 

tietoa eteenpäin. 

 

4.1 Tutkimusmetodologia ja aineiston kerääminen 

Tutkimukseen liittyvää aineistoa kerättiin dokumentteja tutkimalla, toimintatapoja 

havainnoimalla ja haastattelemalla avainhenkilöitä. Toimintatapojen havainnointi koostuu 

merkittävin osin vapaamuotoisista keskusteluista ja haastatteluista, näistä havainnoista ei ole 

kerätty tarkkoja tai määrämuotoisia muistiinpanoja. Rakenteeltaan useat havainnoinnin 

aikana esitetyt kysymykset ovat ennakkoon hahmoteltuja, mutta nämä on pyritty esittämään 

sopivien asiayhteyksien äärellä, esimerkiksi projektihenkilöstön muodostuminen siihen 

liittyvine kysymyksineen on esitetty eri projektien eri vaiheiden yhteydessä, jolloin 

vastaajalla on käsillä ajantasainen mielipide ja näkemys sekä vastaukset tulevat enemmän 

spontaanisti realistisen tilanteen mukaisesti. 

Aiheesta pidettiin myös haastatteluita yrityksen projektien välisien resurssienohjaamisen 

parissa työskentelevien henkilöiden kanssa. Haastattelut nauhoitettiin, jolloin käyttäminen 

aineistona on helpompaa. Muodoltaan haastattelut pidettiin puolistrukturoituna 

kyselytutkimuksena. Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltaville esitetään 

kysymyslistan mukaisia kysymyksiä ja näihin vastataan avoimesti omilla sanoin tarvittavalla 

laajuudella (Kallinen & Kinnunen, 2022). Haastattelutavalle keskeistä on kysymyksien 

avulla ohjaaminen aihealueelle mutta avointen vastausten myötä huomattavasti laajempi ja 

kattavampi vastaussisältö verrattuna esimerkiksi strukturoidun haastattelun 
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vastausvaihtoehtoihin. Tähän tutkimukseen puolistrukturoitu haastattelu koettiin 

sopivimmaksi, koska tämän avulla saadaan paremmin vastaajien mielipiteitä esille 

kysymyksiin, joihin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. 

”Puolistrukturoitu haastattelu sopii tilanteisiin, joissa on päätetty haluttavan tietoa juuri 

tietyistä asioista” 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006) 

 

4.2 Projektien välisen resurssien seurannan nykytila 

Organisaatiorakenteeltaan toimitaan pitkälti luvussa 3.4 esitetyn mukaisena 

projektinjohtamisorganisaationa, jossa projekteja on runsaasti ja suurin osa toiminnoista 

pyörii näiden ympärillä. Yhtenä käytännön haasteena uusien menetelmien kehittymisessä on 

projektien jakautuminen eri liiketoiminta-alueiden välillä ja useamman projektipäällikön 

alaisuuteen. Näillä kaikilla on osiltaan toisistaan poikkeavat toimintatavat mikä aiheuttaa 

haasteita yhteisten resurssien käytettävyyden optimoimiseen. Toiminnan ollessa keskittynyt 

pitkälti käytännönläheiseen tekemiseen ja usein pääpaino kaikessa kehitystoiminnassakin 

ollut konkreettista tekemistä edistävää enemmän, kuin toimintatapojen ja liiketoiminnan 

kehittämistä. Toiminnan ja henkilöstömäärän kasvaessa toimintatavat ovat kehittyneet 

pitkälti kokemusperäisesti. Nyt on päädytty tilanteeseen missä projektien resurssienohjaus 

tapoja pitäisi tarkastella ja arvioida suuntaviivoja tulevaisuutta varten. Menetelmien pitäisi 

kuitenkin olla muutoksiltaan riittävän herkkiä, jotta käyttöönotto onnistuisi ja näistä olisi 

edes mahdollista olla hyötyä. 

Nykyisin suuri osa meneillään olevien ja tuleviin projekteihin liittyvä tieto on hajallaan eri 

paikoissa ja kokonaiskuvan muodostamiseen tietoja täytyy yhdistellä. Erilaisia taulukoita, 

seurantoja ja kalentereita on käytössä runsaasti, mutta tietoa ei ole liiemmin koostettu eikä 

minkään hetken yhteenvetoja ole kerätty. Useassa tapauksessa ajantasaisin tieto on suoraan 

projektipäälliköillä, eikä sitä välttämättä ole kirjattu mihinkään eteenpäin, jolloin 

luonnollinen tapa selvittää projektien tilanne ja hetkittäinen resurssivaraus on suoraan 

kysymällä. Tapa toimii kohtuullisen hyvin mutta samaan aikaan tarvittavan tiedon heikko 

saatavuus aiheuttaa työskentelyyn katkoksia, joita voidaan vähentää yhteisillä 

toimintatavoilla (Kalliomäki-Levanto, 2009, p. 119). 
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4.2.1 Resurssienseuranta muuntamo projekteissa 

Nykytilassa projektien välistä resurssien ohjausta tehdään liiketoiminta-alueittain hieman eri 

käytännöin. Perustasona muuntamopuolella toimii kuvan 10 mukainen 

taulukkolaskentaohjelmalla tehty listaus, johon on syötettynä tulevat ja käynnissä olevat 

projektit näiden vaatimine henkilötyöpäivineen. Taulukon täyttäminen nykyisin on 

epäsäännöllistä ja se enemmän hahmottelee suuntaviivoja tulevasta. Listauksessa on 

määritelty karkeasti projektikohtaisesti henkilöstöresurssien tarve viikkotasolla. Kohteissa, 

joiden aikataulu tiedetään jo ennalta tarkkaan tai on saavutettavissa huomattavia 

kokemusetuja tietyillä työntekijöillä niin listaukseen on erikseen merkitty työhön 

suunnitellut henkilöt. Myöhemmin ajankohdan lähestyessä kohdistetaan tarve tekijöihin 

mutta tästä vaiheesta ei pidetä tarkempia kirjauksia.  

 

Kuva 10 Esimerkki muuntamo projektien resurssitaulukosta 

Nykyinen tapa ja työkalu tarjoaa hyvin yksinkertaisen noin kvartaalitason kuvauksen ilman 

kummempaa tiedon koostamista. Aktiivisella käytöllä se toimisi myös tarkempaankin 

tilannekuvan muodostamiseen mutta epäsäännöllinen täyttäminen ja huono luettavuus ei tue 

tätä. Käytännössä tästä syvempi ja ajantasainen projektien välinen resurssienohjaus on 

liiketoiminta-alueista vastaavien esimiesten hallussa ja sitä toteutetaan hyvin 

käytännönläheisesti. 

Kokonaisuutta seuraavaa ja ohjaavaa projektiportfolion hallintaa, missä seurattaisiin 

käynnissä olevia projekteja ja miten näiden resurssitarve on elänyt arvioista, ei ole 

muuntamopuolella käytössä määrämuotoisesti. Käytännössä vastuu ja tietous projekteista on 
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vahvasti projektipäälliköiden hallinnassa ja portfoliota hallitaan vain omien projektien 

muodostamina kokonaisuuksina, ei yhteisesti koko yrityksen tasolla. Muutoksien ja 

äkillisten tarpeiden hallinta on pitkälti perustunut keskinäiseen reagointiin ja tarvittaessa 

käytettävissä olevan kutsuttavan työvoiman käyttämiseen. Toisaalta puuttuvien pakollisten 

mekanismien ja työkalujen myötä muutoksiin on pystytty reagoimaan huomattavasti 

nopeammin ja ketterämmin. Kehityksen tarve ja haasteet ovat korostuneet, kun toiminta on 

laajentunut ja olemassa olevat tavat alkavat jäämään pieniksi eikä kokonaiskuvan jatkuva 

ylläpitäminen ole enää yhtä helppoa. 

 

4.2.2 Markkinaseuranta 

Tulevia mahdollisia projekteja ylläpidetään markkinaseuranta-taulukossa, jossa 

tarjouslaskenta pitää näistä kirjaa. Projekteja tarjotaan jatkuvasti markkinoiden mukaisesti, 

toimialalle ja yrityksen kokoluokalle tyypillisesti potentiaalisiin tarjouspyynteihin pyritään 

vastaamaan asiakassuhteiden ja brändin ylläpitämiseksi. Töiden tarjousvaiheessa ei tehdä 

syvällisempää analyysiä tarjottujen kohteiden kokonaisvaikutuksista ja kuinka paljon 

resursseja on käytettävissä vuosineljännes tai kuukausitasolla. Tarpeet ovat kuitenkin 

luoneet toimintatavat euromääräiselle kokonaisuuden arvioinnille ja tarjottuja töitä seurataan 

markkinaseurantana. Markkinaseurannassa pidetään kirjaa tarjotuista projekteista 

kokonaisuudessa, johon projektikohtaisesti listataan ratkenneita kohteita, tarjottuja kohteita 

ja laskennassa olevia kohteita. Muihin käytettyihin listauksiin verrattuna markkinaseuranta 

on kaikista suurmääreisin ja sisältää tietoa myös kohteista, jotka eivät välttämättä koskaan 

tule toteutukseen. Näiden pohjalta voidaan tehdä ennusteita liiketoiminnasta ja mahdollisista 

kokonaisresurssitarpeesta. 

Käytännössä projektin tunnuslukujen arviointia toteutetaan riittävän tarkalla tasolla jo 

tarjouslaskennassa. Täältä saatujen tietojen perusteella projektien työmäärää ja 

kannattavuutta on mahdollista arvioida ja tätä hyödynnetäänkin projektinhallinnassa. 

Tarjouslaskennassa tiedetään kuitenkin laskennalliset arvot kaikkien työvaiheiden 

työmäärälle ja projektin kokonaistyömäärä.  Nämä mittarit ja tunnusluvut kuvaavat riittävän 

hyvin liiketoiminnan kokonaisuutta ja antavat viitteitä liiketoiminnan kannattavuudesta ja 

töiden riittävyydestä. Tarkemman resurssien ohjauksen arvion tekemiseen nämä eivät riitä 
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mutta näiden lähtötiedoista olisi mahdollista selvittää riittävästi karkeata dataa, jolla 

pystytään arvioimaan mahdollisia ruuhkahuippuja tai hiljaisempia jaksoja.  

Tämä ei tietenkään ole absoluuttinen totuus eikä tämän perusteella pystytä luomaan 

täydellistä projektiaikataulua. Monet projektien aloittamista estävät ja viivästyttävät tekijät 

tulevat esille vasta myöhemmin. Tiedossa olevan laskennallisen työtuntimäärän ja 

kokemuksen myötä voidaan hakea suuntaa minkä verran resursseja projektiin on sidottava. 

Näin kerättynä tieto on tarkkuudeltaan käyttökelpoista ainakin kvartaalitason 

työmääräarviointiin ja kokonaisuuden hahmottelemiseen. Yksilötasolla voi projekteissa ja 

henkilöstössä tapahtua isojakin muutoksia mutta kokonaisuuden kannalta kahdenkymmenen 

työntekijän työpanos on noin 1000 henkilötyöpäivää, jolloin hirveästi tätä enempää 

työpanosta vaativia projekteja ei järkevästi pystytä toteuttamaan kiinteässä kvartaalin 

aikaikkunassa. Dokumentoituna tämä helpottaisi myös erilaisten projektien vaatimien 

työmäärien arviointia, kohteesta riippuen materiaalien ja työn suhteellinen osuus voi 

vaihdella suurestikin. Toisessa kohteessa tarvikkeet ja materiaalit voivat edustaa 90 % 

kokonaiskustannuksista ja työvoimakustannukset 10 %, kun taas toisessa projektissa 

päinvastoin. Käytännössä siis aineisto ja toimintatapa tarjottujen projektien seurantaan olisi 

olemassa. Tämän avulla pystyttäisiin täydentämään olemassa olevaa tietoa laajemmalle 

aikavälille ja ottamaan jo tarjousta antaessa kerätty tieto paremmin käyttöön. 

 

4.2.3 Resurssienseuranta rata projekteissa 

Ratapuolen projektien resurssien suunnittelu ja ohjaus on tällä hetkellä yhtenäisempi. 

Pohjana toimii viikoittainen niin sanottu RESU-palaveri ja kuvan 11 mukainen 

resurssitaulukko, johon päiväkohtaisesti merkitään mihin projektiin resurssit on kohdistettu. 

Palaveriin osallistuvat aikataulujen ja mahdollisuuksien mukaisesti kaikki projektien 

aikatauluihin ja resurssien ohjaukseen vaikuttavat projektipäälliköt ja työmaapäälliköt 

käyvät keskenään asiat läpi. Viikoittaisella palaverilla pystytään luomaan kokonaiskuva 

projektien tilasta ja saadaan konsensus mihin seuraavien viikkojen aikana tarvitaan 

työntekijöitä ja koneita. Voidaan lisätä resursseja kiireellisyyden mukaan ja pystytään 

huomioimaan paremmin paikallisia muutoksia. Viikoittaisella skaalalla on huomattavasti 

helpompi reagoida esimerkiksi sairaustapauksiin, tarvittaviin koulutuksiin ja muihin 

työmaavahvuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Tämän myötä pystytään myös optimoimaan 
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paremmin kokonaisuutta. Samalla luodaan yhdessä koko porukalle seuraavien viikkojen 

kalenterit. Tätä samaa taulukkoa käytetään myös tiedon eteenpäin viemiseen henkilöstölle.  

Tämän mukaisesti on mahdollista hoitaa työmaiden vaatima logistiikka, jotta tarvikkeet ja 

työkoneet on oikeaan aikaan oikeassa paikassa työntekijöiden kanssa. 

 

Kuva 11 Esimerkki ratapuolen resurssitaulukosta. 

Konkreettisen resursoinnin lisäksi samalla käydään läpi runsaasti muita projekteihin liittyviä 

asioita. Päivitetään tilanteet, käydään läpi esille tulleita muutoksia ja tarpeita, joiden avulla 

pystytään lisäämään kollektiivisesti tarvittavan tiedon määrää ja läpinäkyvyyttä. 

Keskustellaan tulevista kohteista, mitä on tarjottu ja mitä ollaan tarjoamassa. Vaikka näkyvin 

vaikutus ja tuotos on kuvan 11 mukainen resurssitaulukko, niin resursoinnin osalta toimiva 

keskusteluyhteys on tärkein. Resursointi on kuitenkin käytettävien resurssien suunnittelua ja 

järjestelyä ja toimivaa toimintatapaa tarvitaan siihen eniten. Käytettävät ja tarvittavat 

työkalut löytyvät ja kehittyvät toimintatavan myötä. 

Viikoittaista tilannekatsausta pidettiin toimivana, koska samalla tulee käytyä yhdessä läpi 

monia muitakin projekteihin liittyviä asioita. Siitä muodostuu selkeä kanava, jolloin kysyä 

myös kiireettömämpiä asioita ja vapaata keskustelua. Säännöllisenä kalenteriin merkattuna 

tapahtumana projektien läpikäymisestä on tullut normi ja samalla tulee esille myös 

pidemmän aikavälin asioita. Resurssienohjauksen lisäksi voikin sanoa tämän olevan samalla 

osastopalaveri, jossa käydään läpi kaikki ajankohtaiset asiat. Kokemusperäisesti tapaa on 
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pidetty hyvänä ja samalla tulee oltua yhteydessä ympäri Suomea levittäytyneiden 

projektihenkilöstön kanssa. 

4.3 Haastatteluiden tulokset 

Kysymys 1. Miten resursseja projekteille jakaessa varmistetaan resurssien 

käytettävyys eli ovatko he vapaana tai onko samoja resursseja ”korvamerkattu” 

muualle? Miten ja milloin työntekijälle tiedotetaan tulevista työtehtävistä? 

Haastateltavien kesken ylös nousi organisaation projektinjohdon ja työmaatoimintojen 

välinen mataluus sekä käytännönläheisyys. Käytettävyys varmistetaan suoraan 

asianomaisten kanssa eli muiden samoja resursseja käyttävien projektipäälliköiden ja 

käytössä olevien työryhmien kesken, muuntamotoimintojen projekteissa käytössä yhteiset 

työntekijäresurssit. Allokointiin ja käytettävyyteen ei ole olemassa jatkuvassa käytössä 

mitään suoraa mallia, vaan sitä tehdään pitkälti jatkuviin muutoksiin reagoiden. Projektien 

aikataulutusta projektipäälliköt hoitavat omien projektiensa osalta ja yhteensovitusta 

tehdään näiden välillä.  

Kiinteillä ajankohdilla tehtäviä projekteja, esimerkiksi erilaisia huoltoseisakkeja on pyritty 

yhdessä resursoimaan ennakkoon. Haasteellisimmiksi on koettu nopeasti toteutukseen 

siirtyvät projektit, joihin resurssien löytäminen vaatii reagointia muiden projektien osalta. 

Muiden projektipäälliköiden kanssa töiden yhteensovittamista hoidetaan pitkälti 

vapaamuotoisesti, selkeätä muodollista toimintatapaa tai työkalua tähän ei ole muodostunut. 

Tulevaisuuden kuormitusten ennustamista pitäisi parantaa mutta tähän pitäisi olla selkeä ja 

yksinkertainen työkalu. 

Kohdekohtaisessa resursoinnissa miehityksiä pyritään pitämään samoina, jolloin 

saavutetaan tekemisessä synergiaetuja tutuissa ympäristöissä suoritetuista projekteista. 

Myöskin eri projektipäälliköiden käyttämiä työryhmiä on pyritty pitämään mahdollisimman 

samoina. Tiedotus eteenpäin projektiin osallistujille tehdään, kun aikataulu on varmistunut, 

käytössä on pääsääntöisesti puhelin ja erilaiset ryhmäviestimet, Teams ja WhatsApp 

erikseen mainittuina. Useiden projektien työmaatoimintojen pyöriessä vahvasti kärkimies 

vetoisesti, jolloin heille on pyritty tiedottamaan ajoissa ja hyödyntämään heitä jo projektien 

aikaisissa vaiheissa. Toiminnan useissa vaiheissa näyttäytyy niin sanotusti pienellä porukalla 

tekeminen ja korostuu käytännönläheiset toimintatavat, jotka ovat usein toimivia mutta 
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näyttävät ulospäin enemmän selviämiseltä, kuin tarkoituksen mukaiselta suunnitellulta 

toiminnalta. 

1. Miten resursseja projekteille jakaessa varmistetaan resurssien käytettävyys eli 

ovatko he vapaana tai onko samoja resursseja ”korvamerkattu” muualle? Miten ja 

milloin työntekijälle tiedotetaan tulevista työtehtävistä? 

Yhteenveto Lisähuomiot 

Suoraan asianomaisten projektipäälliköiden 

ja työntekijöiden kanssa. 

 

Omat projektit ja näiden resurssit ovat 

yhteensovitettuina, tarpeen mukaisesti 

yhteenvetoa tehdään muiden projektien 

vetäjien kanssa vapaamuotoisesti. 

 

Työvarantoa ja resurssivarantoa 

tasapainotellaan erilaisten oma-arvioiden ja 

projekteilta tulevien signaalien perusteella 

Käytössä myös yhteinen resurssitaulukko 

mutta tämän täyttäminen on usein jäänyt. 

Todella monessa asiassa käytännönläheiset 

ja kokemusperäiset konstit käytössä. 

Mitään selkeitä ja vakiintuneita yhteisiä 

keinoja ei ole käytössä. 

 

Kysymys 2. Huomioidaanko uusia projekteja tarjotessa vaikutus nykyisiin 

projekteihin? 

Haastateltavien mukaan omalla tavallaan näin on tehty, mutta tapa on usein hieman 

epämääräinen ja on suuresti riippuvainen mihin projektiin ollaan tarjoamassa. Arviota 

tehdään mahdollisuuksien mukaisesti mutta asiakkuuksien painoarvo on erittäin merkittävä. 

Strategisesti ja maineellisesti tärkeisiin projekteihin tahdotaan osallistua. Tällöin saattaa 

tulla tilanteita, jolloin työmäärä on hetkellisesti käytössä olevaa kapasiteettia enemmän. 

Kerättävissä projekteissa pyritään huomioimaan kokonaisvaltainen mielekkyys. Painotutaan 

omaan ydinosaamiseen ja hyviin projekteihin, pelkän liikevaihdon kerääminen ei saisi olla 

itseisarvo. Arviointia ei ole erityisen formaalisti suoritettu, kokonaisuutta hallitaan luottaen 

kokemukseen ja ammattitaitoon. Tarvetta muodollisempaankin tulevien projektien 

arviointiin on, mutta liiallista aikaa kehitykseen ei ole ollut. 

Projektien keskinäistä suhdetta miettiessä olisi hyvä, jos olisi enemmän uusia ajallisesti 

pidempiä projekteja. Nämä loisivat tietynlaista pohjakuormaa esimerkiksi muuntamoiden 

saneerausten edustamien syklitäisten ajallisesti lyhyiden mutta intensiivisten projektien 

rinnalle. Muutokset aikatauluissa aiheuttavat haasteita pidemmän aikavälin suunnittelussa. 
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Materiaalitoimitusten toimitusajat vaikuttavat nykypäivänä todella suuresti myös projektien 

aikatauluihin.  Tarjotuissa projekteissa on pyritty pitämään kokoluokka mielessä, jotta ei 

hukuta liian isoihin hommiin, joiden resursointi muiden tilausten sekaan olisi todella 

haastavaa. Kokoluokaltaan massasta erottuvien projektien osalta on yhdessä pyritty 

huomioimaan ennen tarjoamista, kuinka hyvin näitä voidaan toteuttaa ja riittävätkö resurssit. 

2. Huomioidaanko uusia projekteja tarjotessa vaikutus nykyisiin projekteihin? 

 

Yhteenveto Lisähuomiot 

Huomioidaan mutta tätä ei suoriteta 

formaalisti vaan hyvin käytännönläheisesti. 

 

Nykyisiä projekteja enemmän painoarvoa 

on tarjottujen projektien strategisella 

tärkeydellä. 

 

Tässä olisi suuri kehitettävää, mutta usein 

projektien prioriteetit ja aikataulut ajavat 

ohi kehittämisestä. 

Muutokset näyttelevät merkittävää 

nykyisin entistä suurempaa osaa 

 

Kysymys 3. Missä vaiheessa ja miten tulevat projektit tuodaan esille? 

Yleensä pyritään viimeistään tarjouspyynnön saavuttua tekemään kirjaukset 

markkinaseurantaan ja tarjousjärjestelmään. Tätä ennen usein mahdolliset projektit tulevat 

esille epämuodollisissa keskusteluissa ja esimerkiksi johtoryhmän kokouksissa. 

Saavutetuista projekteista ei ole olemassa mitään tiedotuskäytäntöä mutta yhtenäisestä 

tavasta ei olisi ainakaan haittaa. Nykyisin nämä ”heräävät henkiin”, kun projektit saavat 

työtunnukset. 
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3. Missä vaiheessa ja miten tulevat projektit tuodaan esille? 

Yhteenveto Lisähuomiot 

Tarjouspyynnön saapumisen yhteydessä 

luodaan projekti kansiot ja tiedot kirjataan 

ylös. 

 

Usein mahdolliset projektit tulevat 

ensimmäisenä esiin epämuodollisissa 

keskusteluissa. 

 

Keskinäisessä keskustelussa ja 

johtoryhmässä. 

Muodollisemmalle tavalle voisi olla 

käyttöä, tätä pitäisi vain jatkuvasti ylläpitää 

ja jonkun vastata tästä. 

 

Kysymys 4. Minkä aikavälin resurssiohjaukselle ja -suunnittelulle tarve on suurin? 

Tarve ja haasteet vaihtelivat liiketoiminta-alueiden kesken. Käytännönläheisesti 

toteutukseen tulevat ja toteutuksessa olevat projektit ja näiden resursointi nousivat 

korostetusti haastateltavilla. Esille nousi lyhyen aikavälin resurssiohjauksen tärkeys. Useissa 

kohteissa on niin paljon muuttujia, että liiallisella suunnittelulla ja suunnitelmien 

muokkauksella tahtoo hukkua pelkkään resurssisuunnitteluun. Lyhyt aikaväli, jolloin 

seuraavien työvaiheiden aloittamisen esteet on selätetty, on tällöin tärkein.  

Pidemmän aikavälin kohteista erilaiset seisakit, joissa työskentely aikaväli on selkeä, eroaa 

monista muista ja näiden resurssivaraukset voidaan kirjata jo aiemmin. Näiden selkeämpien 

projektien resursoinnissa on onnistuttu paremmin. Osaltaan on oltu myös tyytyväisiä 

nykyisiin tapoihin ja menetelmiin eikä mikään osa-alue ole erikseen erottunut. Osaltaan 

myös monta rautaa tulessa ympäristö ja kiire heijastuvat, ei keskitytä kokonaisuuteen ja 

resurssiohjaus ei tällöin voi onnistua. 
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4. Minkä aikavälin resurssiohjaukselle ja -suunnittelulle tarve on suurin? 

Yhteenveto Lisähuomiot 

Tarpeet eroavat liiketoiminta-alueittain. 

 

Lyhyen aikavälin toimille. 

 

Erityisiä tarpeita ei ole tullut esille, 

nykyisiin käytäntöihin ollaan tyytyväisiä. 

 

Hyvä olisi, jos paremmin pystyttäisiin 

hallitsemaan lähitulevaisuuden projektien 

muodostamaa kokonaisuutta. 

Ajankäytölliset ongelmat korostuvat 

muutosten lisäksi. Parempi ja sujuvampi 

resurssisuunnittelu vaatisi enemmän aikaa 

ja lankojen täytyisi pysyä tiukasti käsissä, 

myös kokonaisuuden osalta. 

 

Kysymys 5. Tarvitset lisäresursseja projektillesi mistä saat näitä, miten ilmoitat 

muutoksesta kohdehenkilölle? Tuntuuko nykyinen tapa toimivalta vai muuttaisitko 

sitä, miten? 

Vastauksissa toistui projektipäälliköiden välinen kommunikaatio ja pyrkimys selvittää 

resurssitilanne muiden käynnissä olevien projektien kesken. Ensimmäisenä prioriteettina on 

omien resurssien käyttäminen ja mahdollisuudet voiko näitä irrottaa toisesta projektista. 

Vasta tämän jälkeen huomioidaan mahdollisuudet aikaisemmin hyväksi havaittujen 

aliurakoitsijoiden hyödyntämiseen erilaisten vähäisempien työvaiheiden toteutukseen. 

Näiden lisäksi käytössä on vararesursseja kuten eläkeläisiä, joita voi tarvittaessa pyytää. 

Tunnistettu on myös erilaisten vuokratyövoimien käytön mahdollisuus. Tarvittaessa 

projektien välistä resurssien siirtämistä toteutetaan projektien vastuuhenkilöiden 

keskinäisellä keskustelulla ja lainaamiset menevät keskenään sopimalla. 

Päätökset ilmoitetaan suoraan projektin työryhmälle esimerkiksi puhelimitse. Projektien 

työmaalla työskentelevän työryhmän ohjaus toimii pitkälti kärkimies vetoisesti ja työntekijät 

kommunikoivat keskenään. Tämä toimintatapa on tunnistettu toimivaksi, eikä tapaa haluta 

lähteä väkisin muuttamaan. Kuitenkin muitakin vaihtoehtoja, kuin puhelinta 

tiedonvälitykseen voisi miettiä. Erilaisia vaihtoehtoja on välillä tullut esille mutta 

toistaiseksi on menty nykyisellä käytännönläheisellä tavalla. 
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5. Tarvitset lisäresursseja projektillesi mistä saat näitä, miten ilmoitat muutoksesta 

kohdehenkilölle? Tuntuuko nykyinen tapa toimivalta vai muuttaisitko sitä, miten? 

Yhteenveto Lisähuomiot 

Selvitys projekteista vastaavien kanssa 

onko, jostain heidän projektistansa 

mahdollista saada resursseja irrotettua. 

 

Aliurakoitsijoita käytetään tarvittaessa 

mahdollisuuksien mukaan 

vähäpätöisempiin töihin. 

 

Yhteyttä pidetään suoraan asianomaisten 

työryhmien ja projektipäälliköiden kanssa. 

 

Toistaiseksi nykyinen tapa on ollut riittävä, 

mahdollisuus uusiin toimintatapoihin 

pidetään avoimena 

Vuosien aikana kertyneen kokemuksen 

myötä yrityksen omien resurssien tueksi on 

muodostunut tarvittaessa käytettäviä 

vararesursseja, joita voidaan hyödyntää 

tarvittaessa. Käytännönläheisten tapojen 

kääntöpuolena on heikompi seurattavuus, 

sovittujen muutosten selvitys vaatii usein 

suoran yhteydenoton asianomaisiin. 

 

Kysymys 6. Onko kehitettävää enemmän toimintatavoissa ja prosesseissa vai 

käytettävissä työkaluissa? 

Molemmissa nähtiin tarvetta ja uskoa että varaa olisi kehittyä. Toimintatapojen ja prosessien 

kehittämistä pidettiin tärkeämpänä muutoksen ja kehityksen alulle saamisen osalta. 

Selkeiden prosessien ja toimintatapojen myötä pystyttäisiin parantamaan omavalvontaa ja 

laatua kokonaisuudessa. Erilaisten työkalujen tarve löytyy myös tätä kautta, selkeämpää on 

luoda ensin toimintatavat ja tarvittaessa kehittää toimintatapojen käyttöä edistäviä työkaluja. 

Toistaiseksi nykyiset työkalut on koettu riittäviksi. Työkaluja ei pitäisi ottaa käyttöön ilman, 

että nämä toisivat konkreettista hyötyä nykyiseen tekemiseen. Kokemus on opettanut, ettei 

työkalu ensin malli ole ollut menestyksekäs. Aikaisempaa kokemusta on myös pyritty 

hyödyntämään sekä toimintatapojen, että työkalujen valinnassa. Huomioita tuli myöskin 

teknologian jatkuvasta kehityksestä ja tämän tarjoamista mahdollisuuksista toiminnan 

tehostamiseksi. 
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6. Onko kehitettävää enemmän toimintatavoissa ja prosesseissa vai käytettävissä 

työkaluissa? 

Yhteenveto Lisähuomiot 

Toimintatapa lähtöinen menetelmä on 

tärkeämpi. Sopivat työkalut löytyvät 

vastaamaan toimitapoja. 

 

Nykyiset ovat toistaiseksi toimineet ja 

riittäneet. 

 

Hyvä olisi, jos käytetyt toimintatavat ja 

työkalut saisi yhtenäistettyä. 

 

Työkalujen kehittämisellä olisi mahdollista 

lisätä tehokkuutta ja tarjolla olevien 

ratkaisuiden kehittyessä myös käytettävät 

järjestelmät saisivat kehittyä. 

Molempien kehittämisessä on huomioitava 

mahdollinen muutosvastarinta, avoin voi 

olla uusille mahdollisuuksille mutta 

muutosta ei pidä lähteä tekemään vain 

muutoksen vuoksi. Nykyisten 

toimintatapojen rajallinen skaalautuvuus on 

tunnistettu, mutta muutoksia ei ole lähdetty 

tekemään, kun toistaiseksi on pärjätty. 

Kehitysten läpiajaminen on aikaa vievä 

prosessi, joka on pois muilta projekteilta. 

 

Näiden enemmän projekteihin ja resursointiin liittyvien kysymysten lisäksi haastateltavilta 

kysyttiin yrityksen tulevaisuudennäkymistä. Kohdeyritys listaamattomana osakeyhtiönä on 

osakkaidensa näköinen ja tulevaisuuden näkymien vaikutukset on hyvä huomioida myös 

erilaisia kehitysaskeleita pohtiessa. 

Kysymys 7. Minkälaisena näet yrityksen tulevaisuuden, minkälaisena toivoisit 

tulevaisuuden näkymän? 

Yrityksen asema ja tulevaisuuden näkymät koettiin todella hyväksi. Erittäin tyytyväisiä 

oltiin, miten vankka asema on muodostettu myös taloudellisesti kannattavaksi. Vuosien 

aikana on ehditty luomaan mainetta, kehittämään omaa ydinosaamista ja erikoistumaan 

haastaviinkin kohteisiin. Business-to-Business töille tietty toimijoiden välinen 

henkilöityminen on tyypillistä molemmin puolin, tätä on onnistuttu jatkamaan ja 

erityisosaamisen laajentuessa tarjouspyyntöjä ja projekteja on riittänyt.  

Toiveissa on, että EPF tunnetaan jatkossakin vaativien sähkötöiden osaajana ja toimittaja 

riippumattomana urakoitsijana. Nykyisen brändin toivotaan säilyvän, vaikka 

omistusrakenne joskus muuttuisikin ja kasvun uskotaan jatkuvan tulevaisuudessakin. 

Tulevaisuuden rakentamiseksi osaamista ja oppia on viety eteenpäin nuoremmille polville. 
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Luottoa riittää henkilöstön osaamiseen ja vastuuta projekteista on pyritty antamaan 

eteenpäin jatkuvuuden ylläpitämiseksi. 

 

4.4 Haastatteluiden yhteenveto 

Kaikissa haastatteluissa jatkuvasti korostui erittäin käytännönläheisen tekemisen 

vaikutukset lähes jokaiseen osa-alueeseen. Tietynlainen toimintatapojen henkilöityminen ja 

kertyneen kokemuksen vaikutukset olivat myös huomattavia. Projektinhallintatyökaluja on 

mutta nämä ovat pitkälti omaan käyttöön muovautuneita, joten näiden yleistäminen on lähes 

mahdotonta. Tämä on myös tunnistettu ja kehitystarpeen olemassaolo tiedostetaan mutta 

aika ja resurssit hitaille kehitysprojekteille on puuttunut. Toistaiseksi pitkälti 

vapaamuotoiseen projektipäälliköiden väliseen kommunikoitiin ja keskinäiseen sopimiseen 

pohjautuvalla tavalla on pärjätty. Tämän tueksi on kokeiltu erilaisia yhteisiä 

resurssisuunnitelmia, mutta nämä eivät ole lähteneet kehittymään. 

Laajempien aikataulullisesti kriittisten projektien resursointiin oltiin yleisesti enemmän 

tyytyväisiä ja näiden resursoinnissa koettiin onnistuneen pienempiä projekteja paremmin. 

Tilaajilta tulevien vaatimusten vaikutukset nousivat useiden projektien osalta esille hyvässä 

ja pahassa, näistä lähtöisin olevat useat tavat tulleet jäädäkseen. Uusien työkalujen ja 

toimintatapojen osalta usein puheeksi nousi, miten näille pitäisi olla selkeät vastuuhenkilöt, 

jotka vastaavat ylläpitämisestä ja sisäisestä kouluttamisesta. Kaiken muun ohella tehtyinä 

näiden kehitys on usein liian vajavaista. Uusien työkalujen ja toimintatapojen 

mahdollisuudet tunnistettiin käytännössä kaikissa projektin elinkaaren vaiheissa. Kaikesta 

huolimatta nykyisiinkin tapoihin oltiin myös tyytyväisiä ja nämä olivat toistaiseksi palvelleet 

riittävästi. Vaikka tietynlaisen paatuneisuuden pystyi tunnistamaan, oli näissä usein taustalla 

loistavat käytännöt ja lähtökohtia kehittämiseen on olemassa.  

Yrityksen tulevaisuuteen riitti uskoa, joten hyvä mahdollisuus pitkäaikaistenkin 

kehitysprojektien toteuttamiseen on olemassa ja tulevaisuuteen panostaminen on 

kannattavaa. Samassa yhteydessä tunnistettiin useiden kehitysmahdollisuuksien sisäisten 

vaikutusten lisäksi myös ulkoiset hyödyt, miten entistä paremmin pystytään vastaamaan 

tilaajien asettamiin tarpeisiin. Ajatuksia miten resursointia voisi jatkossa tehdä 

mahdollisuuksia tunnistettiin ja ideoiden yhteyksiä nykyisiin tapoihin huomattiin. 
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5 Työvuorosuunnittelu 

Osatavoitteena toimii yrityksen henkilöstöresurssien hyödyntämisen kehittäminen ja siihen 

liittyen kehittää työvuorosuunnittelua ja siihen käytettäviä työkaluja. Tähän liittyen tehdään 

selvitystä markkinoilla olevista työvuorosuunnitteluohjelmista. Tutkimuksen 

kokonaisuuteen tämä yhdistyy lyhyen aikavälin aikataulutuksena ja käytännön työkaluna 

henkilöstöresurssienohjaamiseen työkohteiden välillä ja tiedon välittäjänä. Tavoitteellista on 

kehittää työvuorosuunnittelua aikaisempaa reaaliaikaisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi.  

Käyttöönotettuna ja toimiessaan työvuorosuunnitteluohjelmistolla pystytään jalkauttamaan 

tieto resurssien allokoinnista. Tästä voidaan saada työkalu tiedonsiirtämiseksi ja tietovirran 

yhdenmukaistamiseksi, asianosaiset näkevät työntekijöille suunnitellut työvuorot ja pystyvät 

hyödyntämään tietoa äkillisissä muutostilanteissa. Yksistään työvuorosuunnittelun 

ohjelmalliseksi kehittäminen ei ole ratkaisu projektien resursointiin. Projektien 

resursoinnista eroten työvuoro-ohjaus tarjoaa työkalun reagointiin ja tiedonvälitykseen. 

 

5.1 Nykytila 

Henkilöstöresurssien optimoinnissa tavoitteena on kohdistaa mahdollisimman sopivat 

tekijät eri kohteisiin ja tehtäviin. Yksittäistä työntekijää voidaan pitää fyysisenä resurssina, 

joka omaa tietyt inhimilliset pääomaresurssit. Näitä on esimerkiksi työntekijän pätevyydet, 

kokemus ja osaaminen. Lyhyen aikavälin töiden allokoinnissa keskitytään juuri nyt 

käynnissä oleviin työmaihin, joiden työntekijävahvuutta voidaan jo tarkkaan suunnitella ja 

suurin osa töiden aloittamisen esteistä on jo poistettu. Pystytään siis jo yksilötasolla 

määrittelemään töiden ja tekijöiden aikatauluja. Työvuorosuunnittelussa tavoitteena on 

kerätä työkohteeseen ja tehtävään sopiva määrä käytettäviä resursseja ja muodostaa näistä 

työryhmä, jolle muodostaa aikataulutus päivätarkkuudella. Näiden perusteella jokaiselle 

työntekijälle suunnitellaan ja muodostetaan seuraaviksi viikoiksi tulevat työvuorot. 

Tällä hetkellä työmaiden resurssi- ja työvuorosuunnittelua ohjataan viikoittaisilla RESU-

palavereilla, jossa käydään läpi meneillään olevat ja tulevat työkohteet. Nykyisessä mallissa 

työvuorojen suunnitteluun on käytetty Excel-pohjaista taulukon 2 mukaista listausta. 
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Listaukseen on merkitty muutamaksi viikoksi työntekijöiden työvuorosuunnitelman 

mukainen työaika. Päivittäisten työaikojen lisäksi samassa taulukossa omalla välilehdellä 

ylläpidetään luvun 4.2.3 mukaista ratapuolen työmaidenvälistä resurssisuunnitelmaa, jossa 

tekijät on allokoitu eri kohteiden välille. Kuten voidaan huomata työajat voivat vaihdella 

käytännössä kellon ympäri, jolloin työntekijöiden työvuorojen ja henkilökohtaisen elämän 

helpottamiseksi tärkeää on tarjota ajoissa paikkaansa pitävä tieto. Vuorosuunnitelman 

mukaisten töiden lisäksi on huomioitava mahdolliset ylityöt ja näiden vaikutus lepoaikoihin. 

Näidenkään osalta nykyinen täysin manuaalinen listaus ei ainakaan erityisemmin tue 

työvuorosuunnittelua, ja listaus toimii käytännössä vain asioiden esittämiseksi. 

Taulukko 1 Esimerkki nykymuotoisesta työvuorolista Excelistä 

Kotikunta Nimi Asema / EPF Työaikastatus vko työaika ja työvuorosuunnitelma 

                      

        MA TI  KE TO PE LA SU 

      päivätyö 07-17 07-17 07-17 PT PT     

      päivätyö 07-15 07-15 07-15 07-15 07-15     

      päivätyö 07-15 07-15 07-15 07-15 07-15     

      päivä/yötyö 07-15 07-15 07-15 07-15 07-15     

      päivä/yötyö PT PT 07-15 07-15 07-15 12–20   

      päivätyö 07-15 07-15 07-15 07-15 07-15     

      päivätyö 07-15 07-15 07-15 07-15 07-15     

      päivä/yötyö 22–06 22–06 07-15 22–06 22–06     

      Loma           VL VL 

        PT PT PT PT PT PT PT 

      päivätyö 07-15 07-15 07-15 07-15 07-15     

      päivä/yötyö 22–06 22–06 22–06 22–06 22–06 12–20   

      päivä/yötyö 22–06 22–06 22–06 22–06 07-15     

      yötyö               

      päivä/yötyö 07-15 07-15 07-15 07-15 07-15     

      yötyö 22–06 22–06 22–06 22–06 22–06     

      yötyö 22–06 22–06           

      päivä/yötyö 22–06 22–06 22–06 22–06 07-15 12–20   

VL vuosilomalla 

VV Vuorotteluvapaa 

PT Pois töistä / Ei käytettävissä 

 

Työvuorojen ja työntekijöiden hallinnointi nykymuotoisissa erilaisissa Excel-taulukoissa on 

koettu hieman huonosti tarkoitusta palvelevaksi. Nykytilassaan se lähinnä täyttää 

minimivaatimukset, joten toiveissa olisi kartoittaa muita keinoja tämän hallinnoimiseksi. 

Tavoitteiden mukaisesti nykyinen malli edustaa esitysmuodoltaan äärimmäistä 
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yksinkertaisuutta mutta tiedon esittämisen ja käsittelyn osalta tiedot voisivat olla paremmin 

jäsenneltynä. Etenkin työvuorolistojen mukaisten työaikojen kerääminen ja laskenta 

keskimääräistä työaikaa varten vaatii turhan paljon tiedon käsittelyä ja muokkausta. 

Nykyisellään vuoro on merkittynä merkkijonona, jolloin solujen sisältöä ei pystytä suoraan 

käsittelemään Excelin laskennalla. 

Taulukko sisältää myös työntekijöiden henkilötietoja ja yksittäiset henkilöt ovat tämän 

perusteella mahdollista tunnistaa suoraan tai välillisesti. Taulukkoa ja siitä tehtyjä kopioita 

on käsiteltävä täten tietosuojaperiaatteiden mukaisesti (Tietosuoja, 2021). Työvuorojen 

osalta on siis huomattavasti parempi ja käytännöllisempää, että yksittäinen työntekijä näkee 

ainoastaan hänelle kohdistetut työvuorot. Tämän myötä myös yksittäiselle työntekijälle 

kohdistuvan hänen toimensa kannalta merkitsemättömän informaation määrä vähenee ja 

tiedon luettavuus paranee.  

Havaittuja ongelmia on nykyisen taulukon lähes täydellinen manuaalisuus, kaikki merkinnät 

ja muutokset on tehtävä käsin, eikä järjestelmä tue tai helpota tehtävää työtä. Käytännössä 

nykyinen malli on yksinkertainen taulukko, joka sisältää vain merkkijonoja. Lista ei 

myöskään ole erityisen dynaaminen eikä se suoraan huomioi yksittäisen työntekijän 

ajanjakson aikana mahdollisesti tekemiä ylitöitä ja näiden vaikutusta lepoaikoihin. 

Työvuoronsuunnittelijan täytyy erikseen kerätä näitä tietoja ja laskea vuosittaisia 

kokonaistyöaikoja jokaisen työntekijän kohdalla. 

Uuden työajanhallintajärjestelmän ominaisuuksista toivottuja vaikutuksia on näiden listojen 

käyttämisestä eroon pääsy ja parempi käytettävyys etenkin mobiililaitteilla. Hyödyllisinä 

ominaisuuksina pidetään reaaliaikaisuutta ja hyvää saavutettavuutta, jolloin tulevat työt 

olisivat mahdollisimman aikaisin ja kattavasti kaikkien tiedossa. Tämä helpottaa 

huomattavasti työnsuunnittelun lisäksi henkilökohtaisten menojen suunnittelua, kun tiedät 

tulevat vuorot ja kohteet mahdollisimman ajoissa eikä vasta seuraavassa seuranta- ja 

resurssipalaverissa. 

Asiakkaiden ja toimintaympäristön vaatimukset ja haasteet vaikuttavat suoraan 

työvuorosuunnitteluun. Rata-alueella töitä on mahdollista tehdä tiettyinä ajankohtina ja 

tällöin tietenkin pyritään tekemään mahdollisimman paljon kerralla. Erilaiset työvaiheet 

vaativat tekijöiltä erilaisia pätevyyksiä esimerkiksi ratatyöturvallisuuspätevyys, 

ratatyövastaava ja turvalaitepätevyys. Nämä yhdistettynä työkohteiden maantieteellisesti 
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haastaviin sijainteihin aiheuttavat töiden suunnittelijoille haasteita normaalitilanteissa mutta 

erityisesti sijaisuuksien ja sairastapauksien kohdalla. Sopimusten ja asiakastyytyvyyden 

ylläpitämiseksi töiden ja tekijöiden pitäisi pystyä joustamaan. Tämän takia käytettyjen 

toimintaprosessien on oltava selkeitä, jotta käytettävissä oleva aika pystytään hyödyntämään 

täysin. 

Käytetyt toimintamallit ovat käytännöntasolla toimivat, mutta tehokkuuden parantamiseksi 

ja ylläpitämiseksi olisi hyvä, jos järjestelmät entistä paremmin tukisivat toimintaa. Mitä 

ajantasaisemmat tiedot ovat käytössä sitä paremmin toimintaa pystytään ohjaamaan myös 

muuttuvassa tilanteessa. 

 

5.2 Työaikalaki 

Työaikalaki 872/2019 ja voimassa oleva työehtosopimus eli tässä tapauksessa käytettävä 

”Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus” antavat reunaehdot työaikoihin ja 

työvuoroihin. Etenkin epäsäännöllisenä ajankohtana tehtävät työt esimerkiksi 

rataympäristössä vaativat usein näistä löytyvien poikkeusten tai paikallisen sopimisen 

mahdollisuuden hyödyntämistä. Tällöin on tärkeää ymmärtää yleisellä tasolla työaikalakia 

ja työehtosopimusta.  

Työaikalain 872/2019 muututtua työajanseurannassa siirryttiin ylitöiden seurannasta ja 

vanhasta 250+80 h mallista kokonaistyöajanseurantaan. Aikaisemmin seurattiin ylitöitä ja 

muuttuneet kokonaistyöajan maksimiajan hyödyntäminen muuttaa käytettävää laskentaa 

hieman. Nykyisessä mallissa enimmäistyöaika on 48 h/vko ja käytettävästä 

työehtosopimuksesta riippuen tähän määrään täytyy keskimäärän tasoittua enintään 12 

kuukauden ajanjakson aikana. Tämä käytettävä ajanjakso voidaan määritellä 

yrityskohtaisesti, helpoin ja yksinkertaisin vaihtoehto etenkin manuaaliseen käsittelyyn on 

kalenterivuosi. 

Käytännössä tämä kasvattaa vuositasolla tehtävän ylityön enimmäismäärää. 

Aikaisemman mallin mukaisesti maksimi kokonaistyöaika on ollut hieman vuodesta 

riippuen 48 työviikolla noin 2250 h, josta ylityötä 250 h ja erillisellä sopimuksella tämän 

päälle on mahdollista tehdä 80 h.  Nykyisen mallin mukaisesti laskentaan käytetään 48 h/vko 
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arvoa ja samalla 48 työviikon mallilla kokonaistyöajaksi tulee 2304 h, josta ylityötä on      

384 h. 

Näiden pakottavien reunaehtojen lisäksi on huomioitava mahdollisuuksien mukaisesti 

henkilöstön ja heidän edustajien mielipiteet työvuoro- ja resurssisuunnittelussa. 

Yhteisymmärryksessä sopimalla pidetään kaikki osapuolet tyytyväisempinä, tällä 

saavutetaan toimivampi organisaatiokulttuuri ja paremmin mahdollistetaan molemmin 

puolinen joustaminen töiden niin vaatiessa. 

 

5.3 Ohjelmistohankinta 

Osatavoitteena ja pienenä osakokonaisuutena toimii työvuoronsuunnitteluun käytettävän 

ohjelmiston hankintaan liittyvä selvitys. Yrityksessä oli huomattu tarve tällaiseen 

ohjelmistoon jo aikaisemmin. Ohjelmistohankinnan selvitys ajoittui samaan aikaan 

diplomityön tekemisen kanssa, joten päädyttiin sovittamaan se osaksi tätä työtä. Osana tätä 

tutkimusta aiheeseen perehdytään pohjustamalla tietotekniikan roolia mahdollistajana ja 

pohditaan, minkälaisessa roolissa ollaan tekemässä hankintaa. Itse hankintaprojektista 

keskitytään hankintaa valmisteleviin toimiin ja vaihtoehtojen vertailuun. Hankinnan 

valvonta ja viimeistely jätetään aikataulullisista syistä tämän työn ulkopuolelle. 

 

5.4 Tietotekniikka osana liiketoimintaa 

Digitalisaation ja tietojärjestelmien kehityksen myötä tietotekniikasta on tullut merkittävä 

osa lähes jokaisen yrityksen päivittäistä toimintaa. Toimisto-ohjelmat, suunnittelun CAD-

ohjelmat ja erilaiset yrityskohtaiset tietojärjestelmät ovat arkipäivää käytännössä kaiken 

kokoisissa urakointiyrityksissä. Tietokone on monen käytetyin työkalu, tietoja päivitetään 

erilaisiin järjestelmiin. Viestintä ja lomakkeiden täyttäminen on vahvasti painottunut 

sähköisiin järjestelmiin. Nykyisin ohjelmien välillä on entistä enemmän erilaisia rajapintoja 

ja integraatioita, joiden tarkoituksena on linkittää näiden toimintoja ja tehdä kaikesta 

käyttäjäystävällisempää. Kaikkien näiden tarkoituksena on tukea ja edistää liiketoimintaa 

sekä vastata asiakkaiden vaatimuksiin. Esimerkiksi rakennus- ja asennusyritysten RALA-
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sertifikaattia varten on löydyttävä tarvittavat laadukasta toimintaa tukevat ohjelmistot 

(RALA, 2022).  

Pk-yrityksissä usein haasteena on erillisen tietohallinnon puuttuminen ja tietotekniikkaan 

liittyviä asioita hoidetaan muiden töiden sivussa ja useissa palveluissa pohjaudutaan 

ulkopuolisiin toimittajiin (Siira, 2001). Kuitenkin tietotekniikka ja -järjestelmät koetaan 

mahdollistajaksi ja sen avulla haetaan nopeitakin ratkaisuita. Tällöin ollaan tilanteessa, jossa 

osaamista enemmän on halua, jolloin epäonnistumisen riskit kasvavat. Tällöin käytännön 

haasteena on usein järjestelmän käyttöönottovaiheessa tapahtuva taantuma ennen halutun 

kehityspolun ja tulosten saavuttamista (Hyötyläinen & Kalliokoski, 2001). Tästä syystä 

toivottua on ottaa useampia käyttöönottoon osallistujia organisaatiosta, jolloin paremmin 

tunnistetaan mahdollisuudet ja saavutetaan halutut kehityspolut. 

Uusia järjestelmiä harkitessa onkin hyvä hetki tarkastella käytössä olevia järjestelmiä, miten 

näiden käyttöönotto lopulta onnistui. Jälkiarvioinnilla voidaan tunnistaa kuinka hyvin 

käyttäjät ovat ottaneet muutokset vastaan pidemmällä aikavälillä ja onko haettuja tuloksia 

saavutettu. Laitepuolella tilanne kohdeyrityksellä on hyvä, kannettavat tietokoneet ja 

mobiililaitteet ovat kenttätyöntekijöilläkin pääsääntöisesti käytössä, mikä mahdollistaa 

sähköisten ratkaisuiden käyttämisen. Kohdeyrityksessä on käytössä yritystasolla 

taloushallinto- ja projektien- ja laadunhallintaohjelmisto molemmat web-pohjaisina 

ratkaisuina. Näiden lisäksi käyttäjien tarpeenmukaisesti toimisto-ohjelmia, CAD-ohjelmia 

ja erilaisten laitteiden konfigurointiin tarkoitettuja ohjelmistoja kuten ABB:n PCM600. 

Käytössä olevia ohjelmistoja ja varsinkin uusia hankkiessa pitäisi välillä tehdä 

kokonaiskatsaus mitä kaikkia järjestelmiä kenelläkin on käytössä. Maantieteellinen 

toimipisteiden hajautuneisuus edesauttaa kokonaisuuden pirstaloitumista ja uusia tarpeita 

miettiessä voi olla, että sopiva ohjelma on jo joillain työntekijöillä käytössä. Aina ennen 

uusien ratkaisuiden hankintaa pitäisi pohjatyöt tehdä kunnolla, ettei pelkkä hankkiminen ole 

itseisarvo. Tällöin riskinä on päätyä tilkkutäkkimaiseen tilanteeseen, jolloin käytössä on 

vähän sitä sun tätä ja monet ohjelmat ja järjestelmät ovat vajavaisesti käytössä. 

5.5 Hankintaprojekti 

Ohjelmiston hankintaa varten käytetään sovelletusti kuvan 12 mukaista Tietotekniikan liitto 

ry:n kehittämää 4V-mallia. Malli koostuu neljästä päävaiheesta: valmistelu, valinta, valvonta 
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ja viimeistely. Vahvasti ydinliiketoimintaan keskittyneessä organisaatiossa missä ei ole 

erikseen omia IT-toimintoihin kohdistuneita tukityöntekijöitä 4V-malli tarjoaa toimivan 

rungon hankintaprojektin läpiviemiseksi ja havainnollistaa ohjelmistohankintaa täten lisäten 

onnistumisen todennäköisyyttä. Tämän lisäksi malli paloittelee hankintakokonaisuuden 

selkeiksi osa-alueiksi, joita on helpompi käsitellä ja projektin eteneminen on helpommin 

havainnoitavissa. Tämän työn yhteydessä pääpaino keskittyy hankinnan valmistelun ja 

valinnan vaiheisiin. Tavoitteina on tehdä selvitystä markkinoilla olevista vaihtoehdoista, 

vertailla näitä ja antaa arvio, miten mikäkin soveltuisi käyttöön. Jos sopiva vaihtoehto 

löydetään tämän kanssa, lähdetään viemään hankintaprosessia eteenpäin käyttöönottoon 

johtavien askelten mukaisesti. Tämän tutkimuksen aikataulullisten rajoitteiden myötä 

keskitytään kahteen ensimmäiseen vaiheeseen, käyttöönottoon liittyvää valvontaa ja 

viimeistelyä ei käsitellä. 

 

Kuva 12 Tietojärjestelmän hankinnan ohjaus 4V-malli (Forselius, 2010, p. 10) 
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5.5.1 Valmistelu 

Tarvittavan ohjelmiston hankinnan valmistelu käynnistettiin sisäisten signaalien ohjaaman 

tarpeiden mukaisesti. Heti valmistelun alkuvaiheissa pyrittiin selvittämään mitkä 

ominaisuudet mahdollisesti hankittavassa ohjelmistossa ovat toiminnallisuudeltaan 

välttämättömiä ja mitä olisi hyvä olla, tehtiin siis määrittelyä järjestelmä vaatimuksista. 

Valmistelua varten kartoitusta pyrittiin tekemään yrityksen sisäisesti mahdollisimman 

kattavasti, jotta pystyttäisiin mahdollisimman hyvin ja laaja-alaisesti arvioimaan ohjelman 

kokonaisvaikutus. Kartoituksessa selvitettiin ja otettiin huomioon syitä, minkä takia alun 

perin tällaisen hankinnan tarve on tullut esille ja minkälaisia odotuksia kenelläkin on 

aiheeseen liittyen. 

Tätä varten huomattiin myös tärkeäksi tutustua nykymuotoiseen työajanhallintaan ja siihen 

liittyvien toimien nykyiseen toiminnallisuuteen. Valmisteluvaiheessa painotusta alettiin 

hyvin nopeasti kohdistamaan toiminnallisuuteen ja käytännöllisyyteen. Huomioita ja 

toiveita kysyttiin työmailla työskenteleviltä, joilta saatiin paljon kommentteja käytännön 

toiminnallisuuksista: mitä ohjelmistolla pitäisi olla tehtävissä, mitä tietoa siellä olisi hyvä 

näkyä ja miten sen toivottaisiin olevan käytettävissä. Tätä tietoa voidaan pitää ensiarvoisen 

tärkeänä, koska mitä enemmän hyödyllisiä ydintoimintaa sujuvoittavia ominaisuuksia 

ohjelmassa on sitä vähemmän käytettävissä olevasta työajasta, menee pakolliseen 

järjestelmä- ja paperityöhön. Toiseksi mitä paremmin käytettävä ohjelmisto vastaa 

perustason käyttäjien tarpeeseen sen helpommin se on käyttöönotettavissa ja todennäköisesti 

kohtaa vähemmän muutosvastarintaa. Tavoitteena on luoda mielikuva ohjelmistosta työtä 

helpottavana työkaluna eikä pelkästään ylhäältä päin tulevana turhana byrokratiana. Hyviä 

käytännön esimerkkejä on osoitteiden, paikkatietojen ja kohdetietojen linkkien lisääminen 

työvuoroon, jolloin yhdellä silmäyksellä yksilön kannalta relevanttia tietoa on huomattavasti 

enemmän tarjolla kuin nykymuotoisessa Excel-taulukossa.  

Päivittäistoiminnan liiketoiminnallisen ymmärryksen myötä päädyttiin, ettei ratkaisuita 

kannata lähteä itse tuottamaan vaan helpompaa on löytää mahdollisimman sopiva 

vaihtoehto, jota tarvittaessa räätälöitäisiin. Uutta ohjelmistoa harkitessa on tärkeää 

määritellä yrityksen tarve ja resurssit uuden ohjelmiston käyttöä ja käyttöönottoa varten. 

Asiakasyrityksen toiminnan kohdistuessa pääosin ydinliiketoiminnan mukaiseen tuottavaan 

toimintaan, omien tukipalveluiden rakenne on kevyt ja tämä on huomioitava ylläpidossa. 
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Perinteinen on-premise palvelu omilla laitteistoilla ei tällöin ole mielekäs tai tarpeen 

mukainen vaan kannattaa mieluummin keskittyä pilvipohjaisiin palveluihin ja näiden 

toimittajiin. SaaS (Software as a Service) eli ohjelmisto pilvipalveluna on malli, jossa 

ohjelmaa käytetään selaimella ja monessa tapauksessa tarjolla on myös sovellus 

mobiililaitteille. Näin ollen ohjelmiston saavutettavuus on hyvä myös liikkuvaa työtä 

tekevillä, kun ainoastaan Internet-yhteys on pakollinen käyttöä varten.  

 

5.5.2 Valinta 

Valmisteluiden myötä päädyttiin pyytämään tarjouksia eri tarjoajilta heidän tarjoamista 

ohjelmistoistaan. Tarjouspyynnöt tehtiin suoraan valituille toimittajille sähköpostitse. 

Hankintaa suorittava kohdeyritys ei kuulu ostajana hankintalain piiriin eikä hankintaa varten 

ole haettu julkista tukea (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, 2016). Hankintaa voidaan 

suorittaa täysin vapaasti ja kriteereitä voidaan vaihtaa kesken prosessin mikä julkisessa 

hankinnassa ei olisi mahdollista. Tarjouspyynnöt olivat muuten hyvin vapaamuotoiset 

markkinoilla olevien vaihtoehtojen kartoittamiseksi mutta jo tarjouspyyntövaiheessa 

tunnistettiin toivotuiksi ominaisuuksiksi seuraavat: 

- Selainpohjainen työvuorosuunnittelu- ja työajanhallintaohjelmisto 

- Käyttäjille mobiili käyttöliittymä 

- TES-määritykset ohjaamaan työvuorojen suunnittelua ja laskentaperusteita 

Muilta osin vaihtoehtoihin ja niiden tarjoamiin ominaisuuksiin suhtauduttiin avoimesti. 

Pidettiin helpompana vertailla tarjottuja ratkaisuja, etsiä kustakin hyviä ja huonoja puolia. 

Prosessin edetessä pystytään oppimaan, esittämään toimittajille kysymyksiä onko 

mahdollisuutta kilpailevasta tarjouksesta löytyneeseen ominaisuuteen. Yhteensä kuudelta eri 

toimijalta saatiin tarjoukset heidän tuotteistaan, jotka vaihtelevasti vastasivat 

tarjouspyynnössä esitettyä tarvetta.  

Neljä toimittajaa piti omista tuotteistaan myös etäyhteydellä esitykset. Esityksien yhteydessä 

pystyimme paremmin kertomaan omasta toiminnastamme ja minkälaiseen käyttöön olemme 

järjestelmää hankkimassa. Esityksien yhteydessä pystyttään huomattavasti paremmin 

havainnoimaan eri palveluntarjoajien tuotteita, niiden käytettävyyttä ja soveltuvuutta. Tässä 
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vaiheessa saimme myös arvokasta tietoa toimittajien ymmärryksestä kohdeyrityksen 

toimialan vaatimista ominaisuuksia ja rakennettua keskusteluyhteyttä, jonka perusteella 

voimme arvioida tuotteen ja toimijan soveltuvuutta. Ohjelmistotoimittajien edustajien 

kanssa keskustellessa opittiin myös heidän kertomien kokemusten kautta mitä mahdollisessa 

käyttöönotossa kannattaa huomioida ja minkälaisia vaatimuksia asiakkaaseen kohdistuu 

tämän aikana.   

Tarjousten vertailua varten tehtiin myös taulukon 2 mukainen vertailutaulukko, jossa on 

esitetty tarjottavien vaihtoehtojen kertaluonteiset hintatiedot sarakkeessa ”Käyttöönotto 

hinnoittelu”, käyttöönoton jälkeinen kustannus on esitettynä ”Jatkuva hinnoittelu” 

sarakkeessa kaikissa tarjotuissa kohteissa pääosa jatkuvasta hinnoittelusta muodostui 

€/hlö/kk mukaisesta hinnoittelumallista. ”Sopimusehdot” sarakkeessa on arvioituna ehtojen 

soveltuvuutta, positiivisena nähtiin sopimusten määräajattomuus, jälkikäteen laskutus, tässä 

samassa arvioitiin myös sopimukseen kuuluvien käytöntukipalveluiden saavutettavuus ja 

hinnoittelu. Havainnollistavana sopimusehdoiltaan parhaassa vaihtoehdossa ei ollut 

määräaikaisuutta, irtisanomisaika on 1 kk, laskutus tapahtuu jälkikäteen toteutuneen käytön 

mukaisesti ja kuukausihintaan kuuluu päiväaikaan käytöntuki. Vertailuna 

sopimusehdoiltaan huonoimmassa vaihtoehdossa sopimus on voimassa määräaikaisena 

ensimmäiset kolme vuotta, käyttöoikeusmaksut veloitetaan vuosittain etukäteen ja 

käytöntuki omalla hinnalla. ”Räätälöitävyys” sarakkeessa arvioidaan, kuinka paljon 

järjestelmää on mahdollista räätälöidä yrityskohtaisen tarpeen mukaisesti ja ”Valmiit 

ominaisuudet” sarake taas arvioi kuinka hyvin valmis perustuote vastaa tarpeitamme. 

Viimeisimmät sarakkeet ovat osittain kääntäen verrannollisia ja ominaisuuksiltaan 

tärkeämpänä pidettiin valmiiden ominaisuuksien olemassaoloa, koska tällöin suositaan 

vaihtoehtoa, joka soveltuisi mahdollisimman vähäisillä muutoksilla mahdollisimman hyvin. 

Tällainen vertailu esiteltiin hankinnasta vastaaville ja arvioitiin toimittajan A) tarjoaman 

vaihtoehdon soveltuvan hinnoittelun ja ominaisuuksin puolestaan parhaiten. 
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Taulukko 2 Tarjottujen järjestelmien ominaisuuksien vertailu. 

Toimitt

aja 

Käyttöönotto 

hinnoittelu 

Jatkuva 

hinnoittelu 

Sopimuse

hdot 

Räätälöitä

vyys 

Valmiit 

ominaisuudet 

A) ++ - ++ -- ++ 

B) - - -- ++ -- 

C) ++ + + - + 

D) -- + - ++ + 

E) + ++ +     

F) - ++ -     

 

Tarjottujen vaihtoehtojen ominaisuuksien lisäksi hahmoteltiin mitä muuta on huomioitava 

uutta järjestelmää käyttöönottaessa. Arvioinnissa pyrittiin keskittymään käytännön tason 

vaikutuksiin, miten uusi järjestelmä yhdistyy nykyisiin toimintatapoihin, minkälaisia 

vaihtoehtoja vaiheittaiseen käyttöönottoon on käytettävissä. Miten muutosajan käytöntuki 

kannattaisi hoitaa alueellisesti laajalle hajaantuneen kentällä työskentelevän henkilökunnan 

kanssa. Mahdollisten päivittäiseen toimintaan vaikuttavien haasteiden minimoimiseksi 

suositeltavana pidettiin järjestelmien rinnan käyttöä, uuden ohjelmiston käytön aloittamista 

ei-kriittisillä ominaisuuksilla ja eurojen erottamista tunneista ensi alkuun. Tällöin pystytään 

ajamaan järjestelmä sisälle henkilöstöön, kuuntelemaan siihen liittäviä huomioita 

aiheuttamatta vaikutuksia työvuorojen ja -ajan ulkopuolelle. Järjestelmässä käsiteltävien 

tuntien yhdistäminen maksettaviin euroihin suositeltiin vasta, kun toiminta on varmistettu 

pelkkien työtuntien kanssa. 

Tärkeäksi ja suositeltavaksi koettiin myös ohjelmistotoimittajan esittely missä mukana myös 

käyttäjien edustajat. Näin tulevat ohjelmiston päivittäiset käyttäjät ja vuorojensuunnittelijat 

pystyvät antamaan mielipiteensä ja esittämään mahdolliset kysymykset ennen hankinnan 

lukkoon lyömistä. Valintaprosessin loppuvaiheen käyttäjien mukaanoton, uskotaan 

parantavan onnistumisen todennäköisyyttä ja lisäävän mielenkiintoa uusia työkaluja 

kohtaan. Samalla saadaan signaalia, kuinka paljon mahdollisesti on tarvetta kouluttaa ja 

pystytään parantamaan arvioita uuden toimintatavan ja ohjelmien sisäänajosta. 

Aikaisemmin esitettyyn 4V-malliin soveltaen voidaan nähdä tarjousten vertailu työvaiheen 

päättyneen. Seuraavana tehtävänä on yrityksen hankinnoista vastaavien tehdä päätös, 

halutaanko hankintaprosessia jatkaa eteenpäin vai ei. Aikataulullisten rajoitteiden vuoksi 

tässä tutkimuksessa ei jatketa hankinnan mahdollisiin seuraaviin työvaiheisiin. 
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6 Projektien välisten resurssien tehokkaampi ohjaus 

Tehokkaamman projektien välisen resurssiohjauksen rakentumiseksi ja ylläpitämiseksi 

tarvitaan selkeät menetelmät ja toimintatavat eli tarvitaan pehmeitä tiedonhallinnan 

menetelmiä. Näitä tukemaan tarvitaan yksinkertaiset informaatioteknologian työkalut eli 

kovia tiedonhallinnan toimintatapoja. Näiden avulla pyritään kehittämään projektien välistä 

tiedon liikkumista, joka toimii avainasemassa yhteisten resurssien käytön parantamisessa. 

Tämän mahdollistamiseksi täytyy olla mahdollisimman avoin pääsy muiden projektien 

aikataulu- ja resursointitietoihin, mutta ennen kaikkea aikaa ja tahtoa jatkuvaan 

kokonaisuuden hallintaan. Toiveissa olisi yksinkertainen ratkaisu, selkeä toimintatapa ja 

työkalu millä hoitaa resursointia mutta mikään ratkaisu ei ole näin mustavalkoinen vaan 

muutoksen pitäisi lähteä selkeän prosessin luomisesta ja siihen sitoutumisesta.  

Nykytilassa ei ole konkreettisia esteitä tehokkaampaan resursointiin. Projekteja on vain tehty 

käytännönläheisellä otteella eikä vaihtoehtoja ole sen kummemmin pysähdytty miettimään. 

Määrällisesti huomattava osa projektien käyttökelpoisista tiedoista on suoraan vain 

projektipäälliköiden tiedossa ja tiedonsiirtämisessä korostuvat epämuodolliset sosiaaliset 

yhteydet. Kuitenkin pienellä porukalla uusien menetelmien kokeileminen on helppoa ja 

uusien toimintatapojen vakiinnuttaminen on mahdollista matalalla kynnyksellä, samalla 

edistetään olemassa olevan todella runsaan hiljaisen tiedon siirtämistä eteenpäin. 

Jatkuvasti esille tullut projektien dynaamisuus, tietyllä tavalla jatkuvassa muutoksessa 

eläminen aiheuttaa nopeasti tiedon vanhenemisen ja käyttökelpoisuuden heikkenemisen. 

Ajantasaisen resusoinnin ylläpitämiseksi tietoa täytyy kerätä jatkuvasti, jolloin suunnitelmat 

ovat mahdollisimman pätevät. Tätä varten tarvitaan vastavuoroisuuteen perustuva prosessi, 

jossa yksilöt huomaavat resurssitilanteen ylläpitämisen hyödyt ja haluavat olla mukana 

tiedonjakamisessa. 

 

 

 



64 

 

Ajantasaisen resursoinnin ajoittuminen yksittäisen projektin näkökulmasta voidaan nähdä 

seuraavasti: 

Tarjousvaihe ja toteutusta edeltävä vaihe (Myynti): 

• Tarjousaineistojen hyväksikäyttö, karkea työmäärä arviot ja resurssitarpeet 

• Tarjottujen ja saatujen projektien arviointi 

Projektin aloitus ja projektin aikainen koordinaatiopalaveri: 

• Aikatauluttaminen ja aikataulujen resursointi 

• Projektien välinen resursointi, tulevien viikkojen arviointi 

• Projektipäälliköiden keskeisen tiedon keskitetty kontrollointi 

Projektien toteutuksen järjestäminen: 

• Suunnitelmien ja aikataulujen käytäntöön täyttäminen 

• Työnjohdon ja työmaiden välinen 

• Muutoksiin reagointi 

 

Projektien hallinnan keskiössä on projektinjohto, joka toimii avainasemassa sekä yksittäisen 

projektin sisäisen tiedonsiirtämisen järjestämisestä sekä läpinäkyvyyden ylläpitämisessä. 

Kuvassa 13 on esitettynä tavoitetila, miten projektien tiedon täytyisi liikkua, jotta käytettäviä 

resursseja olisi mahdollista optimoida. Nuolilla on esitettynä mihin aiemmin esitetyt 

resursoinnin kolme vaihetta kohdistuvat projektinjohdon ympärille. Toimiakseen malli 

vaatii sitoutumista kaikilta samoja resursseja käyttäviltä projektien vetäjiltä, ilman 

projektien välistä tiedonsiirtoa malli pohjautuu kriittiseen polkuun, eikä mahdollisuutta 

kaikkien resurssien käytettävyyden optimointiin ole. Projektien välisen tiedonkulun myötä 

pystytään optimoimaan yrityksen resursoinnin kokonaistilannetta yksittäisen projektin 

kannalta ja resurssivajausten aikana ohjaamaan omat resurssit kriittisimpiin työvaiheisiin. 

Sisäisellä toimintaprosessilla luodaan samaan aikaan parempi mahdollisuus toiminnan 

laajentumiselle. Toimintaprosessilla valmistaudutaan tilanteeseen, jolloin kokonaisuuden 

hallinta ei enää onnistu käytännönläheisesti ja epämuodollisesti 
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Kuva 13 Tiedonsiirtyminen projektin sisällä ja projektien välillä 

Ehkä tärkeimpänä huomiona prosessin vaatimuksiin on, ettei se saisi lisätä 

kokonaistyötaakkaa. Matalassa organisaatio rakenteessa projektipäälliköillä on jatkuvasti 

useita rautoja tulessa ja ilman suoria vaikutuksia uudet toimintamallit jäävät helposti 

irrallisiksi, jonka myötä hyvätkin toimintatavat hiipuvat eivätkä saa mahdollisuutta kunnolla 

kehittyä. Tehokkaiden vaikutusten saavuttamiseksi muutoksia täytyy pystyä kohdistamaan 

käytännössä kaikkiin luvussa neljä esitettyihin resursoinnin kolmeen vaiheeseen.  

6.1 Toimenpiteet projektien eri vaihdeisiin 

Ennen toteutusta tehtävä kokonaisuudenarviointi, jonka mukaisesti voidaan arvioida 

tulevien töiden työmäärää ja resurssikapasiteetin riittävyyttä. Tämän ei tarvitse olla 

jatkuvasti päivitettävä vaan enemmän suuntaa antavana ennusteena tähän kirjataan projektin 

ajankohta ja työmäärä. Samassa olisi mahdollista kirjata tarjotut kohteet, joihin voisi 

huomioida myös arviota ajankohtana käytössä olevista resursseista eli laajentaa näkemystä 

varmoista myös mahdollisiin projekteihin sekä näiden vaikutuksiin erilaisten tunnuslukujen 

kautta. Tämä vaihe olisi helpoin toteuttaa tarjousten jättämisen yhteydessä, päivittää 
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ratkeamisen yhteydessä ja tätä raportointia seurattaisiin noin kuukausitasolla. Käytännössä 

tämän toteuttaminen onnistuisi alaluvussa 4.2.1 ja 4.2.2 esitettyjä tapoja yhdistämällä, 

jolloin muutoskin on enemmän päivitetty versio nykyisestä, kuin uusi toimintatapa. Arvion 

mukaisesti tämän toteuttaminen on kaikista suoraviivaisin, tarvittavat tiedot ovat 

käytännössä olemassa ja nämä pitäisi vain koostaa yhteen. 

Tarkempi toteutusvaiheeseen ajoittuva resurssien suunnittelu ja kohdentaminen on 

huomattavasti hankalampaa ja on usein vaihe, jossa jatkuvien muutosten kierre on todellinen 

riski. Toisena haasteena on vaikutukset muihin samanaikaisiin projekteihin eli 

moniprojektiportfolion hallinta. Tätä varten projektien resurssisuunnitelmaa täytyy ylläpitää 

säännöllisesti, jotta resurssitarpeisiin vaikuttavat muutokset olisi mahdollista allokoida 

uudelleen ja ollaan tietoisia käynnissä olevien projektien vahvuuksista. Konkreettisena 

kovana teknologian mahdollistamana keinona tähän toimisi esimerkiksi Microsoft Project 

pohjainen koonti, johon on listattuna päiväkohtaisesti mihin projektille resurssit on 

kohdistettu. Koonti on esitetty kuvan 14 mukaisena työryhmän työsuunnitelmana, josta 

työntekijäkohtaisesti näkee helposti mihin projektiin ja kenelle projektipäällikölle kukakin 

on kohdistettu. Koonnin myötä olemassa oleva resursointitieto ja tilanne on keskitetysti 

tallennettu sekä löydettävissä. 

 

Kuva 14 Esimerkki resurssi suunnitelman ylläpitämiseksi tarkoitetusta työryhmän 

työsuunnitelmasta 

Tilanteen ja työsuunnitelman ylläpitämiseksi käynnissä olevien projektien 

projektipäälliköiden täytyisi säännöllisesti esimerkiksi viikoittain käydä keskenään läpi 

meneillään olevat projektit ja näiden resurssitarpeet. Ratapuolella vastaavaa menetelmää on 

käytetty jo vuosia ja toimintatapaa on pidetty erittäin hyvänä ja toimivana. Vastaavaa olisi 

suositeltavaa kokeilla myös muuntamopuolen projektien hoitamisessa. Säännöllisesti ja 
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usein pidettynä tulevien viikkojen resurssijaot pystytään tekemään kohtuullisen luotettavasti 

ja tiedetään mitkä resurssit ovat kenenkin käytettävissä. Lyhyellä aikavälillä suurin osa 

työvaiheiden aloittamista estävistä tekijöistä on saatu poistettua ja todennäköisyys 

suunnitelmien pitävyyteen on kasvava. Samalla tavoitteena on tiheyttää projektien 

vetämisestä vastuussa olevien kommunikaatiota ja parantaa projektien läpinäkyvyyttä, 

minkä tarkoituksena on parempi kokonaisuuden hallinta. Tilannekatsausten onnistuminen 

vaatii selkeää johtamista, tavoitteellista töiden ja aikataulujen hallintaa. Projektipäälliköiden 

täytyy pystyä tuottamaan riittävän tarkkaa oma-arviota projektien etenemisestä ja tarpeista, 

joka mahdollistaa tavoitteellisen kokonaisuuden hallinnan. Yhtenäinen tapa helpottaa myös 

uusien henkilöiden resursointiin osallistumista ja tarjoaa selkeän tilaisuuden toimintojen 

väliselle resurssien lainaamiselle. 

Kehitysehdotuksen pohjana on luoda selkeä toimintatapa ja tiedonsiirtomenetelmä. Idean 

ollessa jo osassa yritystä käytössä toivottavaa on, että samalla luodaan myös organisaation 

sisäistä synergiaa eri toimintojen välillä. Samasta lähtökohdasta muutoksen voisi kuvitella 

olevan helpommin toteutettavissa ja mahdollisen muutosvastarinnan olevan vähäisempää. 

Pehmeässä tiedonhallintamenetelmässä, jossa haluttaisiin muuttaa nykyisiä organisaation ja 

yksilöiden toimintatapoja kriittistä on hyödyllisten vaikutusten näkyminen, jolloin ennuste 

jatkuvuudelle on parempi ja kehityspolun syntyminen on mahdollista. Tutkimusta varten 

tehdyt haastattelut antoivat positiivista signaalia ehdotukselle, mikä parantaa ennusteen 

todennäköisyyttä. 

Kolmannessa vaiheessa kyseessä on kaikista detaljitason resursointia, jolloin suunnitelmat 

muuttuvat käytännöiksi, jonka mukaisesti projekteja todellisuudessa pyöritetään eli 

kärjistettynä jatkuvaa seuraavan päivän resursointia. Tämän vaiheen kehitystoimet 

keskittyvät pitkälti suoraan koviin teknologisiin työkaluihin, joiden avulla voidaan parantaa 

projektin johdon ja kentällä työskentelevien välistä tiedonsiirtoa. Toimintatavat ovat 

itsessään muodostuneet ajan myötä tarvetta vastaaviksi ja työnjohdon ja kärkimiehen välinen 

yhteydenpito on koettu toimivaksi, eikä tätä haluta lähteä muuttamaan. Käytettävässä 

menetelmässä sen sijaan on parannettavaa ja luvussa 5 esitetty ohjelmallinen ratkaisu 

mahdollistaisi läpinäkyvämmän projektin sisäisen tiedonsiirron ja tekisi prosessin 

suoraviivaisemmaksi. Samaan aikaan ohjelmallisen ratkaisun avulla pystyttäisiin 

tehokkaammin ja enemmän keräämään tietoa, jota voidaan jatkossa hyödyntää. 
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Kaikissa keinoissa taustalla on organisaation sisäisen kommunikaation ja projektien välien 

luottamuksen parantaminen, missä tiedon jakaminen nähdään vahvuutena ja eteenpäin 

menemisen mahdollistajana. Teoriassa selkeämpi resursointi parantaa myös 

projektitoiminnan skaalattavuutta, helpottaen uusien projektipäälliköiden sisäänajoa, mikä 

mahdollistaa projektien lisäämisen ja liiketoiminnan kasvun. 

Projektikeskeisessä organisaatiossa olennaista on tuoda organisaatiotason muutosten syyt ja 

projekti vaikutusten hyödyt esille tapojen juurruttamiseksi. Organisaatiollinen kehitys ei 

myöskään koskaan tule valmiiksi vaan se on jatkuvaa kehittymistä ja mahdollisiin epäkohtiin 

täytyisi aina kiinnittää huomiota eikä jatkaa tekemistä vain koska näin on aina tehty. 

6.2 Toimenpiteiden konkretisointi 

Seuraavaksi kohdeyrityksessä esitellään tutkimuksessa esille tulleita asioita ja aikaisemmin 

luvussa 6 esiteltyjä toimenpiteitä. Näiden perusteella päätetään, miten näitä on mahdollista 

ottaa osaksi toimintaa ja lähteä konkreettisesti tehostamaan yrityksen resursointia. 

Toivottavaa tietysti on, että toimenpiteillä saadaan vaikutuksia aikaan ja nämä lähtevät 

kehittymään. Toimenpiteiden konkretisoinnin osalta on huomioitava tutkimus ympäristön 

ainutkertaisuus. Vastaavien toimenpiteiden toimivuus toisessa tapauksessa vaatii toiminnan 

ja ympäristön tuntemisen ratkaisun soveltamiseksi. 
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7 Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää miten kehittää keskisuuren 

sähköurakointiyrityksen resursointia. Tutkimus on keskittynyt käsittelemään pääsääntöisesti 

yrityksen käytössä olevia työntekijäresursseja, näihin vaikuttaen myös materiaali, kalusto ja 

ulkoisia resursseja on esitelty käyttökohteineen. Aiheeseen liittyen keskeisiä tekijöitä olivat 

resursoinnin seuranta, ohjaus ja tähän liittyvien toimintatapojen kehittäminen. Työtä 

pyrittiin selvittämään päätutkimuskysymyksen ja kahden tätä valmistelevan 

apututkimuskysymyksen avulla. 

Miten sähköurakointiyrityksen käytössä olevia resursseja tulisi ohjata ja seurata useiden eri 

projektien välisesti? 

Apukysymykset: 

Minkälaisia resursseja urakointiyrityksellä on käytössä ja mitä keinoja näiden hallintaan 

on? 

Minkälaisia sähköurakointiprojektit ovat ja miten näiden hallinta näyttäytyy päivittäisessä 

toiminnassa? 

Tutkimusta rakennettiin etsimällä kirjallisuuskatsauksesta taustoja, minkälaisia resursseja ja 

erilaisia projektin hallintakeinoja keskisuurella sähköurakointiyrityksellä on käytössään. 

Teorian viitekehystä rakennettiin esittelemällä sähkötöitä toimialana siihen liittyviä lakeja, 

mitä vaatimuksia sähkötöitä toteuttavaan yritykseen kohdistuu ja lyhyt esittely Suomessa 

käytössä olevien sähkölaitteistojen luokittelusta. Teoriaa täydennettiin havaintojen ja 

haastattelujen avulla sähköurakoinnin projekteihin, jotka luovat yrityksen toiminnan pohjan. 

Kirjallisuuskatsauksessa esiteltyjen lähtökohtien yhdistäminen, kohdeyrityksen sisäisesti 

tehtyihin havaintoihin ja haastattelutuloksiin saadaan näkökulma aikaista parempaan 

toimintatapaan.  

Useiden projektien välisten resurssien käytön tehostamiseksi resursointia on tehtävä 

aikaisempaa enemmän yhdessä ja säännöllisemmin. Tämän tueksi yhdessä sovittu 

resurssienjako dokumentoidaan ja tallennetaan, jolloin äkillisissä muutoksissa läpinäkyvästi 

nähdään ajantasaisesti projektipäälliköiden projektit ja käytössä olevat resurssit. 
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Aikaisemmasta vapaamuotoisesta kommunikaatiosta on jalostettu selkeä toimintatapa. 

Objektiivisesti tässä vaiheessa on vielä mahdotonta sanoa todellisista vaikutuksista, mutta 

päätutkimuskysymyksen osalta voidaan sanoa vastauksen muodostuneen. 

Laajemmasta näkökulmasta tutkimuksessa kerättyjä oppeja on mahdollista hyödyntää 

muissakin urakointia suorittavissa pienissä- ja keskisuurissa yrityksissä. Aihe itsessään 

tarjoaa mahdollisuuden huomattavasti laajempaankin tutkimukseen mutta samaan aikaan 

tutkimus pyrittiin pitämään myös aikataulullisesti kurissa. Tutkimustapana soveltaen 

käytetty konstruktiivinen tutkimus osoittautui toimivaksi, vaikka mahdollisuutta teoriaan 

reflektoimiseen tai raportoituun toimivuuden kokeiluun ei diplomityön laajuudessa ole 

mahdollista. Kokonaisuudessaan tutkimukseen voidaan olla tyytyväisiä. Vastaavaa ei ole 

aikaisemmin tutkittu kohdeyrityksessä ja tutkimuksen yhteydessä on tullut esille hyödyllistä 

ratkaisuita ongelmaan eli konstruktiota toimintatavan yhtenäistämiseksi.  

Tulevaisuudessa jatkotutkimusta olisi mahdollista tehdä vastaavaa myös kohdeyrityksen 

ratainfran toimintoihin sekä etsiä mahdollisuutta toimien yhtenäistämiseksi. Lisäksi 

tulevaisuudessa olisi hyödyllistä tehdä selvitystä tuotannonohjausjärjestelmä 

käyttöönottamisesta, sen tarjoamista mahdollisuuksista ja vaikutuksista toimintaan. Jo tässä 

vaiheessa voidaan sanoa toiminnanohjausjärjestelmän arvioinnin tulevan ajankohtaiseksi, 

jos toiminta jatkaa laajenemistaan. Tässä olisi luultavasti riittävästi tehtävää ainakin yhden 

diplomityön verran. Projektien hallinnan osalta jatkotutkimusta olisi mahdollista tehdä 

esimerkiksi raportoinnin osalta ja muiden toimintatapojen yhtenäistämiseksi. 
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