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Lukijalle

Julkaisu on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat ja 

ratkovat rakentamisprojektin sujuvuuteen, kustannustehokkuuteen ja tekijöiden 

työhyvinvointiin liittyviä asioita. Julkaisussa kuvataan historiallisen tarkastelun ja kah-

den yritysesimerkin avulla yleisiä rakennusalalla käytössä olevia toimintakonsepteja, 

niiden erityispiirteitä ja haasteita edellä mainituista näkökulmista.

Rakentaminen perustuu aina johonkin toimintakonseptiin tai niiden yhdistel-

mään, vaikka sitä harvemmin arjen tuoksinassa tulee ajatelleeksi. Kiristyvä kilpailu, 

muilla toimialoilla virinneiden konseptien soveltaminen rakentamiseen ja aikakauden 

teknologinen tyyli sekä mahdollistavat että sysäävät liikkeelle konseptimuutoksia. 

Toimintakonseptin muuttaminen ja uuden omaksuminen on tavallisesti vuosia 

kestävä, raskas ja häiriöille altis prosessi. Toisinaan muutos voi jäädä vaillinaiseksi, 

sekoitukseksi vanhaa ja uutta. Mikäli henkilöstö joutuu pitkään 

ponnistelemaan häiriö- ja muutostilassa, vaikuttaa se luonnollisesti 

työhyvinvointiin, työn laatuun ja lopulta yrityksen liiketaloudelliseen 

kannattavuuteen. 

Ohjattuna toimintakonsepti voidaan uudistaa nopeammin ja 

hallitummin. Tästä kertovat julkaisun yritysesimerkit. Vaikka usein 

toisin ajatellaan, tuotannon sujuvuutta ja tehokkuutta parantavat 

ratkaisut edistävät yleensä myös työntekijöiden työssä jaksamista.

Eläkevakuutusyhtiö Etera tukee asiakasyrityksiään työntekijöiden työssä 

jaksamisen edistämisessä. Yhtenä Eteran yhteistyökumppanina toimii Merikoski 

Consulting, joka on erikoistunut henkilöstöä ja johtoa osallistaviin työn kehittämis-

hankkeisiin. 

Esitteen yritysesimerkit perustuvat Rakennus-Koskela Oy:ssä ja Lapin Teollisuus-

rakennus Oy:ssä toteutettuihin kehittämishankkeisiin. Haluan tässä yhteydessä kiittää 

yritysten johtoa ja henkilöstöä aktiivisesta osallistumisesta. Rakentavassa hengessä 

käyty rehellinen keskustelu työssä koetuista ongelmista ja avoimuus uusille ratkaisuille 

antoivat hyvän pohjan onnistumiselle.

Kimmo Keskitalo

Kehittämiskonsultti

Merikoski Consulting

Tuotantoa ja 

työhyvinvointia voi 

ja tulee kehittää 

samanaikaisesti.
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Miten rakentamisen konseptit ovat muuttuneet?

Toimintakonsepti sisältää sekä tulkinnan toiminnan kohteesta ja tarkoituksesta että 

idean, periaatteen tai logiikan, jonka mukaan toiminnan olennaiset osat muodostavat 

johdonmukaisen kokonaisuuden.  Sen mukaan toiminta organisoidaan tehokkaaksi 

ja kannattavaksi (Virkkunen, 2004). 

Rakentamisessa kohde on asiakkaan toiveita, sopimusta ja yleisiä rakentamistapa-

ohjeita noudattaen tehty kiinteistö. Itse rakennelmasta, sen paikasta, materiaaleista 

ja käytettävissä olevista resursseista riippuen se voidaan toteuttaa monin eri tavoin. 

Näitä tapoja voidaan kutsua rakentamisen konsepteiksi. 

Rakentamisen historiasta voidaan erottaa kausia, jolloin rakennusyritysten vä-

lisen kilpailun painopiste on ollut uusien toimintakonseptien kehittelyssä ja kausia, 

jolloin tietty konsepti on saanut standardin aseman. Tällöin kilpailun painopiste on siir-

tynyt vallitsevan konseptin hyödyntämiseen ja  tuotantoprosessin kehittämiseen. 

Ennen ammattilaisilla oli osaamista koko rakennusprosessista 

Aina 1960-luvulle saakka rakennusliikkeet olivat kooltaan pääosin pieniä tai keskisuu-

ria. Yleinen käytäntö oli, että kaikki mitä suinkin voitiin, tehtiin itse kappaletavarasta 

alusta loppuun. Työnhallinta perustui pitkään työkokemukseen ja ammattiperinteen 

yksilölliseen hallintaan. 

Työnhallinta perustui aiemmin pitkään 
työkokemukseen ja ammattitaitoon. 
(Kuva: Eteran arkisto)
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Rakentajien työ oli fyysisesti raskasta, mutta kehoa tasapuolisesti kuormittavaa. Työ-

kyvyttömyyseläkkeelle siirryttiin tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja kulumien vuoksi. 

Kalenterivuodelle ajoittuvista kausivaihteluista ja talouden suhdanteista joh-

tuen yleistyi käytäntö, jossa tekijät palkattiin vain urakkakohtaisiin työsuhteisiin. Sillä 

eliminoitiin tuloa tuottamattomien kustannuserien synty. 

Rakentajista tuli itsenäisiä ammatinharjoittajia, tietyn työvaiheen toteutta-

miseen erikoistuneita aliurakointiyrityksiä. Tätä myötä rakentamisen kokonaisuus 

pilkkoontui yhä pienemmiksi, erityisosaamista vaativiksi urakoiksi. Vastaavat mes-

tarit hallitsivat vielä jonkin aikaa kaikkien eri rakennusvaiheiden toteutuksen, mutta 

materiaalien ja työstömenetelmien muuttuessa osaaminen ja sitä kautta myös työn 

johtaminen siirtyi näille ali- tai sivu-urakoitsijoille.  

Vaikka tässä konseptissa itse rakentamisprojekti hallittiin hyvin, sen rajat tulivat 

esiin siinä, että rakentaminen oli suhteellisen hidasta ja rakennusliikkeen resurssit 

olivat kiinnitettynä vain yhteen kiinteistöön kerrallaan. Kun tilauskanta kasvoi, tarvittiin 

Elementtirakentaminen alkoi muistuttaa pikemminkin kokoonpanoa kuin rakentamista.  (Kuva: Eteran arkisto)
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nopeampia ja kustannustehokkaampia tapoja rakentaa. Tällöin keksittiin teollisesti 

valmistetut rakennuselementit.

Elementtirakentamisessa osaaminen siirtyi valmistusprosessiin

Suomessa käynnistyi 1970-luvulla uudis- ja kaupunkirakentamisen aikakausi. Suuri osa 

Suomen nykyisestä asuntokannasta on rakennettu tällöin. Väestö muutti työn perässä 

maalta kaupunkiin ja tarvitsi kipeästi uusia asuntoja. Nopein ja toimivin ratkaisu löytyi 

elementtirakentamisen konseptista. 

Elementtirakentaminen oli paljon kustannustehokkaampaa kuin kappaletava-

rasta rakentaminen. Rakennuselementtejä voitiin valmistaa suuria määriä teollisesti 

sarjatyönä. Tämän vuoksi se yleistyi ja levisi nopeasti ympäri maailman. 

Elementtirakentaminen muistutti pikemmin kokoonpanoa kuin rakentamista, 

koska perinteiset käsityövaiheet jäivät rakentamisessa vähemmälle. Ammattimiesten 

kokemusperäinen tieto siirtyi tuotantovälineisiin ja valmistusprosesseihin.

Rakentamisessa mittakaavat kasvoivat, ja alalle syntyi isoja monialayrityksiä. 

Suuruuden ekonomiasta avautui monia mahdollisuuksia kustannustehokkuuden 

lisäämiseen ja markkina-aseman vakiinnuttamiseen. 

Uudisrakentamisessa keskityttiin aluksi pääosin vakioratkaisuiden tuottamiseen. 

Työtehtävät suunniteltiin siten, että paikallinen ongelmanratkaisu jäi mahdollisimman 

vähäiseksi. Laadittiin standardeja, jotka helpottivat esimerkiksi tarjouslaskennan 

laadintaa. Parametrejä vaihtamalla urakoille voitiin laskea kustannustehokkain to-

teuttamistapa. 

Elementtirakentamisessa rakennusmiesten jaksaminen perustui oikeaan mi-

toitukseen heidän henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja työn vaatimusten välillä. 

Konseptille ominaiseen tapaan rakentajien keskinäinen työnjako oli varsin selkeä. Työ 

muuttui paljon yksipuolisemmaksi kuin mihin oli totuttu. Yksipuolisesti kuormittava 

työ, kuten esimerkiksi naulaimen käyttö, aiheutti tiettyihin kehon osiin kohdistuvia 

rasitusvammoja.  

Projektinjohtamisurakoissa korostuu kokonaisuudenhallinta

Elementtirakentamisen konseptissa kooltaan pienemmät rakennusyritykset jäivät 

mittakaavoissa ja yksikkökustannuksissa suurten jalkoihin. Niille sopiva markkinarako 

löytyi oman ydinosaamisen hiomisesta sekä eri urakoista ja tekijöistä muodostuvan 

verkoston koordinoinnista. Syntyi uusi konsepti, jota voidaan kutsua projektinjoh-

tamisurakoinniksi. Keskittymällä pienempiin, erityisosaamista vaativiin kohteisiin, 

rakennusyritykset pystyvät paremmin hallitsemaan ja jakamaan rakentamisesta 

koituvia riskejä. 
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Rakennusyritykset ovat erikoistuneet esimerkiksi korjausrakentamiseen, jolle on syn-

tynyt tarve peruskorjausikään ennättäneestä asuntokannasta. Korjausrakentamisen 

kohteeksi on tullut myös 90-luvun uudistuotantokohteita, koska monessa niistä on 

sorruttu lyhytnäköiseen voitontavoitteluun ja hyvien rakennustapaohjeiden vastaiseen 

rakentamiseen. Esimerkiksi rakenteiden kuivumisajat ovat monissa kohteissa jääneet 

aivan liian lyhyiksi, mistä on aiheutunut kosteus- ja homevaurioita.

Projektinjohtamisurakan etu piilee siinä, että pääurakoitsija pystyy kilpailutta-

maan ali- ja sivu-urakoitsijoita ja sitä kautta pienentämään kustannuksia. Pääurakoit-

sija keskittyy kokonaisuudenhallintaan ja urakoiden välisten rajapintojen hiomiseen. 

Hänen tulee arvioida, tehdäänkö jokin vaihe itse, teetetäänkö se jollain urakoitsijalla 

vai ostetaanko rakennelma suoraan tehtaalta. Vertailu perustuu panos-tuotossuh-

teeseen ja laadunvarmistukseen. Kaikille vaiheille haetaan nopein, edullisin ja varmin 

toteutusvaihtoehto.   

Projektinjohtamisurakoinnin haaste on verkostokokonaisuuden hallinta. Liikkuvia 

elementtejä on aiempiin konsepteihin verrattuna paljon enemmän. On pikemminkin 

sääntö kuin poikkeus, että rakentamisen aikana syntyy paljon poikkeamia, viiveitä ja 

virheitä, joiden vaikutuksia rakennusprojektin loppupäähän on vaikea ennustaa. Käy-

tännössä suunnitelma- ja toteumatietoja joudutaan päivittämään jatkuvasti. 

Työhyvinvoinnin näkökulmasta fyysisen kuormituksen rinnalle on tullut henki-

Pääurakoitsijan haasteena on ali- ja sivu-urakoista muodostuvan verkoston hallinta. Kuva 
Rakennus-Koskelan viikkopalaverista, jota vetää pääurakoitsijan vastaava mestari (toinen 
vasemmalta). Osallistujat käyvät läpi piirustusten kautta rakennushankkeen seuraavia vaiheita. 
(kuva: Heikki Koskela) 
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nen kuormitus. Alati muuntuvan ja monimutkaisen projektikokonaisuuden hallinta 

ja siihen liittyviin epäselvyyksien ratkominen on stressaavaa.

Asiakaskohtaistaminen yhdistää yksilölliset ratkaisut ja sarjatuotannon edut 

Muilla toimialoilla yleistynyt massatuotteiden asiakaskohtaistamisen eli massa-

räätälöinnin konsepti on otettu käyttöön myös rakentamisessa. Sille on ominaista 

asiakkaiden yksilöllisistä tarpeista lähtevät ratkaisut, joita sovitetaan standardoidulle 

alustalle. Rakentamisessa näitä ovat esimerkiksi eri huonejärjestyksillä tai eri val-

miusasteeseen saatetut valmistalovaihtoehdot. Tällä tavoin pystytään palvelemaan 

asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita menettämättä teollisuuden sarjatuotannosta saatuja 

mittakaavaetuja. 

Talotoimittajien tuotteet ja palvelut on jaettu osakokonaisuuksiksi, joita yhdis-

telemällä voidaan tuottaa eri tarpeisiin soveltuvia kokonaisuuksia. Yhteinen alusta 

pitää valintavaihtoehdot rajallisina. Talotoimittaja on laskenut hinnan eri vaihto-

ehdoille erikseen, ja lopullinen hinta muodostuu asiakkaan valintojen perusteella. 

Massaräätälöinnillä voidaan toteuttaa asiakkaiden toiveiden mukaan muuntautuvia kiinteistöjä ja 
säilyttää teollisen sarjatuotannon edut. (Kuva: Finnforest) 
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Asiakaskohtaistamisen edellytyksenä on hyvin pitkälle viety asiakkaiden tarpeiden 

määrittely.

Rakennuselementtien teollisessa sarjatuotannossa on ryhdytty kokoamaan ele-

menttejä yhteen jo tehtaalla. Tehtaalla rakennetaan kokonaisia tilamoduuleja kuten 

esimerkiksi pesu- ja saunatilan moduuli sekä keittiömoduuli. Näitä yhdistelemällä 

pystytään toimittamaan asiakkaalle hänen haluamansa rakennus. 

Kun valmistaloa asennetaan paikalleen haluttuun kohteeseen, on rakennuskoh-

teessa tehty jo monia työvaiheita ennen tilaelementtien liittämistä. Niistä vastaavat 

tavallisesti muut kuin talotoimittajat itse, ja juuri tässä piilee epäonnistumisen riski. 

Jos perustukset on tehty hyvin, moduulien asentaminen on nopeaa ja talo valmistuu 

jopa päivässä. Jos perustukset eivät vastaakaan niille asetettuja vaatimuksia, siitä 

seuraa suuria vaikeuksia. Niiden ratkaiseminen paikan päällä edellyttää varsin nopeaa 

ongelmanratkaisukykyä. Vaikeuksia tuottavat nimenomaan rajapintakohdat, joissa 

moduuli liitetään paikalla olevaan rakenteeseen, kun moduuleja yhdistetään toisiinsa 

tai niiden läpi vedetään putkistoja. 

Kerrostaloissa asiakkaiden ja heidän erilaisten toiveittensa hallinta on helpom-

paa, koska pääurakoitsija pystyy itse pitämään kokonaisuuden hallinnassaan. Hän voi 

kertoa asiakkaalle suoraan, mikä on mahdollista ja mikä ei. 

Tietojärjestelmät mahdollistavat yhteistoiminnallisen tuotannon konseptin

Rakennusalalla lähinnä suunnittelun tueksi kehitetyt tietojärjestelmäsovellukset 

avaavat uusia mahdollisuuksia asiakkaan, suunnittelijoiden ja rakentajien väliselle 

yhteistyölle ja heidän keskinäiselle työnjaolleen. 

Monia perinteisesti vain suunnittelijoilla ja rakennusyrityksillä käytössä olleita 

tietojärjestelmäsovelluksia voidaan antaa asiakkaiden käyttöön. Toimittajat käyvät 

asiakkaan kanssa lävitse, millä tavoin he voivat helpottaa rakennuttajaa tekemällä 

jotain tämän puolesta. He voivat myös antaa tämän käyttöön tietojärjestelmiä, joilla 

rakennuttaja voi vaikuttaa rakentamista koskeviin valintoihinsa. 

Olennaista tässä uudessa konseptissa on sovittaa osapuolten erilaiset tavoitteet 

yhteen siten, että rakentamiseen ja suunnitteluun sisältyvistä osioista ja osapuolten 

keskinäisestä työnjaosta muodostuu toimiva kokonaisuus. 
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Käsityö:
Omavarainen kappaletavarasta 
rakentamisen konsepti

Massatuotanto:
Elementtirakentamisen konsepti

Prosessin jatkuva
parantaminen:
Projektinjohtamisurakoinnin konsepti 

Massatuotteiden
asiakaskohtaistaminen:
Moduulirakentamisen konsepti 

Yhteiskehittely:
Yhteistoiminnallisen tuotannon
konsepti 

Elementti

Urakka

Moduuli

Ohjelmisto

Uudistaminen

Henkilökohtaisen osaamisen 
hankkiminen

Urakkakokonaisuuden
hallinta

Moduulirakenteen
luominen

Tietojärjestelmä-
sovellusten
hyödyntäminen

Teollisen sarjatuotannon
hyödyntäminen

Tuotantomuotojen historiallinen kehitys Victor & Boyntonin (1998) mukaan, täydennettynä rakentamisen konsepteilla, 
näille ominaisilla ratkaisuilla ja kehittämisen haasteilla (Keskitalo).

Tuotantomuotojen kehitys rakennusalalla

Rakennusalan kehityksen haasteet ja ratkaisut

Ylläolevassa kuvassa on esitetty rakentamisen historiallinen muutos toisiaan seuraa-

vina rakentamisen toimintakonsepteina. 

Kuvioon on oikealle kiteytetty konseptia koskevan osaamisen keskeisin haaste.  

Vasemmalla on uusi rakentamista koskeva perusratkaisu, joka mahdollistaa siirtymisen 

seuraavaan konseptiin. Nuolet laatikoista alaspäin kuvaavat kokonaan uuden palvelun 

(esim. korjaus- tai teollisuusrakentaminen) luomisen polkua. Uusi ratkaisu joudutaan 

aina ensin tuottamaan käsityömäisesti taitavien ammattilaisten osaamiseen perus-

tuen ennen kuin se voidaan standardoida massatuotteeksi.



Yritysesimerkki

1�  Kehittävä työntutkimus rakennusalalla

Yrityksen historia luo toimintakonseptin

Merikoski Consulting ohjasi kahta rakennusyritystä tuotantoon ja työhön liittyvien 

ongelmien ja kehitystarpeiden tutkimisessa ja ratkaisemisessa. Ratkaisut suunniteltiin 

siten, että ne vastasivat todellisiin työn arjessa todettuihin ongelmiin. Lisäksi niiden 

tuli toteutuessaan viedä hallitusti eteenpäin yrityksessä meneillään olevaa konsep-

timuutosta. Hankkeet aloitettiin tutustumalla yritysten historiaan.

Rakennus-Koskela Oy muuntui julkisten tilojen korjausrakentajaksi

Rakennus-Koskela Oy perustettiin 70-luvun alussa. Valtion aluekehitys- ja aravajärjes-

telmän tukemana se rakensi aluksi rivitaloja, kouluja ja päiväkoteja. Ajalle tyypillisen 

konseptin mukaan se rakensi kappaletavarasta omilla työntekijäresursseilla. 

Tultaessa 80-luvulle yritys oli vakiinnuttanut asemansa talousalueen keskuk-

sessa. 80-luvun lopun teknologiahuumassa talousalueella elettiin poikkeuksellisen 

kiivasta rakentamisen aikaa. Lähtö huumaan mukaan olisi edellyttänyt sekä yrityksen 

että rakennuskohteiden kokoluokan suurentamista. Vastaavasti yrityksen velkapääoma 

ja rakentamisen riskit olisivat kasvaneet samassa suhteessa. 

Yrityksen johto päätti valita maltillisemman tien. Valtavirrasta poiketen se näki 

mahdollisuutensa pienemmissä, erityisosaamista vaativissa kohteissa kuten julkisten 

tilojen korjausrakentamisessa. Yritys keskittyi oman ydinosaamisensa, korjausrakenta-

misen, ja uuden projektinjohtamisurakoinnin toimintamallin hiomiseen. 

Rakennus-Koskelan menestys perustuu aliurakoinnin osaamiseen

Moni suurille apajille lähteneistä rakennusalan yrityksistä ajautui vaikeuksiin  1990-

luvulla. Rakennus-Koskela sen sijaan vakiinnutti asemansa julkisten tilojen korjaus-

rakentajana. Rakennus-Koskelan toimintakonsepti perustuu korjausrakentamisen 

osaamiseen ja projektinjohtamisurakoinnin hyödyntämiseen. Vakinainen henkilöstö 

on supistettu minimiin. Käytännössä heitä ovat enää vain laskijat, muutama raken-

nusmestari ja nokkamies. 

Yritys toimii aina pääurakoitsijan roolissa. Kokonaisurakka on pilkottu lukuisiin 

sivu- ja aliurakoihin, joille laskijat laskevat kustannustehokkaimman toteuttamistavan. 

He tietävät verkostossa toimivien yhteistyökumppaneittensa vahvuudet, heikkoudet 

ja hintatason. Jokainen sivu- tai aliurakka kilpailutetaan monen urakointiyrityksen 

kesken. Menettelyllä kustannukset voidaan pitää alhaalla ja rakentamisen riskejä 

voidaan jakaa erilaisin sopimuksin verkostotoimijoiden kesken.  
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Lapin Teollisuusrakennus Oy perustettiin teollisuusrakentamisen tarpeisiin

Lapin Teollisuusrakennus Oy perustettiin 80-luvun alun teollisuuden noususuhdanteen 

alkuvaiheessa, jolloin metalli-, metsä- ja paperiteollisuus investoivat voimakkaasti 

Kemi–Tornio-alueella. Vanhentuneita laitoksia uudistettiin ja laajennettiin, jotta 

ne pystyivät vastaamaan kasvavaan kysyntään. Syntyi markkinarako teollisuuden 

tarpeisiin keskittyneelle, keskisuurelle rakennusyritykselle. Alueella oli paljon pieniä 

huoneistorakentamiseen keskittyneitä yrityksiä ja isoja rakentamisen monialayrityk-

siä, mutta ei sellaista, joka pystyisi toimimaan joustavasti ja tehokkaasti esimerkiksi 

tuotantoseisokkien aikana. 

Vuosikymmenen aikana yritys loi luottamuksellisen suhteen alueen teollisuustoi-

mijoihin ja sai  niiltä toimeksiantoja tasaisena virtana. Se ei kuitenkaan kasvanut liian 

isoksi ja kankeaksi. Tänä aikana sille muodostui oma liikuteltavissa oleva rakentamisen 

ydinryhmä, tehtävään soveltuva kalusto ja uusi teollisuusrakentamisen konsepti. 

Laman aikana Lapin Teollisuusrakennus laajensi toimintaansa

Teollisuuden investointihalukkuus tyrehtyi 90-luvun alussa heikentyneen markkinati-

lanteen myötä. Alkoi laskusuhdanne, joka lopulta johti kansantaloudelliseen lamaan. 

Tämä vaikutti luonnollisesti myös Lapin Teollisuusrakennuksen toimintaan. Säilyt-

tääkseen osaamisensa ja henkilöstönsä, yritys laajeni valtakunnalliseksi toimijaksi ja 

perusti toimipisteet Ouluun ja Helsinkiin. Tasoittaakseen kausivaihteluja yritys joutui 

etsimään korvaavaa työtä myös julkisen korjausrakentamisen puolelta.  

Helsingissä Lapin Teollisuusrakennus keskittyi alusta alkaen huoneistojen ja 

julkisten tilojen korjausrakentamiseen. Näin sen vuoksi, että pääkaupunkiseudulla oli 

vuosituhannen vaihteessa kova kysyntä ja sopiva markkinarako korjausrakentamista 

harjoittavalla yritykselle. Helsingistä käsin oli myös helpompi päästä käsiksi Etelä-

Suomen teollisuuspaikkakunnille.

.



1�  Kehittävä työntutkimus rakennusalalla

Konseptimuutos etenee vaiheittain

Engeströmin (1998) mukaan muutos alkaa silloin, kun yrityksen konsepti ei toimin-

taympäristön muuttuessa enää vastaakaan uuden tilanteen vaatimuksia. Työssä 

esiintyy kitkatilanteita vailla selkeää kohdetta tai halua aikaansaada muutos.

 

Muutoksen alkuvaiheesta kertovat esimerkiksi kysynnän heikentyminen, kannat-

tavuusongelmat ja toistuva urakkatarjouskilpailuiden häviäminen. Epämääräinen 

tyytymättömyys kohdistuu usein henkilöihin, asiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin 

yrityksen omien rakenteellisten piirteiden sijaan.   

Muutoksen jatkuessa ristiriidat kärjistyvät. Tämä voidaan kokea esimerkiksi 

mahdottomina tehtävinä ja toistuvina epäonnistumisina. Tilanne koetaan sietämät-

tömäksi, mutta tarjolla olevat ulospääsytiet ovat vähintäänkin yhtä sietämättömiä tai 

ne kumoavat toisensa. Tässä kehityksen vaiheessa monet haikailevat paluuta aikaan, 

jolloin toiminta oli vakiintunutta ja hallittua.

Uuden toimintamallin suunnittelusta innostutaan

Jossain vaiheessa tiedostetaan, että pienet korjaukset tai viilaukset eivät enää riitä. 

Alkaa ratkaisujen ideoimisen ja uuden toimintatavan suunnittelun vaihe. Siinä hyö-

dynnetään muissa yrityksissä tai toimialoilla syntyneitä ratkaisuja, 

visioita ja suunnitelmia. Jotta konseptiuudistus käynnistyy, uuden 

toimintamallin pitää yhtäältä ratkaista nykyhetken ongelmia. Toi-

saalta sen tulee  synnyttää uudenlaisia, muutokseen paremmin 

soveltuvia toimintatapoja. Jotkut yritykset oivaltavat myös sen, että 

muutos edellyttää yrityksessä vallalla olevan toimintamallin tai 

joidenkin sen keskeisimpien piirteiden kyseenalaistamista.

Uuden toimintamallin suunnitteluvaihetta luonnehtii usein 

innostus ja uusien haasteiden ottaminen. Uusien ratkaisujen keksimiseksi ollaan 

valmiita ponnistelemaan. Toki joukossa on aina myös sellaisia, jotka kokevat uuden 

ideoinnin vaikeana tai kuormittavana tai joiden mielenkiinto suuntautuu johonkin 

muuhun kuin yhteisten ratkaisujen etsimiseen.

Käytännön kokeilut synnyttävät muutostarpeita ja ristiriitoja

Tärkeä uusi kehitysvaihe alkaa, kun ensimmäisiä uutta toimintatapaa edustavia ratkai-

suja kokeillaan käytännössä. Kun muutos tapahtuu yhdellä osa-alueella, se synnyttää 

välittömästi uusia kehitystarpeita.  Tästä seuraa väistämättä uuden ja vanhan välisiä 

ristiriitoja, jotka tulee ratkaista. Toisinaan joudutaan tekemään myös kompromisseja 

Toiminnan häiriöt 

kertovat, missä 

kehityksen vaiheessa 

yritys on.
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tai jopa perääntymään, jos uudistukset osoittautuvat liian radikaaleiksi. 

Kun käytäntöjä muutetaan, ihmisillä on usein taipumus tiedostamattaan palata 

vanhaan toimintamalliin. Tämä voi pitkittää siirtymistä ja aiheuttaa ongelmia. Vallit-

sevan käytännön muuttaminen on usein vaativin, raskain ja pisin kehitysvaihe. 

Uusi toimintakonsepti vakiintuu hiljalleen

Kun uudistusten tuottama lisäarvo on jo näkyvissä ja muutoksen liikkeelle laittaneet 

ongelmat saadaan ratkaistua, vähenee henkilöstön houkutus palata vanhaan toimin-

tamalliin. Kokeilut saavat rinnalleen uusia samansuuntaisia kokeiluja, ja pian ollaan 

tilanteessa, jossa uuden elementtejä on enemmän kuin vanhoja rakenteita. 

Tietoisen ja hallitun kehittämistyön tarve ei kuitenkaan lopu vielä tähän. Kun 

uudistus on toteutettu yrityksen sisällä, törmää se vielä kertaalleen asiakkaiden ja 

yhteistyötahojen odotuksiin. Uusi toimintakonsepti on vakiintunut vasta kun myös 

yrityksen ulkoiset ryhmät ovat hyväksyneet ja omaksuneet uuden toimintamallin. 

Vakiinnuttamisen vaihe on tavallisesti vaiheista häiriöttömin. Häiriöt ilmenevät 

tällöin pääasiassa yhteistyösuhteissa ja muiden toimijoiden vanhoissa odotuksissa 

yritystä kohtaan. 

1. Kehitystarpeen viriäminen 80-luvun lopussa

4. Toimintamallin hiominen 2000-luvun alussa

5. Toimintamallin vakiinnuttaminen

Uusi korjausrakentamisen ja 
projektinjohtamisurakoinnin 
konsepti otetaan käyttöön.  

Korjausrakentamisen kysyntää lisäävät 70-luvulla 
rakennettu vanhentunut asuntokanta ja 80-luvun 
lopulla rakentamisessa tehdyt virheet.  

Rakennus-Koskelassa arvioidaan, tulisiko 
laajentaa toimintaa ja ottaa riskejä vai 
pitäytyä ydinosaamisessa ja kehittää sitä.  

Yritys päättää profiloitua korjausrakentamiseen 
ja omaksuu projektinjohtamisurakoinnin konseptin. 
Laajan alueellisen rakentajaverkoston hyödyntäminen 
vaatii kokonaisuuden hallintaa ja koordinointitaitoja.  

2. Valintatilanne 90-luvun alussa

3. Uuden toimintamallin luominen 90-luvulla 

Rakennus-Koskela jatkaa verkostokokonaisuuden 
hallintaa ja sen koordinointia tukevien ratkaisujen ideoimista, 
kokeilua ja jatkokehittämistä. 

Toimivien käytäntöjen vakiinnuttaminen 
ja tietoiseksi tekeminen 
yhteistyökumppaneille ja asiakkaille.   

Merikosken kehittämishanke alkaa

Malli perustuu Engeströmin (1998) toimintakonseptin uudistamisen vaiheisiin.

Konseptimuutos Rakennus-Koskelan Oy:ssa

Vanha 
toimintakonsepti
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Toiminnan häiriöistä tunnistettiin kehityskohteet

Kun rakennusyritysten käytössä olleet toimintakonseptit oli tunnistettu, ryhdyttiin 

tarkemmin tutkimaan joko viimeisintä, meneillään ollutta tai sellaista rakennushan-

ketta, jonka aikana esiintyi monia ongelmia. 

Erityisesti selvitettiin työn sujumista vaikeuttaneita poikkeamia, häiriöitä, katkoksia 

ja niiden takana olleita syitä. Ongelmia ja niiden syitä tulkittiin toimintakonseptien 

muutoksen näkökulmasta. Näin pystyttiin tunnistamaan tärkeimmät kehityskohteet 

yrityksen toiminnassa.  

Rakennus-Koskelan haasteena oli verkostonhallinta

Rakennus-Koskela teki kunnan koulun peruskorjausurakkaa omaksumallaan projek-

tinjohtamisurakoinnin konseptillaan. 

Työmaalla oli lähes 30 sivu- tai aliurakoitsijaa samanaikaisesti, ja niiden koor-

dinointi tuotti vaikeuksia.  Urakkaan tuli paljon muutoksia, eivätkä aliurakoitsijoiden 

työt valmistuneet sovitussa aikataulussa. Pienet muutokset kumuloituvat suuriksi 

rakennusprojektin kuluessa.  Viiveiden ja poikkeamien seurannaisvaikutuksia urakan 

loppupäähän oli vaikea ennustaa. Tilanne oli henkisesti erittäin kuormittava etenkin 

pääurakoitsijan ammattitaitoiselle  vastaavalle rakennusmestarille.  

Urakan aikaisia poikkeamia ja häiriöitä selitti verkoston hallintaan liittyvät vai-

keudet. Kokonaisuudenhallinnan menetelmät ja työvälineet eivät olleet vielä kovin 

Rakennus-Koskela arvioi hankkeessa Kempeleen kirkonkylän koulun peruskorjausurakkaa. (Kuva: Heikki Koskela)
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pitkälle kehittyneitä, vaikka  yritys oli jo varsin pitkälle hionut projektijohtamisura-

koinnin konseptiaan. 

Lapin Teollisuusrakennus ratkoi tappiollisen rakennushankkeen syitä

Lapin Teollisuusrakennus oli voittanut keskellä kaupunkia sijainneen, saneerattavan 

pankkitilan urakkakilpailun. He olivat osallistuneet urakkakilpailuun, koska teollisuu-

den investoinnit olivat heikon markkinatilanteen vuoksi jäissä. Urakka oli juuri saatu 

päätökseen, kustannuslaskelmat tehty ja projektin vaiheet olivat tekijöiden tuoreessa 

muistissa. 

Pankkitilan korjausurakasta koitui yritykselle tappiota. Kehittämishankkeessa 

analysoitiin tappioon johtaneita tekijöitä ja ideoitiin ratkaisuja, joilla menetykset 

olisivat olleet vältettävissä. Häiriöt jaettiin neljään urakan kronologista etenemistä 

kuvaavaan luokkaan: purkutyöt, seinien puhdistus, maatyöt ja vesikattotyöt. 

Suuri osa häiriöistä selittyi sillä, että pankkitilan korjausrakentamista ohjasi pe-

rinteinen teollisuusrakentamisen konsepti. Urakan kohdetta ja kaupunkiolosuhteiden 

erityispiirteitä ei osattu ottaa riittävästi huomioon. Pankkitilan korjaus olisi edellyttänyt 

toisenlaisia toimintatapoja kuin mihin teollisuudessa oli totuttu. 

Muutokset eivät aluksi näyttäneet kovin suurilta, mutta kerrannaisvaikutusten 

myötä ne johtivat huomattavaan tappioon. 

Suuri osa Lapin Teollisuusrakennuksen urakan häiriöistä selittyi sillä, että urakan kohdetta ja 
kaupunkiolosuhteiden erityispiirteitä ei osattu ottaa riittävästi huomioon. (Kuvat: Mika Still)
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Työn kehittäminen edistää työhyvinvointia

Kehittävä työntutkimus on Suomessa kehitetty, kansainvälisesti tunnettu osallistavan 

kehittämisen menetelmä, joka tarjoaa työvälineitä toimintakonseptien analysointiin ja 

uudistamiseen. Välineistöä voi käyttää joko muutostarpeen jäsentämiseen tai uuden 

toimintakonseptin jatkokehittelyyn, konkretisointiin ja käytäntöön saattamiseen. 

Merikosken keskuksessa toimiva kuntoutus- ja tutkimuskeskus on jatkokehittänyt 

menetelmää ja soveltaa sitä työhyvinvoinnin edistämiseen. Työhyvinvointia edistävän 

työn kehittämisen pääperiaatteet on tiivistetty alla viideksi pääkohdaksi:  

1. Eri tahoja yhdistävä oppimisprosessi:� Toimintakonseptin uu-

distaminen on tuotantoa koskeva oppimisprosessi, joka yhdistää 

kaikki siihen osallistuvat tahot: niin työntekijät, esimiehet, johdon, 

yhteistyökumppanit kuin asiakkaatkin. Tavoitteena on saada kaikki 

saman pöydän ääreen tutkimaan ja kehittämään työtä. Jos työn 

ongelmia tulkitaan ja ratkaistaan vain yhdestä näkökulmasta, 

ratkaisujen seuraukset voivat aiheuttaa häiriöitä muualla yrityk-

sen toiminnassa. 

Rakentamista tarkastellaan vähintäänkin rakennuttajan, rakentajan, sivu- ja 

aliurakoitsijoiden sekä työmaavalvojien näkökulmista.    

2. Peiliaineisto:�  Oppimisen lähtökohdaksi otetaan jostakin viimeaikaisesta raken-

nushankkeesta kerätty ja konsultin esivalmistama peiliaineisto. Aineistoa kerätään 

haastattelemalla eri tahoja, videoimalla jotain tiettyä työvaihetta ja tarkkailemalla 

työntekijöiden työntekoa. Lisäksi perehdytään suunnitelmiin, toteutumiin sekä työn 

muutoksesta kertoviin tilasto-  ja muihin tietoihin. Huomio kiinnitetään työn sujumista 

ilmentäviin poikkeamiin, häiriöihin, katkoksiin, tuhlauksen eri muotoihin ja tekijöiden 

kokemuksiin työstä. 

Lähtöoletuksena on se, että toiminnan häiriöt kertovat keskeisimmistä työn 

kehittämisen painopistealueista.

3. Rakenteellinen näkökulma:�   Toiminnan häiriöitä tulkitaan toimintakonseptin on-

gelmina – ei yksilöllisinä vikoina tai sattumina. Tavoitteena on selvittää ongelmien 

taustatekijät ja tunnistaa niitä aiheuttavat mekanismit. Analyysin avulla selvitetään 

mm. häiriötä ennustaneet signaalit, häiriön esiintyminen, oletetut syymekanismit, 

häiriöstä aiheutuneet haitat sekä tehdyt korjaus- ja ratkaisutoimenpiteet. 

Tavoitteena on saada 

eri tahot saman 

pöydän ääreen 

keskustelemaan työstä.
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Analyysin avulla saadaan vastauksia siihen, miten häiriöprosessi olisi kenties ollut 

pysäytettävissä, estettävissä tai sen seuraukset minimoitavissa.  

4. Muutoksen näkökulma:�   Toiminnan häiriöitä tulkitaan toimintakonseptin kehityksen 

tai muutoksen keskeneräisyytenä – ei yksinomaan korjattavina vikoina. Historiallinen 

tarkastelutapa tekee näkyväksi työssä tapahtuvaa muutosta. On tärkeää tunnistaa, 

mistä tullaan, missä kehityksen vaiheessa nyt ollaan ja mihin suuntaan ollaan menossa.

Ongelmia ja uudistustarpeita ratkaistaan tukemalla haluttua kehityssuuntaa. 

5.  Kehittämiskokeilut:�   Kehittämisessä edetään kokeilujen kautta. Muutoksen edel-

lytykset ja mahdollisuudet paljastuvat vasta niiden myötä.  

Kokeiluja seurataan tiiviisti, niistä kerättyä aineistoa arvioidaan:  ratkaisevatko 

ne todettuja ongelmia ja edistävätkö ne muutosta haluttuun suuntaan. 

Kokeilujen arviointi tuottaa uusia parannusehdotuksia, joiden toimivuutta 

ryhdytään taas testamaan käytännössä.
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Toimintakonsepti selvensi häiriöiden syitä

Rakennus-Koskelan kokonaisuudenhallinta parantui

Rakennus-Koskela oli vaiheessa, jossa yrityksessä omaksuttu korjausrakentamisen 

konsepti vaati jatkokehittelyä. Sekä henkilöstön jaksamisen että tuotannon sujumisen 

ongelmat liittyivät konseptin keskeneräisyyteen. 

Konsultin ohjaamana yritys hahmotteli erilaisia kokonaisuudenhallintaa tukevia 

ratkaisuja. Viikkopalaverille luotiin projektinjohtamisurakoinnin konseptille sovel-

tuva käsikirjoitus, josta tuli vastaavalle mestarille oiva työkalu. Viikkopalaverikäytäntö 

terävöitti ja valpastutti sivu- ja aliurakoitsijoita. Koulurakennuksen saneerausurakkaa 

saatiin lyhyessä ajassa kiinni lähes puolitoista kuukautta tehostamalla viikkopalavereita 

ja oppimalla tunnistamaan ja reagoimaan häiriöihin riittävän ajoissa. Samalla pystyt-

tiin tekemään varauksia lisäajan saamiseksi ja kustannusten ylittämiseksi, joihin ra-

kennuttaja suostui.  Pääurakoitsijalle tämä tarkoitti merkittävää kustannussäästöä. 

Kolme kuukautta kestänyt valmennus paransi kokonaisuudenhallintaa, vähensi 

kiireen tuntua, lisäsi eri tahojen vastuullisuutta ja teki rakentamisesta kaikille yhteisen 

hankkeen. Yritykseen syntyi uusi kehittämisfoorumi ja sille käsikirjoitus. Tällä oli posi-

tiivinen merkitys henkilöstön työssä jaksamiselle, varsinkin vastaavalle mestarille. 

Samalla syntyi idea ja ensimmäinen versio kaksisuuntaisesta projektinhallin-

taohjelmasta. Ohjelmaan tehdyt muutokset päivittävät kokonaisurakan aikataulun, 

jolloin eri toimenpiteiden seurannaisvaikutukset nähdään paremmin ja kokonaisuu-

denhallinnan edellytykset paranevat. 

Lapin Teollisuusrakennus otti käyttöön rinnakkaisen toimintakonseptin

Lapin Teollisuusrakennus arvioi konsultin ohjaamana tappiolliseksi muodostunutta 

urakkaa ja valitsi sen perusteella uudistamisen painopisteet. Tämän tyyppiselle muu-

tosta paikantavalle ja suuntaavalla yhteiselle kehittämiselle ei tavallisesti ole mallia 

eikä löydy aikaa arkikiireiden keskellä. 

Valmennuksessa syntyi yhteinen tulkinta siitä, mikä urakan tappiollisuuden 

aiheutti. Oulussa sijaitsevalle toimipisteelle vakiintunut toimintakonsepti ei vas-

tannut kyseisen urakan kohdetta. Koska julkisesta korjausrakentamisesta on tullut 

pysyvä keino tasoittaa kausivaihteluja, tulee yrityksen ottaa myös Pohjois-Suomessa 

käyttöön teollisuusrakentamiselle rinnakkainen toimintakonsepti. Osaamista julkisen 

korjausrakentamisesta löytyy yrityksen Helsingin toimipisteestä, joka on alusta alkaen 

erikoistunut tämän tyyppisiin rakennushankkeisiin. 
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Etera tukee työn ja työhyvinvoinnin kehittämistä

Eläkevakuutusyhtiö Etera tukee asiakasyrityksiään ja niissä työskentelevää henkilös-

töä työn ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Yksi Eteran yhteistyökumppaneista on 

Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus ja Merikoski Consulting. 

Työhyvinvoinnin kehittämishanke voi olla eri laajuinen riippuen yrityksen tarpeista. 

Sen suunnittelun pohjana on yleensä Eteran tekemä työhyvinvointiselvitys. Mikäli 

asiakasyritys haluaa tarkemmin lähteä selvittämään ongelmien syitä ja ratkaisumah-

dollisuuksia, Etera opastaa sopivan yhteistyökumppanin valinnassa. Etera osallistuu 

myös asiakkaittensa työhyvinvointiohjelmien rahoitukseen.   

Merikoski analysoi työn muutosta, häiriöitä ja kehitystarpeita 

Merikoski aloittaa konsultoinnin yleensä tekemällä yrityksessä kehitystarveanalyysin. 

Siinä perehdytään ajankohtaisiin ongelmiin ja suhteutetaan niitä työssä ja toimintaym-

päristössä tapahtuvaan muutokseen. Lisäksi analyysissa ideoidaan, mitä ongelmien 

ratkaisemiseksi voitaisiin tehdä. 

Kehitystarveanalyysi kestää noin kolme kuukautta. Tänä aikana Merikoski kerää 

aineistoa työstä, siinä esiintyvistä häiriöistä ja uudistustarpeista ja työn muutoksesta 

mm. videoimalla, haastattelemalla sekä perehtymällä tilasto- ja tuotantolukuihin. 

Kertynyttä aineistoa analysoidaan yhdessä yrityksen johdon ja henkilöstön kanssa, 

minkä perusteella päätetään kehittämisen painopisteet. 

Kehittämishanke kohdennetaan keskeisimpiin alueisiin

Analyysin jälkeen käynnistyy keskeisimmille osa-alueille kohdennettu kehittämishanke. 

Menetelminä käytetään muutoslaboratoriota®, sen eri sovelluksia sekä kehitysvuoro-

puhelua. 

Muutoslaboratorio® on Suomessa kehitetty osallistava kehittämistyön menetel-

mä, joka perustuu yhteiseen työn tutkimiseen, kehittämiskokeilujen suunnitteluun, 

niiden seurantaan ja arviointiin. Muutoslaboratoriossa käsitellään tavallisesti sellaisia 

prosesseja, joiden uskotaan edistävän toimintatavan laadullista uudistusta. Kehittä-

mishankkeet ovat kestoltaan puolen vuoden tai vuoden mittaisia.  



2�  Kehittävä työntutkimus rakennusalalla

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on työeläketurvan osaaja. Eteralla on yli 40 

vuoden tieto ja taito suomalaisesta työeläketurvasta ja  eläkevakuuttamisesta. Eteralla 

on erityisosaamista myös vakuuttamistaan toimialoista, sillä se on tehnyt tieteellistä 

tutkimusta näiden alojen työterveydestä, työoloista ja työhyvinvoinnista jo vuodesta 

1963 lähtien. 

Vuoden 2006 loppuun saakka Eterassa vakuutetaan LEL-alojen eli rakennus-, 

metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijät sekä TaEL:n mukaan taiteilija-am-

matit ja lyhyet työsuhteet.

Etera voi hoitaa kaikkien toimialojen työntekijöiden ja yrittäjien työeläkeva-

kuutuksia, kun uusi työntekijän eläkelaki TyEL tulee voimaan ja yksityisalojen erilliset 

työeläkelait, LEL, TaEL ja TEL, kumotaan vuoden 2007 alusta. 

Merikoski Consulting

Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus on Oulussa ja Helsingissä toimiva, työhön 

liittyviä kuntoutus-, tutkimus-, ohjaus- ja kehittämishankkeita toteuttava organisaatio. 

Merikoski Consulting on toiminimi ja yksi Merikosken kahdeksasta tiimistä. 

Merikoski Consulting on erikoistunut aineistolähtöisiin, henkilöstöä ja johtoa 

osallistaviin kehittämishankkeisiin, joissa näkökulmina ovat sekä työn muutoksen hal-

linta että parempi työssä jaksaminen. Perusajatus on työssä jaksamisen tulkitseminen 

työn muutoksesta käsin. Työhyvinvoinnin rakentaminen on työn kulloisenkin kehitys-

vaiheen paikantamista ja tulevien kehityshaasteiden tunnistamista ja ratkaisemista. 

Merikosken kehittämismenetelmät perustuvat kehittävään työntutkimukseen, joka 

on Suomessa kehitetty, kansainvälisesti käytetty kehittämisote.  

Kimmo Keskitalo on toiminut kehittämiskonsulttina ja tutkijana Merikosken 

kuntoutus- ja tutkimuskeskuksessa vuodesta 1996 lähtien. Hänen vastuullaan on ollut 

lukuisia kehittämishankkeita eri toimialoilta. 
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