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Tutkimuksen tausta ja lähtökohdat
• Rakennusalalla on ollut heikko tuottavuuskehitys viime vuosikymmeninä

• Yksi ongelma on tuottavuuden mittaustapa
• tuottavuus syntyy (rakennusalalla) monimutkaisessa arvonluonnin ketjussa
• toimialakohtainen tuottavuusmittaus - infra-ala osana useampaa toimialaa

• Rakennusalalla on tarvetta tuottavuuden parantamiseen
• niukentuvat resurssit
• toimintaympäristön haasteiden kasvaminen ja tiukentuvat laatuvaatimukset

• Tutkimuksen tuotokset:
• kartoitus tuottavuuden pullonkauloista ja hukkaa aiheuttavista tekijöistä infra-alalla 
• ehdotus positiivisen tuottavuuskehityksen aikaan saamiseksi



Infra-ala lukuina



Onnistuneen muutoksen elementit

Kuva 4. Vaikuttavan muutoksenhallinnan kehikko (mukailtuna lähteestä Knoster et al. 2000).



Tuottavuus

Kuva 6. Tuottavuuden tarkastelutaso on tärkeä tunnistaa tuottavuudesta  
puhuttaessa, koska tuottavuus-käsite soveltuu eri tasoilla eri 

hyödyntämistarkoituksiin (mukailtuna lähteestä Nippala & Vainio 2004).

Kuva 5. Tuottavuus lasketaan tuotosten ja panosten suhteena. Sekä tuotosten
määrään ja laatuun että muiden panosten käyttöön vaikutetaan henkilötyön kautta eli
työn tuottavuus vaikuttaa merkittävimmin kokonaistuottavuuteen (mukailtuna lähteistä
Tanskanen et al. 2013 & Aura et al. 2018).



• Miten tuottavuutta voidaan yhä 
vauhdikkaammin parantaa? Korkea 
tuottavuus syntyy, kun 

• yksilöiden ajatusmallit (mindset) 
• toimintayhteisön kulttuuri (culture)
• yksilöiden ja ryhmien käyttäytyminen 

(behavior) sekä 
• organisatoriset rakenteet (structure)

• tukevat  jatkuvaa parantamista ja niitä 
seurataan ja kehitetään 
systemaattisesti.

• Digitalisaatiolla on useiden arvioiden 
mukaan valtava potentiaali  parantaa 
tuottavuutta. Hyödyt eivät kuitenkaan 
vielä ole laajassa  mittakaavassa 
toteutuneet, vaan tuottavuuskehitys on 
heikentynyt  länsimaissa 1960-luvulta 
asti Kuva 7. Vaikuttavan implementoinnin komponentit (mukailtuna  lähteistä Ejler et al. 2018 & Fixsen et al. 2009).

Työn tuottavuuden parantaminen



Kuva 11. Tuottavuuspuu 
(mukailtuna lähteistä Aura et al. 

2018 & Ejler et al. 2018).

Päätöksenteko ja 
johtaminen

Työn tekemisen ja 
sisällön organisointi

Henkilöstötuottavuus



Kuva 9. Työn tuottavuuden pullonkaulat rakennusalalla (mukailtuna lähteestä Holm et al. 2018).

Työn tuottavuuden pullonkaulat rakennusalalla



Kuva 12. Implementoinnin vaiheet (mukailtuna lähteistä Fixsen et al. 2009 & Aura et al. 2018 & Ejler et al. 2018 & Haapasalo et al. 2018).

Askeleet tuottavuuden parantamisen
johtamiseen



Kehitystarpeet
Kehitystarpeiden muodostamisen vaiheet:

Haastattelut Työpaja 1: 
Pullonkaulat

Työpaja 2: 
Teknologia

Työpaja 3:
Tiekartta

Kehikon muodostaminen aiempaan tutkimustietoon pohjautuen
(tuottavuuden muodostuminen ja pullonkaulat, muutoksenhallinta ja implementaatio)

Keskeisimpien kehitysaiheiden muodostaminen ja tarkentaminen



Tuottavuuden parantaminen infra-alalla
• Työn tuottavuuden johtamisen tilanne infra-alalla:

• Tuottavuuden muodostumista tukevia prosesseja ja 
tavoitteita ei ole kokonaisuutena systemaattisesti 
määritelty. 

• Tuottavuuden muodostumisen osa-alueilla yksittäiset 
perusprosessit/-toiminnot on suunniteltu ja niitä 
johdetaan (esim. tuottavuuden tulosseuranta*, 
työtyytyväisyyskyselyt, työhyvinvointitoiminta)

• Suunnitelma, resursointi, mittarit ja seuranta-
/johtamismenettelyt tuottavuuden parantamiseksi 
puuttuvat

• Yleisesti toimintamalli tuottavuuden 
parantamiseksi puuttuu

* Tuottavuuden seuranta ja raportointi keskittyvät eri asioihin kuin millä 
tekijöillä tuottavuutta on tutkimuksissa todettu voitavan parantaa.

Kuva 13. Kehitystietämys (uloin kehä) voidaan tuoda infra-alan hyödynnettäväksi
määrätietoisen muutoksenhallinnan ja tehokkaan implementoinnin avulla. 

km / htv ≠    päätöksenteko x organisointi x henkilöstötuottavuus



Infra-alan kehityksen tilanne Suomessa



Infra-alan kehityksen tilanne Suomessa



Tiekartta infra-alan tuottavuuteen



Tiekartan ratkaisut tuottavuuden
pullonkauloihin



Tiekartan konkreettiset tuotokset ja
intressitahot
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ProDigial-jatkotutkimus
Miten infra-alan tuottavuutta saadaan parannettua digitalisaatiota hyödyntämällä?

Siihen haetaan vastauksia seuraavien täydentävien kysymysten avulla:

1. Mitä infra-alan tuottavuudella tarkoitetaan, miten sitä mitataan ja johdetaan määrätietoisesti?
2. Mitä on olennainen ydintieto ja miten se saadaan virtaamaan ja rikastumaan hallitusti infran elinkaaren eri 

vaiheissa?
3. Miten ydintieto saadaan paremmin palvelemaan elinkaaren aikaista operatiivista ja strategista päätöksentekoa?
4. Miten hankintaa tulee kehittää tuottavuutta parantavaksi?
5. Miten elinkaaren läpäisevää yhteistyötä on tarkoituksenmukaista parantaa?
6. Mitkä ovat tuottavuuslogiikat eri tasoilla?
7. Miten työprosesseja ja arvoketjuja uudistetaan johtamismallien avulla?
8. Mitkä ovat tehokkaimmat keinot ja toimintamallit tuottavuuden parantamiseksi ja digitalisaation hyödyntämiseksi 

infran koko elinkaarella?



Kiitos!
Kaisu Laitinen

Maiju Örmä
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