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Kehittymis- ja
menestymismahdollisuuksia on paljon.
Tapaustutkimukset ja hanke toivat
esiin hyviä esimerkkejä
digitaalisista työkaluista, jotka
tehostavat työprosesseja, sekä myös
esimerkkejä
digitaalisista työkaluista, jolla
ratkaistaan erilaisia ongelmia. 
Nämä työkalut voivat tukea uusia
liiketoimintamahdollisuuksia ja luoda
arvoa rakennusalalla toimiville pienille
ja keskisuurille yrityksille.

Johdanto
Tapaustutkimukset & suositukset

3

Tapaustutkimuksissa tutkijat ovat
tarkastelleet lähemmin joitain
rakennusalalla tällä hetkellä toimivia
pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Infra-
Botnia-hankkeessa tehtyjen
tapaustutkimusten tarkoituksena oli
saada uutta tietoa siitä, miten
rakennusyritykset voivat digitalisaation
avulla kasvaa alueellisilla, kansallisilla ja
kansainvälisillä markkinoilla. Tästä
raportista voit lukea tapaustutkimusten
keskeiset tulokset. Raportin lopussa
nostetaan myös esiin kolme suositusta
rakennusalalla jatkossa toteutettavaa
digitalisaatiota varten.



Uudet digitaaliset työkalut

Digitalisaatio prosessina

Digitaalinen verkostoituminen innovoinnin tukena

Digitaaliset rekrytointiverkostot
Niclas Carlén ja Jesper Svensson toteuttivat vuoden 2020
keväällä tapaustutkimuksen Pohjanmaalla toimivasta startup-yrityksestä nimeltä
Linqit. Tutkimus osoittaa, miten digitaalinen verkostoituminen voi hyödyttää
sekä uusia että jo vakiintuneita rakennusalan yrityksiä. Tapaustutkimus nostaa
esiin mahdollisuuksia ja haasteita, jotka liittyvät uusien rakennusalan
liiketoimintakumppanien löytämiseen tarkoitettuihin digitaalisiin alustoihin.
Linqit-tutkimus osoittaa myös, miten digitaalinen verkostoituminen voi luoda
paremmat edellytykset yhteistyölle ja innovoinnille.

Digitalisaatio neljällä askeleella
Vuonna 2018 Oscar Lundberg ja Daniel Nylén tekivät tapaustutkimuksen
Piitimessä Ruotsissa toimivasta Lundqvist Trävaru AB -yrityksestä. He halusivat
selvittää, miten pieni perheyritys oli onnistunut digitaalisen muutoksen
matkallaan ja kehittynyt ja kasvanut nykyiseksi innovatiiviseksi ja menestyväksi
yritykseksi. Lundqvistin läpikäymään neljään digitalisaatioaskeleeseen
tutustumalla muut rakennusyritykset voivat toivottavasti saada inspiraatiota
vastaavaan muutokseen.

Digitalisaatio kolmen eri ryhmän näkökulmasta
Oscar Lundberg ja Daniel Nylén tekivät vuoden 2019
keväällä tapaustutkimuksen uuden IT-järjestelmän käytöstä rakennustyömaalla
Västerbottenissa Ruotsissa. Yhdessä Mirella Muhicin kanssa he laativat
tapaustutkimusraportin, joka osoittaa, että digitalisaatioon voi olla rakennusalalla
monta erilaista lähestymistapaa. Raportin laatijat nostavat esiin, miten
rakennustyömaan digitalisaatio on riippuvainen useasta eri ryhmästä:
järjestelmäkehittäjistä sekä sisäisistä ja ulkoisista käyttäjistä.

Sisällys
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s. 9-10

Tapaustutkimukset
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P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Kuinka rakennusyritys voi luoda itselleen hyvätKuinka rakennusyritys voi luoda itselleen hyvätKuinka rakennusyritys voi luoda itselleen hyvät
edellytykset kehittyä digitaalisten työkalujen ja palvelujen avulla? Lundqvist Trävaru AB on yksi esimerkkiedellytykset kehittyä digitaalisten työkalujen ja palvelujen avulla? Lundqvist Trävaru AB on yksi esimerkkiedellytykset kehittyä digitaalisten työkalujen ja palvelujen avulla? Lundqvist Trävaru AB on yksi esimerkki   
yrityksestä, josta voi ottaa tässä inspiraatiota ja oppia. Oscar Lundberg ja Daniel Nylén pureutuvat siihenyrityksestä, josta voi ottaa tässä inspiraatiota ja oppia. Oscar Lundberg ja Daniel Nylén pureutuvat siihenyrityksestä, josta voi ottaa tässä inspiraatiota ja oppia. Oscar Lundberg ja Daniel Nylén pureutuvat siihen
Infra-Botnian ensimmäisessä tapaustutkimuksessa (Lundberg & Nylen 2019). Lundqvist päättiInfra-Botnian ensimmäisessä tapaustutkimuksessa (Lundberg & Nylen 2019). Lundqvist päättiInfra-Botnian ensimmäisessä tapaustutkimuksessa (Lundberg & Nylen 2019). Lundqvist päätti
ottaa inspiraatiota muun muassa tietokonepeleistä ja IKEAsta asiakaskokemuksen parantamiseksi.ottaa inspiraatiota muun muassa tietokonepeleistä ja IKEAsta asiakaskokemuksen parantamiseksi.ottaa inspiraatiota muun muassa tietokonepeleistä ja IKEAsta asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Lundqvist erottuu toimialan muista menestyvistä
yrityksistä siinä, että se oli aiemmin pieni ja erittäin
perinteinen yritys, josta puuttui IT-asiantuntemus.
Lisäksi yritys sijaitsee harvaan asutulla seudulla
Pohjois-Ruotsissa. Silti Lundqvistin onnistui nähdä
digitalisaation avulla saavutettavat
kehittymismahdollisuudet. Lundbergin ja Nylénin
tapaustutkimus (2019) yksilöi ja kuvaa
yksityiskohtaisesti, miten Lundqvistin
digitalisaatiomatka eteni neljällä tärkeällä
askeleella.

Askel 1
Ensimmäisenä askeleena Lundqvist digitalisoi
hinnastonsa. Yritys loi yksinkertaisen mutta
käyttökelpoisen verkkosivuston, jolla oli
käytettävissä interaktiivinen hintalaskuri. Sen avulla
asiakkaat pystyivät etsimään itse tarvitsemansa
tiedot silloin, kun se heille sopi. Lundqvist kasvoi
nopeasti yhden työntekijän yrityksestä viisi henkeä
työllistäväksi yritykseksi, jonka henkilöstöön kuului
kaksi teknistä myyjää. Asiakkaat olivat erittäin
tyytyväisiä uuteen interaktiiviseen
hinnoittelupalveluun, ja myynti kasvoi
voimakkaasti.

Askel 2
Seuraavana askeleena oli kehittää avoimempi
organisaatiokulttuuri. Yrityksen johto kertoo, että
tämän askeleen aikana siirryttiin joustavampaan ja
resurssitehokkaampaan toimintatapaan ja samaan
aikaan henkilöstöä kannustettiin esittämään ideoita
siitä, miten Lundqvistia voitaisiin kehittää
digitaalisesti.

Askel 3
Lundqvist oivalsi, että sillä oli nyt suuri
määrä asiakasdataa, jota se voisi käyttää lisäarvon
luomiseen asiakkaille. Yrityksen vasta nimitetty
toimitusjohtaja piti tietokonepeleistä ja sai idean:
voisiko yritys luoda simulaattorin? Ajatuksena oli,
että asiakkaat saisivat kuvan valmiista
rakennushankkeestaan, ennen kuin he tekevät
tilauksen. Lundqvist analysoi tätä varten sekä
toimintaympäristöään että omaa toimintaansa. Se
löysi inspiraation rakennusalan ulkopuolelta
uskaltamalla ajatella suuremmin. Kun yritys havaitsi
digitaalisen visualisointipalvelun luomisen
tarjoamat mahdollisuudet, se kehitti web-pohjaisen
3D-konfiguraattorin, joka auttaa asiakasta
suunnittelemaan tulevia rakennushankkeitaan.
Yritys käytti kehitystyössä apuna pelisuunnittelun
opiskelijaa, joka sittemmin palkattiin yritykseen
kokopäiväiseksi järjestelmäkehittäjäksi.

Digitalisaatio neljällä askeleella
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Kuva: Lundqvistin web-pohjainen 3D-konfiguraattori.



Digitalisaatio on prosessi, ei sivuprojekti
Moni yritys haluaisi mielellään digitalisoida
toimintaansa mutta ei tiedä, mistä aloittaa.
Lundqvist toteutti sen neljällä askeleella ja nosti
nettoliikevaihtonsa vuonna 2017 sen
seurauksena 71 miljoonaan, kun se oli kolme
vuotta aiemmin ollut 32 miljoonaa.

On tärkeää ymmärtää, että digitalisaatiossa on
kyse sekä ajattelutapojen että
työskentelytottumusten muutoksesta.
Lundqvistin kehittämismatka jatkuu myös edellä
mainittujen askelien jälkeen. Sitä mukaa kun
digitaalinen tekniikka ja rakennusala jatkuvasti
kehittyvät, myös Lundqvistin matka tulee ajan
mittaan muuttamaan luonnettaan. Siksi
digitalisaatio on tärkeää nähdä prosessina eikä
vain sivuprojektina.

Askel 4 
Neljäs ja viimeinen tapaustutkimuksessa
esiin nostettu askel on Lundqvistin
laajentuminen ulkomaille. Lundqvist pystyi
laajentumaan Norjan markkinoille 3D-
palvelun lanseerauksen johdosta kasvaneen
liikevaihdon ansiosta. Yrityksellä oli myös
halu etsiä uusia haasteita. Lundqvistin oli
mahdollista toimia Norjassa perustamatta
sinne fyysistä toimistoa, mikä tarjosi suuria
säästöjä. Yrityksen kotisivut sovitettiin
norjalaisille asiakkaille, samoin kuin myös
3D-palvelu. Lisäksi 3D-palvelu mukautettiin
noudattamaan Norjan rakennusstandardeja
ja -säännöksiä.
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Vuoden 2020 keväällä Niclas Carlén ja JesperVuoden 2020 keväällä Niclas Carlén ja JesperVuoden 2020 keväällä Niclas Carlén ja Jesper
Svensson tekivät tapaustutkimuksen Linqitistä, joka onSvensson tekivät tapaustutkimuksen Linqitistä, joka onSvensson tekivät tapaustutkimuksen Linqitistä, joka on
Pohjanmaalla toimiva startup-yritys (Carlén & SvenssonPohjanmaalla toimiva startup-yritys (Carlén & SvenssonPohjanmaalla toimiva startup-yritys (Carlén & Svensson
2020). Linqit on lanseerannut rakennusalan2020). Linqit on lanseerannut rakennusalan2020). Linqit on lanseerannut rakennusalan
yrityksille suunnatun digitaalisen alustan. Tapaustutkimusyrityksille suunnatun digitaalisen alustan. Tapaustutkimusyrityksille suunnatun digitaalisen alustan. Tapaustutkimus
osoittaa, että alusta on edesauttanut uusienosoittaa, että alusta on edesauttanut uusienosoittaa, että alusta on edesauttanut uusien
yhteistyömuotojen syntymistä. Se on luonut paremmatyhteistyömuotojen syntymistä. Se on luonut paremmatyhteistyömuotojen syntymistä. Se on luonut paremmat
edellytykset rekrytoida työvoimaa lyhytaikaisiinedellytykset rekrytoida työvoimaa lyhytaikaisiinedellytykset rekrytoida työvoimaa lyhytaikaisiin
toimeksiantoihin rakennusalalla.toimeksiantoihin rakennusalalla.toimeksiantoihin rakennusalalla.

hakea ja suodattaa toimijoita osaamistason mukaan
tietyillä osaamisalueilla, joita ovat esimerkiksi katon
asennus, putkiasennus tai kirvesmiehen työt

ilmoittaa, milloin hän on käytettävissä toimeksiantoja
varten. Tämä helpottaa suunnittelua. Käyttäjä voi
suodattaa pois ehdokkaat, jotka eivät voi suorittaa
toimeksiantoa määritetyllä ajanjaksolla.

julkaista ilmoituksia kaikkien käyttäjien nähtäville

pyytää tarjouksia tai lähettää tarjouksia eri toimijoille.

Linqit huomasi, että rakennusyrityksillä oli ennen uusien
rakennusprojektien alkua haasteita löytää uusia
avaintoimijoita, joiden kanssa tehdä yhteistyötä. Se
havaitsi, että tähän tarkoitukseen ei ollut hyvää
viestintävälinettä. Sen johdosta Linqit päätti panostaa
digitaalisen alustan luomiseen. Alustan tarkoituksena oli
edistää yhteistyötä muun muassa rakennusalalla. Linqitin
alustassa on monia erilaisia toimintoja, joilla helpotetaan
kontaktien luomista rakennusprojekteissa osallisina
olevien
toimijoiden välillä. Työkalun tarkoituksena on auttaa
yrityksiä löytämään oikeat osaajat.

Näin palvelu toimii
Jotta palvelu täyttäisi tarkoituksensa, erityyppisten
toimijoiden
täytyy liittyä käyttämään alustaa. Alustan käyttäjä voi

Esteet ja mahdollisuudet
Carlén ja Svensson (2020) ovat tunnistaneet useita
esteitä rakennusalalla tapahtuvalle digitaaliselle
verkostoitumiselle. Yksi esimerkki näistä esteistä ovat
vanhat periytyneet ja vanhoilliset tavat ja ajatusmallit.
Osa tapaustutkimukseen osallistuneista yrityksistä oli
sitä mieltä, että heidän seudullaan useimmat 

Digitaalinen 
verkostoituminen rekrytoinnissa

liikekontaktit syntyvät puskaradion välityksellä tai
periytyvät, kun nuoremmat sukupolvet siirtyvät yritysten
johtoon. Carlén ja Svensson (2020) havaitsivat myös,
että useat haastatelluista yrityksistä uskovat
liikesuhteiden solmimisessa fyysisiin tapaamisiin. Ne
eivät ole tottuneita solmimaan liikesuhteita digitaalisesti.
Tapaustutkimuksessa todettiin myös, että fyysistä ja
käsillä tehtävää työtä on vaikea digitalisoida, mutta sen ei
pidä olla este rakennusalan muiden osien digitalisoinnille.
Rekrytointi ja viestintä ovat niistä esimerkkejä. Muilla
toimialoilla digitaalinen verkostoituminen on useissa
tapauksissa lisännyt yritysten innovointikykyä, mikä
osoittaa, että myös rakennusalalla voidaan digitaalisen
kehityksen avulla saavuttaa prosessien tehostamisen
lisäksi myös muita hyötyjä. Monet rakennusprojektit
ovat monitahoisia, ja niiden toteuttamiseen osallistuu
monia eri toimijoita ja osaajia. Tämä vaatii
koordinointia ja toimivaa viestintää eri osapuolten
kesken. Haluamme nostaa seuraavassa esiin kolme
tärkeää parannusta, jotka rakennusalan
verkostoitumiseen tarkoitetut digitaaliset alustat voivat
saada aikaan:

1: Palvelujen helpompi ja nopeampi ostaminen kysynnän
ollessa suuri

2: Asiantuntijaosaamisen helpompi saatavuus ja
parempi käsitys tarjolla olevasta osaamisesta

3: Pienempi riskinotto epävarmoina aikoina sen
ansiosta, että työvoimaa on mahdollista rekrytoida
lyhyeksi ajaksi.
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Carlénin ja Svenssonin (2020) Linqitistä tekemä
tapaustutkimus osoittaa kolme selkeää aluetta, joita
digitalisaatio hyödyttää:
viestintä, verkostot ja rekrytointi.

Digitaalinen viestintä
Rakennusyritys hyötyy siitä, että se kuuntelee
henkilöstöään ja käy sen kanssa vuoropuhelua siitä, mitä
digitaalisia työkaluja henkilöstö käyttää vapaa-ajallaan ja
mitä asioita se arvostaa näissä työkaluissa. Jos
yrityksessä on mahdollista käyttää samaa tai vastaavaa
työkalua (esim. WhatsAppia), henkilöstön on helpompi
alkaa viestiä digitaalisesti myös työssään.
Rakennusyritysten pitää myös huolehtia siitä, että
digitaalisista työkaluista tulee todellakin apuvälineitä eikä
ylimääräinen lisätyövaihe henkilöstölle ja että jotkin
alkuperäisistä työtehtävistä oikeasti helpottuvat tai
tehostuvat näiden työkalujen avulla. Yritysten kannattaa
myös hyödyntää työntekijöitään, joilla on jo tietämystä
digitaalisista työkaluista, sillä heiltä voi saada ideoita
yrityksen kehittämiseen.

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Carlén ja Svensson (2020) nostavat tapaustutkimuk-
sessaan esiin myös sen, että pienet yritykset katsovat,
että niille on hyötyä siitä, että ne voivat päästä
markkinoille entistä kohdennetummin ja että ne tietävät,
mitä projekteja on käynnissä. Suuret yritykset puolestaan
näkevät suuria mahdollisuuksia siinä, että ne voivat
nähdä potentiaaliset alihankkijat alueilla, joilla niiden
toiminta ei vielä ole vakiintunutta.

Digitaaliset verkostot
Digitaaliset verkostot voivat helpottaa yrityksen
toimintaa, jos yritys on toimialalla uusi tai jos yrityksellä
ei ole vakiintunutta yrityskontaktiverkostoa. Nykyisessä
kulttuurissa, jossa sopimukset ovat suullisia tai
periytyvät, uusien yritysten on vaikea kilpailla
asemansa jo hyvin vakiinnuttaneiden rakennusyritysten
kanssa. Carlén ja Svensson (2020) katsovat, että jos
rakennusalalle lanseerataan lisää digitaalisia alustoja
verkostoitumisen tueksi, se voi antaa vasta perustetuille
yrityksille mahdollisuuden saada parempi käsitys
lähiseudulla saatavilla olevasta työvoimasta.

Rakennusalan tulevaisuus
Digitaaliset työkalut voivat tarjota rakennusalalle
monia mahdollisuuksia, minkä johdosta niin
pienten, keskisuurten kuin suurten yritysten on
syytä aloittaa toimintansa digitalisointi. Digitaaliset
työkalut voivat helpottaa ja konkretisoida
rakennusprojektin kaltaista monimutkaista
prosessia. Rakennusala kulkee kohti jännittävää
tulevaisuutta, jossa on monia mahdollisuuksia.
Mikä on sinun yrityksesi seuraava askel?

Rekrytointi
Oikeiden liikekumppanien löytäminen voi olla vaikeaa.
Liikekumppanien laadun arviointi tapahtuu yritysten
välillä usein referenssien ja aiempien kokemusten
perusteella. Linqitin palvelussa arviointi tapahtuu
viisiportaisella asteikolla. Tapaustutkimus osoittaa
kuitenkin, että tämäntyyppinen pisteasteikolla tapahtuva
arviointi ei riitä luottamuksen muodostumiseen
rakennusalalla. Tapaustutkimuksesta ilmenee myös, että
projekteissa ja uusien yhteistyökumppanien
rekrytoinnissa on suuri tarve oikeiden tietojen saannille
ja näkyvyydelle. Rakennusyritykset kaipaavat tietoja
tulevista projekteista ja haluavat tietää, mitä yritykset
toimivat alueella. Digitaaliset alustat voivat tukea tätä
antamalla käyttäjälle mahdollisuuden osoittaa laatunsa
täysin toisella tavalla kuin pisteytysarvioinnilla ja
suullisilla referensseillä. Käyttäjälle voidaan esimerkiksi
antaa mahdollisuus ladata kuvia tai videoita aiemmista
töistään. 
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P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Digitalisaatio kolmen eri 
ryhmän näkökulmasta

Se, että eri käyttäjillä on toisistaan niin suuresti
poikkeavat näkemykset uudesta IT-järjestelmästä,
osoittaa, että heillä on tärkeä rooli, joka vaikuttaa
ratkaisevasti rakennusalalla toteutettavien
digitalisointihankkeiden lopputulemaan.

Tapaustutkimus toteutettiin vuoden 2019 keväällä,
ja siinä keskityttiin tarkastelemaan sitä, miten uutta IT-
järjestelmää käytettiin rakennustyömaalla
Västerbottenissa. Järjestelmän lanseerasi suuri
rakennusyritys, joka toimittaa myös asennusvalmiita
ratkaisuja (Lundberg, Muhic
& Nylen 2020).

Tässä tapaustutkimuksessa pyrittiin selvittämään
sosiaalisia käyttäytymismalleja ja käsityksiä, joita syntyy,
kun uusi IT-järjestelmä otetaan käyttöön
rakennusprojektissa, johon osallistuu monia
pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tutkijat tarkastelivat asiaa
kolmen eri ryhmän näkökulmasta: nämä olivat
järjestelmäkehittäjät, sisäiset käyttäjät ja ulkoiset
käyttäjät (alihankkijat). Tapaustutkimus perustui IT-
järjestelmän kehittäneen rakennusyrityksen ja kahdeksan
kyseiseen rakennusprojektiin osallistuneen aliurakoitsijan
haastatteluihin.

Lundberg, Muhic ja Nylén (2020) tunnistivat,
miten eri käyttäjäryhmien näkökulma uuteen IT-
järjestelmään poikkesi toisistaan useilla eri tavoilla.
Järjestelmäkehittäjät katsoivat, että IT-järjestelmä
otettiin käyttöön virheiden määrän vähentämiseksi
rakennusprosessin aikana, projektipäälliköiden
jokapäiväisen työn tukemiseksi ja tiedon
keräämiseksi IT-järjestelmän seuraavan version
kehittämistä varten.

Sisäiset käyttäjät olivat sitä mieltä, että
järjestelmä otettiin käyttöön käytössä olleen
puutteellisen dokumenttien hallintajärjestelmän
korvaamiseksi ja projektissa osallisina olevien
toimijoiden (esim. aliurakoitsijoiden) välisen
viestinnän parantamiseksi. Ulkoiset käyttäjät
katsoivat puolestaan, että IT-järjestelmä otettiin
käyttöön tietojen hankkimisen helpottamiseksi, eri
toimijoiden välisen yhteistyön parantamiseksi ja
toimintatavan yhdenmukaistamiseksi.

Digitalisaatioon voi olla monta erilaista lähestymistapaa. Rakennusala edellyttää paljon yhteistyötä, ja siinäDigitalisaatioon voi olla monta erilaista lähestymistapaa. Rakennusala edellyttää paljon yhteistyötä, ja siinäDigitalisaatioon voi olla monta erilaista lähestymistapaa. Rakennusala edellyttää paljon yhteistyötä, ja siinä
on hallittava monimutkaisia rakennusprosesseja, joihin osallistuu suuri joukko eri toimijoita. Tässäon hallittava monimutkaisia rakennusprosesseja, joihin osallistuu suuri joukko eri toimijoita. Tässäon hallittava monimutkaisia rakennusprosesseja, joihin osallistuu suuri joukko eri toimijoita. Tässä
tapaustutkimuksessa Oscar Lundberg, Mirella Muhic ja Daniel Nylén haluavat nostaa esiin digitalisaationtapaustutkimuksessa Oscar Lundberg, Mirella Muhic ja Daniel Nylén haluavat nostaa esiin digitalisaationtapaustutkimuksessa Oscar Lundberg, Mirella Muhic ja Daniel Nylén haluavat nostaa esiin digitalisaation
inhimillisen ulottuvuuden.inhimillisen ulottuvuuden.inhimillisen ulottuvuuden.
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Käyttäjäryhmien välillä havaittiin ero myös IT-
järjestelmässä tapahtuneen viestinnän tyypin suhteen.
Sisäisten käyttäjien keskuudessa yleisintä oli
yksisuuntainen viestintä, eli sisäiset käyttäjät
julkaisivat tietoja, joita ulkoiset käyttäjät sitten
noutivat. Tutkijat nostivat esiin sen tosiseikan, että
alihankkijat eivät dokumentoineet suorittamiaan töitä
IMS:ään. Tämä johti tehottomaan viestintään muun
muassa puhelimitse tapahtuvan tai face to face
-viestinnän muodossa.



Tapaustutkimuksen (Lundberg, Muhic & Nylén
2020) pohjalta haluamme nostaa esiin myös muita
vinkkejä siihen, mitä rakennusyritysten on syytä
huomioida uusien työkalujen käyttöönotossa.

Digitalisaation sosiaalinen näkökulma
Käyttäjänäkökulmiin pureutunut tapaustutkimus
(Lundberg, Muhic & Nylén 2020) osoitti myös sen,
miten tärkeä merkitys ihmisten aiemmalla
tietämyksellä ja kokemuksella tekniikan käytöstä
on eli miten ympäristön sosiaalinen
käyttäytyminen vaikuttaa digitalisaation
soveltamiseen. Jos työtiimissä on ihmisiä, joilla on
vähän tai huonoja kokemuksia digitaalisen
tekniikan käytöstä työssään tai vapaa-ajallaan, se
voi vaikuttaa työkulttuurin muotoutumiseen ja
siihen, miten halukas yksilö ja ryhmä on
digitalisoinnin käyttöönottoon.

Analysoikaa oma toimintanne ja eri
käyttäjäryhmien tarpeet ja toiveet.
Määrittäkää sen pohjalta järjestelmän
käyttöalueet.

Muotoilkaa strategia ja konkreettiset
menetelmät sille, miten saadut opit ja
palaute kerätään jäsennellysti.

Selkiyttäkää, kuka on tai ketkä ovat
vastuussa järjestelmän hallinnoinnista ja
jatkokehityksestä.

Huomioitavaa uusien digitaalisten
työkalujen käyttöönotossa:

    

  

Haasteista tulee mahdollisuuksia
Luomalla yhteisymmärrystä digitalisaation roolista ja
selkeän vision siitä, mihin yritys on matkalla, digitalisaatiosta
voi tulla yksi toimintaa eteenpäin vievä voima. Digitalisaatio
on ennen kaikkea prosessi. Rakennusalan tulevaisuus on
jännittävä, ja digitalisaatio antaa siinä täysin uusia
mahdollisuuksia innovatiivisille toimintatavoille. Toivomme,
että tässä esiin nostamamme Infra-Botnia-hankkeen
tapaustutkimusten tulokset herättävät kiinnostuksen tutustua
näihin tapaustutkimuksiin kokonaisuudessaan.
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Yhteisen tahtotilan löytäminen
Digitalisaatio merkitsee käyttäytymisen ja
toimintatapojen muuttamista, joten on tärkeää,
että rakennusalan yritykset analysoivat sekä
omaa toimintaansa että sitä, mikä on
tunnusomaista niiden yhteistyökumppanisuhteille
rakennusprojekteissa. Näin voidaan alkaa
ymmärtää paremmin sitä, miten työmaalla
toimivat eri ryhmät näkevät digitalisaation ja
uuden digitaalisen tekniikan käytön. Järjestelmän
omistajan täytyy pyrkiä aktiivisesti
yhtenäistämään eri ryhmien ja yksilöiden väliset
näkemykset, ennen kuin uusi IT-järjestelmä
otetaan käyttöön. Näin voidaan saavuttaa
yhteisymmärrys, ja tilanteen pohjalta voidaan
kehittää strateginen suunnitelma.



Mitä hyötyjä digitaalisten työkalujen
käyttö antaa rakennusalalla
työprosessien tehostumisen lisäksi?
Digitaaliset työkalut voivat myös
helpottaa eri toimialojen välistä
yhteistyötä ja saada aikaan
innovointia. Digitalisaatio
mahdollistaa entistä tiiviimmän
yhteistyön ulkoisten toimijoiden
kanssa ja myös edellyttää tätä. Se
avaa laajat mahdollisuudet uuden
oppimiseen ja uuden tiedon
saamiseen.

Miten rakennusyritys pystyy
toimintaansa digitalisoimalla
kehittymään ja kasvamaan? 
On suuri ero, käytetäänkö digitaalisia
palveluja sen takia, että sitä
odotetaan teknisessä kehityksessä
mukana pysymiseksi, vai käytetäänkö
niitä tietoisesti strategisella tavalla
yrityksen liiketoimintastrategian
pohjalta. Tuomme esiin joitain
ajatusmalleja, joilla voidaan luoda
hyvät edellytykset työkulttuurille ja
digitalisaatiolle.

Kolme suositusta
rakennusalalle
Infra-Botnia-hankkeen päättyessä olemme nyt laatineet suositukset pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka
haluavat päästä alkuun digitalisaatiossa tai jatkaa yrityksensä digitaalista kehittämistä.

Valittavissa on monia erilaisia
digitaalisia työkaluja, joilla voi
helpottaa ja tehostaa rakennusalan
työprosesseja. Mutta mitkä asiat
pienten ja keskisuurten yritysten
tulee huomioida, kun ne harkitsevat
uusien digitaalisten työkalujen
käytön aloittamista? Mitä hyötyjä
niistä saadaan? Mitä esteitä oikealla
työkalulla voidaan ylittää?

Uudet digitaaliset työkalut Digitaalinen verkostoituminen 
innovoinnin tukena

Digitalisaatio prosessina
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Digitaaliset työkalut voivat tehostaa työntekoa. Ne voivat
tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja ratkaista ongelmia.
Esimerkiksi Lundqvistin tapaustutkimuksesta (Lundberg &
Nylén 2019) näimme, miten digitaalinen tekniikka auttoi
yritystä vastaamaan uusiin haasteisiin. Digitaaliset
työkalut voivat myös johtaa osaamistarpeiden
muuttumiseen sekä edistää innovaatioiden ja uusien
ajattelutapojen syntymistä. Lundqvistin tapauksessa
yritys päätti tehdä yhteistyötä pelikehityksen opiskelijan
kanssa, joka sittemmin myös palkattiin yritykseen, kun
havaittiin, miten kriittistä hänen osaamisensa oli yrityksen
tulevaisuuden kannalta. Tämä tarve ymmärrettiin
siis vasta sen jälkeen, kun asiaa oli ensin ”testattu”
opiskelijan kanssa lyhyessä yhteistyössä. Uusien
oivallusten saaminen oli ennen kaikkea sen ansiota, että
Lundqvist uskalsi testata uusia toimintatapoja.

Ylittäkää uusien toimintatapojen tiellä olevat esteet
Suhtaudutko itse tai suhtautuvatko muut yrityksessä
epäröiden uusien digitaalisten työkalujen käyttöön? Kysy
siinä tapauksessa itseltäsi ja muilta: Miksi? Mikä on syy
epäröintiin? Ongelmana ei ole välttämättä itse
digitaalinen työkalu. Joskus epäröinti saattaa johtua siitä,
mitä siitä luullaan seuraavan. Ei ole epätavallista tuntea
pelokkuutta muutosten edessä – etenkin silloin, kun on
epäselvää, mitä muutos tarkoittaa oman tilanteen
kannalta. Viestikää siksi selkeästi, miksi aiotte muuttaa
työskentelytapaanne. Kertokaa, mitä voitettavaa teillä on.
Tällä tavalla motivaatio voi hälventää pelon.

Kokeilkaa ensin ilmaisia työkaluja
Huolestuttavatko uusien digitaalisten työkalujen
testaamiseen liittyvät taloudelliset riskit? Kokeilkaa
ilmaisia työkaluja! Ehkä työntekijät käyttävät jo vapaa-
ajallaan jotain sovellusta, jota voisitte käyttää myös
työssä? Ilmaistyökaluja käyttämällä ei tarvitse sitoutua
kalliisiin ja jatkuviin digitaalisiin palveluihin.

Toiminnan tarpeet keskipisteenä
Ajatteletteko, että digitaaliset työkalut eivät sovi
rakennustyömaalle? Tuntuvatko ne turhilta? Silloin on
syytä muistaa, että digitaalisten työkalujen ei tarvitse
korvata perinteisiä työskentelymenetelmiä – kyse on
usein pikemminkin siitä, että digitaalisilla työkaluilla
parannetaan niitä. Digitaaliset työkalut voivat toimia
apuvälineenä, jotka luovat rakennetta ja tehostavat
työprosesseja. Kaikkia toimintoja ei myöskään tarvitse
käyttää yrityksen kaikissa osissa. Käyttäkää niitä tavalla,
joka sopii toimintaanne parhaiten.

Käyttäjänäkökulma
Uusia digitaalisia palveluja kehitetään markkinoilla
kovaa tahtia. On kuitenkin tärkeää muistaa, että
tekniikkaa käyttävät aina ihmiset. Viime kädessä juuri
käyttäjät vaikuttavat siihen, millaisia tuloksia saatte
uuden digitaalisen tekniikan käyttöönotosta. Siksi uusien
digitaalisten työkalujen käytössä on tärkeää pitää
mielessä aina ihmiset. Miettikää seuraavaa: Keiden on
tarkoitus käyttää niitä? Miten ne tullaan ottamaan
vastaan? Varmistakaa, että digitaalisista työkaluista tulee
apuvälineitä eikä niistä aiheudu tarpeetonta lisätyötä
henkilöstölle.

Uudet digitaaliset
työkalut
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Digitaalisten työkalujen käytön aloittaminen ei merkitse automaattisesti digitalisaation toteutumista.
Se on kuitenkin tärkeä osa digitalisaatiota, jos se tehdään yrityksen strategian ja tavoitteiden pohjalta
(Bharadwaj, El Sawy, Pavlou & Venkatraman 2013).



Digitalisaation ei tarvitse tarkoittaa sitä, että otatte
käyttöön kaikkein uusimman ja edistyksellisimmän
tekniikan. Tärkeintä on, että rakennatte digitalisaatiota
liiketoimintastrategianne pohjalta ja huomioitte
siinä yrityskulttuurin ja käyttäjien roolin. Toisaalta
yrityksen digitalisaatiota ei tule kuitenkaan sovittaa
sokeasti käytössä olevaan liiketoimintastrategiaan
– digitalisaatiolle tulee myös antaa mahdollisuus vaikuttaa
yrityksen strategiaan. Siksi suosittelemme rakennusalan
yrityksiä laatimaan digitalisaatiota varten sekä sisäisiä että
ulkoisia analyyseja.

Sisäinen fokus
Rakennusyritysten pitää tarkastella omaa sisäistä
toimintaansa jatkuvasti ennen digitaaliseen muutokseen
tähtäävien toimien aloittamista sekä myös näiden toimien
aikana ja niiden jälkeen. Digitalisaatiotutkimus on
osoittanut, että muutosta ja innovointityötä edistävä
työkulttuuri edesauttaa digitalisaatiota. Digitaalisen
transformaation menestyksekäs läpivienti edellyttää
innovatiivista yrityskulttuuria ja yhteisiä toimia.

Toisin sanoen teidän pitää luoda avoin yrityskulttuuri,
johon henkilöstö uskoo ja luottaa. Pienillä ja keskisuurilla
yrityksillä on hyvä mahdollisuus olla tässä aivan
eturintamassa. Uuden oppimiseksi yrityksen on
hyödynnettävä henkilöstön esittämät ideat ja yrityksessä
jo oleva osaaminen. Lundqvistin (Lundberg & Nylén
2019) tapaustutkimus osoitti, että yrityksen uteliaisuus
muilla toimialoilla toteutettuja digitalisaatiotoimia
kohtaan auttoi pitkälle ja antoi sysäyksen yrityksen
omalle kehittymiselle. Viime kädessä on kyse siitä, miten
voitte parhaalla tavalla liittää digitaalisen muutoksen
strategisiin tavoitteisiinne.

On tärkeää, että löydätte yrityksessänne vastauksen miksi-kysymykseen, ennen kuin valitsette strategian.
Monet haluavat digitalisoida mutta eivät tiedä, miksi he sen tekevät. Esittäkää itsellenne seuraavat kysymykset:

Digitalisaatio prosessina

Miksi meidän on muututtava? Tai miksi meidän ei pidä muuttua?
Keitä työntekijöitä voimme käyttää apuna?
Mitkä ovat potentiaaliset yhteistyökumppanit?
Mitä digitaalisia työkaluja meillä on jo organisaatiossa? Mitä osaamista meillä on?
Mitkä ovat nykyiset resurssimme, rutiinimme ja toimintatapamme? Miten voimme tehostaa niitä?
Mitä resursseja meidän on tarpeen digitalisoida?
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Digitalisaatio ja digitaalisten työkalujen käyttö eivät ole sama asia. 
Digitaaliset työkalut ovat pikemminkin rakennuspalikoita rakennustyömaalla, josta syntyy digitalisaatio.



Ulkoinen fokus
Kun rakennusyritys haluaa panostaa digitalisaatioon,
on erittäin tärkeää, että se analysoi sitä varten sekä
omia että muita markkinoita. Rakennusala ei ole
perinteisesti kulkenut digitalisaation etujoukoissa,
joten inspiraatiota kannattaa hakea myös muilta
toimialoilta. Tarkastelkaa mielellään aloja, joilla ollaan
digitalisaatiossa innovatiivisimpia ja uskalletaan ottaa
radikaaleja askelia. Miettikää sen jälkeen, mikä voisi
soveltua käytettäväksi rakennusalalla. 

Lundqvist Trävaru AB toimi juuri näin. Se haki
inspiraatiota hyvin erilaisilta aloilta: sisustus- ja
pelialalta. Se halusi parantaa asiakaskokemusta ja otti
siksi inspiraatiota aloilta, joilla oltiin parhaimpia
visualisoinnissa.

Mitä asiakkaat haluavat?

Mitä digitaalisia järjestelmiä muut
yritykset ja asiakkaat käyttävät?

Mitkä ovat asiakkaiden tarpeet
yhteiskunnan näkökulmasta?

Joitain kysymyksiä, joita voi käyttää
ulkoisen analyysin laadinnassa:
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Muutos synnyttää itsessään uusia kehitysmahdollisuuksia
samaan tapaan kuin kriisit synnyttävät uusia ratkaisuja.
Kohdatessamme ongelman
meidän on pakko keksiä siihen hyvä ratkaisu.
Onnistuakseen digitalisaatiossa rakennusyrityksen on
ymmärrettävä, että muutos ja kehittyminen edellyttävät
aina jonkinlaista riskinottoa, koska niihin liittyy uuden
kokeilemista. Jokainen muutos synnyttää kuitenkin uusia
kehittymismahdollisuuksia, ja virheistä oppii aina. 

Kun asioihin suhtaudutaan niin, että jokainen muutos
synnyttää uusia kehittymismahdollisuuksia, voidaan
edistää epäonnistumisista oppimista ja työskennellä
selkeiden tavoitekuvien pohjalta niin, että odotettavissa
olevat hyödyt voittavat epäonnistumisen pelon.

Digitalisaatio häivyttää eri toimialojen välisiä rajoja. Näin tapahtuu, kun rakennusyritykset tarvitsevat toiminnassaan
uudentyyppistä asiantuntijaosaamista. Näin tapahtuu myös silloin, kun rakennusyritykset verkostoituvat entistä
enemmän digitaalisesti, jakavat saamiaan oppeja muille ja saavat inspiraatiota muista.

Digitaalinen verkostoituminen 
innovoinnin tukena

Kun yhteen projektiin ei panosteta kerralla liikaa,
digitalisaation toteuttaminen onnistuu realistisemmin
myös pienissä yrityksissä. Haluamme nostaa tässä esiin
rakennusyritysten mahdollisuudet toteuttaa
samanaikaisesti useita pieniä projekteja, joissa annetaan
mahdollisuus kokeilemiseen, ja viestiä
oppimisprosesseista rinnakkain projektien kesken. Näin
yritys saa erittäin hyvät edellytykset digitaaliselle
kehittymiselle ja innovoinnille.

Yksi vinkki on tehdä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa
lyhytkestoisissa projekteissa. Tämä antaa opiskelijoille
kokemusta, ja samalla rakennusyritykset saavat
mahdollisuuden tehdä kokeiluja ilman liian suuria
riskejä. Innovointiprojekteissa voi olla hyvä idea tehdä
yhteistyötä myös rakennusalan ulkopuolisten
osaamisalojen kanssa. Niillä on potentiaalia, jota
rakennusyritykset voivat hyödyntää.

Haluatko tietää lisää digitalisaatiosta ja innovoinnista rakennusalalla?
Infra-Botnia-hankkeen verkkosivustolta (www.infra-botnia.eu) löydät muun muassa 
tapaustutkimusraportit kokonaisuudessaan.
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