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Kulkeminen infra-alan tuottavuusloikkaan 

johtavalla tiellä vaatii muutosta

➢ Kestävä ja arvoa tuottava infran elinkaari → Vaiheajattelusta systeemiajatteluun

➢ Yhteinen tilannekuva päätöksenteon tukena → Mielipiteistä tietopohjaisuuteen

➢ Käytännön työn sujuvuus → Projektiajattelusta prosessiajatteluun

➢ Yhteinen ymmärrys ja osaaminen → Siilokohtaisuudesta rikastamiseen
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=
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Tutkimuksella
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Työn sujuvuus ja merkityksellisyys

Työkuorman hallinta ja ennakointi

Projektien sujuvuus, onnistuminen ja laatu

Kestävä ja kannattava liiketoiminta

Strategian tuominen käytännön työhön

Asiakasarvon ja laadun varmistaminen

Kestävän elinympäristön ylläpito resurssien niukentuessa, laatuvaatimusten
tiukentuessa ja toisaalta toimintaympäristön muuttuessa haasteellisemmaksi

Miksi ja mikä tuottavuus?

Miksi tuottavuuden parantamista?



Tuottavuuden rakentuminen infra-alalla

Lähde: Vaismaa et al. 2020 - Tiekartta infra-alan tuottavuuteen

Miksi ja mikä tuottavuus?

Työn tuottavuuden pullonkauloja infra-alalla:
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Onnistuneen muutoksen elementit

Lähde: Vaismaa et al. 2020 - Tiekartta infra-alan tuottavuuteen

Tie tuottavuuteen = tie muutokseen
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ProDigial-tutkimusohjelma 2020-2023

Tutkimuksella tuottavuuteen
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Lue lisää

•Tiekartta infra-alan tuottavuuteen
-raportti

•ProDigial-tutkimushankkeen
nettisivut
https://projects.tuni.fi/prodigial/
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