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TIIVISTELMÄ 
 

Tämän työn tarkoituksena oli perehtyä suunnittelualan yritystoimintaan ja 

toimialaan liittyviin erityispiirteisiin. Pohdinta- ja tutkimustyön tuloksena laadittiin 

perustettavan arkkitehti- ja rakennesuunnitteluyrityksen liiketoimintasuunnitelma. 

Työn ensimmäisessä osiossa keskityttiin liiketoimintasuunnitelman laatimisen 

kannalta keskeisiin asioihin ja käsitteisiin. Tarkoituksena oli ajatella asioita 

suunnitteluyrityksen perustamisen kannalta. Työn toinen osa käsittää 

konkreettisen Lammi-Kivitalot Oy:lle laaditun liiketoimintasuunnitelman. 

Liiketoimintasuunnitelmassa kuvattiin palvelu, jolle on todellista kysyntää, ja 

suunnitellun toiminnan avulla voidaan harjoittaa kannattavaa yritystoimintaa. 

Liikesalaisuuden säilyttämiseksi ei kyseistä asiakirjaa voida esittää tämän työn 

yhteydessä. Työn ensimmäinen osio sisälsi kuvaukset toimialasta, suunnittelu-

toimistojen yritysrakenteesta ja yritysten tarjoamista palveluista. Lisäksi osiossa 

paneuduttiin ajankohtaiseen suhdannetilanteeseen ja annettiin ohjeita 

liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. Työn laatimisessa käytettiin apuna 

aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, toimialaraportteja ja -katsauksia, tilastoja sekä 

asiantuntijapalveluita.      
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ABSTRACT  
 

In this work I concentrated on the business activity of architectural and engineering 

firms. At the request of Lammi-Kivitalot Oy, I also wrote a business plan for the 

company’s need to start a new business that offers architectural and engineering 

services. In the first part of this work, I described what is characteristic for these 

kinds of companies and how business conditions are at the moment. The first part 

of this work also explains how to write a business plan when setting up a small 

business. The second part includes the actual business plan. The business plan is 

not available in this report, because it includes classified information. Both parts of 

this work, that is, the theory part and the business plan, were made with the help 

of literature, reports and statistics concerning consulting firms.       
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1  JOHDANTO  
 

Työn laatimiseen on johtanut Lammi-kivitalot Oy:n tarve omalle 

suunnittelutoimistolle. Tavoitteena on laatia ja arkkitehti- ja rakenne-

suunnitteluyrityksen perustamiseksi liiketoimintasuunnitelma, jonka avulla 

suunniteltu toiminta voidaan kuluvan vuoden aikana käynnistää. Suunnitelman 

laatimiseksi ja toimialan markkinatilanteen ymmärtämiseksi on laadittu teoriaosio, 

jossa perehdytään ensin toimialaan, sen rakenteeseen ja suhdannenäkymiin. 

Seuraavaksi on keskitytty yleisellä tasolla yrityssuunnittelun lähtökohtiin ja 

liiketoimintasuunnitelman keskeiseen sisältöön. Pohdintaa on jatkettu vielä 

suunnittelutoiminnan näkökulmasta. Teoriaosuuden loppuun on otettu vielä 

katsaus toimialan kehitysnäkökulmiin. Seuraavassa osiossa, joka sisältää 

varsinaisen liiketoimintasuunnitelman, on tutkittu perusteellisesti suunnitellun 

yritystoiminnan menestymisen edellytykset. Liiketoimintasuunnitelma sisältää 

kuvauksen suunnitellusta yrityshankkeesta, toiminnan tavoitteet, 

markkinapohjaiset perustelut, selvityksen kannattavan toiminnan edellytyksistä 

sekä tarvittavat kulu- ja rahoitustarvelaskelmat. Suunnitellusta hankkeesta on 

myös laadittu kokonaisarvio, johon on kerätty onnistumista puoltavat ja vastaan 

olevat tekijät.           

 
 

2 TOIMIALAN MÄÄRITTELY 
 

2.1 Toimialan kuvaus 
 

Insinööri- ja arkkitehtipalvelut luetaan toiminnoiltaan vuonna 2003 voimaan 

astuneen toimialaluokituksen (TOL 2002) mukaan teknisiin palveluihin.  

Teknisiin palveluihin kuuluvat kaikki tutkimus-, suunnittelu- ja konsulttipalvelut, 

jotka kohdistuvat rakentamiseen, teollisiin tuotantolaitoksiin, energia- ja 

ympäristöhuoltoon sekä liikenteeseen. Rakennusalaan kohdistuvia teknisiä 

palveluja ovat muun muassa yhdyskuntasuunnittelu, arkkitehti- ja 

rakennesuunnittelu sekä LVIS-tekninen suunnittelu. Lisäksi suunnittelualan 

palveluihin kuuluvat hankesuunnittelu- ja projektinjohtotehtävät sekä teknisiin 

kysymyksiin liittyvät konsultointipalvelut. Teknisen palvelun toimialaan eivät kuulu 

rakentamisen tuotantoon liittyvät palvelut. /14./ 

 
Teknisiä palveluja kutsutaan myös nimellä osaamisintensiiviset yrityspalvelut 

(KIBS, knowledge intensive business services). Tunnusomaista näille palveluille 

on, että ne perustuvat merkittävästi asiantuntemukseen. 
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2.2 Toimialan yritysrakenne 
 

Tilastokeskuksen yritysrekisterin vuositilaston /15/ mukaan Suomessa toimi 

vuonna 2005 arviolta 6819 teknisen palvelualan yritystä, joista rakentamiseen 

liittyvää suunnittelupalvelua tarjosi yhteensä 5111 yritystä. Samana vuonna 

suunnittelualalla henkilöstöä oli noin 20 000 työntekijän verran. Kauppa- ja 

teollisuusministeriön yhdessä Työvoima- ja elinkeinokeskuksen kanssa 

julkaiseman vuoden 2004 toimialaraportin /12/ mukaan teknisiä palveluja 

tarjoavien yritysten määrä on kasvanut huimasti sitten vuoden 1990. Vuoteen 

2002 mennessä yrityksiä oli jo 1400 kappaletta enemmän. Erityisen voimakasta 

kasvu oli vuosina 1995 - 1998. Toimialaraportin selvityksen mukaan 

suunnitteluyritysten perustamiskynnys on ollut melko alhainen, mikä on perustunut 

henkilöstön osaamiseen ja siihen, että palveluille on ollut kysyntää. 

Yritysrakenteeltaan suunnitteluala on pienyritysvaltaista, sillä kahden hengen 

yrityksiä on miltei 75 % yrityskannasta. Kuvassa 1 on esitetty suunnittelualan 

yritysten jakautuminen toimialoittain. Kuvasta voidaan nähdä, että suurinta osaa 

yrityksistä näyttelevät arkkitehtipalveluja tarjoavat yritykset.  

 
Muiden liike-elämän palvelujen tapaan suunnittelutoiminta on vahvasti keskittynyt 

Uudellemaalle ja siellä erityisesti pääkaupunkialueelle. Seuraaviksi listalla tulevat 

Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi verrattaessa toimipaikkojen määriä maakunnittain. 

Suhteutettuna Uudenmaan palveluntarjoajiin Pirkanmaa edustaa määrällisesti noin 

20 prosenttia Uudenmaan toimipaikoista. /15./   
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Suunnitteluyritykset toimialoittain (2005)
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Kuva 1 Suunnittelualan yritykset toimialoittain vuonna 2005 /15/ 

 
 

2.3 Ajankohtainen suhdannetilanne 
  

Yrittäjä- ja työnantajaliitto SKOLin1) vuoden 2006 helmikuussa ilmestyneen 

suhdannekatsauksen /13/ mukaan, sen jäsenyritysten laskutus oli 15 % 

korkeammalla tasolla kuin aikaisemmin ja yritysten kokonaistilauskanta 

ennätyslukemissaan. Kaksi kolmasosaa tilauskannasta oli kotimaista työtä ja yksi 

kolmasosa vientiä. Henkilöstön määrä oli kasvanut kuluneen vuoden aikana 600 

hengellä. Eniten henkilöstön määrä oli lisääntynyt talonrakentamisessa ja 

infrasuunnittelussa. Henkilöstöä ei kuitenkaan ole saatu tarpeeksi suhteessa 

kasvaneeseen tilauskantaan. Vaikka rakennesuunnittelijoiden tilauskanta on 

kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa, samassa ajassa henkilöstön määrä on 

lisääntynyt vain kymmenellä prosentilla. Suunnittelualan suurin ongelma onkin 

puute osaavista suunnittelijoista. Vuonna 2005 rakennesuunnittelijoiden vajaus oli 

4,6 % ja infra-alan suunnittelijavajaus 3 %. Kuvassa 2 on esitetty henkilöstön 

jakautuminen toimialoittain vuonna 2005.  

 
1) ¨SKOL on insinööri-, arkkitehti- ja suunnitteluyritysten yrittäjä- ja työnantajaliitto. SKOLin 
jäsenyritykset edustavat laajasti teollisuuden, talonrakentamisen ja infrarakentamisen eri osa-
alueiden suunnitteluosaamista ja -volyymiä.¨   

 (lähde: www-sivu, http://www.skolry.fi) 
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Toimialan markkinatilanteen uskotaan pysyvän jatkossa vakaana. Vuonna 2006 

SKOLin jäsenyrityksistä 10 % uskoi markkinoiden kasvuun ja 85 % uskoi tilanteen 

pysyvän nykyisellä tasollaan. Viennin kasvuun uskoi 20 %. Uusi suhdannekatsaus 

ilmestyy huhtikuussa 2007. Kuvassa 3 on esitetty suunnittelualan yritysten 

keskimääräinen liikevaihto vuodelta 2005. /13./ 

 
Toimialan riskinä ovat voimakkaat kansantaloudelliset suhdannevaihtelut, sillä 

yritysten menestys riippuu merkittävästi asiakasyritysten omasta menestyksestä 

markkinoilla. Suhdanteille erityisen herkkiä ovat olleet talonrakennus ja 

yhdyskuntasuunnittelu. Kansainvälistyneillä teollisuuden suunnitteluyrityksillä 

suhdannevaikutukset eivät ole näkyneet yhtä suurina. /12, s. 40./ 

 

 

Henkilöstön jakautuminen toimialoittain (2005)
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Kuva 2 Suunnittelualan henkilöstö toimitaloittain /15/ 
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Keskimääräinen liikevaihto / yritys (2005)
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Kuva 3 Suunnitteluyritysten kesimääräinen liikevaihto / yritys (2005) /15/ 

 
  

3 YRITTÄJYYS 2000-LUVUN SUOMESSA 
 

Suomalainen yhteiskunta kannustaa yrittäjäksi ryhtymiseen, sillä sen uskotaan 

elvyttävän taloutta ja parantavan hyvinvointia muun muassa lisäämällä työllisyyttä. 

Aloitteleville yrittäjille on saatavilla paljon tietoja, ohjeita, tilastoja ja malleja uuden 

liiketoiminnan aloittamiseksi. Aloittelevia pienyrityksiä myös tuetaan rahallisesti 

toiminnan käynnistystukien, kuten starttirahan muodossa. Yrittäjien 

toimintamahdollisuuksia pyritään koko ajan parantamaan yrittäjyyden 

kehittämishankkeilla. Yhteiskunnan tavoitteena on saada aikaan kestävää 

yritystoimintaa sekä lisätä yritysten kansainvälistä tunnettavuutta. 
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4 YRITTÄJYYDEN ERI MUODOT 
 

Yrittäjyydellä on kaksi eri muotoa: sisäinen yrittäjyys ja ulkoinen yrittäjyys. 

Sisäisellä yrittäjyydellä tarkoitetaan organisaation yrittäjämäistä toimintatapaa, 

mikä ilmenee työyhteisön ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapana työntekoon. 

Sisäisellä yrittäjyydellä pyritään parantamaan jo olemassa olevan yrityksen 

palvelujen laatua, toiminnan tehokkuutta ja innovatiivisuutta. Ulkoisen 

yritystoiminnan tunnusmerkkinä pidetään oman liiketoiminnan aloittamista ja 

harjoittamista. /5, s. 14 - 15; 1, s.18./ 

 
Päätös ryhtyä ulkoiseksi yrittäjäksi on tulos suoritetusta ajatteluprosessista, jossa 

on punnittu eri toimintatapoja ja mahdollisuuksia harjoittaa kannattavaa 

liiketoimintaa. Yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttavat lisäksi persoonalliset 

ominaisuudet ja suunnitellulle toiminnalle suotuisa aika ja ympäristö. Myös 

kansantaloudellisella tilanteella on vaikutusta uuden liiketoiminnan aloittamiseen.      

 
Esteinä yrittäjäksi ryhtymiseen ovat usein käsitys suuresta työmäärästä, toiminnan 

aloittamisen liittyvät riskit ja näiden aiheuttamat pelkotilat. Yhtenä merkittävänä 

tekijänä voi myös olla rahoituksen puute. Uusien toimintamallien kehittämisellä 

voidaan madaltaa kynnystä yrittäjäksi ryhtymiseen.   

  
 

5 YRITYSSUUNNITTELU 
 

Menestyksekkääseen toimialalle tuloon vaikuttavat oman alan tuntemisen ohella 

hyvä liikeidea ja perusteellinen yrityssuunnittelu. 

 

5.1 Ajatuksesta yritykseksi 
 

Edellytyksenä uuden liiketoiminnan aloittamiselle on asiakkaan tarve kyseiselle 

palvelulle tai tuotteelle. Kun tarve on tunnistettu, punnitaan markkinoilla olevat 

mahdolliset kilpailijat ja selvitetään, mahtuuko alalle uusia yrityksiä. Lisäksi 

arvioidaan, mikä on oma osaaminen ja kokemus suunnitellulla alalla. Huomiota 

tulisi kiinnittää myös alan yritysten nykytilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin. 

 
Ajatus suunnitteluyrityksen perustamisesta perustuu yleensä perustajahenkilöiden 

osaamiseen ja ammattitaitoon sekä haluun ryhtyä yrittäjäksi. Perustajahenkilö on 

usein arkkitehti tai insinööri, jolla on vähintään muutaman vuoden työkokemus 

suunnittelutehtävistä ja jolta löytyy kykyä erilaisten projektien hallintaan. 
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Tyypillisesti ajatus yrittäjäksi ryhtymisestä on hautunut pitkään mielessä. Yrittäjäksi 

ryhtymisen takana voivat olla saatu liikeidea, uusi keksintö tai yksinkertaisesti halu 

toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana.  

 
Kuten mitä tahansa yritystä perustettaessa kannattaa suunnitellusta 

yrityshankkeesta laatia liiketoimintasuunnitelma (englanniksi business plan) 

selventämään yrityksen ensimmäisen vuoden liiketoimintaa yrittäjälle, hänen 

sidosryhmilleen ja mahdollisille rahoittajille. Yleisesti on tutkittu, että 

liiketoimintasuunnitelman laatiminen parantaa huomattavasti yrityksen 

mahdollisuutta selvitä ensimmäisestä toimintavuodesta.  

 

5.2 Perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma 
 

Liiketoimintasuunnitelma on aloittelevan yrittäjän työkalu, jonka avulla voidaan 

arvioida suunnitellun toiminnan kannattavuutta ja edellytyksiä toiminnan 

aloittamiselle. Käytännössä liiketoimintasuunnitelmaan kerätään kaikki sen 

hetkinen tieto, mitä suunnitellusta hankkeesta on saatavilla. Lisäksi laaditaan 

tarvittavat tuotanto-, kulu- ja tuloslaskelmat. Liiketoimintasuunnitelman avulla 

voidaan arvioida yritysideaa sen aloittamisvaiheesta toteutukseen asti.  

Myöhemmässä vaiheessa liiketoimintasuunnitelmaa voidaan käyttää toiminnan 

kehittämisen välineenä ja sitä päivitetään vuosittain uusien tavoitteiden osalta. /5./ 

 
Suunnittelualan yrityksen liiketoimintasuunnitelma voidaan laatia kuten minkä 

tahansa aloittelevan yrityksen liiketoimintasuunnitelma. Kirjallisuudesta ja 

Internetistä löytyy paljon erilaisia malleja liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi. 

Tarjolla on myös valmiita taulukoita kulujen ja kassabudjetin määrittämiseksi.  
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 Liiketoimintasuunnitelma voi esimerkiksi sisältää seuraavia asiakokonaisuuksia: 

   
1. Perustiedot yrityshankkeesta ja perustajista 

Tähän kohtaan kirjataan yrityksen toimiala, nimi, yhtiömuoto sekä 
perustajien nimet, koulutus ja kokemus. Lisäksi kerrotaan yrityksen 
toiminta-ajatus, liikeidea sekä toiminnan tavoitteet ja päämäärät. 

 
2. Markkinatilanne 

Osio sisältää kuvauksen markkinoista, asiakkaista ja kilpailijoista 
(markkina-analyysit). Lisäksi kerrotaan mikä on yrityksen hintastrategia.   

 
3. Markkinointisuunnitelma 

Osioissa esitetään markkinoinnin organisointi ja periaatteet. 
 
4. Toiminnan aloittaminen 

Osiossa kuvataan palvelujen / tuotteen tuotantoprosessi ja selvitetään 
tuotantotekijöiden saatavuus. Lisäksi laaditaan tuotantobudjetti ja 
arvioidaan pääomien tarve. 
 

5. Tuotteen / palvelun kehittäminen 
Sisältää kuvauksen tuotteen tai palvelun kehittämistavoitteista ja 
suojauksesta. 
  

6. Strategian pääsuunnat 
Tässä kohdassa selvitetään mikä on yrityksen toimintastrategia ja 
kilpailuetu.  
 

7. Organisaation kuvaus 
Organisaation kuvaus sisältää tiedot yrityksen omistuksesta, 
organisaatiorakenteesta ja sen avainhenkilöistä.  
 

8. Toiminnan arviointi ja kannattavuus 
Yritystoiminnan kannattavuutta arvioidaan tulos- ja kassavirtalaskelmin. 
Lisäksi osio sisältää rahoitusesityksen. /11; 6, s. 47─50./ 

 
 

Liiketoimintasuunnitelmaan voidaan liittää myös yrityksen perustamisasiakirjat. 

 
Seuraavassa on kuvattu lyhyesti liiketoimintasuunnitelman keskeisten kohtien 

sisältöä. 

 
 

Toiminta-ajatus 
 
Toiminta-ajatus on yrityksen ajatuksellinen perusta. Toiminta-ajatus selventää 

mihin tarpeeseen, kenelle ja mitä varten yritys on markkinoilla. Yrityksen 

perustajan oppaan (2006) /8/ mukaan toiminta-ajatus usein määritellään liian 

laajaksi. Laajat toiminta-ajatukset eivät anna riittävää pohjaa toiminnan 

suunnittelulle. Toisaalta taas liian suppea toiminta-ajatus saattaa aiheuttaa sen, 

ettei kaikkia yritystoiminnan asettamia mahdollisuuksia enää huomata. 
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Liikeidea /8/ 
 
Liikeidea on yrityksen perimmäinen ajatus siitä miten voidaan menestyä valitulla 

toiminta-alalla. Toisin sanoen liikeidea on selvitys siitä, miten toiminta-ajatusta 

toteuttamalla saadaan aikaan kannattavaa liiketoimintaa. Hyvän liikeidean tulisi 

sisältää kuvaukset asiakkaista, tuotteesta ja yrityksen toimintatavasta.   

 
Yksi ja sama liikeidea ei todennäköisesti riitä takaamaan yrityksen menestystä 

pitkällä tähtäimellä. Sanotaan, että jokaisella liikeidealla on oma elinkaarensa. 

Tämän vuoksi yrityksen on kehityttävä ja keksittävä uusia ideoita pysyäkseen ja 

menestyäkseen markkinoilla. 

 
Liikeidean hahmottelussa voidaan käyttää apuna seuraavia kysymyksiä: 

 
- Mitä tuotteita tai palveluja yritys tuottaa? 

- Mikä on asiakkaan tarve tai hyöty kyseiselle tuotteelle tai palvelulle? 

- Keitä ovat yrityksen potentiaaliset asiakkaat? 

- Mikä on yrityksen tavoiteimago? 

- Mitä ovat yrityksen voimavarat (henkiset ja fyysiset)? 

- Mikä on yrityksen tapa toimia? 

 
Liikeidea tulisi pystyä kiteyttämää yhteen lauseeseen. Liian laaja liikeidea on 

vaikeasti jäsenneltävissä ja toteutettavissa. 

 
 
Markkina-analyysi 

 
Markkina-analyysi sisältää yleensä seuraavat analyysit:  

 asiakasanalyysin  

 kilpailija-analyysin  

 ympäristöanalyysin.  

 
Asiakas-analyysi selvittää, keitä ovat yrityksen asiakkaat tai asiakasryhmät, minkä 

asiakkaan tarpeen yrityksen tuote tai palvelu tyydyttää ja mikä on asiakkaiden 

ostovoima.  

 
Kilpailija-analyysin avulla kartoitetaan markkinoilla olevat kilpailijat sekä punnitaan 

kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet suhteessa omaan tuotteeseen tai palveluun 

sekä toimintatapaan. Analyysin avulla pyritään myös selvittämään miten 

kilpailutilanne tulee kehittymään lähiaikoina.  
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Ympäristöanalyysi ei ole vielä ehkä kovin tunnettu analyysi yritysten perustajien 

keskuudessa. Kyseisen analyysin avulla kartoitetaan tekijät jotka vaikuttavat 

liiketoimintaan. Näitä tekijöitä ovat muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, 

tuotantotekijöiden saatavuus (työvoima ja materiaalit), lainsäädäntö sekä 

mahdolliset muut tekijät toimialasta riippuen /11, s. 49/.  

 
Yhteistä analyyseille on se, että niistä tehdään yhteenveto ja johtopäätös, jonka 

avulla voidaan arvioida suunnitellun hankkeen kannattavuutta ja mahdollisuuksia 

menestyä. 

 
  

SWOT-analyysi  
 

Markkina-analyysien lisäksi tehdään vielä SWOT-analyysi, jonka avulla voidaan 

tehdä kokonaisarvio suunnitellusta toiminnasta. SWOT-analyysi (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) on 1970-luvulla Boston Consulting Groupin 

kehittämä menetelmä. SWOT koostuu nelikentästä, jonka yläosa kuvaa nykytilaa 

ja alaosa kuvaa tulevaisuutta. Yläkenttiin kirjataan vahvuudet ja heikkoudet. 

Alaosaan kirjataan toimintaan liittyvät mahdollisuudet ja uhat. Ideana on pohtia, 

miten heikkouksista päästään eroon, miten mahdollisuudet käännetään 

vahvuuksiksi ja miten uhat torjutaan. SWOT on yksikertainen työkalu hankkeiden 

ja projektien suunnittelussa. /11./ 

 
 
Pääoman tarve 
 
Jotta uuden yritystoiminnan aloittaminen olisi mahdollista, vaatii se alun 

investointeja. Näitä investointeja ovat muun muassa toimitilojen, koneiden ja 

laitteiden hankinnat sekä muut investoinneiksi luokiteltavat hankinnat. 

Liiketoimintasuunnitelmaan tehdään tarvittavista pääomista arvio (todelliset 

kustannukset ovat vasta myöhemmin tiedossa) ja siinä huomioidaan myös 

toiminnan ensimmäisten toimintakuukausien kulut.  Koska kyseessä on arvio, 

otetaan kokonaissummassa huomioon yleensä 10 %:n kustannusylitysvaraus. 

Pääomien tarpeen laskennalla voidaan arvioida hankkeen rahoitustarvetta. 
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Kilpailuetu 
 

Menestyvä yritys tarvitsee taakseen kilpailuedun (competitive advantage). 

Kilpailuetu on liiketoiminnan teknis-taloudellista vahvuutta suhteessa kilpailijoihin. 

Kilpailuetu voi olla strategista osaamista, konsepti tai tapa toimia muihin 

kilpailijoihin nähden. Kilpailuetu voi myös olla ylivoimainen tai omaleimainen tuote. 

Kilpailuedun avulla yritys erottuu kilpailijoistaan ja saa siten asiakkaansa. 

Kilpailuetu ei kuitenkaan yksin riitä takaamaan toiminnan menestymistä. On 

luotava edellytykset toiminnalle, jossa kilpailuetua voidaan parhaalla mahdollisella 

tavalla hyödyntää. Tähän voidaan vaikuttaa luomalla hyvin toimiva 

tuotantoprosessi tuotteen tai palvelun valmistamiseksi. Myös organisaatiolla on 

vaikutusta yrityksen menestymiseen. Kilpailuedun puuttuminen merkitsee, ettei 

yritys tunne kilpailijoitaan. /6, s. 36, 98─99./ 

 
 

6 SUUNNITTELUALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN 
 

Tässä osiossa tutkitaan pääpiirteittäin suunnitteluyritysten tuottamia palveluja, 

asiakaskuntaa ja yleisiä toimintastrategioita yrityksen perustamisen kannalta. 

Lisäksi pohditaan, mitä asioita löytyy menestyvän toiminnan taustalta. 

 
 

6.1 Perustamiskustannukset ja kustannusrakenne 
 
Suunnitteluyrityksen perustaminen ei vaadi huomattavia investointeja. Alun 

investointeja ovat lähinnä toimitilojen vuokrat, kalusteet sekä tarvittavat laite- ja 

ohjelmistohankinnat. Lisäksi tarvitaan käyttöpääomaa kattamaan toiminnan 

ensimmäisten kuukausien kulut. 

 
Suunnitteluyrityksen suurimmat kulut syntyvät palkka- ja muista henkilöstökuluista. 

Kuvassa 4 on esitetty teknisen palvelualan yritysten keskimääräinen kulurakenne 

suhteutettuna liikevaihtoon. Tästä nähdään, että palkkakustannukset ovat lähes  

40 prosenttia liikevaihdosta. SKOLin vuoden 2002 tilinpäätöstilastojen mukaan sen 

jäsenyritysten palkkakulut sivukuluineen olivat lähes 60 prosenttia liikevaihdosta. 

Kulurakenne ei ole aivan yksiselitteinen, sillä esimerkiksi teollisuussuunnittelussa 

ulkopuolisten palvelujen käyttö on suurempaa kuin yhdyskunta- ja 

talonrakennussuunnittelussa. Kuitenkin voidaan todeta, että verrattuna moneen 

muuhun toimialaan, suunnitteluyritysten perustamiskustannukset ovat melko 
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pienet. Tämä vaikuttaa osaltaan myös suunnitteluyritysten alhaiseen 

perustamiskynnykseen.     
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Kuva 4 Teknisten palvelualojen yritysten kulurakenne /16/ 

 
  

6.2 Asiakaskunta 
 

Suunnitteluyritysten asiakaskunta koostuu pääasiassa muista yrityksistä. Tilaajina 

voivat olla valtio, rakennusliikkeet, muut toimialat ja teollisuus. Teollisuus tilaa 

pääasiassa isommilta yrityksiltä kuten projektitoimistoilta ja suunnitteluryhmiltä.  

Julkinen sektori, muut talonrakennusalan tilaajat sekä yksityiset henkilöt käyttävät 

enemmän pienempiä toimistoja. /12./ 

 
Suunnitteluyritysten ollessa pääsääntöisesti pieniä yrityksiä ovat toimistot usein 

selkeästi profiloituneita ja palveluja tarjotaan tietylle kohderyhmälle.  

 

6.3 Toimintatapoja 
 

Suunnitteluyritysten yleisenä toimintatapana on keskittyä suunnittelun muutamaan 

osa-alueeseen. Muu tarvittava tekninen asiantuntemus hankitaan ulkopuolisena 
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palveluna. Omaa palveluvalikoimaa voidaan laajentaa yrityksen kasvun myötä. 

Vain suurilla yrityksillä on resursseja kokonaistoimituksiin. Yritys voi myös toimia 

yhteistyössä muiden suunnittelualan yritysten kanssa (verkostoitua) ja siten pyrkiä 

suurempiin toimituksiin.  

 

6.4 Toimialalla menestyminen 
 
Suunnitteluyritysten menestyksen taustalla ovat aiemmat referenssit, joita ovat 

hyvin onnistuneet suunnittelukohteet. Lisäksi menestymiseen vaikuttavat 

asiakkaan luottamus palvelun laatuun, asiakkaan tarpeiden huomiointi 

suunnittelutyössä, yrityksen toimituskyky ja tehokkuus. Toiminnan alkuvaiheessa, 

kun referenssejä ei vielä ole, on yrityksen saatava itsensä markkinoille muilla 

keinoin.  

 
Yritysten toimintastrategiat perustuvat usein siihen, että jokin asia pyritään 

tekemään paremmin tai tehokkaammin kuin markkinoilla olevat kilpailijat. Uuden 

toimintatavan keksimisellä tai erikoistumisella voidaan saavuttaa huomattavaa 

kilpailuetua muihin palveluntarjoajiin nähden.  

   

6.5 Markkinointi 
 

Suunnittelutoimistot käyttävät markkinoinnissaan aikaisempia referenssejä.  

Referenssien avulla suunnitteluyritykset pääsevät esittelemään osaamistaan. 

Referensseistä välittyy suunnittelutyön laadun ohella myös tieto yrityksen 

voimavaroista erisuuruisten projektien hallintaan. Nykyään markkinointi perustuu 

myös ajantasaisten nettisivujen ylläpitoon. Lehtimainokset ovat keskisuurten ja 

suurten yritysten markkinointikeino. TV-mainontaan pystyvät vain suuret 

konserniyritykset.   

 
Markkinoinnissa oikean kohderyhmän löytäminen ja tunnistaminen on tärkeää, 

sillä palvelujen markkinoinnin suuntaaminen kohderyhmän ulkopuolisille 

asiakkaille ei ole kustannusten kannalta järkevää. 

 

6.6 Yritysmuodot 
 
Suunnitteluyritykset ovat yritysmuodoiltaan pääosin osakeyhtiöitä, 

kommandiittiyhtiöitä, avoimia yhtiöitä tai yksityisiä toiminimiä. Osakeyhtiöitä on 

näistä suurin osa. Pienimmän osan yrityksistä muodostavat avoimet yhtiöt. 
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Suunnitteluyritysten yritysmuotona voi myös olla osuuskunta. Yrityksen 

yritysmuodon valintaan vaikuttavat toimiala ja yrityksen koko, perustajahenkilöiden 

lukumäärä sekä vastuun ja päätöksenteon jakautuminen. Yhtiömuodon valintaan 

vaikuttavat myös verotukselliset näkökohdat, pääomien tarve, toiminnan 

joustavuus ja odotukset yritystoiminnan jatkuvuudesta. 

 
 
Toiminimi 
 
Yksityinen toiminimi on yritysmuodoista yksinkertaisin. Toiminimi on helppo 

perustaa, sillä siihen ei liity monimutkaisia toimenpiteitä ja paperisotaa kuten 

osakeyhtiön perustamiseen. Toiminimen voi perustaa yksi luonnollinen henkilö. 

Yksityinen toiminimi ei ole yhtiömuoto. Yrittäjä omistaa henkilökohtaisesti 

liiketoimintaan kuuluvan varallisuuden. Päätöksenteko ja vastuu kuuluvat 

yrittäjälle. Yrittäjä saa yrityksen tuottaman voiton itselleen ja kantaa mahdolliset 

tappiot yksin. Verotuksessa voitto lasketaan omistajan tuloksi ja siitä verotetaan 

henkilökohtaisen verotuksen mukaan. Yrittäjä ei nosta palkkaa vaan tekee 

yksityisottoja. Toiminimi on helppo tapa aloittaa yritystoiminta. Se on myös 

muutettavissa muuksi yritysmuodoksi toiminnan laajentuessa. /8; 11./ 

 
 
Kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö 
 
Kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt edustavat pieniä ja keskisuuria 

henkilöyrityksiä. Yhtiön voi perustaa kaksi henkilöä. Kommandiittiyhtiössä ja 

avoimessa yhtiössä yhtiömiesten välinen luottamus ja yhteisymmärrys on tärkeää 

ongelmien välttämiseksi. Kommandiittiyhtiössä ja avoimessa yhtiössä voitot ja 

tappiot jaetaan yhtiömiesten kesken ja verotus tapahtuu yhtiömiesten 

henkilökohtaisen prosenttien mukaan (progressiivinen verotus). Avoimessa 

yhtiössä osakkaat vastaavat toistensa tekemistä sitoumuksista henkilökohtaisella 

omaisuudellaan. Kommandiittiyhtiössä on vastuullinen yhtiömies ja äänetön 

yhtiömies. Yritysmuodossa vastuullinen yhtiömies tekee kaikki päätökset ja 

äänetön yhtiömies vastaa liiketoiminnasta panoksensa suuruisella osuudella. 

Kommandiittiyhtiössä maksetaan voitto ensin äänettömälle yhtiömiehelle hänen 

panoksensa suuruuden mukaan. Molemmissa yhtiömuodoissa voidaan maksaa 

palkkaa ja nostaa yksityisottoja. /8; 11./ 
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Osakeyhtiö 
 
Osakeyhtiön perustamiseen päädytään, kun kyseessä on keskisuuri tai suuri 

yritys. Keskisuuren ja suuren yrityksen perustaminen myös vaatii suuria pääomia, 

mikä yleensä johtaa osakeyhtiön perustamiseen. Osakeyhtiössä vastuu rajoittuu 

sijoitettuun pääomaan. Päätöksenteosta vastaa osakeyhtiölain mukaan hallitus 

sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja hänelle annetun päätäntävallan mukaan. 

Osakeyhtiön voitonjako tapahtuu maksamalla osakkaille osuuksien mukaista 

osinkoa. Osakeyhtiössä ei makseta ennakkoveroa. Toteutuneesta voitosta 

maksetaan veroa 26 % (vuosi 2006) tilinpäätöksen mukaisesti. Osakeyhtiössä 

maksetaan aina palkkaa. /8; 11./ 

 
 
Osuuskunta 
 
Osuuskunta on yritysmuoto, joka sopii saman aatteen jakaville yhteisöille. 

Osuuskunnan tarkoituksena on harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa tarjoamalla 

palveluja sen jäsenistön talouden ja elinkeinon tueksi. Osuuskunnan tarkoituksena 

ei ole hankkia voittoa sen jäsenille. Ylijäämä voidaan kuitenkin jakaa jäsenille 

esimerkiksi siinä suhteessa kuin he ovat käyttäneet osuuskunnan palveluja. 

Osuuskunnan perustaminen vaati vähintään kolme jäsentä. Jatkossa 

henkilömäärää on helppo kasvattaa, sillä osuuskunnan jäsenmäärä voidaan jättää 

avoimeksi. Osuuspääoma kerätään osuuskunnan jäseniltä jäsenmaksun 

muodossa. Pääsääntöisesti jäsenet eivät ole vastuussa osuuskunnan veloista ja 

sitoumuksista.  Osuuskunnassa päätäntävalta on jakautunut siten, että jokaisella 

jäsenellä on yksi ääni käytettävissään. /8, s.171 - 173./ 

 
 
Yhtiömuodon muuttaminen 
 
Harjoitetun toiminnan laajetessa saattaa syntyä tarve yritysmuodon muuttamiselle. 

Kaikki yritysmuodot on muutettavissa ”suuremmiksi” yritysmuodoiksi. Esimerkiksi 

seuraava askel yksityisestä toiminimestä on muuttaa yritys kommandiittiyhtiöksi. 

/11./ 

 

 
Toiminnan joustavuus 

 
Menestyvä liiketoiminta vaatii nopeaa päätöksentekoa. Joustavin yritysmuoto 

päätöksentekoon on yksityinen toiminimi, sillä yrittäjä tekee itse kaikki päätökset. 

Kommandiittiyhtiökin on vielä kohtalaisen joustava, sillä sekään yhtiömuoto ei 
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edellytä päätöksenteolta kuin yhtä henkilöä. Osakeyhtiössä suurten päätösten 

teko on hitaampaa, sillä päättämässä on useampia henkilöitä. Päätöksenteko 

tapahtuu joko yhtiökokouksessa tai päätöksen tekee hallitus. Hallituksen 

valitsemalla toimitusjohtajalla on rajalliset päätäntäoikeudet. /8, s.171 - 172./ 

 

6.7 Suunnitteluyritysten organisaatiot 
 

Suunnitteluyritysten ollessa pääosin pieniä yrityksiä niiden organisaationa toimii 

useimmiten suunnittelutiimi. Henkilöstö koostuu toimihenkilöistä ja päätöksenteko 

tapahtuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Tyypillisenä talonrakennussuunnittelun 

työparina toimii arkkitehti ja rakennesuunnittelija. Tiedonkulku tapahtuu suoraan 

henkilöiden välillä. Pienet organisaatiot vaativat vahvaa yhteisymmärrystä 

henkilöiden kesken ja samojen päämäärien ja tavoitteiden edestä ponnistelua, 

jotta voidaan harjoittaa menestyvää liiketoimintaa.    

 

6.8 Konserniyritykset 
 
Suunnittelutoimistot voidaan jakaa kahteen pääryhmään: riippumattomat 

suunnittelutoimistot ja konsernitaustaan nojaavat projekti-insinööritoimistot. Erona 

riippumattomiin suunnittelutoimistoihin konserniyritykset tuottavat pääasiassa 

palveluja vain oman konsernin yksiköille. Konserniyritykset ovat myös kooltaan 

suurempia. Konserniyritykset ovat tytäryhtiöitä, jotka syntyvät ja kehittyvät 

teollisuuskonsernien yhteydessä. Projekti-insinööritoimistoilla, joilla on konsernin 

tuki takanaan, on suurempi riskinottokyky ja enemmän resursseja tutkimus- ja 

kehitystyöhön verrattuna riippumattomiin suunnitteluyrityksiin. Konserniyrityksillä 

on myös valmiuksia hankkeiden kokonaistoimituksiin. Konserniyrityksiin voi 

kehittyä huomattavaa erityisosaamista tutkimus- ja kehittämistyön seurauksena.  

/12, s. 26./  Edellä mainittujen etujen lisäksi konserniyritys saa yleensä 

yritystoiminnan edellyttämät toiminnot, kuten laskentatoimen ja tilintarkastuksen, 

konsernin palvelujen kautta.  
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7 SUUNNITTELUPALVELUT 
 
Suunnittelualan yritystä perustettaessa kannattaa miettiä, mihin rakentamisen osa-

alueeseen halutaan keskittyä, keitä ovat tulevan yrityksen asiakkaat (kohderyhmä) 

ja kuinka laajasti palveluja halutaan tarjota. Arkkitehti- ja rakennesuunnittelua 

tarjoavat yritykset tarjoavat vaihtelevasti myös muita palveluja. Erityisosaaminen, 

kuten LVIS- ja GEO-suunnittelu hankitaan useimmiten ulkopuolisena palveluna tai 

hyväksi havaittujen yhteistyökumppanien kautta. Lisäksi yritykset voivat tarjota 

sisustus-, valaisin- ja vihersuunnittelua. Mitä enemmän suunnitelmia tuotetaan 

itse, sitä enemmän tarvitaan henkilöstöä ja osaamista. Tätä myöten kasvaa myös 

pääomien tarve. Rakentamisen liittyvä suunnittelu on hyvin moninaista, joten 

tarkoituskaan ei ole kyetä hallitsemaan kaikkia suunnittelun osa-alueita. Palveluja 

kannattaa alussa tarjota oman ja henkilöstön osaamisen mukaan. Palvelujen 

määrää voidaan lisätä, kun perusasiat osataan tehdä hyvin.  

 

Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu jaetaan yleensä seuraaviin osatehtäviin: 

 luonnosvaiheen suunnitteluun  

 rakennuslupavaiheeseen  

 toteutusvaiheen suunnitteluun. 

 

Eri suunnittelutehtäviä voivat olla 

 arkkitehtisuunnittelu 

 sisustussuunnittelu 

 kaavoitus- ja ympäristösuunnittelu 

 rakennesuunnittelu 

 elementtisuunnittelu 

 geotekninen suunnittelu 

 LVI-suunnittelu 

 sähkösuunnittelu. 

 

Muita suunnitteluyritysten tarjoamia palveluita ovat 

 konsultointipalvelut 

 asiantuntijatehtävät 

 kustannusarviot 

 valvontatehtävät  

 3D-mallintaminen. 
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Osa yrityksistä voi olla myös erikoistunut harvinaisempiin suunnittelun osa-

alueisiin, joita voivat esimerkiksi olla akustiikka- ja äänisuunnittelu, 

satamasuunnittelu, kalliosuunnittelu ja pankkisuunnittelu. Erikoistumisen voi olla 

yrityksen kilpailurooli. Erikoistujalla on vähän kilpailijoita, joten markkinoilla 

menestymiseen on hyvät edellytykset. 

  

7.1 Palvelujen tuottaminen 
 

Suunnittelupalvelut tuotetaan nykyään tietokoneavusteisin ohjelmistoin. 

Yleisimpinä työkaluina toimivat 2D-pohjaiset tiedonhallintasovellukset kuten CAD-

järjestelmät. Viime vuosina on suunnittelutyössä lisätty myös 3D-sovellusten 

käyttöä. Näistä tunnetuin ohjelma on Archi-CAD. Tekla Structures on 

teräsrakentamisen 3D-mallinnusjärjestelmä. Tämän lisäksi käytetään rakenteiden 

lujuuksien laskennassa erilaisia yleensä materiaalikohtaisia suunnitteluohjelmia. 

Materiaali- ja tuotevalmistajilta löytyy myös omia laskenta- ja suunnitteluohjelmia 

suunnittelijoiden avuksi. /2, s.157 - 158./ 

 
Yrityksen perustamisvaiheessa ohjelmistojen hankinta tulee ajankohtaiseksi. 

Kustannukset voivat olla huomattavan suuria, mikäli ohjelmistoja halutaan asentaa 

useammalle koneelle. Kustannuksia syntyy myös yleisten toimisto-ohjelmien 

hankinnasta.    

 
 
 Tuotantobudjetti 
 

Suunnitteluyritysten tuotantobudjetti koostuu pääosin työntekijöiden palkoista ja 

juoksevista kuluista. Mikäli yritys hankkii toimintaansa varten ulkoisia 

erityisosaamisen palveluja, lisätään nämä tuotantobudjettiin. 

 

7.2 Palvelun tämänhetkiset markkinat ja hintastrategia 
 
Suunnittelupalveluille riittää kysyntää. Rakentaminen on voimakasta etenkin 

suurissa kasvukeskuksissa.  SKOLin suhdannekatsauksen 2006 mukaan 

tilauskannat olivat ennätyskorkealla vuonna 2005. Talonrakennuksessa 

tilausmääriä pystyttäisiin jopa kasvattamaan, mikäli löytyisi riittävästi tekijöitä. 

Suunnitteluyritykset ovat hyvin työllistettyjä. Useat yrittäjät ovat tyytyväisiä tämän- 

hetkiseen työmääräänsä eivätkä halua kasvattaa sitä. Suurin osa yrittäjistä uskoo 

kotimaan suunnittelupalvelujen kysynnän pysyvän jatkossa vakaana. SKOLin 

jäsenyrityksistä noin 20 % uskoo viennin kasvuun. /13./ 
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Suunnittelutyön suuresta kysynnästä huolimatta kilpailu alalla on voimakasta. 

Ankara kilpailu on johtanut kireään hinnoitteluun. Etenkin yksityiset asiakkaat, 

pientalojen rakentajat, kokevat suunnittelutyön usein kalliina ja sitä kilpailutetaan 

paljon. Suunnitteluhinnan minimointiin asiakkaita painostavat nousseet 

rakentamisen kustannukset sekä kasvukeskusten kallis tonttimaa. Säästöä 

pyritään saamaan aikaan edes jostain. Mikäli haluttua hintaa ei löydy, koetetaan 

suunnittelua saada jopa pimeiltä markkinoilta.  

 

Yrittäjä joutuu tässä vaikeiden kysymyksen eteen: Mikä on meidän palvelumme 

hinta? Mitä asiakas on valmis maksamaan? Toiminnan tulisi kuitenkin olla 

kannattavaa. Myös omaa työtä tulisi arvostaa, eikä myydä sitä pohjahintaan.  

 

Useinkaan ei ymmärretä, että huolellisilla ja valmiilla suunnitelmilla voidaan 

merkittävästi säästää rakentamiskustannuksissa. Tämän asian selvittäminen 

asiakkaalle voi edesauttaa asiakkaan ostopäätöstä. 

 

7.3 Suunnittelupalvelujen hankinta  
 
Suunnittelupalvelujen toimittaminen tarkoittaa yrittäjälle palvelujen myyntiä ja 

tilaajalle taas palvelujen hankintaa. Yleisten suunnittelupalvelujen 

hankintamenettelyjen on hyvä olla aloittelevan yrittäjän tiedossa. Tämä auttaa 

yrityksen omien toimintatapojen suunnittelussa. Suunnittelupalvelujen 

hankintamenettelyihin vaikuttavat asiakkaan lisäksi lainsäädäntö ja viranomaiset. 

 

Suunnittelupalvelujen hankinta tapahtuu yksityisellä sektorilla ja julkisella sektorilla 

eri tavoin. Yksityisen henkilön tai yhteisön olleessa tilaajana voidaan palvelujen 

hankinta järjestää tilaajan haluamalla tavalla, sillä yksityisen järjestämää hankintaa 

koskevaa lainsäädäntöä ei ole. Julkisella sektorilla hankintaa ohjaa 

hankintalainsäädäntö ja palvelut hankitaan tarjouskilpailumenettelyiden avulla. 

Tilaaja, niin halutessaan, voi myös yksityisellä sektorilla hyödyntää julkisen 

sektorin hankintamenettelyjä. /7./ 

 

Suunnittelualan yrityksiä kilpailutetaan samoista suunnittelutehtävistä. Näin tilaaja 

pyrkii varmistamaan, että hankkeen tavoitteiden näkökulmasta paras toteuttaja 

tulee valituksi.   
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Suunnittelupalvelujen yleisiä hankintamenettelyjä ovat 

 suora tilaus 

 neuvottelumenettely 

 rajoitettu menettely 

 tarjouspyyntömenettely 

 suunnittelukilpailu. /7; 12./ 

 

Suorassa tilausmenettelyssä tilaaja tekee hankintapäätöksen yhdeltä toimittajalla 

saamansa tarjouksen perusteella. Suorassa tilausmenettelyssä muille toimittajille 

ei ole annettu mahdollisuutta tarjouksen antamiseen. Julkisissa hankkeissa suora 

tilaus on sallittu vain erityisin perustein. /7; 12./ 

 

Neuvottelumenettelyssä tilaaja käy neuvotteluja muutaman palveluntarjoajan 

kanssa ja valitsee näistä sitten omasta näkökulmastaan hankkeeseen parhaiten 

sopivan suunnittelijan. /7; 12./ 

 

Rajoitetussa menettelyssä edetään vaiheittain. Ensin tilaaja ilmoittaa yrityksille 

suunnittelupalvelun hankinnasta ja siihen liittyvistä kriteereistä. Tämän jälkeen 

tilaaja valitsee kiinnostuneista yrityksistä tarjoajaehdokkaat. Tarjoajille lähetetään 

tarjouspyynnöt ja palautuneet tarjoukset arvioidaan laadun ja hinnoittelun 

perusteella. Rajoitettu menettely sopii niin yksityiselle kuin julkiselle tilaajallekin.  

/7; 12./ 

 

Tarjouspyyntömenettelyssä tarjouspyynnöt suunnittelutyöstä lähetetään yleensä 

vähintään kolmelle palveluntarjoajalle. Saaduista tarjouksista valitaan hankkeen 

kannalta sopivin. Tarjouspyyntömenettelyn tarkoituksena on löytää vaihtoehtoisia 

ratkaisuja. /7./ Tarjouspyyntömenettely on myös yksityisten tilaajien yleisesti 

käyttämä suunnittelupalvelujen hankintamenettely. Tämä voi kuitenkin olla 

yksityiselle tilaajalle raskas tapa hankkia suunnittelua. Tarjoussisältöjen arviointi 

voi olla vaikeaa, mikäli tilaajana ei ole alan ammattilainen. 

 

Suunnittelukilpailu voidaan järjestää joko yleisenä suunnittelukilpailuna tai 

kutsukilpailuna. Suunnittelukilpailussa pyydetään ehdotusta samasta 

suunnittelukohteesta useammalta toimittajalta. Tuomaristo valitsee ehdotuksista 

parhaana pitämänsä ja voittajaehdotuksesta tehdään sopimus jatkosuunnittelusta. 

/12./     
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Toimialan luonteesta johtuen suunnitteluyritykset eivät saa rahallista vastinetta 

kaikelle suunnittelutyölleen. Tarjouksen niin sanotusti mennessä ohi yritys on 

menettänyt suunnitteluun käyttämänsä ajan, mikäli esisuunnittelulle ei ole sovittu 

hintaa. Tarjousmenettelyt kuitenkin pitävät yrittäjät virkeinä ja suunnittelun laadun 

korkeana.  

 
 

8 SUUNNITTELUTOIMINNAN ERITYISPIIRTEITÄ 
 

8.1 Kehittyvä rakentaminen 
 

Rakentamisen ratkaisut ovat olleet jatkuvassa kehityksessä. On tultu tilanteeseen, 

jossa rakennusten suunnittelu ja rakentaminen alkaa olla entistä vaativampaa. 

Talonrakennuksessa varustelutason noustessa pientaloprojektissakin joudutaan 

käyttämään yhä useampaa eri suunnittelijaa. Pientalohankkeessa voi 

parhaimmillaan olla arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan lisäksi pohjasuunnittelija 

(GEO), LVI- ja sähkösuunnittelija sekä talotekniikan suunnittelija. Näiden lisäksi 

saatetaan käyttää vielä sisustus-, valaisin- ja vihersuunnittelijaa. Kaikkien työn 

sovittaminen toisiinsa voi olla hyvinkin haasteellista. Nykyajattelu myös vaatii, että 

rakentamisen tulee perustua hyvän rakennustavan ohella 

elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja ekologisiin ratkaisuihin. Tämä on johtanut 

siihen, että rakennushankkeessa tarvitaan koordinaattoria (pääsuunnittelijaa), joka 

valvoo eri suunnittelijoiden työtä ja asetettujen vaatimusten toteutumista koko 

suunnittelutyön ja rakentamisen ajan.          

 

8.2 Pääsuunnittelijan tehtävät rakennushankkeessa 
 

Vuonna 2002 astui voimaan ympäristöministeriön laatima asetus rakennuksen 

suunnittelijoista ja suunnitelmista (Suomen rakentamismääräyskokoelma osa A2, 

Määräykset ja ohjeet 2002). Lyhykäisyydessään asetus /18/ edellyttää, että 

hankkeella tulee olla pääsuunnittelija, joka huolehtii, että rakennus suunnitellaan ja 

rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja vaatimusten mukaisesti. 

Pääsuunnittelija toimii linkkinä rakennusvalvontaan ja huolehtii eri suunnittelijoiden 

työn sovittamisesta toisiinsa. Pääsuunnittelija valvoo myös osaltaan hankkeelta 

vaadittujen laatuvaatimusten toteutumista. Pääsuunnittelija tehtävä on huolehtia 

tarvittavien lähtötietojen hankinnasta ja niiden ristiriidattomuudesta sekä näiden 

tietojen saattamisesta muiden suunnittelijoiden tietoon. Pääsuunnittelijana toimiva 

henkilö tulee ilmoittaa rakennusvalvontaan rakennuslupavaiheessa.  
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Määräyskokoelman mukaan pääsuunnittelijan kelpoisuuden tulee vastata 

tavallisessa rakennushankkeessa vähintään samaa tasoa kuin hankeen 

vaativimpaan suunnittelutyöhön tarvittava kelpoisuus. Useimmiten tämä tarkoittaa, 

että hankkeen pääsuunnittelijana toimii arkkitehti. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 

myös erillistä konsulttia. Ulkopuolisen konsultin käyttö tulee usein kyseeseen 

suurissa rakennushankkeissa. Pienemmissä hankkeissa, joita ovat esimerkiksi 

pientalot, erillisen konsultin käyttö merkitsisi tilaajalle hankkeeseen uuden henkilön 

palkkaamista ja on täten kallis ratkaisu.   

 

8.3 Suunnittelutoiminnan vakuuttaminen 
 
Yritystoiminnan harjoittaminen edellyttää vakuutusten ottamista. Lain säätämien 

pakollisten vakuutusten ohella suunnitteluyritysten tulisi ottaa vapaaehtoisista 

vakuutuksista ainakin vastuuvakuutus ja konsulttitoiminnan vastuuvakuutus. Näillä 

turvataan yrityksen toiminnan jatkuminen vahingon kohdatessa. Suunnittelualan 

yrityksillä vakuutukset ovat hieman suuremmat kuin tavallisemmilla yrityksillä 

toiminnan laadusta johtuen. Virheestä johtuvat vahingonkorvaukset voivat nousta 

useisiin tuhansiin euroihin. Vastuuvakuutuksen suuruus riippuu yrityksen 

liikevaihdon suuruudesta. Toiminnan ensimmäiselle vuodelle tehdään laskemien 

avulla arvio vakuutuksen suuruudesta ja sitä korjataan tarvittaessa vuoden 

määräaikaisen sopimuksen jälkeen. Konsulttivastuuvakuutuksen suuruus perustuu 

yrityksen laskutettavaan euromäärään vuodessa. Konsulttivastuuvakuutuksen 

myöntämisestä vakuutusyhtiöt yleensä päättävät yrityskohtaisesti. Mikäli 

vakuutusyhtiö arvio riskit liian suuriksi, ei vakuutusta aina edes myönnetä.   

Muita suositeltavia vapaaehtoisia vakuutuksia ovat 

toiminnankeskeytymisvakuutus, kiinteistö- ja esinevakuutus sekä oikeusturva. 

Lyhyellä kyselyllä suurimpiin yritysvakuutuksia myöntäviin vakuutusyhtiöihin 

selvisi, että hinnat voiva vaihdella jopa satoja euroja. Kilpailuttaminen tai 

vakuutuspaketin kysyminen voi tulla edulliseksi. Joillakin vakuutusyhtiöillä on myös 

tarjota aloittavan yrityksen vakuutuspaketti. 

 
Yrityksen pakollisia vakuutuksia ovat lakisääteiset työeläkemaksut sekä 

työntekijöiden tapaturmavakuutus. Tapaturmavakuutuksen ottaminen ei koske 

yrittäjää tai hänen perhettään. Yrittäjän ainoa pakollinen vakuutus on 

eläkevakuutus. 
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9 TOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ 
 

Yritystoiminnan aloittamiseen liittyy aina riskejä. Yleisimpiä epäonnistumisen syitä 

ovat väärät johtopäätökset markkinatiedoista, liika erikoistuminen ja toiminnan 

väärä sijoittuminen. Realistisella ajattelulla ja riskien varhaisella tunnistamisella 

voidaan epäonnistumiset kuitenkin välttää. Suunniteltuun yritystoimintaan liittyviä 

riskejä voidaan arvioida esimerkiksi SWOT-analyysin avulla. 

 
 
Väärä hinnoittelu  
 
Suunnittelualan yritykselle tyypillinen riski liittyy palvelujen hinnoitteluun. Projektit 

ovat harvoin samanlaisia, joten kustannusten arviointi on vaikeaa. Projektiin 

tarvittava työmäärä riippuu projektin laajuudesta, sijainnista ja asiakkaiden 

toiveista. Suunnittelutyölle ei siis ole yhtä hintaa olemassa. Suunnitteluhinta pitäisi 

kuitenkin pystyä antamaan asiakkaalle tarjouksen muodossa ennen varsinaisen 

suunnittelusopimuksen syntymistä.  Koko projektin laskuttaminen tuntityöllä 

nostaisi kokonaishinnan aivan liian suureksi. Hinnan tulee myös olla 

kilpailukykyinen muiden palveluntarjoajien hintoihin nähden. Hinnoittelusta ei juuri 

synny ongelmaa, kun tuotetaan jotakin kulutushyödykettä tai tiettyä tavaraa, jonka 

tuotantokustannukset ovat helpommin määriteltävissä. 

 
 
Toiminnan keskeytyminen 

 
Puhtaasti suunnitteluun keskittyneet yritykset eivät ole riippuvaisia 

materiaalitoimituksista. Niinpä niiden toiminnan keskeytymisen riskinä harvemmin 

ovat ulkopuolisen toimittajan toimitusvaikeudet. Sen sijaan pienten 

suunnitteluyritysten toiminnan riskeinä ovat osa-aikainen tai jatkuva oman 

henkilöstön työkyvyttömyys. Työkyvyttömyyden takana on useimmiten 

sairastuminen. Keskeisen henkilön sairastuessa ei muun henkilöstön ammattitaito 

välttämättä enää riitä kaikkien tehtävien hoitamiseen. Yrityksessä saattaa olla vain 

yksi arkkitehti, joka vastaa myös pääsuunnittelijan tehtävistä. Hänen pitkäaikainen 

sairastumisensa saattaa myöhästyttää suunniteltavien kohteiden etenemistä tai 

jopa kokonaan pysäyttää ne. Sijaisen löytäminen lyhyellä varoitusajalla voi olla 

vaikeaa. Erityisen herkkiä toiminnan keskeytymiselle ovat yksityiset toiminimet. 

Toiminnan keskeytysvakuutus ei korvaa sairastumisesta aiheutuneita menetyksiä. 

Keskeytysvakuutukset korvaavat tapaturmasta tai yritystoiminnassa käytetyn 

omaisuuden tuhoutumisesta aiheutuneita kuluja /19/.    
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Vahingot 
 

Suunnittelijan turvana toimivat vakuutukset, joiden avulla varmistetaan, että 

vahingon sattuessa yritys ei ajaudu konkurssiin. Vaikka vahinko pystyttäisiin 

korvaamaan, voi kuitenkin yrityksen imago olla vaarassa. Jos vahingon 

selvittämisestä syntyy riitaisa tilanne, tuo se yritykselle helposti negatiivista 

mainetta. Myös asiakkaiden luottamus palvelun laatuun voi kadota. Oikeanlaisilla 

suunnitelmilla on suuri merkitys hankkeen onnistumisen kannalta. 

 
 
Riskien ottaminen 
 
Joskus menestyvän toiminnan harjoittaminen edellyttää tietoisen riskin ottamista, 

mutta silloin voidaan puhua ns. hallitusta riskistä. Hallittu riskin otto voi tuoda 

huomattavaa kilpailuetua yritykselle. Mikäli toivottua tulosta ei kuitenkaan saada 

aikaan, riskin ottamisesta aiheutuvat mahdolliset menetykset ovat olleet tiedossa. 

Hallittu riski ei ole uhka toiminnan jatkumiselle. 

 

 

10 KEHITTYVÄ LIIKETOIMINTA 
  

Kiristyvä kilpailutilanne ja nykyajan vaatimukset lisäävät yritysten 

uudistumistarvetta. Tulevaisuudessa suunnitteluyrityksiltä odotetaan kireämpiä 

projektiaikatauluja, suurempaa tehokkuutta ja parempaa suunnitelmien laatua. 

Parhaiten tulevat menestymään ne yritykset, jotka ovat valmiita omaksumaan 

uusia toimintamalleja.   

 

10.1 Verkostoyrittäjyys 
 

Verkostoyrittäjyys edustaa tulevaisuuden liiketoimintamallia, jossa yrittäjyys 

perustuu verkostojen hyödyntämiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön muiden yritysten 

kanssa. Verkostoyrittäminen voi olla yritysten välistä kumppanuutta ja yhteistyötä 

ja perustuu joko kirjalliseen tai suulliseen sopimukseen. Verkostoyrittämisestä 

saadaan strategista etua, jossa yritys voi keskittyä ydintoimintoonsa ja hankkii 

muut toiminnot verkostojen kautta. Tämä tehostaa ajankäyttöä, mutta pitää 

palvelujen laadun korkeana. /1./ 

 
Suunnittelualalla pienet yrittäjät voivat verkostoitumisen avulla hakea myös 

suuryritysten strategisia etuja. Verkostoituminen mahdollistaa suuremman 

kokonaisvastuun ottamista suunnittelutyöstä. /1./ 
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Verkostoyrittäjyys vaatii yrittäjältä aktiivisuutta, avoimuutta, koordinointikykyä ja 

pitkäjännitteisyyttä. Yrittäjyyden muotoon liittyy myös paljon epävarmuutta, jota 

pitää osata kestää ja hallita. Yhteistyökumppanit tulee valita huolella, eikä oma 

yritys saa tulla liian riippuvaiseksi yhdestä tahosta. Tässä yrittäjämallissa 

luottamuksen merkitys korostuu verkostojen luomisessa ja kehittämisessä. /1./ 

     

10.2 3D-suunnittelu 
 
Viimeaikoina 3D-suunnittelu on noussut yhä tärkeämmäksi osaksi 

suunnittelutyötä. 3D-suunittelussa suunnittelukohteesta muodostetaan 

kolmiulotteinen malli perinteisen 2D-suunnittelun sijaan. 3D-suunnitelun etuna on 

sen parempi havainnollisuus ja nykyisillä ohjelmistoilla myös piirtäminen on 

nopeampaa. Tunnetuin 3D-suunnitteluohjelma on Archi-CAD. Tekla Structures on 

jo pitkään käytössä ollut teräsrakentamisen 3D-mallinnusjärjestelmä. 3D-

mallintamisesta saatavat edut korostuvat etenkin vaativissa hankkeissa, joissa 

monta laajaa suunnittelukokonaisuutta tulisi pystyä sovittamaan yhteen. 

Kolmiulotteisesta mallista mahdolliset virheet ovat paremmin huomattavissa. 

Pelkän 3D-mallintamisen lisäksi löytyy jonkin verran erilaisia tuotteiden 

mallintamiseen keskittyneitä 3D-ohjelmistoja. Tuotemallipohjaisia ohjelmistoja 

hyödyntävät etenkin elementtitehtaat, joissa tuotemallintamisesta saadaan 

parempaa tuotettavuutta suunnittelu- ja toimitusvaiheeseen. Useiden yritysten 

ongelmana kuitenkin on, ettei tuotemallintamisesta saatavia etuja osata vielä 

tarpeeksi hyödyntää. Henkilöstöltä puuttuu joko osaamista tai halua muuttaa 

totuttuja toimintatapoja. Tuotemallintamisen ottaminen osaksi keskeistä toimintaa 

vaatii paljon aikaa ja huolellista suunnittelua. /2, s. 157 - 158; 4./ 

 

10.3 Suunnittelutyön tuotteistaminen 
 
Suunnitteluyritysten toimeksiannot ovat luonteeltaan ainutkertaisia projekteja. 

Projekteista jää yritykseen osaamista ja kokemusta, mutta tietoa ei välttämättä 

voida käyttää uusissa projekteissa. Suunnittelupalvelun tuotteistamisella pyritään 

siihen, että kerran tehty työ olisi uudestaan käytettävissä. Palvelujen 

tuotteistaminen myös helpottaa palvelujen hinnoittelua. /12./ 

 
Tuotteistaminen voidaan jakaa kahteen pääryhmään, joita ovat sisäinen 

tuotteistaminen ja ulkoinen tuotteistaminen. Sisäisellä tuotteistamisella 

tarkoitetaan työmenetelmien järjestämistä ja vakiointia. Ulkoinen tuotteistaminen 

näkyy asiakkaalle ja sillä tarkoitetaan pitkälle vakioitua palvelua. Tällainen palvelu 
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voi olla kasattu eri moduuleista yhdeksi kokonaisuudeksi (esimerkiksi 

palvelupaketti). Tuotteistamisen äärimmäinen aste sisältää palvelun monistamisen 

sellaisenaan uudelle asiakkaalle.  

 
Tuotteistamisen etuihin kuuluvat muun muassa ajankäytön tehostuminen, 

tuotantokustannusten aleneminen ja hinnoittelun helpottuminen. Tuotteistamisen 

negatiivisena puolena voidaan pitää sitä, että asiakkaiden erityistarpeiden 

huomioiminen vaikeutuu. Tuotteistaminen voi myös helpottaa palvelun kopiointia 

ja lisätä kilpailijoiden määrää. 

 

10.4 Asiakassuhteiden kehittäminen 
  

Asiakassuhteiden kehittämisarpeen takana on asiakkaiden ja heidän tarpeidensa 

parempi ymmärtäminen. Nykyajattelu on tehnyt asiakkaista entistä vaativampia ja 

aikaisempaa tietoisempia palvelujen tarjonnasta ja laadusta. Asiakaslähtöinen 

yritys pyrkii tuottamaan palvelun, joka vastaa asiakkaan arvo-odotuksia. 

Asiakassuhteita kehittämällä yritys voi myös parantaa kilpailukykyään.  

 
Asiakassuhteiden kehittämisen ja syventämisen lähtökohtana on selkeän 

asiakkuusstrategian luominen. Yrityksen asiakkuusstrategian muotoutumiseen 

vaikuttaa arvoajattelu. Toisin sanoen yrityksen asiakkuusstrategia pitää sisällään 

ne arvot, joita asiakassuhteessa halutaan hyödyntää. Näitä arvoja ovat 

tärkeimmän taloudellisen arvon lisäksi muun muassa referenssiarvo, 

kehittymisarvo ja asiakkuuden kesto. Referenssiarvoa pidetään merkittävänä 

arvona suunnittelualan yrityksille. Hyvin hoituneesta asiakkuudesta kerrotaan 

mielellään eteenpäin. Kehittymisarvoa yritys taas voi hyödyntää oman toiminnan 

parantamisessa. Kehittymistarvetta voidaan mitata esimerkiksi 

asiakastyytyväisyyteen liittyvien kyselyiden muodossa. Pääsääntöisesti pitkää 

asiakassuhdetta voidaan pitää arvokkaampana kuin lyhyttä. Pitkä asiakkuus viittaa 

suurempaan tilaukseen ja yhteistyöhalukkuuteen. Pitkästä asiakkuudesta saadaan 

myös kerättyä enemmän tietoa asiakassuhteiden kehittämiseksi. Toisaalta lyhyttä 

asiakkuutta ei kuitenkaan pidä väheksyä, sillä siitä saatavat arvot ovat voivat 

näkyä myöhempien tilausten tai uusien asiakkaiden muodossa (referenssiarvo). 

/17, s.6 - 19./ 

 

Asiakassuhteiden hoito ja kehittäminen vaativat investointeja. Pääsääntönä 

voidaan pitää, että asiakkuudesta saatavien tuottojen tulee kasvaa suhteessa 

asiakkuuden yritykselle aiheuttamiin kustannuksiin. 
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11 PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 
[LUOTTAMUKSELLINEN] 

  
 Työn teettäjän toiveesta ja liikesalaisuuden säilyttämiseksi laadittua 
 liiketoimintasuunnitelmaa ei voida esittää tässä julkaisussa. 
  

11.1 Yritystoiminnan kuvaus 

11.1.1 Perusajatus 

11.1.2 Liikeidean kuvaus 

11.1.3 Toiminta-ajatus 

11.1.4 Tavoitteet ja päämäärät 
 

11.2 Markkina-analyysi 

11.2.1 Palvelun tämänhetkiset markkinat 

11.2.2 Asiakkaiden analysointi 

11.2.3 Markkinoilla vallitseva kilpailutilanne 

11.2.4 Hintastrategia 

11.2.5 SWOT-analyysi 
 

11.3 Toiminnan aloittaminen 

11.3.1 Pääoman tarve 

11.3.2 Käyttöomaisuus 

11.3.3 Tuotantotekijöiden saatavuus 

11.3.4 Tuotantoprosessin kuvaus 

11.3.5 Tuotantobudjetti 
 

11.4 Markkinointisuunnitelma 

11.5 Palvelun kehittäminen 

11.5.1 Nykytilanne ja kehittämistarpeet 

11.5.2 Suojaaminen 
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11.6 Strategian pääsuunnat 

11.6.1 Kilpailuedun kuvaaminen 

11.6.2 Kilpailuedun hyödyntäminen 

11.6.3 Sijoittuminen markkinoilla 

11.6.4 Markkinoiden kehittäminen 
 

11.7 Yrityksen organisaatio 

11.7.1 Sopivin yritysmuoto 

11.7.2 Organisaation rakenne 

11.7.3 Yrityksen omistus 

11.8 Yrityksen toiminnan arviointi ja ennustaminen 

11.8.1 Kiinteät kulut  

11.8.2 Vaadittavat alkuinvestoinnit 

11.8.3 Rahoitus 
 

12 YHTEENVETO  
 

Rakentamiseen kohdistuvat suunnittelupalvelut muodostavat merkittävän osan 

liike-elämän osaamisintensiivisistä palveluista. Suunnittelupalveluille on kysyntää 

ja suhdannetilanteen uskotaan pysyvän jatkossakin vakaana. Vapaita markkinoita 

löytyisi etenkin viennin puolelta. Suurin toimialan ongelma on puute osaavasta 

henkilöstöstä. Henkilöstön lisäystä tarvitaan etenkin talorakennuksen puolelle. 

Palvelujen kysynnästä huolimatta, toimiala ¨kärsii¨ ankarasta hintakilpailusta. 

Tämä on vaikeuttanut arkkitehti- ja insinööritoimistojen toimintaedellytyksiä.  

 

Suunnitteluala on rakenteeltaan pienyritysvaltaista ja yritystoiminta perustuu 

voimakkaasti perustajahenkilöiden osaamiseen. Suurimman asiakaskunnan 

muodostavat toiset yritykset. Suunnitteluyritysten menestymisen taustalla ovat 

aiemmat referenssit ja asiakkaiden luottamus palveluun.  

 
Yrityssuunnittelun tärkein osa on liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Vain siten 

voidaan arvioida suunnitellun hankkeen kannattavuutta. Liiketoimintasuunnitelman 

laatimisessa voidaan käyttää apuna samoja keinoja toimialasta riippumatta. 
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Toiminnan suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida alakohtaiset vaikutukset, joita 

ovat muun muassa markkinoiden kilpailutilanne, palvelujen kysyntä, potentiaaliset 

asiakkaat, yleiset toimintatavat, lainsäädäntö ja toimialan sen hetkinen tilanne ja 

kehitysnäkymät.  

 

Tulevaisuuden suunnittelualan yrittäjän menestymisen edellytyksenä on uusien 

toimintatapojen omaksuminen, joiden avulla voidaan saada aikaan 

tehokkaampaan toimintaa ja sitä kautta parempaa tuotettavuutta. Vaateliaan 

asiakaskunnan edessä suunnitelmien laadun merkitys tulee kasvamaan 

entisestään. 

 

Liiketoimintasuunnitelman työnkulku ja työvaiheet 
 

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen aloitettiin kartoittamalla suunnitellulle 

hankkeelle asetetut tavoitteet ja toive suunnitelman valmistumisesta. Ensimmäiset 

keskustelut työstä käytiin lokakuun 2006 alussa Lammi-kivitalot Oy:n toimitus-

johtajan Tatu Jokisalon kanssa. Keskusteluissa selvitettiin mihin liiketoiminta-

suunnitelman osioihin suurin pääpaino tulisi kohdistua. Tärkein palaveri käytiin 

joulukuussa 2006, johon osallistuivat toimitusjohtajan ohella Lammi-kivitalojen 

myyntijohtaja Janne Tuokkola sekä Lammi-kivitalojen valitsema ulkopuolinen 

asiantuntija. Palaverissa käytiin läpi liiketoimintasuunnitelman runko ja tärkeimmät 

sisältötavoitteet. Jatkossa työn kehittymistä arvioitiin sähköposti-kirjeenvaihdon 

avulla ja työn välinäytöillä yrityksessä.  

 

Työn laatimisessa käytettiin apuna aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, raportteja, 

tilastoja ja Internetiä. Tutkimustyötä tehtiin myös analysoimalla sitä 

kokemusperäistä tietoa, jota tilaajayritys oli kerännyt toimintansa aikana 

yritystoiminnan harjoittamisesta. Tutkimuksen avulla hankittiin tietoa kilpailijoista, 

potentiaalisista asiakkaista ja toiminnan vaatimista alun investoinneista. Kulu-, 

tuotantobudjetti- sekä muita laskelmia varten laadittiin Excel-pohjaiset 

laskentataulukot, joita täydennettiin, muokattiin ja arvioitiin työn edetessä. 

Asiantuntijapalveluja käytettiin apuna muun muassa suunnittelutyön aika-

taulullisessa resurssisuunnittelussa ja hintastrategian muodostumisessa. Ennen 

liiketoimintasuunnitelman valmistumista sen sisältöä käytiin läpi vielä muutamassa 

palaverissa Jokisalon kanssa tammi-helmikuussa 2007.  Loppuarviointia työlle 

pyydettiin helmikuun 2007 loppuun projektiin osallistuneilta henkilöltä. Liiketoi-

mintasuunnitelman osalta päädyttiin tulokseen käynnistää ajateltu liiketoiminta.  
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