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Rakennusprojektien aikana asiakkailla on erilaisia odotuksia ja tarpeita. Asukkaiden 

haluamat lisääntyvät muutokset kerrostalohankkeissa tuovat haasteita tuotannon pro-

sessiin, rakennusprojektin aikatauluun, kustannuksiin ja hallintaan.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Skanska Talonrakennus Oy ja työssä tarkastel-

tiin asukasmuutosprosessia ja siinä käytettävää KodinOnni-palvelun käyttöä, niin tuo-

tannon kuin asiakkaan näkökulmasta. Työ toteutettiin haastattelemalla asukasmuutos-

vastaavia ja samalla käytiin läpi KodinOnnen haasteita, hyötyjä ja kehittämisen koh-

teita.  

 

Toisena tutkimusmenetelmänä asunnon ostaneille asiakkaille tehtiin asiakastyytyväi-

syyskysely KodinOnni-palvelun käytöstä asunnon ostovaiheessa. Kyselyssä selvitet-

tiin KodinOnnen käyttöä, hyötyjä ja haasteita, lisäksi asiakkailla oli mahdollisuus an-

taa kehitysideoita palveluun. 

 

Tutkimuksen perusteella KodinOnni-palvelu tehostaa asukasmuutosten hallintaa ker-

rostalohankkeessa. KodinOnnesta saatavien monipuolisten tilausvahvistusten ja huo-

nekorttien avulla muutostöiden tekeminen helpottuu ja nopeutuu. Ohjelman avulla 

kaikki tiedot löytyvät yhdestä paikasta. KodinOnni-palvelun avulla asiakkaan on mah-

dollista nähdä asuntoja visualisoituina ja ”leikitellä” sisustustyyleillä valmiiksi hinnoi-

telluilla materiaalivalinnoilla.   
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Due to building projects, the customers have different expectations and needs. In-

creased resident changes in the projects of the block of flats bring different challenges 

to the production process, construction schedule, costs and management. 

 

The thesis was commissioned by Skanska Talonrakennus Oy. The purpose of this the-

sis was to examine the resident changes process with KodinOnni software in different 

ways, such as customer and production point of views. This thesis was implemented 

by interviewing workers who are liable for a company resident changes and at the same 

time to review the software’s challenges, benefits and setting targets for the develop-

ment. 

 

The other research method was the customer satisfaction survey for the KodinOnni 

software. The customer inquiry was made during the apartment buying process. The 

purpose of the inquiry was to find out usability, benefits and challenges of the Kodi-

nOnni software. The customers did also have a chance to give ideas how to develop 

the software.  

 

Based on the study KodinOnni software boosts resident change management in the 

multistorey building project. The alteration work is easier and faster with the help of 

the software’s versatile order confirmations and room cards. All the main information 

can be found in one place. With the KodinOnni software the customer can see the 

visualization of the apartment and even play with the pre-priced interior design. 
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SANASTO 

 

Asukasmuutos  

Asiakkaan valitsema muutos asunnon materiaali-, rakenne- tai varustevalikoimasta.  

 

Asukasmuutosvastaava 

Vastaa hankkeessa asiakkaan valitsemista materiaali-, rakenne ja varustemuutoksista.  

 

Perustajaurakointi 

Perustajaurakoinnissa rakennusliike perustaa rakennettavan asunto-osakeyhtiön, 

hankkii maa-alueen yhtiölle rakennettavaa rakennusta varten sekä käyttää perusta-

mansa yhteisön määräysvaltaa rakennusaikana. Perustajaurakoinnista puhutaan myös 

nimellä gryndausrakentaminen. 

 

KodinOnni 

Digitaalinen asukasmuutosten palveluprosessi Moor-ohjelmiston alaisuudessa.  

 

Muutostyö 

Työ, joka poikkeaa alkuperäisestä suunnitelmasta ja aiheuttaa urakoitsijalle muutok-

sen työsuoritukseen.  

 

Lisätyö 

Urakoitsijan suoritus, joka ei alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa.  

 

RS-kohde 

Asuntotuotannossa suurin osa asunnoista myydään jo rakentamisvaiheessa. Puhutaan 

RS-kohteista, lyhenne tulee sanoista ”rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema”. 

RS-järjestelmä otettiin käyttöön 1972, jolla pyrittiin selventämään gryndausrakenta-

miseen liittyviä epäkohtia ja väärinkäytöksiä.  

 

YSE 

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, jotka soveltuvat rakentamiseen ja kaikkiin 

urakkamuotoihin.  Sopimusehdot antavat yhteiset pelisäännöt urakkaketjuihin.



 

 

1 JOHDANTO 

Rakennusprojektien aikana asiakkailla on erilaisia odotuksia ja tarpeita. Asukkaiden 

haluamat lisääntyvät muutokset kerrostalohankkeissa tuovat haasteita tuotannon pro-

sessiin, rakennusprojektin aikatauluun, kustannuksiin ja hallintaan. Asiakastyytyväi-

syys rinnastetaan usein korkeaan laatuun ja on tärkeää, että asiakkaalle jää hyvä koke-

mus saamastaan palvelusta. 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee Skanska Talonrakennus Oy:n läntisen yksikön eri toimi-

pisteiden asukasmuutosprosesseja. Kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä haastatel-

laan asukasmuutoksista vastaavia henkilöitä, ja kvantitatiivisella tutkimusmenetel-

mällä asunnon ostaneita asiakkaita. Tutkimus kohdennetaan Skanska Kotien omaan 

asuntotuotantoon Porin Sopraanoon ja Turun Kuunarinrantaan. Opinnäytetyön tavoit-

teena on selvittää Skanskan asukasmuutosprosessissa käytettävän Moor-ohjelmiston 

toimintatapoja. 

 

Skanska AB kuuluu maailman kymmeneksi suurimpiin rakennusliikkeisiin, joka toi-

mii Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Suomessa Skanska Oy:n alaisuuteen kuuluu 

Skanska Talonrakennus Oy, jonka toiminta-alueet ovat talonrakentaminen, talotek-

niikka sekä asuntoprojektikehitys Skanska Kodit. Skanska Kodit suunnittelee ja raken-

nuttaa Suomessa asiakkaiden tarpeita täyttäviä koteja ja ainutlaatuisia asuinympäris-

töjä. Skanskan päämäärä on olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa. Skans-

kalla on vahvat arvopohjat, jotka ovat toiminnan perusta. Arvot näkyvät jokapäiväi-

sessä työskentelyssä. ”Välitämme ihmisestä ja ympäristöstä, toimimme eettisesti ja 

avoimesti, olemme parempia yhdessä, omistaudumme asiakkaille.” (Skanskan www-

sivut 2018)  

 

 

 

 



 

2  ASUKASMUUTOKSET 

2.1 Asukasmuutokset asuntotuotannossa 

Asuntotuotannossa suurin osa asunnoista myydään jo rakentamisvaiheessa. Puhutaan 

RS-kohteista ja lyhenne RS tulee sanoista ”rahalaitosten neuvottelukunnan suositte-

lema”. RS-järjestelmä otettiin käyttöön 1972, jolla pyrittiin selventämään gryndausra-

kentamiseen liittyviä epäkohtia ja väärinkäytöksiä. RS-järjestelmällä estettiin, ettei pe-

rustajaurakoitsija voinut myydä tai pantata rakenteilla olevia asunto-osakkeita useam-

paan kertaan. Vuonna 1995 astui voimaan uusi asuntokauppalaki, jonka säännökset 

vastaavat pitkälti käytössä ollutta RS-järjestelmää. Tästä syystä edelleenkin puhutaan 

RS-kaupasta ja RS-järjestelmästä, silloin kun asunto-osakkeita markkinoidaan raken-

tamisvaiheessa. (Keskitalo 2009, s.39) Asiakkailla on mahdollisuus teettää huoneis-

toissa työmaa-aikataulujen ja mahdollisuuksien puitteissa lisä- ja muutostöitä. Suuret 

lisä- ja muutostyöt on toteutettava hyvissä ajoin jo rakentamisvaiheessa. Muutokset 

mahdollistavat, että asunnosta tulee ostajan näköinen mm. pintamateriaaleja vaihta-

malla. (Palviainen 2006, s.5)  

 

Kauppahinnassa on eroteltava mahdolliset lisä- ja muutostyövaihtoehdot, jotka tilataan 

ja maksetaan erikseen. Usein kauppahintaan kuuluu materiaali- ja värivaihtoehtoja, 

joista asiakas voi valita esimerkiksi tapetit, kaakelit ja keittiön kaappien ovet.  

Lisä- ja muutostöistä maksetaan erikseen kauppahinnan päälle ja niistä tehdään aina 

kirjallinen sopimus. Muutoksista sovitaan kohteen urakoitsijan kanssa ja työmaalle ei 

ole mahdollista rakentamisvaiheessa tilata omaa urakoitsijaa. (Palviainen 2006, s.12) 

 

Kohteen valmistuttua on asunto-osakeyhtiön tärkeää tietää rakentamisvaiheessa teh-

dyistä muutostöistä kunnossapidon ja kustannusvastuun kannalta. Kun huoneisto on 

valmistunut, voi omistaja teettää asuntoonsa asunto-osakeyhtiölain mukaan lisä- ja 

muutostöitä valitsemansa urakoitsijan kanssa. Muutosten tulee olla yhtiöjärjestyksessä 

määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukaisia. Muutostöistä on aina tehtävä 

etukäteen kirjallinen ilmoitus yhtiölle. Ilmoituksia vaativia töitä ovat esimerkiksi huo-

neen käyttötarkoituksen muuttuminen; keittiön altaan uusiminen, jossa joudutaan siir-



 

tämään putkituksia; tai lattiapinnoitteiden muuttaminen aiemmasta poikkeavaan ma-

teriaaliin, joka muuttaa ääneneristyksiä. Muutostyöt on suoritettava hyvän rakennus-

tavan mukaisesti, ja niissä on noudatettava muutostyöprosessia, joka sisältää suunnit-

telun, toteuttajan valinnan, toteutuksen ja valvonnan. (Asunto-osakeyhtiölaki 19/2016, 

5 luku) 

2.2 Lisä- ja muutostyöt 

Lisätyö on Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE98-mukaan työ, joka ei si-

sälly urakkasopimukseen. (RT 16-10660 1998, s.11) Urakoitsijalla ei ole YSE98-

mukaan velvollisuuksia tehdä lisätöitä. Lisätöistä on aina sovittava erikseen, ja jollei 

sopimukseen päästä, voi tilaaja ottaa toisen urakoitsijan tekemään haluamansa lisätyöt. 

Tilaajan on aina hyväksyttävä ennen lisätöitä aloittaessa urakoitsijan teettämä lisätyö-

tarjous, mistä selviää hinta ja vaikutukset urakka-aikatauluun.  ”Urakoitsija vastaa lisä-

ja muutostöistä kuten muistakin sopimuksen perusteella hänelle kuuluvista velvolli-

suuksista.” (Liuksiala, Stoor 2014, s.169) 

 

Muutostyö on työ, joka poikkeaa alkuperäisestä suunnitelmasta ja aiheuttaa urakoitsi-

jalle työsuoritukseen muutoksen. Urakoitsijalla on muutostyövelvollisuus tilaajan sen 

vaatiessa. Urakkasuoritus ei kuitenkaan saa olennaisesti muuttua toisenlaiseksi. Mo-

lempien osapuolien eli tilaajan ja urakoitsijan on hoidettava oma osuutensa muutos-

työn tarjouksesta viipymättä. Muutostyön saa vasta aloittaa, kun kirjallisesti on sovittu 

sisällöstä ja vaikutuksista urakkaan. (RT 16-10660 1998, s.11) 

 

Työmaalla varaudutaan lisä- ja muutostöille muutostyöaikataululla. Hankkeen alussa 

sovitaan aikataulu, missä aikataulussa on mahdollista tehdä muutostöitä. Suurimpia 

muutostöitä asuntorakentamisessa ovat esimerkiksi väliseinäpaikkojen vaihtuminen, 

sähkömuutokset ja saunan muutos vaatehuoneeksi. Pienempiä muutoksia kuten ma-

kuuhuoneeseen tuleva tehosteseinä on mahdollista toteuttaa vielä myöhäisemmässäkin 

vaiheessa. Suurimmat suunnitelmat on aina päivitettävä arkkitehti-, sähkö-, lvi- ja ra-

kennekuviin. Asiakkaan valitsemat muutostyöt vaikuttavat urakkasopimuksiin ja han-

kita-aikatauluun.  



 

3 MOOR 

3.1 Moor 

Skanskalla on asukasmuutoksissa käytössä digitaalinen palveluprosessi. Moor on in-

ternetissä toimiva työkalu asukaspalveluinsinöörille koko asukasmuutosprosessin ajan 

parempaan hallinnointiin, kuten: aikataulut, erikoismuutosten hallinnointi, muutos-

vaihtoehdot, sopimukset, tarjoukset, viestintä ja visualisoinnit (Kuva 1). Moorissa 

asiakas valitsee internetissä ennalta määritetyistä vaihtoehdoista mieleisensä valinnat. 

Moor esittää käyttäjälleen asukasvalinnat visualisoituna ja valmiiksi hinnoiteltuna 

(Kuva 2). Tämä helpottaa asiakasta vertailemaan eri vaihtoehtoja ja vahvistamaan pää-

töksensä näkemänsä perusteella. Ohjelmalla pystyy myös pyytämän tarjouksia erikois-

muutoksista. Rakennuttajalle Moor toimii digitaalisena huonekorttina ja tilatietona, 

jolla varmistutaan asiakkaan valinnoista asunnon suhteen. Moor pitää huolen siitä, että 

asiakas tietää muutosten hinnat, työn valmistumisen ja laskutuksen. (Moor www-sivut 

2018)  

 

Kuva 1. Asiakaspalveluinsinöörin näkymä ohjelmassa (Kuva www.moor.fi/skanska). 



 

3.2 KodinOnni 

Asukasmuutosten hallintaan liittyy monta eri osapuolta ja kaikkien näiden tulisi toimia 

saumattomasti, jotta haluttu lopputulos saavutetaan. Yrityksessä työskentelee asukas-

muutosvastaava, joka vastaa asiakkaan muutoksista. Skanskalla on asukasmuutoksissa 

käytössä Moor-ohjelmisto, joka on muokattu vastaamaan Skanskan tarpeita ja kulkee 

Skanskalla nimellä KodinOnni. KodinOnnen käyttö mahdollistaa monia asioita yri-

tyksessä ja tarkoituksena käyttää ainoana muutostyökaluna, jotta vältyttäisiin päällek-

käisten asioiden tekemiseltä.   

 

Skanska Kodeilla on KodinOnni käytössä myös asiakaspuolella, jossa voit virtuaali-

sesti sisustaa havainnekuvilla kotiasi henkilökohtaisilla tunnuksilla.  Sisustusvalintoja 

voi myös tehdä Kotimyymälässä, missä materiaalit ovat esillä. Kauppoja tehdessäsi 

Skanska Kotien kanssa rakentamisen alkuvaiheessa, on muutosten tekeminen kotisi 

sisustukseen ja varusteluun varminta. (Skanska Kodit www-sivut 2018) 

Alla visualisointikuva keittiöstä. Asiakkaalla on mahdollisuus muuttaa ohjelmistossa 

keittiön kaapin ovet, vetimet, kodinkoneet, työtaso, välitila, allas ja hana. 

 

Kuva 2. Visualisointikuva keittiöstä (Kuva www.moor.fi/skanska/). 



 

4 TYÖN SISÄLTÖ 

4.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Skanskan asukasmuutosprosessissa (Liite 6) 

käytettävän KodinOnni-palvelun toimintatapoja. Työn empiirinen osuus toteutettiin 

haastattelemalla asukasmuutoksista vastaavia henkilöitä. Tutkimuksessa ei lähdetty 

muuttamaan nykyistä asukasmuutosprosessia vaan keskityttiin KodinOnnen käyttöön. 

Haastatteluissa käytiin läpi KodinOnnen haasteita, hyötyjä ja kehittämisen kohteita. 

Toisena tutkimusmenetelmänä Porin Sopraanon asunnon ostaneille asiakkaille tehtiin 

asiakastyytyväisyyskysely KodinOnni-palvelun käytöstä asunnon ostovaiheessa. Ky-

selyssä selvitettiin KodinOnnen käyttöä, hyötyjä ja haasteita, lisäksi asiakkailla oli 

mahdollisuus antaa kehitysideoita palveluun. 

4.2 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus kohdennettiin Skanska Kotien omaan asuntotuotantoon: Porin Sopraanoon 

ja Turun Kuunarinrantaan. Aineiston kerääminen toteutettiin haastattelemalla asukas-

muutosvastaavia Turussa ja Porissa. Työn alussa As. Oy Porin Sopraanon työpäällikkö 

antoi ideoita ja neuvoja haastattelukysymyksiin (Liite 1). Lisäksi hän kertoi pintapuo-

lisesti KodinOnni-palvelun käytöstä asukasmuutosprosessissa. Asukasmuutosvastaa-

via haastateltaessa haluttiin selventää, eroaako prosessi kaupunkien välillä.  Haastat-

telut suoritettiin henkilöhaastatteluilla, ja kysymykset oli toimitettu etukäteen sähkö-

postilla. Tavoitteena oli saada kokemusperäistä tietoa asukasmuutosvastaavan työstä, 

sekä KodinOnni-palvelun tarpeellisuudesta asukasmuutosprosessissa. 

 

Opinnäytetyössä tutkittiin kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä asunnon ostaneita 

asiakkaita. Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin KodinOnni-palvelun käytöstä asunnon 

ostovaiheessa (Liite 5). Asiakastyytyväisyyskyselyä tehtäessä käytettiin apuna Skans-

kan asiakaskokemuspäällikön antamia vinkkejä kyselyn tekemiseen. Hän auttoi kysy-

mysten laadinnassa ja kertoi Skanskan yhtenäisestä linjauksesta kyselyn lähettämi-

sessä. Kysely tehtiin sähköisen Webropol-työkalun avulla Skanskan määräysten mu-

kaisesti (Liite 4). 



 

4.2.1 As. Oy Porin Sopraano 

 

 

Kuva 3. Porin Sopraano 37-asuntoinen kerrostalo Karjarannassa Kokemäenjoen var-

ressa (Kuva Skanska Kodit). 

 

As. Oy Porin Sopraano on Skanska Kotien asuntokohde ja kohteen urakoitsijana toimii 

Skanska Talonrakennus Oy. Sopraano on 37-asuntoinen kerrostalo Karjarannassa Ko-

kemäenjoen varressa ja valmistuu syyskuussa 2018. Huoneistojen koot ovat 28,5m2 

yksiöistä 74,5m2 kolmioihin.  Kohteen laatutasona on core+ ja sisustusvalintoina con-

fident ja soft (lisää kohdassa 4.3). Hankkeessa työskentelee asukasmuutosvastaava, 

jonka työpiste on toimistolla. Asukasmuutosvastaavalle muutokset ovat tuttuja edelli-

sistä kohteista, mutta tässä kohteessa KodinOnni on ensimmäistä kertaa käytössä. 

Kohde on hinnaltaan ja laatutasoltaan perustasoa, joten muutosten määrä pysyi maltil-

lisena muutamaa asuntoa lukuun ottamatta.  

 

 

 

 

 



 

4.2.2 As. Oy Turun Kuunarinranta 

 

 

Kuva 4. Turun Kuunarinranta 33-asuntoinen kerrostalo telakkarannassa Aurajoen var-

ressa (Kuva Skanska Kodit). 

 

As. Oy Turun Kuunarinranta on Skanska Kotien asuntokohde ja kohteen urakoitsijana 

toimii Skanska Talonrakennus Oy. Kuunarinranta on 33-asuntoinen kerrostalo telak-

karannassa Aurajoen varressa ja valmistuu toukokuussa 2018. Huoneistojen koot ovat 

34m2 kaksioista hulppeisiin 121,5m2 kolmioihin. Kohteen laatutasona on premium ja 

sisustusvalintoina confident ja freedom. Kohteessa työskentelee työmaalla asukas-

muutosvastaava, joka vastaa myös viereisen työmaan Skanska Kodit Parkinrannan 

asukasmuutoksista. Kohde on hinnaltaan ja laadultaan premium tasoa, joten asunnon 

vakiomateriaaleihin kuului normaalisti lisähintaiset tuotteet. Hintavia muutostöitä 

kohteessa oli muutamassa asunnossa ja muita muutostöitä jonkin verran. 

4.3 Sisustusvalinnat 

Skanskalla on käytössä kolme varustetasoa: core, core+ ja premium, joista kohteeseen 

sopivin valitaan hankesuunnitelmassa. Varustetaso määrittelee laatutason asunnoissa, 



 

kuten keittiön ja kylpyhuoneen pintamateriaalit.  Asunnon pintamateriaalit määräyty-

vät Skanskan Design-mallistojen mukaan ja jokaiseen kohteeseen valitaan kaksi sisus-

tusmallistoa. Näiden mukaan määräytyvät perushintaiset tuotteet ja lisähintaiset tuot-

teet. Sisustusmallistot syötetään KodiOnneen hankkeen alussa ja asiakkaan vali-

koidessa tuotteita asuntoonsa on lisähintaiset tuotteet valmiiksi hinnoiteltuina.  

 

Sisustusmallistoissa on hyvät ja huonot puolensa, sillä asiakas pystyy ”leikittelemään” 

eri sisustustyyleillä ja tuo mahdollisesti selkeyttä materiaalien valintoihin. Asukas-

muutosvastaavat saavat usein palautetta siitä, että sisustusmallistot sekoittavat asia-

kasta. Sisustusesitteessä (Liite 9) ja KodinOnnessa mallistot on jaettu kahteen osaan. 

Kun asiakas tekee näistä valintoja, saattaa hänelle tulla tunne, että näistä on pakko 

valita jompikumpi, vaikka todellisuudessa molemmista on mahdollisuus valita mate-

riaalit asuntoon. Toisaalta rajattu määrä sisustusvalintoja saattaa helpottaa asiakasta ja 

mahdollistaa valintojen tekemisen kohtuullisessa ajassa. KodinOnnea käytettäessä on 

muistutettava asiakasta, että havainnekuvat eivät ole heidän asunnoistaan. Sisustus-

esitteissä on tuotannon ja hankinnan kannalta haasteita, sillä esimerkiksi esitteeseen 

on merkittynä liukuovet merkkinä ”Eclisse”. Sisustusesite lupaa tietyn merkkiset tuot-

teet jo etukäteen asuntoon.  

4.4 Tietojen syöttäminen 

Hankkeen alkaessa KodinOnneen täytetään kaikki kohteen perustiedot: huoneistojen 

koot, huoneistotyypit ja pohjaratkaisut, vakiohintaiset tuotteet ja lisähintaiset tuotteet, 

niiden kuvat ja tiedot. Asukasmuutosvastaava täyttää tiedot KodinOnneen ja hänellä 

saattaa mennä aikaa monia kymmeniä työntunteja, sillä kaikki ennalta tietämättömät 

hinnat on selvitettävä ja syötettävä tarkkaan ohjelmaan. Kohteisiin on mahdollisuus 

saada valmista dataa edellisistä kohteista, mutta tiedoista on aina tarkistettava, että 

hinnat ovat tämän päivän hintoja. Hankkeen aikana saattaa kodinkoneiden tuotenume-

rot muuttua jopa kahdesti ja tapettitoimittajat lopettavat tietyn tapetin tuotannon. Nämä 

aiheuttavat lisätyötä ja tiedot on päivitettävä uudelleen. Asukasmuutosvastaavat jotka 

hankkeen alussa alkavat käyttää ohjelmaa, käyvät koulutuksen Helsingissä. 



 

4.5 Räätälöinti 

KodinOnnen haasteena on eri valintojen räätälöinti. Asiakkaan halutessa sellaisia 

muutoksia asuntoonsa, joita ei ole hankkeen alussa määritelty KodinOnneen, on teh-

tävä räätälöinti. KodinOnni-palvelussa asiakkaalla on mahdollisuus tehdä räätälöinti-

pyyntö asuntoonsa, kuten datapistorasian lisääminen olohuoneeseen. Muutostyöstä tu-

lee ilmoitus asukasmuutosvastaavalle ja, mikäli räätälöintipyyntö on mahdollista, asu-

kasmuutosvastaava tekee työstä tarjouksen, joka on tietyn ajan voimassa. Yleisesti rää-

tälöintipyynnöt tulevat ilmi materiaalivalintatapaamisessa. KodinOnnen myötä tar-

jouspyyntöjen laatimisesta on tullut nopeampaa ja helpompaa. KodinOnneen kannat-

taa aina syöttää asiakkaan ostamat muutokset, siten tiedot päivittyvät kaikkiin paik-

koihin. Jos räätälöinnit jätetään KodinOnnessa tekemättä, tiedot saattavat jäädä kirjaa-

matta ja unohtuvat. 

4.6 Dokumentit 

KodinOnnesta löytyy asuntoon liittyvät dokumentit kuten tilausvahvistus, huonekortti 

ja muutostyötarjoukset. Materiaalivalintojen jälkeen asukasmuutosvastaava tulostaa 

tilausvahvistuksen, joka sisältää kuvia myöten kaikki asuntoon liittyvät tiedot (Liite 

8). Allekirjoitettu tilausvahvistus on asunnon tärkein dokumentti, sillä sen perusteella 

muodostuu huonekortit asuntoihin ja asukas on tietoinen tekemistään valinnoistaan. 

Huonekortit tehdään myös työmaalle huoneistojen ikkunoihin, jotta kaikki urakoitsijat 

ovat tietoisia asunnon materiaali- ja varustevalinnoista. Huonekortit sisältävät myös 

asiakkaan ostamat lisähintaiset tuotteet (Kuva 5). 



 

 

Kuva 5. KodinOnnesta tulostettava huonekortti (Kuva KodinOnni). 

4.7 Työmaa 

Työmaan puolesta asukasmuutokset on hyvä tietää mahdollisimman aikaisin, jotta 

suunnitelmiin osataan varautua. Työnjohdon puolelta KodinOnnesta ei ole käyttöko-

kemuksia, sillä KodinOnni on asukasmuutosvastaavan työväline. Tiedonkulku ja ra-

portointi ovat asukasmuutosprosessissa tärkeimmistä asioista. Asukasmuutokset on 

tehtävä suunnitelmiin ja huonekortteihin mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja selke-

ästi, jotta ne toteutuvat suunnitellulla tavalla. Asuntoihin tulee muutoksia hankkeen 

edetessä ja on aina muistettava päivittää uusimmat tiedot kaikkiin paikkoihin. Päivi-

tyksien tullessa saattaa syntyä informaatiotulvaa, sillä tietoa säilytetään monessa eri 

paikassa kuten Sharepointissa, KodinOnnessa, sähköpostissa ja paperilla. Työmaan 

puolesta on ollut haasteita siinä, että huonekortteja tulkitaan väärin tai ei lueta ollen-

kaan. Urakoitsijan vastuulla on lukea huonekortti yksityiskohtaisesti, kuten minkä-

laista laattaa, saumalaastia ja tehosteseinää asuntoon tulee.  



 

4.8 Esimerkkiasunto 

Esimerkkiasunnon muutostyöt lähtivät liikkeelle ennen kerrostalon rakentamista, joten 

muutoksia oli mahdollista aikataulun puitteissa tehdä paljon. Asunnot joissa tehdään 

näin laajoja muutoksia ovat yksittäistapauksia ja tuovat paljon lisätöitä yritykselle. 

Asunnon muutokset vaikuttivat kaikkiin urakoitsijoihin, joten lisä- ja muutostöiden 

hinnoittelu oli haastavaa. Asunnosta poistettiin makuuhuone ja sauna (Kuva 6), säh-

kömuutoksia tuli valaisimiin ja pistorasioihin, keittiö vaihtoi paikkaa ja tehtiin erilli-

nen keittiösuunnitelma. Tiedonkulku on avainasemassa tällaisissa tapauksissa, sillä 

muutoksia alkuperäiseen on paljon ja tiedot on oltava kaikkien tiedossa. Hankkeen 

edetessä asiakkaalla saattaa muuttua mielipide valinnoistaan ja tiedot on muistettava 

päivittää aina uusimpiin. Muuttuvien suunnitelmien vuoksi asiakkaalle annetaan aika-

taulu, minkä sisällä on mahdollisuus vaihtaa suunnitelmiaan. Lukkiutuneen päivämää-

rän jälkeen muutoksia ei ole mahdollista enää tehdä, koska kaikki muutokset vaikutta-

vat työmaan ja hankinnan aikatauluihin. KodinOnnessa yksittäisasuntojen räätälöinti 

on haastavaa, sillä kaikki muutokset tulee syöttää ohjelmaan erikseen. Päivitettyjä 

pohjakuvia ei yleisesti lisätä KodinOnneen, vaan muutos lukee huonekortissa. 

 

Kuva 6. Esimerkkiasunnon pohjakuvat ennen ja jälkeen asukasmuutoksia (Kuva 

Skanska projektipankki). 



 

5 ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

 

Kaikilla tuotannon aloilla asiakaspalvelu ja asiakaslähtöinen toimintapa ovat nousseet 

toiminnan kulminaatiopisteiksi. Asiakastyytyväisyys on yrityksen menestyksen tär-

keimmistä mittareista ja rinnastetaan usein korkeaan laatuun. Yrityksen kehityksen 

kannalta on asiakastyytyväisyyttä mitattava. Rakentamisessa urakoitsijalta edellyte-

tään kehitettyä asiakashallinnan toimintamallia, luottamusta ja avoimuutta, sekä on 

tärkeää ymmärtää asiakkaita ja heidän tarpeitaan. Rakennusprojektien aikana asiak-

kailla on luonnollisesti erilaisia odotuksia ja tarpeita, jotka saattavat muuttua hankkeen 

edetessä. Tehokas viestintä on avainasemassa projektin onnistumiselle, asiakkaiden 

odotusten hallinnassa tärkeä merkitys on henkilökohtaisilla kontakteilla ja raportoin-

neilla. (Kärnä, Junnonen, Sorvala. 2007) 

 

Skanskalla asiakastyytyväisyys on erittäin tärkeässä roolissa. On merkittävää, että asi-

akkaalle jää hyvä kokemus saamastaan palvelusta. Asiakastyytyväisyyttä mitataan 

suositteluindeksillä, niin yritysasiakkaille kuin kodinostajille. Kodinostajille lähete-

tään tyytyväisyyskysely noin kuukausi sisään muutosta ja vuositakuutarkastuksen jäl-

keen (Liite 7). Tutkimus selvittää asiakastyytyväisyyden tason, sekä toiminnan osa-

alueet, joilla on vaikutusta asiakastyytyväisyyteen.  

6 TULOKSET 

 

Asukasmuutosprosessissa avainasemassa ovat tiedonkulku ja selkeys. Lisä- ja muu-

tostyöt on oltava kaikkien tiedossa ja uusimmat tiedot päivitettyinä. Vanhalla toimin-

tamallilla materiaalivalinnat täytetään ensin asiakkaan kanssa paperille, jonka jälkeen 

tiedot viedään Excel-taulukkoon. Asukasmuutosvastaava tekee kootuista tiedoista 

huonekortit ja kokoaa tiedot kattavaksi yhteenvedoksi. Haasteena on ollut tietojen löy-

tyminen ja päivittäminen. KodinOnnen käyttö asukasmuutosprosessissa vähentää mo-

nien eri työvaiheiden määrää. KodinOnnen myötä työmäärä vähenee, kun kaikki tieto 

löytyy yhdestä paikasta ja vältytään informaatiotulvalta. Asukasmuutosvastaava pys-



 

tyy tulostamaan suoraan KodinOnnesta huonekortit ja määrät eri tuotteista kuten ko-

dinkoneista (Kuva 7). Tämän myötä on helppo tarkistaa viimeisimmät tiedot määristä 

ja muutoksista, lisäksi virheiden määrä vähenee, kun tiedot löytyvät vain yhdestä pai-

kasta.  

”Teen paljon mieluummin KodinOnnella kaiken, kuin tekisin monta eri koottua Ex-

celiä. KodinOnneen syötettävien muutosten räätälöintiin menee paljon aikaa, mutta 

on hyödyllisempää kuin monta erillistä Excel-taulukkoa.” (Keränen, M. 29.03.2018) 

 

”KodinOnnesta tulostettava tilausvahvistus on todella hyvä, sillä lomakkeessa on ku-

vat tuotteille ja tarkat tiedot.” (Uusitalo, H. 8.3.2018) 

   

 

Kuva 7. Määrien tulostaminen KodinOnnesta (Kuva KodinOnni). 

 

KodinOnnen räätälöinti koettiin haastavaksi, sillä asukkaan valitsemien muutosten 

muokattavuus KodinOnnessa on monimutkaista. 

 

”Asukasmuutosprosessissa toimii kaikki suurimmilta osin hyvin. Ohjelman yksinker-

taistuminen on aina kehitystä eteenpäin, kuten räätälöinnin helpottaminen. Lisä- ja 



 

muutostyöt pitäisi saada tehtyä helpommin ja yksinkertaisemmin. Jos vain pystyisin 

klikkailemaan KodinOnnesta kaiken, niin olisi helppoa, mutta se sisältää niin monta 

vaihetta kuten Excelin täytön.” (Uusitalo, H. 8.3.2018) 

 

”KodinOnnen kehitysideana olisi se, että valintoja tehdessä olisi lisää valinta-painike 

mahdollisuus (Kuva 8). Tällä hetkellä joudutaan aina soittamaan erikseen KodinOn-

nen pääkäyttäjälle Helsinkiin, joka vastaa ohjelman käytöstä. Pluspainikkeen lisäämi-

nen helpottaisi todella paljon ja turhalta työltä vältyttäisiin.” (Keränen, M. 

29.03.2018) 

 

 

 

Kuva 8. Mahdollinen kehitysidea + lisää valinta painike (Kuva KodinOnni). 

 

 

 



 

Skanska Kotien KodinOnni-palvelu on yksi tärkeä osa asukasmuutosprosessissa. Pal-

velu tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden leikitellä sisustusvalintojen yhdistämisellä, 

asiakas saa paremmin tietoa uuden kodin varusteista ja materiaaleista sekä helpottaa 

valintojen tekemistä. 

 

Asiakastyytyväisyyskyselyä tehtäessä tavoitteena oli saada tietoa mitä asiakkaat olivat 

mieltä KodinOnni-palvelusta. Asunnon ostaneita Porin Sopraanossa oli kyselyä tehtä-

essä noin 30 ja puolet heistä olivat aktivoineet tunnuksensa palveluun. Kysely toteu-

tettiin 11.4.-20.4.2018 aikavälillä. Tuloksia analysoitaessa (Liite 5) on huomioitava 

kyselyn luotettavuus, sillä tyytyväisimmät asiakkaat eivät välttämättä ole antaneet pa-

lautetta ollenkaan. Osa asiakkaista oli käynyt kokeilemassa eri sisustusyhdistelmiä ja 

tulleet materiaalivalintatapaamiseen paremmin valmistautuneina. Suurin osa asiak-

kaista haluaa päästä Kotimyymälään valitsemaan ja näkemään luonnossa materiaalit. 

Asiakkaat olivat selkeästi sitä mieltä, että haluavat tehdä valinnat asukasmuutosvas-

taavan kanssa, jotta valinnat ovat varmasti oikeat. Ohjelma havainnoi muutokset keit-

tiön ja kylpyhuoneen materiaalivalinnoissa, mutta eteisen, makuuhuoneen ja olohuo-

neen muutokset eivät näkyneet ohjelmassa. 

 

Asiakkailla oli mahdollisuus jättää kyselyssä vapaa palaute ja antaa kehitysideoita pal-

veluun. Palautteesta nousi esille, että ohjelma ei välttämättä toimi kaikilla tietoko-

neilla. Kehitysideana olisi, että kaikista huoneista pystyisi vaihtamaan materiaalit ja 

ohjelma näyttäisi esimerkiksi erilaiset tehostemaalit seinässä. Yhdessä palautteessa 

ohjelma koettiin huonoksi, sillä mallihuoneet eivät olleet 3D-mallinnuksessa. Kehitys-

ideana olisi 3D-visualisointikuvan siirtyminen 3D-mallinnukseen, eli esimerkiksi 

omaa keittiötä olisi mahdollisuus pyörittää eri kuvakulmissa. 3D-visualisointikuva tu-

lisi olla muistakin huoneista, eikä ainoastaan keittiöstä ja kylpyhuoneesta.   

 

 

 

 

 

 



 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Rakennusala on tyypillisesti projektikohtaista ja prosessien vakiintuminen on tuotan-

non kannalta tärkeä asia. Jokaisen kohteen valmistuttua on asukasmuutosprosessissa 

tärkeää havaita tuotannon ongelmakohdat. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Ko-

dinOnni-palvelun toimintatapoja. Skanskan eri toimipisteillä asukasmuutokset vaihte-

levat, mutta pääsääntöisesti ne hoituvat yhtenäisesti. Asukasmuutosprosessiin vaikut-

taa mm. eri kaupunkien asuntomarkkinatilanne ja se kuinka isosta kohteesta on kyse. 

KodinOnnen selkeänä vahvuutena on monipuolinen ja selkeä tilausvahvistus, joka si-

sältää asunnon pohjaratkaisun, materiaalien kuvat ja tiedot. Asiakkaan allekirjoittama 

tilausvahvistus on asunnon tärkein dokumentti, sillä siitä asiakas ja asukasmuutosvas-

taava pystyvät tarkistamaan, mistä materiaaleista on sovittu. Asiakkaan täytettyä ma-

teriaalivalintalomakkeen, tiedot päivittyvät KodinOnnessa asunnon huonekorttiin, 

josta työmaan henkilöstö pystyy tarkistamaan tarkat tiedot. Asukasmuutosvastaava ja 

työmaan henkilöstön on pidettävä huolta hyvästä tiedonkulusta, jotta kaikki materiaa-

livalinnat menevät oikein. Jokaiseen hankkeeseen on tärkeää nimetä asukasmuutos-

vastaava, joka vastaa muutoksista. Tiedonkulun kannalta on yksinkertaisempaa, jos 

asukasmuutosvastaava hoitaa muutokset hankkeen alusta loppuun. Turun kohteessa 

asukasmuutosvastaava käy materiaalivalintatapaamiset asiakkaan kanssa toimistolla ja 

työskentelee pääsääntöisesti työmaalla. Näin vältytään informaatiotulvalta, kun asu-

kasmuutosvastaava on koko ajan tietoinen asiakkaiden muutoksista, työmaan toimin-

nasta ja aikataulusta.  

 

KodinOnnen käyttö on loppupeleissä yksinkertaista, mutta aina uuden oppiminen on 

alussa haastavaa. Ohjelman käyttöönotto vaatii asukasmuutosvastaavalta aikaa, opis-

kelua ja koulutusta. Hankkeen alussa tietojen syöttäminen ohjelmaan vie monia kym-

meniä tunteja, ja tiedot tulee laittaa täysin oikein. Kun ohjelman käyttö on vakiintunut, 

työn tekeminen helpottuu. Asukasmuutosvastaavat kokevat KodinOnnen räätälöinnin 

suurimpana kompastuskivenä. Räätälöinnissä on monta eri työvaihetta ja kaikki tiedot 

tulee syöttää ohjelmaan erikseen. Moor-ohjelmiston eli KodinOnnen pääkäyttäjä työs-

kentelee Skanskan päätoimistolla, joka käsittelee räätälöintipyynnöt. Räätälöinnin yk-

sinkertaistaminen kehittäisi ohjelman käyttöä, ja siinä saattaisi olla mahdollisuus lisää 



 

valinta-painikkeelle, joka nopeuttaisi pienten muutosten tekemisen, kuten pistorasian 

lisäämisen.  

 

Muutosten toteuttaminen tuotannon kannalta tulee hoitaa kannattavasti. Lisä- ja muu-

tostöiden hinnoittelu helpottuu mitä aikaisemmin aliurakoitsijat tiedetään ja heidän an-

tamat hinnat lisähintaisille tuotteille. Muutostöidenhintoja on helpompi arvioida, jos 

samantyyppisiä kohteita on ollut lähiaikoina, kuten lisäpistorasian lisääminen olohuo-

neeseen. Yhdessä hankkeessa saattaa olla kymmeniä aliurakoitsijoita, joihin asukas-

muutokset vaikuttavat. Tiedonkulku on oltava näissäkin tapauksissa nopeaa ja selkeää. 

Muutostöiden hinnoittelussa asiakasmuutosvastaava on yhteydessä hankkeen muihin 

aliurakoitsijoihin, kuten keittiö- ja laattatoimittajiin, sähkö- ja maalausurakoitsijaan.  

 

Asiakkaalle asunnon ostaminen saattaa olla elämänsä tärkein ja hintavin investointi, 

siksi asuntorakentamisessa asiakkaiden esittämien toiveiden ja muutosten huomioon 

ottaminen on erityisen tärkeää asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi. Asiakkaan os-

taessa asuntoa on KodinOnni-ohjelma materiaalivalintoja helpottava palvelu, mutta on 

muistettava, että osa asiakkaista ei kaipaa ohjelmaa asunnon oston yhteyteen, vaan 

kokevat tärkeäksi henkilökohtaisen asiakaspalvelun.  

 

Asukasmuutostenhallintaan liittyvää kirjallisuutta löytyi vähän ja työn teoriaosuus 

muodostui asuntotuotannosta, lisä- ja muutostöistä. Aiheesta on tehty muutamia opin-

näytetöitä, joita hyödynsin kirjallisuuden etsinnässä.  Oman oppimisen kannalta opin-

näytetyö oli todella opettavainen ja kehittävä. Olen aina ollut kiinnostunut asuntotuo-

tannosta ja asukasmuutosten hallinta on tärkeä osa asuntorakentamista. Tavoitteeni 

opinnäytetyöni suhteen toteutui mielestäni hyvin. Oma kiinnostukseni ja motivaationi 

aihetta kohtaan tsemppasi minua viemään projektia eteenpäin ja saavuttamaan minua 

tulevaisuudessakin kiinnostavan aiheen tutkimuksessa.  
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