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Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ajatustyön moniosaajatiimien taloutta Suomen markkinoilla ja 
selvittää voiko moniosaajatiimeissä toimiminen olla kannattavaa. Työ rajattiin verkkopalveluiden 
kehitysprojekteihin, joita asiantuntijayritys toimittaa. Projekteista otettiin mukaan ne, joihin sisältyy 
kaikki käyttäjän tarpeen ymmärtämisestä lopullisen verkkopalvelun toteutukseen yhtenä 
kokonaisuutena. Talouden tarkastelun kohdentuminen asiantuntijatyöhön varmistettiin rajaamalla 
tutkinta projekteihin, joissa käytettiin avoimen lähdekoodin järjestelmiä. Näin tutkimuksen 
ulkopuolelle jätettiin esimerkiksi yritykset, joiden liiketoiminta perustuu ohjelmistojen lisenssien 
myyntiin. 

Moniosaajatiimien toimintaympäristöön tutustuttiin haastattelemalla siinä toimivia alan 
asiantuntijoita ja tutustumalla ajankohtaisiin tutkimuksiin ja artikkeleihin. Moniosaajatiimien 
taloutta tutkittiin viidestä eri näkökulmasta. Tiimien kokoa ja rakennetta tutkittiin kvantitatiivisen 
kyselytutkimuksen avulla. Projektien kokoja ja päivähintoja, alan palkkatasoja, 
asiantuntijayritysten kulurakenteita ja keskimääräisiä tuloksia tutkittiin julkisista lähteistä kerättyjä 
tietoja analysoimalla. 

Tutkimuksen perusteella moniosaajatiimit voivat olla alan yritysten keskimääräisiin tuloksiin 
verrattuna kannattavia, ellei jopa erittäin kannattavia. Optimaalinen tiimin koko on kuusi henkilöä 
ja kokoonpano kaksi kehittäjää, kaksi suunnittelijaa, yksi konsultti ja projektipäällikkö. Projektien 
ja alan yritysten kannattavuuteen vaikuttavat kuitenkin muutkin tekijät tiimin kannattavuuden 
lisäksi. Moniosaajatiimeissä tuotettujen projektien käytäntöön voitaisiin paneutua 
jatkotutkimuksessa. 
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The goal of the thesis was to research the economy of multidisciplinary thought work teams in the 
Finnish market and determine the profitability of working in such teams. The scope of the research 
was limited to development projects of online services delivered by consultant companies. These 
projects cater to the full range of digital expertise, from thoroughly understanding the needs of the 
end user to implementing the online service. To ensure that the focus is on the economy of the 
teams themselves, the scope was additionally limited to open source systems and thus abstains 
from including companies with different revenue models, like selling software licenses. 

The operating environment of the multidisciplinary teams was investigated by interviewing experts 
working in the field and by diving deep into relevant current research and articles. The economy 
of multidisciplinary teams was researched from five different angles: the size and composition of 
the teams were studied by conducting a quantitative survey, the sizes and day rates of projects, 
salary rates of the industry, cost structures of industry companies and their average revenue were 
examined by analyzing data available from public sources.  

Based on the research it can be concluded that multidisciplinary teams can be profitable. Very 
profitable compared to the average revenue percentage of the industry companies. The optimal 
size of a team is six persons: two developers, two designers, one consultant and a manager. 
However, when putting these findings into practice, it must be taken into consideration that there 
are multiple other factors that also might affect the profitability of projects and the industry 
companies. Implementing multidisciplinary teams in practice could be studied in future research. 
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1 JOHDANTO 

Tiimin olemassaolon lähtökohta on yksilöä isompi ongelma (Avery 2019). Tiimi on ryhmä, 

johon kuuluu vähintään kaksi jäsentä. Tiimi on sosiaalisessa kanssakäymisessä keske-

nään, jakaa vähintään yhden saman tavoitteen ja tiimin tehtävät ovat toisistaan riippu-

vaisia. (Kozlowski & Bell 2001.) Moniosaajatiimi on poikkitieteellinen ja siinä ovat mu-

kana kaikki lopputuloksen saavuttamiseksi tarvittavat henkilöt (Siili Solutions Oyj 2019). 

Moniosaajatiimien hyödyistä on kirjoitettu viime vuosina (Marttinen 2018; Hellström 

2016) ja moni asiantuntijayrityskin mainostaa tiimejä (Siili Solutions Oyj 2019; CGI Suomi 

Oy; Solita Oy). Kaikilla pitäisi olla tuoli pöydän ääressä (Talcott 2019). Moniosaajatiimejä 

sovelletaan myös IT-alan ulkopuolella (Takamäki 2020). Esimerkiksi Ison-Britannian ter-

veysministeriö katsoo moniosaajatiimien olevan oleellinen osa hyvin toimivien terveys-

palveluiden tarjoamisessa tulevaisuudessa (Cordis Bright 2018). 

Minkä tahansa tiimin voi rakentaa koska tahansa ja tehdä siitä tehokkaan (Avery 2019), 

ainakin teoriassa. Tehokas tiimi ei ole riippuvainen sen koosta, jäsenten kokemusvuo-

sista tai tiimin yksittäisten jäsenten suoritusten tasosta (Google). Googlen teettämän tut-

kimuksen mukaan yrityksen johdon, tiimin johdon, tiimin jäsenten ja myynnin perusteella 

arvioituna tehokkaan tiimin merkittävimmät yhteiset tekijät ovat psykologinen turvalli-

suus, luotettavuus, rakenne ja selkeys, koettu työn merkityksellisyys ja työn vaikutta-

vuus. Nämä tekijät ovat erityisen tärkeitä koronapandemian erityisolosuhteissa (Ranta 

2020). 

Aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia voi olla vaikea soveltaa käytäntöön. Tutkimusten 

toimintaympäristö on usein yritysten sisäinen tuotekehitys eikä niissä ole otettu huomi-

oon esimerkiksi asiantuntijayrityksen liiketoiminnan taloudellisia rajoitteita, kuten mark-

kinoiden hintatasoa suhteessa asiantuntijoiden palkkoihin. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on näitä asiantuntijayrityksissä toimivien moniosaaja-

tiimien taloudellisia reunaehtoja tutkimalla selvittää, onko tiimien toiminnalle ja olemas-

saololle tarvittavat edellytykset. Rajaan työn Suomessa tuotettuihin asiantuntijayritysten 

toimittamiin verkkopalveluiden kehitysprojekteihin, joissa käsitellään yhtenä kokonaisuu-

tena kaikki käyttäjän tarpeen ymmärtämisestä lopullisen verkkopalvelun toteutukseen. 

Kuningas (2020) on aiemmin tänä vuonna tutkinut verkkopalveluiden kehitysprojekteihin 

parhaiten soveltuvia projektimalleja. Tutkimuksen mukaan tällaisiin isoihin projekteihin, 

joissa projektin tavoitteet eivät ole etukäteen selvillä, soveltuu parhaiten ketterä 
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projektimalli. Verkkopalvelun mahdollinen sisällöntuotanto ajatellaan opinnäytetyön ra-

jaamiseksi kuuluvan asiakasyrityksen sisäisiin töihin, eikä osaksi toimitettavaa projektia. 

IT-alan yritysten liiketoiminnan kannattavuus voi perustua asiantuntijatyön sijasta esi-

merkiksi ohjelmistojen lisenssien myyntiin (QPR Software Oyj 2017), jonka takia rajaan 

tämän työn projekteihin, joissa käytetään avointa lähdekoodia. 

Opinnäytetyön tavoitteeseen pyritään vastaamaan seuraavan tutkimuskysymyksen 

avulla: ”Voiko suomessa tuotettu ajatustyö moniosaajatiimeissä olla kannattavaa?” 

Tutkimuskysymykseen vastaamiseksi hyödynnetään seuraavia apukysymyksiä: 

• Mikä on optimaalinen moniosaajatiimin kokoonpano? 

• Millaisia ovat verkkopalveluprojektien keskimääräiset päivä- ja kokonaishinnat? 

• Mikä on asiantuntijoiden palkkataso? 

• Millainen on asiantuntijayrityksen kulurakenne? 

• Mikä on asiantuntijayritykselle hyvä tulos? 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Wunder Finland Oy, myöhemmin Wunder. 

1.1 Rakenne 

Tämä opinnäytetyö on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa perehdytään tar-

kemmin toimintaympäristöön, jossa moniosaajatiimejä tutkitaan. Toisessa tutkitaan mo-

niosaajatiimien taloutta eri näkökulmista ja vastataan apukysymyksiin. Viimeisessä 

osassa arvioidaan työn tulokset ja vastataan tutkimuskysymykseen.  

1.2 Menetelmät 

Moniosaajatiimien toimintaympäristöön tutustutaan ajankohtaisten tutkimusten ja artik-

keleiden avulla. Lisäksi haastatellaan seuraavia toimintaympäristössä toimivia alan asi-

antuntijoita: 

• Emma Mäkinen, Talent Operations Lead, Wunder Finland Oy 

• Sami Saarnio, CFO, Wunder konserni 

• Perttu Tolvanen, Web & CMS Expert, Partner, North Patrol Oy 

• Petteri Hellgren, Chief Growth Officer, Fraktio Oy 
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Moniosaajatiimien taloutta tutkitaan kvantitatiivisen kyselytutkimuksen avulla, sekä julki-

sesti saatavilla olevia tietoja analysoimalla. Tutkimukseen tarvittavat tiedot hankitaan 

seuraavista lähteistä: 

• tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 

• palkkavertailu.com-sivusto 

• rekrytointiyritys Marbles Oy 

• hankintakonsultointiyritys North Patrol Oy 

• Suomen virallinen julkisista hankinnoista ilmoittamisen palvelu Hilma 

• Tilastokeskus 

• Patentti- ja rekisterihallitus. 

Opinnäytetyön toimeksiantaja kustantaa tietojen hankinnasta aiheutuvat kulut. Tämän 

lisäksi toimeksiantaja on luovuttanut tutkimukseen tarkempia tietoja yrityksen palkkojen 

sivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista, sekä yrityksen henkilöstön tehtävä-

ryhmistä. Toimeksiantajayritys on antanut luvan tietojen julkaisuun. 
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2 MONIOSAAJATIIMIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

2.1 Suomen IT-markkinat 

Vuonna 2014 Pitkänen (2014, 20) toteaa Suomalaisen työn tulevaisuuden katsauk-

sessa, että työtä voidaan teettää missä päin maailmaa tahansa. Tietoteknisen vallanku-

mouksen myötä tämä on erityisen helppoa, kun kyseessä on ajatustyö, joka on monesti 

työn suorittamisen kannalta ajasta ja paikasta riippumatonta (Rikama & Ali-Yrkkö 2008). 

Vuotta 2020 riivannut koronavirus ja siitä johtunut tilanne havainnollisti tätä hyvin, kun 

59 prosenttia suomalaisista siirtyi sen seurauksena etätöihin (Ruohomäki 2020). Toi-

meksiantajayrityksessä on asiantuntijoita myös Suomen ulkopuolella Virossa ja Latvi-

assa. Yli sadasta työntekijästä seitsemälläkymmenellä on kotitoimisto Suomessa. Kan-

sainvälisten asioiden asiantuntijan ja journalistin Josetta Nousjoen (2006, 36) julkaise-

mien tietojen mukaan suurista Suomen IT-palveluiden tarjoajista esimerkiksi IBM vei 

työtä 10-15 prosenttia Intiaan ja Accenture jopa 30 prosenttia. Ulkoistus on viime vuosina 

ollut laskusuunnassa, mutta edelleen vuosina 2015-2017 noin 10 prosenttia yli 50 hen-

gen yrityksistä teki uutta ulkoistamista tai toimintojen siirtoa ulkomaille (Tilastokeskus 

2018). Motivaationa ulkoistamiselle on monesti edullinen työvoima (Nousjoki 2006, 34). 

Esimerkiksi Intiassa IT-insinöörin palkka voi olla kymmenesosa Suomessa vastaavasta 

työstä maksettavasta palkasta (Nousjoki 2006, 34; Korhonen 2010). Rivantin (2009, 15) 

mukaan ulkoistamiseen liittyy monia riskejä, kuten vastuu-, keskeytys- ja liiketoimintaris-

kit. Rivanti (2009, 14) viittaa myös Tietotekniikan liiton IT-barometri-tutkimukseen, jonka 

mukaan 41 % IT-projekteja ulkoistaneista yrityksistä ei ollut täysin tyytyväisiä lopputulok-

seen. Mielestäni on tärkeää, että Suomessa säilyy terve IT-asiantuntijatyön markkina, 

jotta asiantuntijoilla on mahdollisuus valita Suomi kotimaakseen. Tämän takia haluan 

tutkia moniosaajatiimejä erityisesti Suomessa tuotetun ajatustyön taloudellisen kannat-

tavuuden kannalta. Suomalainen IT-markkina rajaa myös tutkittavien verkkopalvelupro-

jektien kokoluokkia ja hintatasoja. 

2.2 Työntekijöinä asiantuntijayrityksessä 

Nykyään ei ole mitenkään poikkeuksellista, että isoja verkkopalveluja kehitetään yritys-

ten omien sisäisten tiimien voimin, vaikkei siinä olekaan nähtävissä laajamittaista kasvua 

(Tolvanen 2017a). Digitalisaation myötä verkkopalveluista on tullut ydinosa yhä 
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useamman yrityksen liiketoimintaa. Muun muassa isot suomalaiset toimijat, kuten OP 

Ryhmä finanssialalta ja Yle media-alalta, palkkaavat ohjelmistokehittäjiä kehittääkseen 

verkkopalvelujaan yrityksen sisällä (Duunitori 2020a; Duunitori 2020b; Tolvanen 2017a). 

Maailmalla jopa mainonnassa ollaan siirtymässä yritysten sisäisiin mainostoimistoihin 

verrattavissa oleviin tiimeihin. Sisäisiin tiimeihin siirtyminen johtuu kustannustehokkuu-

desta. (Kukkonen 2018.) Toinen ääripää on ns. freelancerit eli yksittäiset asiantuntijat, 

jotka voivat tehdä täsmäiskuja asiakasyrityksiin erikoisosaamisalueellaan. Suomen free-

lance-journalistit ry:n (2019) tutkimuksen mukaan kuitenkin yli puolet vapaan työn puur-

tajista kokee itsensä vähintään jonkin verran uupuneeksi ja vastaajat olivat huolissaan 

myös yksinäisyydestä. Oman kokemukseni mukaan asiantuntijayrityksessä toimiminen 

mahdollistaa työn monipuolisuuden eri tavalla verrattuna yhden yrityksen sisällä toimi-

miseen. Asiantuntijayritys myy palveluita, joissa asiantuntijat ratkaisevat asiakkaan on-

gelmia (Sahlman 2012, 20). Työtä pääsee tekemään oman yrityksen verkkopalvelun si-

jaan monien eri asiakkaiden verkkopalvelujen parissa yhdessä tiimin kanssa. Parhaassa 

tapauksessa tiimin jäseninä on kollegoita, jotka kokevat työtään kohtaan yhtäläistä into-

himoa. Haluan tutkia tämän monipuolisuuden ja tiimihengen mahdollistamista. 

2.3 Ketterät verkkopalvelujen kehitysprojektit 

Oli kyse sitten suurten epävarmuuksien käsittelyyn suunnattu The Lean Startup -meto-

dologian build-measure-learn -palautesilmukka, suunnittelun Design Thinking -prosessi 

(Siang) ja Double Diamond -malli (Design Council 2004) tai ketterän ohjelmistokehityk-

sen Scrum-malli (Scrum.org) ja ketterän ohjelmistokehityksen julistuksen periaatteet 

(Beck ym. 2001), niin kaikissa korostetaan eri ihmisten tiivistä yhteistyötä, loppukäyttäjän 

tarpeiden ymmärtämistä eli käyttäjälähtöistä tekemistä, ideoiden testaamista käytän-

nössä ja kerätyn kokemuksen hyödyntämistä kyseessä olevan tuotteen, palvelun tai jopa 

koko liiketoiminnan iteratiiviseen kehittämiseen. Suomalaisista 90 % on käyttänyt inter-

nettiä ja 79 % käyttää sitä monta kertaa päivässä (Suomen virallinen tilasto 2019). Pääsy 

internetiin on maailman laajuisesti nykyään melkein yhtä yleistä kuin käymälät (Centers 

for Disease Control and Prevention 2016; Kemp 2019), joten käyttäjiä ja tarpeita on lähes 

loputtomiin. Ketteriä periaatteita verkkopalvelujen kehityksessä ja asiakaskeskeistä oh-

jelmistokehitystä on tutkittu viime vuosina aiemmissakin opinnäytetöissä (Juntura 2019; 

Venäläinen 2018). Vuoden 2020 koronakriisiä seuraava kattava digiloikka tarjoaa mah-

dollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen (Business Finland 2020) ja uskon verkkopalve-

lujen olevan sen kehityksen keskiössä. 
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2.4 Avoin lähdekoodi 

Edelleen voimassa oleva julkishallinnon suositus avoimen lähdekoodin ohjelmien käy-

töstä julkisessa hallinnossa (JUHTA 2009) yli kymmenen vuoden takaa suosittelee huo-

mioimaan ohjelmistojen jakamisen ja uudelleenkäytön hankinnoissa. Parhaat edellytyk-

set tähän tarjoavat avoimen lähdekoodin ohjelmistot. Avointa lähdekoodia hyödyntä-

mällä voidaan välttää toimittajaloukkuja ja se voi tukea organisaatioiden kehitystä ja op-

pimista digitalisaation edellyttämässä toimintamallien ja kulttuurin muutoksessa (Malm-

gren). Ulossuuntautuneessa kehittämisessä, jossa yrityksen panos suuntautuu avoi-

melle alueelle, kuten internetiin, voidaan avointa lähdekoodia hyödyntää sen korkeim-

malla tasolla (Mikkonen 2008). Tämän perusteella avoimen lähdekoodin hyödyntäminen 

sopii mainiosti verkkopalvelujen kehitysprojekteihin. Avoimen lähdekoodin ohjelmat ovat 

vapaasti kaikkien käytettävissä ja kehitettävissä ilman rojalteja tai lisenssimaksuja (Yr-

jölä 2016). Suomessa tuotetun ajatustyön moniosaajatiimien kannattavuuden tutkiminen 

rajataan tässä työssä avoimen lähdekoodin projekteihin, joissa yrityksen liiketoiminta 

koostuu puhtaasti laskutettavasta asiantuntijatyöstä, eikä siihen kuulu lisäksi esim. oh-

jelmistojen lisenssien myynti tai työkalujen käytöstä perittävät jatkuvat maksut. 
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3 MONIOSAAJATIIMIEN TALOUS 

3.1 Tiimin koko ja rakenne 

Optimaalisen tiimin kokoonpanon selvittämiseksi suoritetaan kvantitatiivinen eli määräl-

linen kyselytutkimus tiimin jäsenten mieltymyksistä toimeksiantajayrityksen henkilöstöllä. 

Kvantitatiivinen tutkimus mahdollistaa eri ryhmien, tässä tapauksessa roolien eli tehtä-

väryhmien, vertailun (Survey Monkey 2020a). 

Siili Solutions Oyj:n (2019) mukaan moniosajaatiimissä voi kehittäjätiimin lisäksi olla jä-

seniä muun muassa muotoilusta ja data-analytiikasta, sekä muista kehitettävän verkko-

palvelun kannalta oleellisista toiminnoista. Opinnäytetyöhön rajatussa toimintaympäris-

tössä asiakasyrityksen edustaja toimii kehittäjätiimissä tuoteomistajana. Tässä työssä 

tutkimuksen kannalta oleelliset roolit jaetaan neljään tehtäväryhmään: 

• kehittäjät, 

• suunnittelijat, 

• konsultit ja 

• projektipäälliköt. 

Toimeksiantajayrityksen henkilöstömäärä on kyselyn suoritushetkellä 105, josta 80 % 

luotettavuustasolla ja 10 % virhemarginaalilla oli saatava vähintään 30 vastauksen otos 

(Survey Monkey 2020b). 

Kysely toteutetaan ilmaisella Google Forms -työkalulla ja linkki kyselyyn jaetaan toimek-

siantajayrityksen sisäisen Slack-pikaviestimen kaikkien käytössä olevalla #general-ka-

navalla. Kyselyssä on kolme kysymystä, joista kahdella selvitetään optimaalisen tiimin 

kokoonpanoa ja työmäärää kussakin projektissa. Kolmannen kysymyksen vastauksia 

käytetään tulosten ryhmittelyyn rooleittain. Kysely on anonyymi ja kyselyä pohjustava 

skenaario muodostetaan opinnäytetyön rajausten mukaiseksi. Kysymysten järjestys on 

kaikille kyselyyn vastaajille satunnainen, jotta yksittäisiin kysymyksiin annettujen vas-

tausten vaikutus toisiinsa saataisiin pidettyä mahdollisimman pienenä. 
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Kuva 1. Toimeksiantajayrityksen työntekijöille lähetetty kysely optimaalisesta tiimin koos-
tumuksesta. 
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Kuvio 1. Samassa roolissa toimivien henkilöiden määrä projektissa. 

 

Kuvio 2. Samassa roolissa toimivien henkilöiden määrä projektissa rooleittain. 
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Kuvio 3. Päällekkäisten projektien määrä. 

 

Kuvio 4. Päällekkäisten projektien määrä rooleittain. 
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Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 33, joka oli riittävä määrä ottaen huomioon tavoi-

teltu luotettavuustaso ja virhemarginaali. Suurin osa vastaajista, 51,52 % oli kehittäjiä, 

joka on toimeksiantajayrityksen henkilöjakauman mukainen. Toimeksiantajayrityksen 

keskimääräisestä asiantuntijamäärästä vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä 72,73 % 

oli kehittäjiä. Muiden roolien edustajista vastaajia oli keskimäärin yli puolet kyseisen roo-

lin omaavista asiantuntijoista toimeksiantajayrityksessä. (Wunder Finland Oy 2020.) 

3.1.1 Samassa roolissa toimivien asiantuntijoiden määrä 

Tutkimuksesta voidaan päätellä, että suurin osa asiantuntijoista, 93,9 % vastaajista, ko-

kee työn mielekkääksi, kun samassa projektissa on vähintään kaksi saman roolin edus-

tajaa. Tutkiessa tarkemmin roolikohtaisia vastauksia selviää, että asiantuntijaroolissa ke-

hittäjistä 47,1 % ja suunnittelijoista 75 % tekevät mieluiten työtä yhdessä yhden saman 

roolin omaavan asiantuntijan kanssa samassa projektissa, kun taas projektipäälliköistä 

puolet ja konsulteista 66,7 % toimivat roolissaan mieluiten yksin. 

Kyselyn perusteella optimaalinen tiimin kokoonpano olisi kaksi kehittäjää, kaksi suunnit-

telijaa, yksi konsultti ja yksi projektipäällikkö. Yhteensä tiimin koko olisi 6 henkilöä. Tulos 

on yhdenmukainen muiden tiimeihin kohdistuneiden tutkimusten kanssa, joiden mukaan 

optimaalinen tiimin koko on 3-6 henkeä (Potter 2020). 

3.1.2 Päällekkäisten projektien määrä 

Vastaajista 51,5 % työstäisi mieluiten vain yhtä projektia kerrallaan ja 33,3 prosentin 

mielestä kaksi päällekkäistä projektia olisi optimaalinen määrä. Roolikohtaisista tulok-

sista selviää, että suurin osa, 76,5 %, kehittäjistä haluaisi keskittyä yhteen projektiin ker-

rallaan, kun taas projektipäälliköistä kaikki haluaisivat vähintään kaksi päällekkäistä pro-

jektia. 

Vastausten perusteella optimaalisessa tilanteessa kehittäjät käyttäisivät koko työaikansa 

yhteen projektiin, suunnittelijat joko yhteen tai kahteen projektiin ja konsultit kahteen pro-

jektiin. Projektipäälliköiden vastaukset olivat jakautuneet tasaisesti kolmeen vaihtoeh-

toon, jonka mukaan heidän työaikansa voisi jakaa keskimäärin kolmeen samanaikaiseen 

projektiin kerrallaan. 
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3.2 Päivähinnat ja projektien kokoluokat 

Suomessa julkisen sektorin hankinnoista jaetaan tietoa täysin avoimesti muun muassa 

Tutki hankintoja (Tutkihankintoja.fi 2020) ja Hilma -palveluissa (Valtiovarainministeriö 

2020). Näistä ensimmäisessä voi tutkia minkä tahansa yrityksen ja minkä tahansa julki-

sen sektorin toimijan välistä laskutusta. Palvelun tiedoista ei kuitenkaan käy ilmi mitä 

laskutus koskee, joten tietoja ei voida käyttää projektien tai asiantuntijoiden päivähinto-

jen selvittämiseen. Hilma-palvelussa listataan avointen hankintailmoitusten lisäksi myös 

jälki-ilmoituksia, joissa ilmoitetaan hankintakilpailun voittanut taho ja sekä projektin ko-

konaisarvo. Opinnäytetyön tutkimuksen kannalta tiedot tarjousten sisällöistä kuten työ-

määristä ja päivähinnoista eivät valitettavasti ole julkisia. 

Yksityisen sektorin hankinnat eivät ole julkisia, eivätkä alan yritykset julkisesti jaa hinto-

jaan. Fraktio Oy:n Chief Growth Officer Petteri Hellgrenin mukaan tarjouskilpailuissa tar-

jousten päivähinnat voivat poiketa merkittävästi yritysten ns. listahinnoista, jolloin lista-

hintojen tutkiminen voisi antaa väärän kuvan. Myyntitilanteessa arvioidaan potentiaali-

sen asiakkuuden elinkaaren kokonaishyötyä, joka voi perustella projektin tarjoamista 

alennettuun hintaan. 

Digitaalisen liiketoiminnan kilpailuttamisen asiantuntijayritys North Patrol Oy vertailee 

vuosittain satoja tarjouksia ja he ovat julkaisseet vuosina 2017 ja 2018 kilpailuttamiensa 

projektien keskimääräisiä tuntihintoja, sekä kokonaishintoja (Availa 2019). Tämän lisäksi 

yrityksen osakas Perttu Tolvanen on alan blogiinsa (Tolvanen 2017b) dokumentoinut 

Aalto-yliopiston suuren digitoimistokilpailutuksen hintoja vuodelta 2017. Kyseisessä kil-

pailutuksessa Aalto-yliopisto oli poikkeuksellisessa hankinnassaan määrittänyt roolikoh-

taisesti maksettavat päivähinnat etukäteen. Tämän opinnäytetyön rajaamiseksi tutki-

muksessa käytetään edellä mainittuja tuntihintoja ja niistä laskettujen päivähintojen kes-

kiarvoja. 

 

Taulukko 1. Avoimen lähdekoodin verkkopalvelujen kehitysprojektien päivähinnat Avai-
laa (2019) mukaillen. 
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Taulukko 2. Päivähintojen kärkikastia edustava Aalto-yliopiston kilpailutuksen hinnoittelu 
Tolvasta (2017b) mukaillen. 

North Patrolin 2017 ja 2018 kilpailuttamien projektien (Availa 2019) keskimääräinen päi-

vähinta on merkittävästi pienempi, 67,99 % Aalto-yliopiston (Tolvanen 2017b) keskimää-

räisestä päivähinnasta. Tämän perusteella alan projektien päivähinnoissa on merkittä-

vää vaihtelua. 

 

Taulukko 3. Projektien keskihinnat Availa (2019) mukaillen. 

Projektien keskimääräinen kokonaishinta oli 136 976 euroa. 

3.3 Palkkatasot 

Työyhteisössä toisten palkat ovat harvojen tiedossa (Karkimo 2017). Alan työpaikkail-

moituksissa ei ilmoiteta tarjotun työn palkkatasoa (Duunitori 2020; Monster 2020; Oikotie 

Työpaikat 2020; KEHA-keskus 2020). Eri alojen palkkaselvitykset ovat Mercerin kaltais-

ten yritysten liiketoimintaa (Mercer LLC 2020). Tietotekniikan palvelualojen 
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työehtosopimuksessa on linjattu vähimmäispalkat tehtäväryhmittäin ja osaamistasoit-

tain, mutta suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksessa 

ei vähimmäispalkkoja ole, vaan palkat sovitaan yksilökohtaisesti työsopimuksella (Ylem-

mät Toimihenkilöt YTN 2020a; Ylemmät Toimihenkilöt YTN 2020b). Wunderin Emma 

Mäkisen mukaan työehtosopimuksen vähimmäispalkkoja käytetään viitteellisesti, kun 

rekrytoidaan henkilöitä, joilla ei ole vielä aiempaa työkokemusta. Muuten palkat neuvo-

tellaan tapauskohtaisesti. Tässä opinnäytetyössä käsitellään johdonmukaisesti brutto-

palkkoja. 

Tilastokeskus julkaisee vuosittain tietoja kokonaispalkoista ammattiluokittain, jonka mu-

kaan erityisasiantuntijan palkka on ollut vuonna 2019 keskimäärin 4102 euroa kuukau-

dessa (Tilastokeskus 2020). Tilastokeskuksen tiedoissa ei kuitenkaan erotella tarkem-

min eri erityisasiantuntijoiden rooleja tai roolikohtaisia palkkoja. Erään palkkatutkimuk-

sen mukaan keskipalkka IT-töissä on 4000 euroa (Karkimo 2017). 

 

Taulukko 4. Tietotekniikan palvelualojen työehtosopimuksen vähimmäispalkat Ylemmät 
Toimihenkilö YTN (2020a) mukaisesti. 

Tietotekniikan palvelualojen työehtosopimuksen vähimmäispalkkojen keskiarvo on 3022 

euroa kuukaudessa. Pelkästään suunnittelu/kehitys ja projekti-/järjestelmävastuu tehtä-

väryhmien vähimmäispalkkojen keskiarvo on hieman korkeampi, 3350 euroa, kuukau-

dessa. Näiden tehtäväryhmien ylimmän tason 3A vähimmäispalkkojen keskiarvo yltää 

lähelle IT-töiden 4000 euron keskiarvoa. Työehtosopimus ei erottele tehtäväryhmiä tä-

män opinnäytetyön kannalta riittävällä tasolla. Oleellisten tehtäväryhmien keskimääräis-

ten palkkojen selvittäminen tehdään kahdessa osassa. Ensin selvitetään tehtäväryhmien 

palkkojen suhteet tutkimalla avoimesti saatavilla olevia tietoja tehtäväryhmien palkoista. 

Keskipalkka lasketaan alan yritysten tilinpäätösten henkilöstökuluista. Lopuksi 
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tehtäväryhmäkohtaiset keskipalkat lasketaan alan yritysten keskipalkoista suhteutta-

malla. Näin saadaan mahdollisimman tarkka kuva keskimääräisistä tehtäväryhmäkoh-

taisista palkoista opinnäytetyön kannalta oleellisessa toimintaympäristössä. 

3.3.1 Palkkavertailu 

Palkkavertailu.com on sivusto, johon käyttäjät voivat lisätä oman palkkansa nimettö-

mänä ja jolla käyttäjät voivat etsiä eri ammattien palkkatietoja (Palkkavertailu.com 

2020a). Marbles Oy on suorahakutoimisto, joka konsultoi rekrytoivia yrityksiä ja julkaisee 

palkkatietoja heidän kauttaan tehdyistä suorahauista (Marbles 2020a). 

Marbles julkaisee vain palkkojen vaihteluvälin, mutta ei näytteiden määrää toisin kuin 

Palkkavertailu.com. Tästä syystä kerättyjä tietoja analysoitaessa käytetään palkkojen 

keskiarvoa jakauman ollessa tuntematon. Mediaani olisi parempi luku tulojen kuvaami-

seen havaintojen mahdollisesti keskittyessä jakauman toiseen päähän (Tilastokeskus 

2013). Tässä opinnäytetyössä tutkitaan työn kannalta oleellisen tiimin roolijaon mukaisia 

palkkatasoja edellä mainittujen lähteiden tietojen pohjalta. Rooleihin sisällytetään eri am-

mattinimikkeiden palkkatasot seuraavasti: 

Developer – kehittäjä 

• Full stack developer (Palkkavertailu.com 2020b; Marbles Oy 2020b). 

• Developer (Palkkavertailu.com 2020c). 

• Backend developer (Marbles Oy 2020c). 

• Frontend developer (Marbles Oy 2020d). 

Designer – suunnittelija 

• UI designer (Palkkavertailu.com 2020d). 

• UX designer (Palkkavertailu.com 2020e). 

• UX/UI designer (Marbles Oy 2020e). 

• Service designer (Palkkavertailu.com 2020f; Marles Oy 2020f). 
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Consultant – konsultti 

• Web analyst (Marbles 2020g). 

• Digital Architect (Marbles 2020h). 

• Liiketoimintakonsultti (Palkkavertailu.com 2020g). 

• Web analyytikko (Palkkavertailu.com 2020h). 

Manager – projektipäällikkö 

• Project manager (Palkkavertailu.com 2020i; Marbles 2020i). 

 

Taulukko 5. Roolien keskiarvopalkat ja palkkojen suhteet. 

Koostettujen tietojen perusteella kaikkien tehtäväryhmien keskiarvopalkka on 4335 eu-

roa kuukaudessa, joka on 233 euroa enemmän kuin keskimääräinen erityisasiantuntijan 

palkka Tilastokeskuksen (2020) mukaan. Projektipäälliköt ovat tehtäväryhmistä keski-

määrin suuripalkkaisin noin 6 prosenttiyksikköä kaikkien ryhmien keskiarvojen yläpuo-

lella. Pienintä palkkaa maksetaan kehittäjille, joiden palkka on keskimäärin noin 11 pro-

senttiyksikköä kaikkien ryhmien keskiarvoa alhaisempi. Ero projektipäälliköiden ja kehit-

täjien palkassa on 736 euroa kuukaudessa. Tämä on noin 20 prosenttia kehittäjien kuu-

kausipalkasta. 

3.3.2 Alan yritysten palkat 

Yritysten tilinpäätökset ovat julkista tietoa ja kuka tahansa voi ostaa tilinpäätöksiä Virre-

tietopalvelusta (Patentti- ja rekisterihallitus 2020) nimellistä korvausta vastaan. Tähän 

tutkimukseen kerättiin tiedot yhteensä seitsemäntoista alan yrityksen tilinpäätöksistä. 

Mukaan valittiin toimeksiantajayrityksen kannalta oleelliset alan yritykset mukaan lukien 

toimeksiantajayritys itse. Yritysten koko vaihteli seitsemästätoista henkilöstä yli 
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seitsemään sataan henkilöön. Tutkimukseen valittujen alan yritysten tiedoissa on mai-

nittu yrityksen henkilöstömäärä yhtä lukuun ottamatta. Keskipalkkojen laskemisessa 

käytetään tilinpäätöksissä ilmoitettuja henkilöstömääriä. Druid Oy:n tapauksessa henki-

löstömäärän lähteenä käytettiin ite wiki oy:n (2020) ilmoittamia tietoja. Erot henkilöstö-

määrässä ite wiki oy:n ja tilinpäätösten välillä johtuvat todennäköisesti yritysten yhtiö-

muodoista. Esimerkiksi toimeksiantajayritys Wunderin tapauksessa ite wiki oy:n tie-

doissa on ilmoitettu konsernin henkilöstömäärä ja Wunder Finland Oy:n tilinpäätöksessä 

on ilmoitettu Suomen yrityksen henkilöstömäärä. 

 

Taulukko 6. Alan yritysten henkilöstömäärä ja palkkojen keskiarvo. 

Tutkittujen alan yritysten keskipalkka on 4195 euroa kuukaudessa. Suurin keskipalkka 

on Reaktor Innovations Oy:llä, 5414 euroa ja pienin Druid Oy:llä, 3110 euroa. Ero pie-

nimmän ja suurimman välillä on merkittävä 2304 euroa, joka on 74,08% pienimmän kes-

kipalkasta. Korkeimmat keskipalkat löytyvät listan isoimmista yrityksistä ja matalimmat 

pienimmistä. 
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Taulukko 7. Alan yritysten keskipalkat suhteutettuna tehtäväryhmittäin. 

Tehtäväryhmittäin suhteutettuna alan yritysten keskipalkat vaihtelevat 3737 euron ja 

4449 euron välillä. Eroa kovapalkkaisimman ja matalapalkkaisimman tehtäväryhmän vä-

lillä on 712 euroa.  

3.4 Asiantuntijayritysten kulurakenteet 

Moniosaajatiimien talouden kannalta oleellinen osa asiantuntijayritysten kulurakenteesta 

muodostuu palkoista, palkkojen sivukuluista ja yrityksen liiketoiminnan kiinteistä kuluista. 

Kiinteisiin kuluihin kuuluu muun muassa henkilökunnan kouluttamiskulut, toimistokulut, 

matkakulut ja IT-kulut, kuten asiantuntijoiden tietokoneet ja älypuhelimet, kertoo Wunder 

konsernin talousjohtaja Sami Saarnio. Kiinteiden kulujen määrä vaikuttaa yrityksen ket-

teryyteen sopeutua myynnin vaihteluihin (Vuorela 2018). Keskinäinen Eläkevakuutusyh-

tiö Ilmarisen (2020) mukaan työnantajan maksettavaksi tulevat palkan sivukulut vuodelta 

2020 muodostuvat seuraavasti: 

• TyEL keskimäärin 14,35 % palkkakuluista. 

• Työttömyysvakuutus 0,7 % palkkakulujen ollessa enintään 2 125 500 euroa ja 

1,7 % sen ylittävästä osasta. 

• Ryhmähenki- ja tapaturmavakuutus 0,1-7 % palkkakuluista muun muassa työn 

vaarallisuuden mukaan. Wunderilla nämä vakuutukset ovat 0,7 % palkoista. 

• Sairasvakuutus 1,34 % palkkakuluista. 

 

Taulukko 8. Laskelma Wunderin palkkojen sivukulujen keskiarvosta vuonna 2019 Kes-
kinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen (2020) mukaisesti. 
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Taulukko 9. Alan yritysten keskimääräiset toteutuneet sivukulut vuonna 2019 suhteessa 
palkkoihin. 

Wunderilla maksetaan pakollisten palkkojen sivukulujen lisäksi vapaaehtoista työnteki-

jäkohtaista lomarahaa, joka on 50 % kunkin työntekijän kuukausipalkasta, 4,17 % kunkin 

työntekijän vuosipalkasta. Tilinpäätöksistä laskettujen sivukulujen perusteella myös 

muissa alan yrityksissä maksetaan vapaaehtoista lomarahaa. 

 

Taulukko 10. Alan yritysten kulurakenteet. 

Alan yritysten muut kulut, ns. kiinteät kulut, vaihtelevat merkittävästi. Ambientia Oy:n 

muut kulut ovat 113,63 % palkoista, selvästi muita yrityksiä suhteessa enemmän. 
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Pienimmät muut kulut suhteessa palkkoihin on Anders Innovations Oy:llä, Exove Oy:llä 

ja Sofokus Oy:llä, joiden kaikkien muut kulut ovat noin 47 % palkoista. Keskimäärin muut 

kulut ovat 65,45 % palkoista. 

3.5 Keskimääräinen tulos 

 

Taulukko 11. Alan yritysten tuloksen suhde liikevaihtoon. 

Vuonna 2019 eniten voittoa, 21,13% liikevaihdosta, teki Druid Oy. Toinen yli kymmenen 

prosentin voittoprosenttiin yltänyt yritys oli Reaktor Innovations Oy 16,36 % tuloksellaan. 

Exove Oy oli ainoa, joka teki tappiota. Keskimäärin alan yritykset tekivät 5,78 % voittoa 

suhteessa liikevaihtoon. Tulos on yhdenmukainen Tolvasen (2018) tekemän tutkimuk-

sen kanssa, jonka mukaan joidenkin alan yritysten keskimääräinen voittoprosentti oli 

vuosien 2015, 2016 ja 2017 ajalta 5,3 %. Isommilla yrityksillä oli keskimäärin pienempiä 

yrityksiä parempi tulos. 
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3.6 Moniosaajatiimien kannattavuus 

Moniosaajatiimien teoreettinen taloudellinen kannattavuus muodostuu asiakkaalta las-

kutettavan työn ja yrityksen kulujen, kuten asiantuntijalle maksettavan palkan, erotuk-

sesta. Verohallinon (2020) mukaan kuukaudessa on keskimäärin 22 työpäivää. 

(laskutusaste * päivähinta * työpäivät) - (palkka + sivukulut + yrityksen muut kulut) = ? 

Kaava 1. Moniosaajatiimin taloudellinen kannattavuus. 

Vuosilomalain mukaan työntekijälle kertyy vuosilomaa yli vuoden kestäneessä työsuh-

teessa 2,5 päivää kuukaudessa eli yhteensä 30 päivää vuodessa (Työsuojeluhallinto 

2020). Asiantuntijan todellinen laskutuksen enimmäismäärä on 89,58 % vuoden työpäi-

vistä, kun otetaan huomioon vuosiloma. 

Tässä opinnäytetyössä asiakkaalta laskutettava työ lasketaan Päivähinnat ja projektien 

kokoluokat -osion keskimääräisen päivähinnan perusteella. Päivähinta on suhteutettu 

tehtäväryhmäkohtaisesti Aalto-yliopiston kilpailutuksen (Tolvanen 2017b) tehtäväryhmä-

kohtaisten päivähintojen perusteella. Yrityksen kulut lasketaan Alan yritysten palkat -

osion mukaisten alan yritysten keskimääräisten palkkojen, palkkojen sivukulujen ja yri-

tysten kiinteiden kulujen perusteella. Kulut on suhteutettu tehtäväryhmäkohtaisesti Palk-

kavertailu -osion tehtäväryhmäkohtaisten palkkojen perusteella. 

 

Taulukko 12. Moniosaajatiimin kannattavuus 100 % laskutusasteella. 
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Taulukko 13. Moniosaajatiimin kannattavuus 80 % laskutusasteella. 

 

Taulukko 14. Moniosaajatiimin kannattavuus 60 % laskutusasteella. 

 

Taulukko 15. Moniosaajatiimin kannattavuus 50 % laskutusasteella. 

Moniosaajatiimit ovat kannattavia, kun jatkuva laskutusaste on yli 50 %. Sitä alempi jat-

kuva laskutusaste tuottaa tappiota. Asiantuntijan on mahdollista käyttää keskimäärin yksi 
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päivä viikossa muuhun kuin laskutettavaan työhön kun jatkuva laskutusaste on 80 %. Se 

tuottaa keskimäärin 39,22 % tuloksen suhteessa liikevaihtoon. 

Yhdistämällä Tiimin koko ja rakenne -osiosta toivotuin tiimin kokoonpano ja tehtäväryh-

mäkohtaiset päällekkäisten projektien määrät, voidaan muodostaa optimaalinen moni-

osaajatiimi projektiin. Ketterän ohjelmistokehityksen Scrum-mallissa työtä tehdään jak-

soissa, joita kutsutaan sprinteiksi. Sprinttien kesto on yleensä noin 2 viikkoa. (Juntura 

2019). 

 

Taulukko 16. 12 viikon projektin keskimääräinen hinta. 

Kuuden sprintin eli 12 viikon mittainen projekti moniosaajatiimillä maksaisi 143 887 eu-

roa. Se on noin 105 % Päivähinnat ja projektien kokoluokat -osion projektien keskihin-

nasta. 
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4 MONIOSAAJATIIMIEN KANNATTAVUUS 

Tutkimalla asiantuntijoiden mieltymyksiä optimaalisen tiimin kokoonpanoon, verkkopal-

veluprojektien keskimääräisiä päivä- ja kokonaishintoja, asiantuntijoiden palkkatasoja ja 

asiantuntijayritysten kulurakenteita, voidaan todeta, että Suomessa tuotettu ajatustyö 

moniosaajatiimeissä voi olla kannattavaa. 

Suhteessa alan yritysten keskiarvotulokseen moniosaajatiimeissä tuotettu ajatustyö voi 

olla erittäin kannattavaa. Kuitenkin kun tarkastellaan tiimin kannattavuutta suhteessa 

koko yrityksen kannattavuuteen, on otettava huomioon myös yrityksen muu henkilöstö, 

kuten esimerkiksi markkinointi, myynti, johto ja mahdolliset muut tukitoimet. Alan yritys-

ten keskiarvotuloksia vertaillessa on syytä pitää mielessä, että riippuen yhtiömuodosta 

ja omistajista, yrityksen tavoitteena ei välttämättä ole tuottaa tilinpäätöksessä näkyvää 

tulosta. Wunder konsernin talousjohtaja Sami Saarnion mukaan yrityksen omistaja voi 

esimerkiksi olla sijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on kasvattaa yrityksen vuosittaista liike-

vaihtoa ja sen myötä yrityksen arvoa. Tällaisessa mallissa kaikki tulot pyritään investoi-

maan yrityksen kasvuun saman tilikauden aikana ja malli tähtää yrityksen myyntiin, jonka 

yhteydessä sijoitusyhtiö saa lopulta tuoton sijoitukselleen. 

Yrityksen kannattavuuteen vaikuttaa merkittävästi myös sen kyky myydä osaamistaan 

eli kyky perustella asiakasyritykselle tuotettu arvo. Myynnin tärkeimpiä tehtäviä on tun-

nistaa oikein ne projektit, joissa moniosaajatiimien hyödyt tulevat parhaiten esille. Var-

sinkin julkisen sektorin hankintamalleissa verkkopalvelun konseptointi on usein eroteltu 

verkkopalvelun teknisestä toteutuksesta omaksi projektikseen, kertoo Fraktio Oy:n Chief 

Growth Officer Petteri Hellgren. Moniosaajatiimien myynti ja ostaminen vaatii suurta luot-

tamusta asiantuntijayrityksen ja asiakasyrityksen väliltä. 

4.1 Onnistunut projekti 

Moniosaajatiimien talouden tutkimus ei vielä kerro, voidaanko esitetyn mukaisella moni-

osaajatiimillä tuottaa keskimääräisen projektin kokoluokkaa vastaava verkkopalvelu. Te-

hokas tiimi ei vielä yksin takaa onnistunutta projektia. Onnistuneen projektin edellytysten 

selvittämiseksi voisi tutkia eri yritysten toteutuneita projekteja projektimallien, hankinta-

mallien ja esimerkiksi asiakkaan digimaturiteetin (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) 

näkökulmista. Onnistumisen yhteisiä nimittäjiä tutkittaessa olisi onnistumisen 
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määritelmässä hyvä ottaa huomioon asiakasyrityksen ja asiantuntijayrityksen kokema 

onnistumisen tunne, verkkopalvelun loppukäyttäjien palaute, palvelun tavoitteiden saa-

vuttaminen, sekä projektien kannattavuus. 

4.2 Tasapuolinen moniosaajatiimi 

Tehokkaan tiimin merkittävimpien yhteisten tekijöiden (Google) mahdollistamiseksi olisi 

mielenkiintoista kokeilla tasapuolista moniosaajatiimiä, jossa jokainen tiimin jäsen saisi 

samaa palkkaa ja kaikilla olisi yhtäläinen vastuu projektin toimittamisesta. Toimitusvas-

tuun ollessa jaettu, voisi tiimi koostua projektipäällikköä lukuun ottamatta Tiimin koko ja 

rakenne -osion mukaisista jäsenistä. Projektipäällikön tehtävät voitaisiin jakaa tiimin mui-

den jäsenten kesken, ja he toimittaisivat niitä muiden tehtäviensä ohella. Jokainen tiimin 

jäsen olisi mukana projektin alusta loppuun asti täydellä työpanoksellaan. Olettaen, että 

tiimi on tehokas, voisi tiimin jäsenistä pyytää korkeampaa päivähintaa, kuten esimerkiksi 

Aalto-yliopiston kilpailutuksen (Tolvanen 2017b) keskihinnan mukaista 1067 euron päi-

vähintaa. 

 

Taulukko 17. Tasapuolisen moniosaajatiimin 12 viikon projektin hinta. 

Viiden hengen täyspäiväisellä moniosaajatiimillä, 1067 euron päivähinnalla 12 viikon 

projekti maksaisi 286 839 euroa, joka on hyvin lähellä isoimpien Drupal-projektien 

283 503 euron (Availa 2019) hintaa. Tiimi voisi tehdä 69,23 % laskutusasteella tällaisia 

projekteja 3 vuodessa.  

Korkeamman päivähinnan voisi perustella myös tiimin asiantuntijoiden osaamisella ja 

kokemuksella. Palkkavertailu-osion korkein asiantuntijan palkka oli 6200 euroa kuukau-

dessa. 
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Taulukko 18. Viisihenkisen tasapuolisen moniosaajatiimin kannattavuus. 

Asiantuntijoiden palkan ollessa 6200 euroa ja päivähinnan 1067 euroa, yksittäisen asi-

antuntijan kannattavuus olisi 26,71 %. Kolmesta kahdentoista viikon projektista vuo-

dessa saataisiin 220 137 euron tulos. Arkipyhät huomioon ottaen asiantuntijoille jäisi pro-

jektien väliin yhteensä noin 10 viikkoa aikaa, jonka voisi käyttää, vaikka osallistumalla 

projektien myyntiin ja kehittämällä omaa osaamistaan.  
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