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KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY

Projektinjohtopalvelu Projektinjohtorakentamisenmuoto, missä projektinjohtototeuttaja on vas-

tuussa rakentamisesta ja työmaan johtamisesta, mutta aliurakoitsijat ovat so-

pimussuhteessa tilaajaan. Projektinjohtopalvelun toteuttajaa sitoo Konsulttin

yleiset sopimusehdot KSE.

Projektinjohto- Yleisnimitys toteutusmuodolle, missä ammattimainen projektinjohtototeut-

taja tuo osaamisensa projektinhallinnasta tilaajan käyttöön.

Projektinjohtototeutus  Yhdistetty termi sekä projektinjohtopalvelulle että projektinjohtourakalle.

Projektinjohtourakka  Projektinjohtototeuttaja on vastuussa rakentamisesta ja työmaan johtami-

sesta, aliurakoitsijat ovat sopimussuhteessa urakoitsijaan. Suunnittelijat voi-

vat olla sopimussuhteessa joko tilaajaan tai urakoitsijaan. Projektinjohtoura-

koitsijan vastuu rajautuu YSE 1998 Rakennusalan yleisten sopimusehtojen

mukaan kuten muissakin urakkamuodoissa.

Toteutusmuoto Rakentamistyön sopimussisällön malli ja toimintatapa kuten esimerkiksi
pääurakka, KVR-urakka, Allianssi jne.

Tavoitehintaurakka Työ toteutetaan laskutustyönä, jossa tilaaja sitoutuu maksamaan rakennus-
työstä aiheutuvat todelliset kustannukset, jonka lisäksi määritellään tavoite-
hinta, jonka alittumisesta urakoitsijalle maksetaan tavoitehintapalkkio.

KVR-urakka Urakkamuoto, jossa suunnitelmat sisältyvät urakkasuoritukseen.

Riski Mahdollinen negatiivinen poikkeama projektin tavoitteista.

Riskianalyysi Tunnistetaan tahalliset ja tahattomat vaarojen mahdollisuudet ennen haitan
tapahtumista.

Trendsetter Edellä kävijä, muotisuuntauksen luoja

Kysyntä Tuotteen tai palvelun määrä, jonka toimijat ostavat toimittajalta.



2

TIIVISTELMÄ
ABSTRACT
KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY
SISÄLLYS

1 JOHDANTO .................................................................................................................................... 4
1.1 Tutkimusongelman kartoittaminen .......................................................................................... 5
1.2 Tutkimuksen rajaaminen .......................................................................................................... 6

1.2.1 Kilpailutilanteen kartoittaminen ..................................................................................... 6
1.2.2 Projektinjohtopalvelun riskien kartoittaminen yritystoiminnassa ................................ 7
1.2.3 Kysynnän kasvattaminen ................................................................................................ 7

1.3 Tutkimusmenetelmät ja kirjallisuus ......................................................................................... 7
1.3.1 Kilpailutilanteen kartoittaminen ..................................................................................... 7
1.3.2 Riskien hallinta ................................................................................................................ 8
1.3.3 Kysynnän kasvattaminen ................................................................................................ 9

2 KILPAILUTILANTEEN KARTOITTAMINEN ........................................................................ 10
2.1 Kilpailun kartoittaminen......................................................................................................... 10
2.2 Alueen rakentamisen tilanne ................................................................................................... 11
2.3 Kilpailukenttä .......................................................................................................................... 12
2.4 Toteutusmuotojen käyttäminen .............................................................................................. 13
2.5 Rakennuttajakonsulttitoimistot kilpailijana .......................................................................... 14
2.6 Rakennushanke kilpailutekijänä ............................................................................................ 14
2.7 Toteutusmuoto kilpailutekijänä .............................................................................................. 15

3 TOIMINNAN RISKIENHALLINTA .......................................................................................... 17
3.1 Yleistä riskienhallinnasta ........................................................................................................ 17
3.2 Liiketaloudelliset riskit ............................................................................................................ 20

3.2.1 Suhdannevaihtelut ......................................................................................................... 20
3.2.2 Henkilöstöriskit .............................................................................................................. 21

3.3 Kehitysprojektin riskit ............................................................................................................ 23
3.4 Laadulliset riskit ...................................................................................................................... 24
3.5 Muut toimintaan liittyvät riskit .............................................................................................. 24
3.6 Projektinjohtorakentamisen riskit.......................................................................................... 26
3.7 Riskien hallinnan työkalut ...................................................................................................... 28

4 PROJEKTINJOHTOPALVELUN KEHITTÄMISAJATUKSIA .............................................. 29
4.1 Tutkimusajankohta ................................................................................................................. 29
4.2 Kysymysten asettelu ................................................................................................................ 30
4.3 Tutkimusvastauksia................................................................................................................. 31

5 KYSYNTÄ JA MARKKINOINTI ............................................................................................... 33
5.1 Markkinoinnin keinoja ........................................................................................................... 33
5.2 Tarpeen kartoittaminen .......................................................................................................... 35
5.3 Kysyntä .................................................................................................................................... 36



3

6 TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................................................... 38
6.1 Erottuminen markkinoilla ...................................................................................................... 38
6.2 Varautuminen riskeihin .......................................................................................................... 39
6.3 Tilauskantaa erikoistumisella ................................................................................................. 40
6.4 Jatkotutkimusehdotukset ........................................................................................................ 41

LIITTEET ........................................................................................................................................ 43



4

1 JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön aiheena on kehittää palvelua yritystoiminnan aloittamista suunnittelevalle projek-

tinhallinnan ja rakennuttamisen ammattilaiselle. Asiakas on asettanut tavoitteekseen lähteä perustamaan

yritystoimintaan marginaaliselle rakentamisen segmentille, jonka takia on tarve ensin tutkia toiminnan

kehittämistä; sen uhkia ja mahdollisuuksia, sekä kohdennettua markkinointia oman liiketoiminnan sa-

ralle. Aihevalinta kehittämiskohteelle valikoitui, kun havaittiin osasta asiakkaita piirre, jonka mukaisesti

rakennushankkeiden tilaajat haluavat vaikuttaa omaan rakennushankkeeseensa enemmän, taaten näin

varmemmin kustannus-, laatu- ja aikataulutavoitteet. On herännyt siis mielenkiinto tarkastella projekti-

johtopalvelutoiminnan kehittymisen mahdollisuuksia palvelumuotoilun, markkinoinnin ja myynnin li-

säämisen pohjalta.

Tutkimusongelma on akuutti ja ajankohtainen siltä osin, että kyseenomainen projektinjohtopalvelun to-

teutusmuoto on Pohjois-Suomessa vähemmän käytetty sekä sen soveltuvuus erityiskohteisiin on tilaajan

kannalta varteenotettava; mallista saatavat hyödyt puoltavat sen valintaa juuri nopean rakentamisaika-

taulun ja kustannustehokkuuden vuoksi. Lisäksi asiakkaalla pysyy päätäntävalta muodostuviin kustan-

nuksiin sekä suunnitelmamuutoksiin hankkeen jokaisessa vaiheessa. Yhteiskunnallisesti ajatellen pro-

jektinjohtorakentamisen eri muodot tarjoavat ratkaisua teollisuuden aloille, joissa rakennushankkeet

vaaditaan alkamaan ja valmistumaan nopeasti, kustannusohjatusti ja laadukkaasti.

Nykyisessä kuntien tiukentuneessa taloudellisessa tilanteessa tilaajat hakevat toimintatapoja, joissa saa-

daan syntymään säästöä, tehokkuutta ja laatua. Projektinjohtorakentamisessa on olennaista hyvä projek-

tituntemus ja -hallinta. Nämä edellytykset yhdistettynä tilaajan toiveisiin, voidaan saavuttaa hyviä tu-

loksia räätälöimällä rakennushanke, joka pystytään optimoimaan kohdekohtaisesti sitoutumatta tiettyi-

hin toimintatapoihin- ja malleihin. Kyseenomainen toimintatapa edellyttää kuitenkin rakennuttajalta tiet-

tyä riskinottamista ja aikaa sitoutua kohteen rakennuttamiseen haluamallaan panoksella. On syytä tie-

dostaa, ettei projektinjohtomuotoinen rakentaminen sovellu rakentamisessa joka kohteeseen. Tutkimuk-

sessa avataan tarkemmin millaiset rakennushankkeet soveltuvat parhaiten toteutettavaksi projektinjoh-

tomallilla sekä miten markkinointi kohdennetaan kyseenomaisten kohteiden investoinneista vastaaville

tahoille.
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1.1 Tutkimusongelman kartoittaminen

Toiminnan perustana on lähteä hakemaan asiakaskuntaa julkisen sektorin rakennushankkeista, joiden

hankekohtainen kustannusarvio on 2 - 5 miljoonan euroa. Mukaan on haettu myös toimijoita, jotka ovat

mukana reilusti suuremmissa hankkeissa, jotta kokemusperäistä tietoa saadaan mukaan sitä kautta. Täl-

laisia ovat esimerkiksi tavanomaisesta rakentamisesta poikkeavat erikoisrakentamisen tilat kuten eri te-

ollisuuden alojen hankkeet, joissa toiminta määrittelee rakentamisen mallia siten, että valmiiden kon-

septien käyttö on hankalaa. Toisin sanoen käyttäjän asettamat vaatimukset hankkeisiin, luovat sellaiset

puitteet, että erikoisosaamiselle on kysyntää.

Rakentamisen yleinen tilanne on kohtuullisen hyvä, siihen nähden että, vuoden 2020 aikana maailman-

laajuisesti vaikuttanut Covid19-koronavirus aiheutti hiljenemistä ja viivästyksiä myös Pohjois-Suomen

rakentamishankkeisiin. Tämän huomioinen tutkimuksen aikana pohjustaa tiedon hakemista kysyntää

vaikuttavista tekijöistä, kun, että mitkä ovat uhkia ja mahdollisuuksia liiketoiminnan kehityksessä

Perustettavalla yrityksellä ei ole laadittua strategiaa. Millaisia ongelmia tästä johtuu ja miten näihin

asioihin voisi tämän tutkimuksen avulla vastaamaan? Näitä seikkoja kartoittamalla ja lisäämällä käy-

tänteisiin, johdon ohjausmetodit tarkentuvat kohti ennalta asetettuja päämääriä.

Strategian laatiminen voisi auttaa yritystä jäsentämään ja vakauttamaan toimintaa sekä edesauttamaan

kehitystyössä. Strategian laadintaa puoltaisi ajatus siitä, että liiketoiminnalle haetaan kasvua mahdolli-

sesti kasvattamalla liikevaihdon osuutta ja tätä kautta saatavaa tulosta. Strategian laadintaa varten, tämän

tutkimuksen merkitys on olennainen, sillä sen avulla haetaan tarkempaa tietoutta asiakaskunnasta ja sen

vaatimuksista. Tutkimuksen tavoitteena ei ole laatia strategiaa, vaan puolestaan etsiä linjauksia, jotka

toimivat strategian laadinnan tukena.

Toimintamuodon kehittäminen, kilpailutilanteen arviointi ja sekä toimintaan liittyvien riskien kartoitta-

minen ovat tässä tutkimuksessa kyseenalaistettavia asioita. Ennen perustettavan yrityksen varsinaisen

kehitys- ja markkinointityön aloittamista, tarkastellaan ilmiöitä siihen liittyen ja pohditaan palvelun tar-

jontaa laajemmin strategisesti ajatellen. Mistä syistä valittu toteutusmuoto on vähemmistössä ja mitkä

muut seikat tähän vaikuttavat?
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1.2 Tutkimuksen rajaaminen

Tutkimuksen teoreettisen viitekehys muodostuu kolmen eri osa-alueen ympärille, joiden kautta tutki-

musongelmaan syventyminen on hyvä aloittaa. Kysyntään vaikuttavia tekijöitä tässä ajatellaan olevan

kilpailutilanne, olemassa olevat riskit sekä kysynnän yleiset piirteet markkinataloudessa. Kuvassa 1 tar-

kastellaan teoreettisen viitekehyksen vaiheistusta ja tutkimuksen rakennetta (KUVIO 1).

KUVIO 1. Tutkimuksen rakenne

1.2.1 Kilpailutilanteen kartoittaminen

Kilpailutilannetta tutkitaan opinnäytetyössä alueella tehtyjen rakennushankkeiden valossa. On tärkeätä

tiedostaa ja tunnistaa alue, jolla toimitaan sekä bisnesalue, jossa liiketoiminnassa kilpaillaan. Varsinaiset

yritykset kilpailijoina ovat harvassa, mutta kilpailuna voidaan nähdä myös vaihtoehtoiset toteutusmuo-

dot, joita ammattirakentajat markkinoivat asiakkailleen. Tutkimuksessa tarkastellaan kilpailun eri muo-

toja sekä pohditaan mahdollisuuksia tarjota toimintaa sellaisessa muodossa ja sellaisella muodolla, jossa

kilpailua on vähemmän.
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1.2.2 Projektinjohtopalvelun riskien kartoittaminen yritystoiminnassa

Tutkimuksessa on olennaista nostaa tietoisuuteen seikkoja, miten uudisrakennushankkeen yksi vaihto-

ehtoisista toteutusmuodoista, projektinjohtopalvelu (PJP) saadaan laajennettua varteenotettavaksi pal-

velutuotteeksi. Toimintaan liittyviä riskejä kartoitetaan sekä liiketoiminnan että palvelutuotannon näkö-

kulmasta. Toiminnan aloittamisen osalta tarkastellaan yritystoimintaan liittyvät uhkakuvat riskienhallin-

nan kautta mahdollisimman monen riskin ehkäisemiseksi projektinjohtopalvelun näkökulmasta. Projek-

tinjohtototeutus on yksi haasteellisimmista rakennushankkeiden toteutusmuodoista ja projektin onnistu-

minen on varmistus toimivan liiketoiminnan kannalta.

1.2.3 Kysynnän kasvattaminen

Jotta projektinjohtopalvelun kysynnän lisäämistä voidaan tarkastella, täytyy ymmärtää, millä asioilla

kysyntään voidaan vaikuttaa ja miten kysyntää mitataan. Tutkimuksessa selvitetään millä tasolla palve-

lumuodon tunnettuus on sekä, mitkä tekijät vaikuttavat palvelumuodon käyttämiseen. Tutkimuksessa

tarkastellaan toiminta-alueen rakentamisen kulttuuria nykyisen tilanteen mukaan ja pohditaan, ketkä

voisivat olla projektinjohtopalvelusta eniten hyötyvät uudet asiakkaat. Kun tutkimuksessa on tutkittu

riskitekijöitä, sekä alueen kilpailutilannetta keskitytään näistä saatuihin palvelumuodon kehityspistei-

siin, palvelun ongelmiin ja näiden ratkomiseen markkinoinnissa, jotta asiakaskunnan on helpompaa va-

lita projektinjohtopalvelu tulevan hankkeensa toteutusmuodoksi.

1.3 Tutkimusmenetelmät ja kirjallisuus

Tutkimus on tehty kirjallisuus- sekä haastattelututkimuksena hyödyntäen sekä jo kirjoitettua tutkimus-

aineistoa, että eri rakennusalalla toimivien päättävissä elimissä toimivien henkilöiden kokemuksia ra-

kennushankkeiden toteutusmuodoista.

1.3.1 Kilpailutilanteen kartoittaminen

Kilpailun kartoittamista tehdään tässä tutkimuksessa, sekä haastattelu kysymyksien, että kirjallisuuden

perusteella. Haastattelukysymyksissä pyritään hakemaan tietoa siitä, onko projektinjohtototeutuksien

tietoisuus asiakkailla miten laaja, tuodaanko tätä konsulttitoiminnassa esille ja mikä ohjaa tilaajan valin-

taa. Kirjallisuuden osalta tutkimusta laajennetaan markkinoinnin tutkimuksista sekä kirjallisuudesta.
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Sinisen meren strategian antaa oivallisen näkökulman pohtia liiketoiminnan erikoistumista sekä poten-

tiaalia hakea erilaista toimintastrategiaa pahimman kilpailukentän ohi katsoen.

Yrittäjän käsikirjassa 2007 Tapio Rissanen käsittelee markkinoilla selviämisen keinoja suhteessa kilpai-

lijoihin sekä miten kilpailijoita kohdataan.

1.3.2 Riskien hallinta

Kirjoitettua aineistoa riskienhallinnasta löytyy hyvin sekä yleisellä tasolla yrityksen erityyppisten riskien

tarkasteluun sekä riskinhallintaa varten. Tutkimuksessa on käytetty tällaista aineistoa peruspohjaksi lii-

ketoiminnan riskien kartoittamista varten. Alakohtaisesti riskienkartoittamista varten on käytetty Raken-

nustieto Oy:n kustantamaa tutkimuskirjallisuutta Projektinjohtorakentamiseen ja rakennuttajan riskien

kartoittamiseen liittyen.

Arto Suomisen teos ”Riskien Hallinta” toimii hyvänä lähdepohjana yleisestä riskienhallinnasta tässä tut-

kimuksessa. Kirjassa tarkastellaan sekä liiketoiminta-, että vahinkoriskien kartoittamisen keinoja yritys-

toiminnassa sekä erilaisia riskienhallinnan menetelmiä. Teos toimii hyvänä yleisteoksena riskienhallin-

nasta.

Anna-Liisa Flink, Teemu Reiman ja Mika Hiltunen ovat teoksessaan Heikoin lenkki, Riskienhallinnan

inhimilliset tekijät arvioineet ihmisten käyttäytymisen vaikutuksia riskienhallinnan näkökulmasta.

Projektinjohtorakentamisen riskejä on tutkittu hyvin Rakennustieto Oy:n kustantamassa tutkimuksessa

”Projektinjohtohankkeen riskienhallinnan kehittäminen”, joka on laajemman tutkijaryhmän kirjoittaja ja

jossa on käytetty apuna ja taustatukena yrityksiä rakentamisen parista.  Tämä teos pureutuu tarkemmin

itse projektinjohtorakentamisen eri prosesseissa ilmeneviin riskeihin.

RAKLIN kustantama teos, jonka ovat kirjoittaneet Juhani Kiiras ja Tommi Peltonen ”Rakennuttajan

riskit eri urakkamuodoissa” antaa tutkimuksen markkinointiargumenttien tutkimusta varten taustatietoa

projektinjohtorakentamisen riskeistä verrattuna muihin toteutusmuotoihin.
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Antti Aaltosen Diplomityössä ” Riskit Projektinjohtototeutuksen eri muodoissa” tutkimuksen lähtökoh-

tana on selvittää millaisia yleisimpiä/todennäköisimpiä riskejä liittyy erilaisiin projektinjohtototeutus-

muotoihin.

1.3.3 Kysynnän kasvattaminen

Tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen valistaa lukijoita kirjassaan kuuntelemaan heikkoja signaaleja ja

pohtimaan menestymistä pidemmälle hyödyntämällä lisäksi eri rooleissa toimivia yksilöitä luomaan

trendejä toimintojen ympärille. Näkyvyyden luominen taataan taitavalla brändäyksellä, jossa toiminta-

mallille luodaan kasvot.

Brändien vaikuttamisesta kysyntään on tähän teokseen haettu näkökulmaa Jonathan E. Schroederin ja

Miriam Salzer-Märlingin teoksesta Brand Culture. Teos hahmottelee brändien muodostumiseen vaikut-

tavia tekijöitä ja mitä asiakkaat odottavat brändin pitävän sisällään.

Leena Raatikaisen kirjasta ” Tavoitteellinen markkinointi” on saatu kauttaaltaan tähän tutkimukseen

ajatuspohjaa, jollaista markkinointitehtävissä tarvitaan. Lisäksi kirja tarjoaa ohjeistusta tutkimustyön

laadintaa varten, jota käytettiin pohjana tutkimuskysymysten asettelussa.

Kysynnän kasvattamisen osalta palvelumuotoilun osuus on merkittävä. Markkinointiin liittyviä keinoja

tutkimukseen on saatu Uolevi Lehtisen ja Satu Niinimäen kirjoittamasta kirjasta ”Tuotteistaminen ja

markkinoinnin suunnittelu”.

Markkinointiin ja asiantuntijapalveluiden kehittämiseen liittyvää aineistoa on käytetty kirjallisuus-

osiossa eri kirjailijoiden teoksista. Jorma Sipilän kirjoittama asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen,

Irma Vahvaselkän Asiantuntija myyntitaito ja Juha Tuulaniemen Palvelumuotoilu ovat toimineet hyvänä

pohjana nostaa esille asiantuntijuuden näkemistä myytävänä ja markkinoitavana tuotteena.
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2 KILPAILUTILANTEEN KARTOITTAMINEN

Yrityksen toimialue on rajoittamaton, joka tarkoittaa, että toiminta-alueen on mahdollista käsittää koko

Suomen alue. Kuitenkin resurssien ja liiketoiminnan kannattavuuden osalta, on järkevää tarkentaa alue-

rajat, joilla yritys pyrkii hakemaan laajentumista ja vakiinnuttamaan paikkaansa alueen yhtenä varteen-

otettavista toimijoista. Yrityksen kotipaikkakunta on Pohjois-Pohjanmaalla ja sen tavoitteena on perus-

taa toimipiste Ouluun. Rakennushankkeita tutkitaan yrityksen tarjoaman palvelun mukaan, eli tietoa tar-

vitaan teollisuuden parissa tehtävästä rakentamisesta.

2.1 Kilpailun kartoittaminen

Yritystoiminnassa on ensisijaisen tärkeää tarkastella kilpailun tilannetta yleisesti ja kriittisesti. Ymmär-

tämys alueella vallitsevasta kilpailutilanteesta on tärkeä kartoittaa perusteellisesti, jotta ymmärrys toi-

mintakentästä on oikea.

Toimintaa suunniteltaessa, on kuitenkin hyvä tiedostaa, että o tärkeää katsoa toisinaan ohi kilpailevan

toiminnan. Kim ja Mauborgnen kirjoittaman kirjan, Sinisen Meren strategian, mukaan kilpailun ohi kat-

sominen avaa uusia näkökulmia ja luo toimintaan raikkautta, joka ikään kuin siivittää itseään paremmille

markkinoille. Jos toimintamallissa pystytään erottumaan, on kilpailuetu toisiin nähden merkittävä. Esi-

merkiksi markkinarajojen uudistamisella ja uuden markkinatilan luomisella yritys voi itse vaikuttaa

oman bisnesalueen kehittämiseen toisten tarjonnasta poikkeavaksi ja luoda omaa aluettaan kilpailijoista

erottuvaksi, houkuttelevammaksi toimintamalliksi. (W. C Kim & R. Mauborgne,2015, 81-115). Yrityk-

sen suunnitellussa, tarjottavassa toimintamallissa, palvelun ostaja saa arvoa, jota yleisimmissä ja tavan-

omaisissa toteutusmuodoissa ei ole tarjolla. Kuten yleisesti rakennusalalla tiedetään, on asiakas useassa

tapauksessa ammattitaidollisesti rakentamistekniikoista huomattavasti vähemmän tietävä, kuin kuka ta-

hansa rakennusalalla toimiva ammattilainen. Asiakkaan luottamuksen saavuttaminen on ensisijaisesti

tavoiteltava asia, jotta aitoon vuorovaikutukseen päästään ja yritys pääsee esittelemään omaa ydinosaa-

mistaan luonnollisesti. Käytännössä katsoen näin palvelun tarjoaja pystyy määrittelemään markkinara-

joja ja toimialarakennetta suurelta osin itse, koska laajassa kilpailussa olevat pelisäännöt ovat poikkeavat

tilanteessa, jossa kilpailua ei ole.   (W. C Kim & R. Mauborgne,2015, 45-51).

Projektinjohtopalvelu toteutusmallina poistaa ja supistaa tiettyjä kustannuseriä, jotka koituvat ostajan

eduksi. On kuitenkin hankekohtaista, miten kustannustavoitteiden saavuttamisessa onnistutaan, koska

projektinjohtorakentamisen riskit ovat monessa kohtaa hallittavissa vain osaavan projektinhallinnan
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kautta. Vaikutusmahdollisuus on kuitenkin olemassa läpi hankkeen keston, mikä auttaa tilanteissa, jossa

havaitaan asetettujen ennakkotavoitteiden epäonnistumista. (Peltonen & Kiiras, 2000).

Tavanomaisimpiin urakkamalleihin verraten, kuten esimerkiksi pääurakka- tai KVR-urakka, yrityksen

toimialalla on ensisijaisena myyntiargumenttina korostaa tilaajan rahallisten ja ajallisten resurssien sääs-

täminen, toisin sanoen voidaan tarjota enemmän vähemmällä. Yrityksen hamuamalle tilaajakunnalla on

lisäksi usein haasteita muuttuvien lähtötietojen tai rakentamisen laadun kanssa, jolloin he haluavat eks-

klusiivisempaa palvelua kuin mitä avaimet käteen-malleilla on tarjottavana. Tämän ohella kyseenomai-

selle asiakaskunnalle on ominaista haluta olla itse mukana rakentamisen vaiheissa ja mahdollisesti he

haluavat vielä tehdä muutoksia työn ollessa jo käynnissä. Näiden pohjalta muodostuu ratkaistavat on-

gelmat, joihin yrityksen palvelutarjonta voidaan suunnitella vastaamaan läpi koko hankkeen vaiheiden:

aikataulutus, kustannuslaskenta ja laadunvalvonta. (Peltonen & Kiiras, 2000).

Kilpailutilanteen muodostuminen yrittämisessä on tavanomaista ja se on samaan aikaan sekä uhka mutta,

merkille pantavaa kyllä, mieluummin mahdollisuus. Tilanteessa, jossa on kilpailua, syntyy kehittymistä

palvelujen ympärille, joka takaa asiakkaalle uusinta käsillä olevaa tietotaito ja tuloksia ja joista asiakas

on valmis maksamaan. On kuitenkin syytä tiedostaa tiukan kilpailun aiheuttavan mm. laadullisia tai

oikeudellisia ongelmia, joita tutkailemme tarkemmin tässä kappaleen edetessä. Kilpailun osalta haluai-

sin nähdä toiminnan sekä asiakkaiden, että tekijöiden osalta olevan yhteisvastuullista, jossa luodaan ns.

vääristymätön toimintaympäristö. Tämä edellyttää kuitenkin suurta osapuolten välistä luottamusta ja

huippuasiantuntijoiden toimintaa onnistuakseen. Mitä kilpailutilanteesta ja kilpailijoista on järkevää ot-

taa selville? Toimiiko yritys vain hintakilpailussa? Tarkastellaan seuraavassa kappaleessa kilpailun vai-

kutuksia yrittämiseen rakentamisen alalla yleisellä tasolla.

2.2 Alueen rakentamisen tilanne

Tutkimusajankohtana syksy 2020 on mielenkiintoinen rakentamisen suhdanteiden kannalta Covid19-

koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen tilanteen kannalta. Toisaalta rakennushankkeissa on aiheutu-

nut viivästyksiä, mutta Pohjois-Pohjanmaalla esimerkiksi keskussairaalan rakentaminen sekä Pyhäjoen

ydinvoimalan työmaa sekä laajat tuulivoimalatyömaat tuovat alueelle työtä, joka ei suoranaisesti esty

suhdannetilanteista huolimatta.

Rakentamisessa yleisesti asuntorakentaminen on Pohjois-Pohjanmaan alueella hiipunut. Alueella raken-

tamisen aloitukset ovat lisääntyneet viimeisellä vuosineljänneksellä vuonna 2020 edelliseen vuoteen
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verrattuna 19 %. Aloitettujen rakennuskohteiden arvon voidaan todeta liikkuvan n. 175 milj. euron tie-

tämillä.  (RPT Byggfakta Oy, 2020).

2.3 Kilpailukenttä

Kilpailun osalta on tärkeää määritellä kaksi asiaa erillisinä pääkohtina, joista ensimmäisenä tutkittavana

osa-alueena on kilpailutilanne itsessään yleisesti rakentamisen toimialalla; millä tavoin toimialalla voi-

daan kilpailla usealla eri tavalla samasta eri palvelusta, tarjoten esimerkiksi asiakkaalle vaihtoehtoisia

palvelunmuotoja, muita lisäarvoja tuottavia tuotteita tai vaihtoehtoisia maksu- tai sopimusehtoja. Toinen

olennainen tutkittava osa-alue on alueella toimivat fyysiset kilpailevat yritykset, ja mitkä ovat heidän

toimintatapansa sekä asiakkaille tarjottavat lisäpalvelut- ja -arvot.

Kilpailutilanteen tutkimisen voi rajata viidelle pääareenalle (Rissanen, 2007):

Taloudellinen areena

Tekninen areena

Sosiaalinen areena

Oikeudellinen areena

Ekologinen, ympäristöllinen ja biologinen areena

Nämä areenat voivat toimia yrityksen toimintojen pohjalla, kun kilpailuanalyysiä tehdään. Yrityksen

kannattaa tiedostaa, kenen kanssa kilpailua käydään todellisesti ja tehdä analyysiä näiden pohjalta. Toi-

minnan jatkumisen kannalta on kriittistä tiedostaa oma paikkansa yrityskulttuurissa ja hyödyntää tutkit-

tua dataa vastaosapuolista, mikäli em. areenoilla havaitsee korjattavaa tai potentiaalia siirtyä eri luok-

kaan.

Kilpailijoiden toimien merkitystä oman toiminnan kehittämisen ei kannata eikä saa vähätellä. Kuten

kappaleessa 3.2.2 Henkilöstöriskien hallinta, tullaan tarkastelemaan vielä tarkemmin, on oman hyvän

minäkuvan korostaminen yleistä ja tällainen egoistinen ajattelutapa voi ohjata toimintaa väärään suun-

taan eikä kilpailijoiden toimia haluta nähdä omaa toimintaa parempana. Tämä on kuitenkin vaarallinen

ajattelutapa yritykselle kehittymisen kannalta, sillä on todennäköistä, että kukin yritys tahoillaan tekee

jatkuvaa laadunparantamista, toiminnan kehittämistä ja markkinointia oman liiketoimintansa jatku-

miseksi ja kasvattamiseksi. Lisäksi uusien toimintamallien syntyminen on vain ajan kysymys. Näistä
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syistä yritykselle on tärkeää tiedosta asemansa ja tunnettuutensa omalla alueellaan sekä tietää kilpaili-

joista mm. niiden ensisijaiset bisnesalueet, liikevaihdon suurusluokka sekä asiakkaat ja kohteet sekä

lisäpalvelut, joista yritykset kilpailevat keskenään.

2.4 Toteutusmuotojen käyttäminen

Kun tarkastellaan projektinjohtokohteiden osuutta, kaikista kohteista, voidaan alla olevasta grafiikasta

nähdä (KUVIO 2) pj-palvelun olevan yleisesti vähemmän käytetty toteutusmuoto. Kuvasta havaitaan

kilpailun olevan vähäistä juuri projektinjohtomallissa, mutta fyysisten kilpailijayritysten sijaan, kilpaili-

joina toimivatkin toiset rakentamisen toteutusmuodot. Kokonaisurakan suosio tilaajien keskuudessa on

vakaa ja hyvä, johtuen osaltaan sen riskittömyydestä asiakkaalle. Jaetut urakat sekä KVR-urakka ovat

niin ikään selkeästi enemmän käytettyjä vaihtoehtoja niiden ”avaimet käteen”- sopimusten ansiosta. Silti

projektinjohtorakentamisena tehtävien kohteiden arvo viimeisellä vuosineljänneksellä, vuonna 2020 on

342 milj. euroa, josta voidaan päätellä rakentamisen määrän tässäkin toteutusmuodossa olevan valta-

kunnallisesti työllistävää.

KUVIO 2. Urakkamuotojen jakautuminen koko Suomessa syksyllä 2020 (RPT Byggfakta Oy, 2020).

Kun tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaan alueen rakentamista, suurimmat rakennushankkeet sekä niiden

toteutusmuodot ovat tarkasteluvuonna seuraavat:
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Oulun Yliopistollisen Keskussairaalan 1.2 vaihe, B-rakennus Allianssi

Pyhäjoen hallinto- ja toimistorakennus ST-urakka (suunnittele ja toteuta)

Origo As Oy Rakennusurakoitsijan omatuotanto

Raatikeskus Kajaani Rakennusurakoitsijan omatuotanto

Edellistä jakoa tarkasteltaessa nähdään, että projektinjohtototeutuksena tehdyt kohteet ovat vähäiset kai-

kista vertailukohteista. Kartoittamalla alueella toimivien kilpailijoiden toteutusmuotoja sekä asiakaskun-

taa, yritys saa yleistä tietoutta alueen rakentamiskohteista sekä kohteiden jakautumista toteutusmuodoit-

tain.

2.5 Rakennuttajakonsulttitoimistot kilpailijana

Rakennuttajakonsultin valinta kohteeseen on täysin tilaajalähtöinen asia. Kun toimitaan julkisen raken-

tamisen parissa, on heidän ajankäyttönsä riittävyys sekä hankinnan juridisen onnistumisen kannalta en-

sisijaista käyttää ammattitaitoista, rakennuttajakonsulttia heti hankesuunnitteluvaiheesta lähtien mukana

määrittelemässä askelmerkkejä, joita pitkin haluttuun lopputulokseen päästään. Rakennuttajakonsulttien

laaja näkemys rakennushankkeiden kokonaisuudesta on useimmiten tarpeen, etenkin vaativien julkisten

rakennusten rakennuttamisessa. Rakennuttajatehtävissä korostuu asiantuntijuus sekä laadulliset sekä tu-

levaisuuden rakentamisen kehittäminen ensisijaisesti. Asiakkaiden vahva luottamus, etenkin julkisen

sektorin puolella perustuu paljon laintuntemukseen ja luottaminen siihen, että asiantuntijuus on niin kor-

kealla, että virheiden syntyminen estyy.

2.6 Rakennushanke kilpailutekijänä

Projektinjohtototeutusmalleille on ominaista hankkeiden nopea liikkeelle lähtö, lähtötietojen puutteelli-

suus sekä käyttäjän osallistuminen rakennusprojektin kulkuun koko hankkeen ajan. Tämän kautta pääs-

tään tarkastelemaan projektinjohtototeutukseen liittyviä hyviä ja huonoja puolia. Juhani Kiiras kumppa-

neineen on laatinut toteutusmuodon valintaan liittyvän kaavion ”urakkamuodon valintatalo”, jossa ti-

laaja yhdessä esimerkiksi rakennuttajakonsultin kanssa tarkastelee kohteen ominaisuuksia ja omia ta-

voitteitaan siihen liittyen. Näiden määritysten jälkeen, toteutusmuotoa päästään valikoimaan. Määritel-

täviä asioita ovat mm. aikataulu, suhdanneympäristö, rakennustyyppi, laajuus ja tilaajan oma käytettä-

vissä oleva organisaatio. Projektinjohtomenetelmiä tarjottaessa asiakkaalle onkin syytä muistaa valottaa

tärkeänä ominaisuutena projektinjohtorakentamisen päätöksen teon haasteellisuutta, verraten muihin

muotoihin ja pyrkiä tekemään tästä tilaajalle mielekäs tapa toimia. (Kiiras, 1999)
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Rakennushankkeista löydettävät eroavaisuudet on syytä tunnistaa siten, ettei käytetä aikaa kehitystyö-

hön kohteissa, joissa projektinjohtototeutus ei ole soveltuva toteutusmuoto. Pitkälle viedyt, stabiilit ra-

kentamisen konseptit kuten asuintuotanto sekä päiväkoti- ja hoivapalvelurakennukset soveltuvat parem-

min urakkamaiseen tuotantoon, koska ominaisuudet rakennuksissa ovat vakioituneet koosta ja sijannista

riippumatta. Hyödyntämällä edellä kappaleessa kuvattua toteutusmuodon valintataloa, tällaiset edellä

kuvatut hankkeet, joissa myös kilpailu on tiukkaa ja toimijoita on useita, rajaantuvat pois projektinjoh-

tototeutuksen piiristä. Sen sijaan kohteet, joissa lähtötiedot ovat kustomoidut ja osaamisen asiantuntijuus

korostuu, soveltuvat paremmin projektinjohtototeutusmuotoihin.

2.7 Toteutusmuoto kilpailutekijänä

Rakennushankkeissa toteutusmuodon valitsee tilaaja. Julkisen sektorin ja yksityisten rakennuttajien

osalta näissä valintaperusteissa on julkisten hankintojen lain alaisuuksista johtuvia eroavaisuuksia, mutta

periaatteellisesti kaikkien tilaajien on taloudellista kannattavaa perehtyä eri toteutusmuotoihin ja tehdä

toteutusmuodon valinta oman kohteen ominaisuuksien vaatimalla tavalla. Toteutusmuotoon vaikuttavia

yleisiä tekijöitä ovat kohteen suuruusluokka, aikataulu, kustannus- ja laatuvaatimukset sekä tilaajan oma

tuntemus rakennushankkeista. Kokemattoman tilaajan on järkevää keskustella rakennushankkeesta puo-

lueettoman rakennuttajakonsultin kanssa, joka ohjaa valitsemaan oikean rakennustavan ja auttaa vähim-

millään laatimaan tilaohjelman, tarkennetun budjetin ja asettaa laatuvaatimukset rakennushankkeelle ti-

laajan mukaisin ehdoin.

Asiantuntijoiden käyttö hankesuunnitteluvaiheessa auttaa kokematonta tilaajaa välttämään sudenkuop-

pia, joita liiallinen edulliseen rakentamiseen tähtäävä kustannusohjaus saattaa johtaa. Vastavuoroisesti

voidaan todeta myös liiallisen asiantuntijapalvelun käyttämisen nostavan rakentamisen kustannuksia,

etenkin tapauksissa, joissa suunnittelu tehdään ilman pätevää kustannusohjausta ja -tavoitteita. On vali-

tettavan yleistä, että suunnittelijoiden kokemattomuus todellisista kustannuksista on jopa olematonta.

Näin hajallaan olevan kulttuurin taustalta on helppo havaita rakentamisen sisältävän paljon hallitsemat-

tomuutta, johon ammattitaitoinen ja kokenut projektinhallinnan ammattilainen pystyy pureutumaan ti-

laajan toiveet huomioiden.

Pääkilpailijoita yrityksellä on rakennuttaja- ja suunnittelutoimistot sekä rakennusalan urakoitsijat. Yh-

distettäessä suunnittelun- ja rakennuttamisen tarjonnan, yritys saa luotua asiakkaalleen sellaisen paketin,

jossa tarjotaan laajaa asiantuntemusta ja tietotaitoa yhden toimijan puolesta. Lisäksi työmaatoimintaa

varten tarjottava projektinjohtopalvelu luo kokonaisvaltaista palvelua laatuohjatusti. Toisin sanoen,
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keskenään kilpailevat tekijät ovatkin itseasiassa rakennushankkeen erilaiset toteutusmuodot, yritysten

lisäksi.

Useimmissa rakennushankkeissa yritystä perustavalla asiantuntijalla on taituruutta toimia kaikissa kol-

messa edellä kuvatun toimialan tehtävissä; rakennuttamiskonsultointi, arkkitehtisuunnittelua ja raken-

nustyömaan valmistelevat tehtävät, jolla saadaan taattua yhtenäinen rakennuttamis- ja suunnittelu- ja

rakentamisprosessi. Tällaista palvelua projektinjohtototeutuksen lisäksi voi saada KVR-urakkamallissa,

jossa rakennusurakoitsija ottaa kohteen suunnittelusta ja toteutuksesta vastuun. Toisin sanoen, Projek-

tinjohtopalvelu eroaa paljon käytetystä KVR-mallista siten, että Projektinjohtopalvelussa sopimukset ja

vastuu hankkeen onnistumisesta on tilaajalla, kun taas KVR-urakassa ne sisältyvät urakoitsijalle.

Projektinjohtopalvelun ja KVR-urakan erot piilevät kohteen päätoteuttajan vastuussa, josta tilaaja halu-

tessaan maksaa osuuden KVR-urakoitsijalle tai vaihtoehtoisesti luotettavan ja ammattitaitoisen projek-

tinjohtopalvelutoteuttajan kanssa uskaltautuu ottamaan toteutuksesta vastuun itselleen ja saa näin ura-

kasta maksettavan katteen osuuden säästöksi itselleen. (Kiiras, 1999).

Alla olevassa kuvassa (KUVIO 3) on kerrottu yksiselitteisesti rakentamisen eri toteutusmuodoista, nii-

den vastuunjakautumista tilaajan ja urakoitsijoiden välillä sekä sopimusehdot, joihin rakennushanke si-

dotaan.

KUVIO 3. Projektinjohtorakentamisen eri muotojen tehtävät, vastuut ja sopimusehdot (Peltonen ja Kii-

ras 1999. s. 22).
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3 TOIMINNAN RISKIENHALLINTA

3.1 Yleistä riskienhallinnasta

Riskienhallinnassa ensisijaista on yrityksen koosta riippumatta, havaita ja tunnistaa mahdollisia riskejä.

Riskit yritystoiminnassa vaikuttavat kauttaaltaan niin kokonaisvaltaisesti toimintaan, että riskienhallinta

kannattaa ottaa yhdeksi osa-alueeksi yrityksen strategiaa ja sen tulisi olla yksi hallittavissa oleva osio

muiden toimintojen, kuten markkinointi, tuotanto jne. ohella. Harrington ja Niehaus (1999) hahmottavat

riskienhallintaprosessiin 5 vaihetta seuraavasti:

- Merkittävien riskien tunnistaminen

- Vahinkojen todennäköisyyden ja vakavuuden arviointi

- Riskienhallintamenetelmien kehittäminen ja sopivien valitseminen

- Riskienhallintapäätökset

- Toteutettujen riskienhallintaratkaisujen arviointi

Riskejä voidaan kartoittaa esimerkiksi riskianalyysin avulla, jossa eri menetelmillä pyritään havaitse-

maan yritykselle aiheutuvia vaaratilanteita, sekä piileviä että yleisemmin esiintyviä vahinkoja.  (Suomi-

nen 1999, 7 – 42). Riskienhallinta ja siihen liittyvät käytännön toimet ovat järkevä pitää yllä koko ajan

yrittämisen arjessa. Tehtävien toistaminen ja jaksottaminen sopiviin sykleihin sekä riskien seuranta ja

ohjeistuksen päivittäminen ovat olennaisia tehtäviä tähän liittyen. Seuraavan sivun alussa esitetyn ku-

vion (KUVIO 4) mukaisin ohjeiden laaditut työohjeet ohjastavat oikeaan suuntaan riskienhallinnan jär-

jestelyissä. Hyvä on kuitenkin taata positiivisuus työssä sekä huomioida riskinä niin ikään ylisuorittami-

nen tässäkin tehtävälajissa.

Kun toiminnassa on saatu ennakoitua riskitapahtumat, voidaan lähteä arvioimaan riskien vakavuutta

kustannuksellisesti ja määrällisesti. Riskeille voidaan arvioida kustannusvaikutus, toistuvuus, todennä-

köisyys ja näiden summana voidaan arvioida riskien vakavuutta yritystoiminnalle. Riskien tapahtuvuu-

den ennakointi ja vahingon vakavuuden mittaamisessa tulee muistaa pelkkien kustannusvaikutusten li-

säksi myös riskin aiheuttaman haitan ulkopuoliset vaikutukset esim. tilanteessa, jossa riskin seuraukset

herättävät mielenkiintoa yrityksen ulkopuolella. Näissä tapauksissa yritykselle aiheutuva markkinallinen

vahinko on vaikeasti mitattava, mutta voi vaikuttaa jatkokohteiden saatavuuteen (Suominen 1999, 44).
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KUVIO 4. Riskianalyysi ja riskienhallinnan eteneminen (mukaillen Suominen 1999, 38)

Tarkastelen tässä kappaleessa palvelun laajentamiseen liittyviä liiketaloudellisia riskejä sekä PJP-to-

teutusmallissa esiintyviä toiminnallisia riskejä. PJP-toteutusmallin riskien tarkastelussa pyritään huo-

mioimaan palvelutuotteen kysyntään vaikuttavat riskit eli käytännössä tekijät, jotka vaikuttavat palvelu-

muodon myyntiä heikentävästi. Etsimällä ratkaisua näille epäkohdille, voidaan kehittää itse palvelutuo-

tetta ja myyntiä sellaiseen suuntaan, jossa asiakkaan havaitsemat riskit eivät estä ostopäätöksen teke-

mistä.

Riskien tunnistaminen

Turvallisuustekijöiden
tarkistaminen

Jäljelle jäävien riskien ar-
viointi ja raportointi

Riskien seurausten kuvaa-
minen ja tarkempi erittely

Tarvittavien riskienhallin-
tatoimien järjestäminen ja

vastuut

Toimenpiteiden toteutus.
Seuranta ja päivitykset
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KUVIO 5. Konsulttialojen riskienhallinnan olemassa olevia liikeriskejä (SKOL, 2004).

Palvelunkysynnän kasvattamiseksi yllä olevasta kuviostoa (KUVIO 5) kehitystyön riskeiksi voidaan

tarkempaan tarkasteluun ottaa seuraavia kohtia:

Henkilöiden motivoituneisuus ja kykeneväisyys kehitystyöhön

Henkilöstön pysyvyys ja jaksaminen kehityshankkeen aikana

Kehitysprojektin kannattavuus

Investoinnit

Päätöksen teko

Uuden toiminnan sopimustekniikka

Uuden toiminnan laadun varmistus

Kilpailijat, Suhdanteet

Markkinat,

Tiedonhallinta

Lainsäädäntö
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Sekä yleisellä tasolla, että toiminnan aloittamisen ja kehittämisen kanssa samaan aikaan on syytä pohtia

ja tarkastella toimintaan liittyviä sisäisiä ja ulkoisia riskejä. Etenkin yrityksen omasta toiminnasta aiheu-

tuvat, sisäiset riskit olisi yrityksen syytä tunnistaa ensisijaisesti. Ulkoisten riskien hallitseminen on osin

haasteellisempaa, mutta käytäntöön pohjautuvaa riskientunnistamista voidaan analysoida rakennusalalla

tavanomaisesti tunnistettuihin riskeihin. Sisäisiä riskejä voivat olla palveluntuotannossa mm. osaamisen

ja avainhenkilöiden karkaaminen kilpailijoille, pk-yrityksissä johdon työkyvyn säilyminen, asiantunti-

joiden tekemät virheet, resurssien ylimitoittaminen, palvelutuotannon keskeytyminen, turvallisuusriskit

jne. (Suominen, 2003, Flink, Reiman & Hiltunen, 2007).

3.2 Liiketaloudelliset riskit

Liiketaloudelliset riskit liittyvät useimmiten yrityksen tekemien toiminnallisten linjausten ja päätösten

aiheuttamiin tappioihin tai toteutumatta jääneisiin taloudellisiin tavoitteisiin. Yritysjohdon velvoitteena

on kartoittaa riskitekijöitä sekä tehdä tarvittavia päätöksiä riskien ottamisen suhteen. Yritys voi varautua

riskeihin tarkoinkin, mutta toisaalta osa riskeistä voidaan tunnistaa ja päättää kantaa vastuu riskin toteu-

tumisesta.

Liiketaloudellisten riskien kartoittamiseksi voidaan tarkastella asioita yrityskohtaisesti kuvan 3. mukai-

sesti, josta voidaan nähdä yritystoiminnan riskien olevan moninaisia. Palvelutuotannon kilpailukyvyn

parantaminen hinnoittelulla on vaikeaa, koska palkkiosta yrityksen maksettavaksi jäävä, suurin kuluerä

on palkkakustannukset. Kun verrataan rakentamisen urakkapalkkioihin, rakennusurakoitsijoiden pakol-

lisetkin vähimmäisinvestoinnit pakottavat etsimään työtä hinnalla millä hyvänsä, lainojen takaisinmak-

sun vuoksi. Sen sijaan esimerkiksi henkilöstöön tai asiakassuhteisiin liittyvät riskit sekä toiminnassa

ilmenevät riskit ovat paremmin ennakoitavissa tai jopa poistettavissa oikeanlaisella riskienhallintasuun-

nitelmalla.

3.2.1 Suhdannevaihtelut

Palvelun markkinointiin sekä kehitystyöhön ryhtymisen aikataulutus kannattaa huomioida strategiassa

myös suhdannevaihteluiden kautta, sillä rakentamisen eri toteutusmuotojen hinnoittelu on herkkää eri

suhdannevaihteluiden osalta. Jyrkän noususuhdanteen aikana tekijät ovat usein hyvin kiinnitettyjä koh-

teisiin ja hinnoittelu voi nousta korkeaksi sekä lisätä riskiä laadun heikkenemisestä kiireisen ajankuvan

myötä (Peltonen & Kiiras, 1998). Esimerkiksi projektinjohtopalvelussa, jossa suunnittelua tehdään töi-

den etenemisen mukaan, ruuhkautuva työkalenteri lisää riskiä suunnitelmien saatavuudelle oikeaan
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aikaan (Aaltonen, 2009).  Tämänkaltainen suhdannevaihteluriski on yrityksen itsensä hallitsemattomissa

niissä tilanteissa, joissa esimerkiksi äkillisesti aiheutunut talouden suhdannevaihtelu muuttaa markkina-

tilannetta. Tämä on ns. ulkoisia riskitekijöitä ja näin niiden hallinta on yritystoiminnassa haasteellista.

Projektinjohtopalvelutuotteen kysynnän kasvattaminen laskusuhdanteen aikana on riskialtista, kun tie-

detään tiukkana aikana kovenevan kilpailun aiheuttavan hintatason alenemista muissa toteutusmuo-

doissa. Näin asiantuntijuuden sekä laadun kustannuksella, tilaaja voi lähteä ohjautumaan toisiin toteu-

tusmuotoihin. Kun suhdannevaihteluiden merkitys yritystoiminnalle saadaan kartoitettua, voidaan va-

rautua palvelutuotannossa aina ajan hengen mukaiseen myyntiin ja markkinointiin.

3.2.2 Henkilöstöriskit

Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen vaatii satsauksia ja panostuksia, jotta toiminta on kannattavaa.

Uuden toimintamuodon läpilyönti markkinoilla ei ole suinkaan itsestään selvää, ja tämän takia uuden

palvelutuotteen valmius on taattava palvelumuotoilun keinoja käyttäen. Tässä kohdassa vaaditaan lisää

resurssointia, joka mahdollistetaan joko avainhenkilöitä irrottamalla varsinaisista työtehtävistään tai os-

tamalla muotoilupalveluita ulkopuolelta. Kuitenkin kun kyseessä on erityisasiantuntijapalvelu, tiedetään

parhaimman tietotaidon löytyvän yrityksen henkilöstöstä. Käytettäessä henkilöstöresurssia kehitysteh-

tävään on varauduttava nykyisen työtilanteen osalta ajankäytön tarkkaan suunnitteluun ja kenties rekry-

toitava lisähenkilöstöä perustehtävän suorittamiseen. Tällaiset haasteet menevät henkilöstöriskien kate-

goriaan. Aloittavan yrityksen osalta voidaan kuitenkin ajatella tämän riskin olevan olematon, mutta ti-

lauskannan vakiintumisen jälkeen tehtävässä kehittämistyössä olennainen.

Toinen henkilöstöön liittyvä olennainenkin riski on avainhenkilöiden jaksamiseen tai karkaamiseen koh-

distuva riski etenkin uuden toiminnan kehitysvaiheessa. On tarkasteltava, että riittääkö yrityksessä po-

tentiaalia kehittää toimintaa, mikäli kehityksen kannalta olennaisia tekijöitä poistuu henkilöstöstä. Täl-

laisessa tilanteessa, myös yrityksen perustehtävät voivat vaarantua etenkin projektiluonteista työtä teh-

täessä, joissa kohdekohtainen tietous voi olla usein juuri avainhenkilöllä parhaiten hallinnassa. Lisäksi

kehityshankkeeseen kartutettu tieto ja yrityksen asiantuntijuuden karkaaminen avainhenkilön matkassa

toisiin yrityksiin on tunnistettava riski ja saattaa aiheuttaa kilpailuedun pienentymistä (Sipilä, 1995).

Kolmantena, muttei lainkaan vähäisimpänä, nykyaikaisenakin ilmiönä, nostan esille inhimillisyyden

vaikutukset henkilöstön käyttäytymiseen sekä työtehtävissään, että organisaation jäseninä. Kirjassaan

”Heikoin Lenkki-riskienhallinnan inhimilliset tekijät” Flink, Reiman ja Hiltunen analysoivat ihmisen

tavanomaisten käyttäytymisen mallien näkymistä työssä ja miten tavanomaisesti vahinkojen
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aiheutuminen on juuri ihmisen toiminnasta johtuvaa. Rakentamisessa korostuu toimintaympäristön jat-

kuva muutos, jolloin ihmisen toiminnalla on suuri merkitys onnistuneeseen työtulokseen.

Inhimillisten tekijöiden vaikutuskenttä on niin laaja ja moninainen, joten tarkastelen tässä muutamia

omiin havaintoihini perustuvia toimintamalleja. Liiallinen optimistisuus sekä itsevarmuus aiheuttaa

työntekijöissä usein tuntemusta, että tehtäviin ja riskeihin voidaan vaikuttaa enemmän kuin todellisuu-

dessa tämä on mahdollista. Itseluottamus omiin kykyihin korostuu, kun saavutamme onnistumisia, kun

taas epäonnistumisen hetkellä olemme taitavia etsimään syyllistä toisaalta. Mielekkyysperiaatteen mu-

kaan ihmisen mieli pyrkii säilyttämään hyvän mielikuvan tapahtuneista asioista ja takaa näin eheän,

hyvinvoivan minäkuvan muodostamalla omat ajattelutapansa siten, että todellisuus näyttää mielekkääm-

mältä, oli sattumukset ja seuraukset millaiset tahansa. Tällaiset keinot ovat psykologisia selviytymiskei-

noja ja puolustautumismekanismeja, joita käytämme työssämme päivittäin tilanteissa, joissa teemme

päätöksiä tai suunnitelmia työn etenemiseksi. Tällaiseen käyttäytymiseen on meillä oikeutemme, mutta

aina tulisi muistaa säilyttää raikas ja puolueeton kanta riskien tunnistamisen yhteydessä. Kun tällaiset

alitajuntaamme vaikuttavat psykologiset vaikuttimet ohjaavat toimintaamme, voidaan todeta olevamme

työntekijöinä ja johtajina varsinainen riski itsekin. (Flink, Reiman & Hiltunen, 2007).

Asiantuntijatehtävissä päätöksen teko eri ratkaisujen välillä on tärkeä osa itse työnsuoristusta. Siinä il-

menevien riskien tunnistaminen on hyvä huomioida yrityksen riskienhallinta suunnitelmassa virheiden

syntymiseen vaikuttavien tekijöiden kautta. Usein virheet aiheutuvat ihmisten tekemistä vääristä valin-

noista. Erään psykologisen tutkimuksen mukaan (Dietrich Dörner) päätöksen teossa tehdään lukuisia

inhimillisiä virheitä, joiden seuraukset näkyvät valmiissa lopputuloksessa heikentävästi. Tutkimuksessa

havaittiin seuraavia ongelmia koehenkilöiden keskuudessa (Flink, Reiman & Hiltunen, 2007, s. 195-

196):

- Asioista toiseen hyppiminen pintapuolisesti

- Hankaloista asiasta pois siirtyminen nopeasti

- Epärelevantteihin asioihin takertuminen ja liian syvällinen yksityiskohtainen tarkastelu, jolloin

tärkeimpien asioiden tarkastelu jää tekemättä

- Monimutkaisten prosessien lineaarinen tarkastelu, jolloin tekojen sivuvaikutukset jää huomioi-

matta

- Ajan huomioimattomuus; keskitytään nykyhetkeen eikä pidemmän ajan seurantaan
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Toisaalta virheiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä ei voida laittaa pelkästään yksilön tekemien väärien

päätösten piikkiin vaan niiden tekemiseen vaikuttaa myös organisaation johtaminen sekä kulttuuri. Näin

voidaan ajatella aiheutuneiden virheiden olevan pikemminkin seurauksia kuin syitä. Alla olevan listauk-

sen mukaan virheiden aiheuttajia on jaettu esimerkiksi seuraaviin osioihin: (Reiman & Oedewald, 2007).

1) Organisatoriset tai rakenteelliset (työohjeet, välineet)

2) Sosiaaliset, Kulttuuriset (kommunikointi, työryhmän normit)

3) Käsitykselliset (Väärä tilannekuva ja käsitys riskeistä)

4) Tilannekohtaiset (Aikapaine, väsymys)

5) Yksilökohtaiset (Osaaminen, Yleinen fysiologinen kunto)

6) Kokemukselliset, Psykologiset (Illuusio hallinnasta, työmotivaatio)

3.3  Kehitysprojektin riskit

Myynnin ja markkinoinnin riskeinä kuvan 3. mukaisesti voidaan nostaa asiakkuudet, reklamaatiot ja

markkinat. Tilanteessa, jossa yritykselle on karttunut vanhaa asiakaskuntaa, asiakkuuksien äkillinen

päättyminen aiheuttaa tarpeen luoda uutta asiakaspintaa, jonka seurauksena uuden asiakaskunnan suh-

teen tulee pohtia maksukykyyn ja toimintatapojen yhteensopivuuteen liittyvät riskit. Asiakkuuksien ris-

kienkartoitus on ensisijaista pohjustamista onnistuneille projekteille eikä sen merkityksellisyyttä pidä

vähätellä. Aiemmissa kohteissa mahdollisesti sattuneiden reklamaatioiden aiheuttamiin vaikutuksiin pi-

tää pystyä vastaamaan siten, että puutteet on saatu hallintaan ja korjattua.

Kun palvelua markkinoidaan, on jännittävää seurata, muodostuuko palvelulle kysyntää. Jos halutaan

pyrkiä tarjoamaan Sinisen Meren strategian mukaisesti palvelua, jossa puhutaan yrityksen tarjoavan pal-

velua ilman kilpailua ja olevan edelläkävijä toimialallaan, tulee markkinointiin tehtävien satsausten olla

riittävän suuria, jotta markkinointi onnistuu. Innovatiivista toimintaa markkinoitaessa tulee huomioida,

että onko innovaatio erityinen vain toimijalleen itselleen ja pitääkö asiakas sitä merkityksellisenä. Inno-

vaation omaksuminen edellyttää konkreettisuutta ja havainnollisuutta, jotta sen arvo voidaan sisäistää.

(Flink, Reiman & Hiltunen, 2007).

Kysynnän kasvaessa, tulee muistaa valjastaa toimintaan riittävä ja asiantunteva henkilöstö. Toiminnan

kasvaessa nopeasti, lisääntyy kaaos vääjäämättä ja tähän tulee yrityksellä olla resilienssiä sekä valmis

toimintasuunnitelma töiden jakautumisesta ja organisoinnista.
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Kilpailijoiden toiminnan ymmärtäminen ja eri toimintatavoissa ja yrityksissä vallitsevia ansaintalogiik-

koja kannattaa pohdiskella niin ikään riskitekijänä, jota tarkasteltiin jo kappaleessa kaksi; Kilpailijoiden

kartoitus. Tässä on huomioarvoista tarkastella kilpailevien yritysten vahvuuksia riskeinä oman toimin-

nan myyntiä hidastava tekijänä. Missä asioissa kilpailijat ovat edellä? Miksi asiakkaat päättävät valita

kilpailevan toteutusmuodon meidän palvelumme sijaan? Lisäksi tulee havaita myös kilpailijoiden jatku-

vasti kehittävän omia palvelujaan ja pyrkivän parantamaan näin myyntiään.

Ajan oloon on selvää, että toimintamallille saattaa syntyä kilpailua. Kun tuotteen markkinointi aloitetaan

julkisesti toisin kuin yritys on tähän mennessä tehnyt, niin voidaan ja tulee varautua siihen, että kilpailijat

pääsevät analysoimaan ja kehittämään valttikorttejaan yrityksen toimintamallia vastaan. Näin ollen kil-

pailussa mukana pysymiseen tarvitaan täsmällistä otetta ja strategiaa myynti- ja markkinointitilanteissa,

joita pohditaan lisää kappaleessa ”Kysynnän kasvattaminen”.

Palvelumuotoilun ja innovoinnin menetelmien käyttämistä kannattaa puntaroida harkiten sillä kehitys-

työn onnistuminen heti alkuvaiheessaan pohjustaa toiminnan jatkuvuutta ja edesauttaa näin markkinoin-

tia, kun saavutetaan laadukas palvelutuote. Palvelumuotoiluun ja yrityksen kehitystyöhön sitoutumien

edellyttää sitoutumista ja pitkäjänteistä kehitys- ja strategia työskentelyä.

3.4  Laadulliset riskit

Asiakaskentässä tapahtuva epäsuora jälleenmyynti on tärkeää tiedostaa ja toiminnan laadun vaikutukset

tähän ovat suuressa roolissa. Tuotteen tarkastukset jo ennen kuin se pääsee asiakkaan arvioitavaksi ovat

tärkeä tarkastelun kohde, kun toiminta halutaan pitää eheänä ja eteenpäin suositeltavana vaihtoehtona.

Yrityksen nykyisen asiakaskunnan perusteella menneiden projektien merkitys uusien kohteiden ja asia-

kassuhteiden syntyyn nähden on merkittävä. Tämän osalta laadunhallintaan on kiinnitettävä erityistä

huomiota, kun asiakaskunta lähtötietoineen ja tarpeineen muuttuu nykyajassa.

3.5  Muut toimintaan liittyvät riskit

Toimintaan liittyvät riskit ovat tavanomaisia ja niiden hallintaan tulisi olla suunnitelma jo yritysstrate-

giassa. Tässä kappaleessa käsitellään yrityksen vaikutuspiiriin kuuluvia hyvin ennakoitavia riskejä. Suu-

rimpia tällaisia riskejä voidaan ajatella olevan asiakkuuksiin sekä alihankintaketjuun ja toimitussisältöön

liittyviä riskejä. Nämä, tässä kappaleessa esitetyt riskit voidaan nähdä yleisinä riskeinä, eri rakentamisen

toteutusmuotoja käytettäessä.
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Asiakkuuksiin liittyviä riskejä tässä tapauksessa uudesta asiakaskunnasta. Kun asiakaskunta vakioituu,

olemassa olevaa asiakaskuntaa eli ns. avainasiakkaita kannattaa käsitellä oman asiakashoitosuunnitel-

man mukaisesti. Mikäli asiakassuhde on vakioitunut sekä onnistumisia aiemmista kohteista on, on jär-

kevää jatkaa hyvin sujunutta yhteistyötä heidän kanssaan. On kuitenkin muistettava, että asiakkuutta ei

pidä ottaa itsestään selvyytenä tai asiakassuhde katkeaa.

Uusien asiakkuuksien osalta on ensisijaista tarkistaa asiakkaan maksukyky, jotta mahdolliset maksuvai-

keudet eivät pääse rasittaa yrityksen toimintaa. Yhteisen tavoitteen sopiminen sopimuksilla ja tarkoilla

lähtötiedoilla on tärkeää, jotta toimintaan ryhtyminen on turvallisella pohjalla.

Kun tarjotaan asiantuntijapalveluita, on järkevää huomioida työnsuorituksessa aina asiakkaan pohjatie-

tous alasta. Asiakas ei useinkaan tiedä alan käytäntöjä ja näin projektinjohtorakennuttajan tulee muistaa

ohjata asiakasta tiiviisti kohti hyvää lopputulosta. On usein toimijasta kiinni, miten maltillisesti asiak-

kaan tietämättömyyteen suhtaudutaan. Vähättelemällä asiakkaan tarpeita ja toiveita hankkeissa, voidaan

nopeasti luoda huonon vuorovaikutuksen tunne, joka vaikuttaa asiakkaan kokemukseen koko palvelun

tasosta. Projektinjohtorakentamisessa tulee lisäksi huomioida asiakkaan sitoutuminen sekä ajan käyttö

hankkeessa, koska kyseessä on tilaajan nimiin tehtävistä hankinnoista, tulee asiakkaan olla tietoinen

valitsemistaan ratkaisuista sekä päätöksistä. Myös sopimustekniikka on monimutkaisempi, joka tekee

projektinjohtorakentamisesta haasteellista asiaan vihkiytymättömältä asiakkaalta. Tilaajan onkin olen-

naista tietää projektinjohtototeutustavasta, että hän itseasiassa ottaa hankkeesta itse riskin, jonka hallin-

taan hänen on syytä palkata asiantunteva projektinjohtototeuttaja.

Alihankintaketjut aiheuttavat sellaisia toiminnallisia riskejä hankkeisiin, joihin on syytä varautua hanke-

kohtaisessa projektisuunnitelmassa. Rakennustöiden pilkkominen projektinjohtototeutuksessa on tavan-

omaista ja tästä aiheutuu yhteistoimintaan liittyviä riskejä, mikäli toiminnan suunnitelmallisuus ei ole

PJ-toteuttajan hallinnassa. PJ-hankkeissa korostuu yhteistoiminta, jossa jokaisen hankkeen osapuolen

tulisi olla tietoinen kohteelle asetetuista tavoitteista. Urakkarajojen puutteellinen esittäminen, suunnitel-

mien keskeneräisyys ovat niin ikään alihankintaketjuissa riskiä aiheuttavia uhkia. (Kiiras, Palojärvi,

Göös, Keinänen, Lehtiranta, Honkaniemi, Järvinen, Savolainen & Sivunen, 2011, s.37).

Alihankkijoiden sopimustekniikan ja toimitussisällön täsmällinen hallinta on olennainen osa suoritusten

onnistumista, mutta epäonnistuessaan todellinen riski onnistuneelle hankkeelle. Seuraavassa kappa-

leessa tarkastellaan vielä tarkemmin itse projektinjohtokohteelle ominaisia riskejä.
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3.6 Projektinjohtorakentamisen riskit

Toimintaan liittyvät riskit ovat tavanomaisia ja niiden hallintaan tulisi olla suunnitelma jo yritysstrate-

giassa. Tässä kappaleessa käsitellään yrityksen vaikutuspiiriin kuuluvia hyvin ennakoitavia riskejä. Suu-

rimpia tällaisia riskejä voidaan ajatella olevan henkilöstön vaihtuvuuteen ja osaamiseen liittyvät riskit

sekä alihankintaketjuun ja toimitussisältöön liittyviä riskejä. Aaltonen summaa tutkimuksessaan olen-

naisimmiksi ja suurimmiksi projektinjohtototeutuksen riskien syiksi hankkeiden eri osapuoliin ja yh-

teistoimintaan liittyvät seikat. Tällaisia ovat hyvinkin tyypillisesti, kokemusperusteisestikin havaitut

asiat kuten vuorovaikutuksen epäonnistuminen, osaaminen, resurssipula, toimintakyky ja taloudellinen

tilanne.

Seuraavina olennaisina epävarmuustekijöinä on kohteen käyttötarkoituksen tai käyttäjien muuttuminen

rakentamisen aikana sekä suunnitelmien alhainen tasoa tai heikot lähtötiedot. Näistä syistä aiheutuu

lähinnä aikataulu-, kustannus- sekä laatu- ja teknisiä riskejä ja ne kattavat Aaltosen tutkimuksen mukaan

90 % kaikista toteutuneista riskeistä. Aaltonen jättää jatkotutkimuskysymykseksi saada juuri tilaajien/ra-

kennuttajien arvioit tilaajien/rakennuttajien hankkeiden kulusta ja toteutuneista riskeistä sekä syistä to-

teutuneiden riskien taustalla. Lisäksi hänen mukaansa olisi hyvä haastatella isoimpia aliurakoitsijoita

sekä sellaisia aliurakoitsijoita, joiden takia jokin riski on toteutunut.

Projektinjohtopalvelun voidaan todeta olevan kaikista projektinjohtototeutuksista kaikkein vaikeimpia

toteutusmuotoja perustuen yleiseen tietämykseen, mutta lisäksi Aaltosen tutkimukseen, jossa on tutkittu

eri projektinjohtototeutusmallien riskien toteutumista. Tämän toimintamuodon riski painottuu selkeästi

tilaajalle, sillä mallissa tilaajalle sisältyy paljon vastuuta mm. suunnitelmista sekä työmaan riskeistä,

jotka tavanomaisesti sisältyvät urakoihin. Aaltosen tutkimustyöstä lainattu kuvio (KUVIO 6) kertoo eri

toteutusmuotojen välisien riskien tasapainoa jonka avulla voidaan selkeästi todeta riskien painottumisen

tilaajalle, joka on varmasti myös hyvin vaikuttava tekijä pohdittaessa kysyntään vaikuttavia asioita.

(Aaltonen, 2009).
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KUVIO 6. Toteutusmuotojen riskitasapaino (Aaltonen, 2009).

Näitä tilaajalle kohdistuvia riskejä ovat siis hyvin tavanomaiset rakennusprojektien riskit, joita alla on
yhteen koostettu sekä Aaltosen, että Flanaganin ja Normanin (1993. s. 27) teoksesta:

• rakennusajan ylittyminen sekä sopimuksen mukaisen aikataulun viivästyminen

• ei saada tarpeeksi nopeasti kaikkia arkkitehti-/rakenne-/detalji-kuvia suunnittelun ohjaukseen vara-
tussa ajassa

• odottamattomat geotekniset ongelmat viivästyttävät pohjatöiden tekemistä

• odottamattomat sääolosuhteet viivästyttävät rakennusvaihetta

• työvoiman työtaistelukeinot

• odottamattomat hinnan nousut työvoiman tai rakennusmateriaalien kohdalla

• onnettomuus, joka johtaa fyysiseen vammaan tai kuolemaan

• huonosta työvoimasta johtuva alhainen työntehokkuus

• force majeure (maanjäristys yms.)

• ei pysytä budjetissa

Suomalaiset tutkijat ovat havainnollistaneet teoksissaan jo vuosikymmen sitten, mitkä ovat kriittisimmät

tekijät rakennushankkeiden riskitekijät projektinjohtomalleissa. Peltonen ja Kiiras määrittelevät nämä



28

neljään kategoriaan: aikatauluriskeihin, kustannusriskeihin, laaturiskeihin ja hallintoriskeihin. Näiden

riskien poistamiseen ja hallintaan yrityksen palveluntuotannon kohdalla tarkastellaan siitä näkökul-

masta, ettei aiempien kohteiden riskit jää estämään tilaajan päätöstä valita toteutusmuodoksi projektin-

johtopalvelua.

3.7 Riskien hallinnan työkalut

Riskien tunnistaminen ja hallinta on syytä organisoida hyvin, jotta siitä saatava hyötyä jalkautuu parhai-

ten toimintakenttään. Riskienhallinmenetelmiä voivat olla analyysit ja tarkistuslistat sekä riskien enna-

kointi ennen projektin alkamista.

Riskien tunnistamisessa kannattaa käyttää useita menetelmiä kattavan riskilistan aikaansaamiseksi.

Näitä ovat mm. (https://blog.oppia.fi/2019/01/21/riskienhallinta-ketterassa-projektiymparistossa/)

o Tarkistuslistat

o Sidosryhmien osallistaminen riskien tunnistamiseen (tilaaja, yhteistyökumppanit, henki-

löstö)

o Riskien kartoitus menneistä samankaltaisista projekteista

o Pre-mortem. Kuvitellaan, että projekti on epäonnistunut ja tiimi miettii mitkä olivat epä-

onnistumisen syitä.
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4 PROJEKTINJOHTOPALVELUN KEHITTÄMISAJATUKSIA

Kuten palvelutuotteen nimikin kertoo, yrityksen toimialaan ja osaamisalueeseen sisältyy olennaisesti

projektinhallinta. Projektinhallinnan onnistuminen luo onnistuneita rakennushankkeita ja tyytyväisiä

asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita. Tästä syystä voidaan ajatella ammattimaisesti toimivan projek-

tinjohtototeuttajan kantavan vastuuta koko organisaation toiminnan onnistumisesta ja olevan mahdollis-

taja sekä pioneeri rakentamisen alalla yleisesti. Kun PJ-toteuttaja pääsee mukaan hankkeisiin usein jo

ennen varsinaisen rakentamispäätöksen syntymistä, voidaan ajatella heidän toimivan edelläkävijänä

koko rakennusalalla lisäten rakennushankkeiden elinkaaren pitkäkestoisuutta, energiatehokkuutta, ke-

hittyvää tietotaitoa sekä ajantasaista faktaa rakentamiseen. Eettisyys toiminnassa tulee huomioida ja pi-

tää arvona mukana kehityksessä sekä toiminnassa yleensä. Tällainen ajatusmalli luo myyntiin ja mark-

kinointiin tukea ja kilpailuetua urakkamuotoiseen rakentamiseen verrattuna, jossa useimmiten tavoit-

teena on tehdä tilaajalleen edullinen rakennushanke. On kuitenkin muistettava kantaa vastuu yhteiskun-

nasta, sen arvoista ja tulevaisuusnäkymistä ja vähintäänkin tarjottava tilaajalle tietoa tulevaisuuden suun-

tauksista.

4.1 Tutkimusajankohta

Tutkimus on tehty talvella 2020 - 2021. Tutkimuksen ajankohtaan sijoittunut Covid19-pandemia ja sen

vaikutus sekä tähän tutkimukseen, että yleisen rakentamistalouden suhdannetilanteeseen Pohjois-Poh-

janmaan alueella, vaikuttanevat osaltaan tutkimustuloksiin sekä tutkimuksen luonteeseen ylipäätään.

Tutkimuksen aihe on ajankohtainen kustannuskeskeisen aikakauden vallitessa sekä julkisella sektorilla

käynnissä olevien suurten rakennushankkeiden vaikuttaessa rakentamisen kulttuuriin yleisemmälläkin

tasolla Pohjois-Pohjanmaan alueella. Esimerkiksi juuri pandemian vaikutukset ovat aiheuttaneet sairaan-

hoidon parissa aivan erilaisten toimintojen tarpeen, josta aiheutuu toiminnanmuutos- ja kustannuspai-

neita jo olemassa olevienkin julkisen rakentamisen rahoitusvaikeuksien lisäksi (julkisten rakennusten

korjausvelka, uudisrakennushankkeet). Nämä vaikutukset heijastuvat rakentamisen kulttuuriin ja joko

nopeuttavat tai hidastavat rakennushankkeiden vireille tuloa aiheuttaen myös välillisesti liikehdintää

asuntorakentamisen kohteisiin.
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4.2 Kysymysten asettelu

Kilpailun osalta on tärkeää selventää yritystoiminnassa kaksi asiaa, joiden avulla hahmotetaan kilpailu-

tilannetta yleisesti rakentamisen toimialalla; millä kaikilla erilaisilla tavoin toimialalla kilpaillaan ja mi-

ten tässä kohtaa oma, tarjottava palvelu erottuisi joukosta.

Tutkimushaastattelu suunniteltiin tehtäväksi sähköpostitse toimitettavalle kaavakkeelle. Kyselyn tavoit-

teena oli kartoittaa vastaajan rooli rakennushankkeissa ja tätä kautta kerätä tietoutta, joka valaisee ra-

kennushankkeiden toteutusmuodon valintaan vaikuttavia seikkoja. Kyselyt toimitettiin 12 julkisella puo-

lella toimivalle taholle sekä kuudelle rakennusurakoitsijalle. Kaikki valitut henkilöt ovat päättämässä

rakennushankkeiden liikkeelle panosta sekä määrittelemässä budjetteja hankkeelle omassa organisaa-

tiossaan. Näiden henkilöiden kautta pyrittiin kartoittamaan tilaustapojen vaikutuksia rakennusprojek-

teissa sekä tietoutta ja tunnettuutta projektinjohtomalleista. Rakennushankkeiden määrää 5 vuoden si-

sällä pyydettiin myös arvioimaan, jotta saadaan käsitys toiminnan jatkuvuudesta ja laajuudesta. Yh-

teensä kyselyitä toimitettiin siis 18 eri taholle. Tahot valittiin päättäjäasemassa toimivista henkilöistä,

jotka toimivat joko tilaajina, konsultteina tai urakoitsijoina. Kyselyistä 1 toimitettiin naissukupuolta

edustavalle henkilölle, mutta loput olivat miehiä.

Kyselyssä kartoitettiin niin ikään hankkeiden suuruusluokkaa, jota kautta päästään tutkimaan hankkeen

budjetin vaikutusta toteutusmuodon valintaan vaikuttavana tekijänä. Korkeamman kustannustason

hankkeet pitävät sisällään vaativuutta ja haasteellisuutta hankkeessa, jonka lähtötiedon arvioiminen etu-

käteen on usein tilaajalleen raskas ja vaikea prosessi, joka aiheuttaa etua projektinjohtorakentamiselle.

Toisin sanoen, hankkeen aloitus voidaan tehdä keskeneräisillä lähtötiedoilla, joita tarkennetaan raken-

nustyön ollessa käynnissä.

Vastauksia halusin myös, projektinjohtorakentamisen yleisestä tunnettuudesta sekä siinä havaituista ja

koetuista ongelmista. Etsimällä ratkaisua näille epäkohdille, voidaan kehittää itse palvelutuotetta ja

myyntiä sellaiseen suuntaan, jossa asiakkaan havaitsemat riskit eivät estä ostopäätöksen tekemistä.

Erillisten rakennusalan asiantuntijoiden ja rakennuskonsulttien käyttämisen osalta halusin myös vas-

tauksia, koska tämä on olennainen osa yrityksen toimialuetta ja lähin kilpailijakunta.

Tämän kysymyspatteriston avulla pyrittiin nostamaan esille seikkoja markkinoinnin tuotekehittelyä sekä

kysynnän kasvattamisen ohjaustoimia varten sekä mahdollisesti nostaa esille vielä yksityiskohtia, joilla

saataisiin luotua lisäarvoa tilaajalle tarjottavilla palveluilla. Kysymyksien ja vastausten avulla pyrittiin
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vastaamaan tutkimusongelmiin kuten miksi projektinjohtototeutus on vähemmistössä sekä miten toimin-

taa kohdennetaan ja laajennetaan sellaiseksi, jossa kysyntä ja asiakaskunta kasvavat.

4.3 Tutkimusvastauksia

Tutkimuskyselyn täytettynä palautti 18 henkilöstä yhteensä 7 henkilöä. Tutkimuskysymyksiin vastan-

neiden osalta, rakennusurakoitsijoiden edustajien osuus oli suurin noin 60 % edustuksella, loput vastaa-

jista olivat rakennuskonsultteja tai kiinteistönomistajia. Rakennusurakoitsijoiden osuudesta kertonee se,

että kiinnostus ja tietotaito hankkeisiin on olemassa ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia halutaan siellä

suunnassa myös kehittää. Lisäksi tässä vaikuttanee kiinnostus myös verkostoitua sekä hakea tietoa alalla

piilevistä mahdollisuuksista sekä yhteistyömahdollisuuksista. Yllättävää oli, että julkisen puolen tai kiin-

teistöalalla toimivien rakennuttajien vastauksia tuli hyvin vähän, jotka olisivat olleet merkittäviä asiak-

kuuksien tutkintaa varten. Vastaajista 100 % oli miehiä.

Vastaajat olivat mukana tasaisesti sekä julkisen, että yksityisen puolen rakennushankkeissa.  Rakennut-

tajakonsulttien käyttämistä hankkeissa puolsi vastaajista 50%, joita olivat pääosin kiinteistönomistajat

ja rakennuttajat. Rakennuttajakonsultin käyttämistä hankkeissa piti mahdollisena yksi rakennusurakoit-

sija, mutta rakennusliikkeiden edustajilla pääosalla rakennuttajakonsulttien käyttöä ei esiintynyt.

Projektinjohtototeutuksen tunnettuus oli hyvä isoilla rakennusliikkeillä, mutta sen sijaan n. 58 % vastaa-

jista, jotka toimivat pienempien hankkeiden rakentajina (alle 3 milj.€) sekä rakennuttaja- tai kiinteistön-

omistajataholla, eivät olleet kuulleet mallista tai sitä ei ole heille esitelty vaihtoehtoisena toteutustapana.

Kaikilta tutkimukseen vastanneilta isoimmilta rakennusliikkeiltä (osuus vastaajista 42 %) oli pyydetty

tarjouksia projektinjohtototeutukseen, mutta samat urakoitsijat kertoivat vastauksissaan toteutusmallin

soveltumattomuudesta heidän toimintamallilleen.

Kysymyksiin vastanneista 42 % edusti yritystä, joissa kohteet olivat alle 3 miljoonan arvoisia rakennus-

hankkeita. Näiden vastausten osalta tuli selkeästi esille, ettei projektinjohtomenetelmiä olla käytetty vas-

taajien hankkeissa, mutta kiinnostus niihin on herännyt sekä mahdollisuudet soveltaa mallia on havaittu.

Sopivaksi hankekooksi projektinjohtomallin osalta vastaavat pitivät suurempia rakennushankkeita, jos-

kin kysyttäessä ehdotuksia yli 2 miljoonan euron hankkeisiin, kiinteähintaiset urakat nousivat ensisijai-

sesti vastaajien mieleen. Tästä on tulkittavissa se, että projektinjohtomalleilla vedettävien hankkeiden

koon valinta tuli olla reilusti suurempi kuin yli 2 miljoonan ylittävä hanke, rakennusliikkeiltä saatujen

vastausten perusteelle jopa yli 10 milj. euroa.
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Markkinoinnin argumentointia varten halusin tehdä tarkastelua mahdollisten havaittujen ongelmien

vaikutuksesta projektinjohtomenetelmän valintaan toteutusmuodoksi. Mikäli nämä esille tulleet ongel-

mat vaikuttavat siihen, että toteutusmuoto valitaan joksikin toiseksi, on tärkeää hälventää näiden haitto-

jen merkitystä ja nostaa esille mallin hyödyt. Vastauksista korostuivat seuraavat ongelmat:

· Aliurakoitsijan konkurssista aiheutuneet viiveet ja kustannusylitykset,
· Tilaajan vastuuhenkilöiden vaihtumisesta aiheutuneet sopimukselliset ongelmat,
· Aliurakoitsijoiden laatuongelmat
· Tilaajan päätöksenteon kankeus ja rakentamisen kannalta liian myöhään tehdyt muutok-

set.
· Suunnitelmien puutteellisuudesta johtuvat virheet ja viivästykset
· Kokonaisvaltainen ongelmanratkaisu

Tutkimushaastattelujen määrän voidaan tässä kohtaa todeta olevan niin vähäinen, että kerätty ja saatu

tieto on suuntaa antava ja jotta tutkimustulos olisi kurantti, se olisi suunnattava laajemmalle alueella ja

varmistaa vastausten saaminen. Jatkotutkimuksen kannalta olisi tärkeää kartoittaa enemmän asiakkaan

toteutusmuotoon edelleen vaikuttavia tekijöitä, joiden osalta vastaukset jäivät tässä tutkimuksessa vaja-

vaiseksi.
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5 KYSYNTÄ JA MARKKINOINTI

Tutkimusajankohtana syksy 2020 on mielenkiintoinen rakentamisen suhdanteiden kannalta Covid19-

koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen tilanteen kannalta. Toisaalta rakennushankkeissa on aiheutu-

nut viivästyksiä, mutta Pohjois-Pohjanmaalla esimerkiksi Yliopistollisen keskussairaalan rakentaminen

sekä Pyhäjoen ydinvoimalan työmaa sekä laajat tuulivoimalatyömaat, tuovat alueelle työtä, joka on

taattu, vaikka yleisesti suhdanteet olisivatkin laskussa. Tilanne aiheuttaa markkinoilla uudelleen järjes-

täytymistä yritysten konkurssien sekä toimialaa pakottavien muutosten osalta. Lisäksi voidaan nähdä

myös aikaan liittyvää kotitalouksissa lisääntyneen rakentamista ja remontointia erikoislaatuisen ajanjak-

son osalta, jolloin harrastusten ja vapaa-ajan tavanomaiset vaihtoehdot ovat toimineet rajoitetusti.

Kilpailutilanteen muodostuminen yrittämisessä on tavanomaista ja se on samaan aikaan sekä uhka mutta,

merkille pantavaa kyllä, kannattavampaa nähdä mahdollisuutena. Tilanteessa, jossa on kilpailua, syntyy

kehittymistä palveluissa, joka takaa asiakkaalle uusinta käsillä olevaa tietotaitoa ja tuloksia ja joista asia-

kas mieluusti maksaa, kun tietää saavansa vastinetta.

Kysynnän ja markkinoinnin näkemyksiä pohditaan tässä seuraavin laajuuksin soveltaen teoriaa sekä tut-

kimukseni pohjalta esille tullutta tietoa: millaista palvelua asiakas tarvitsee ja miten tähän on järkevä

vastata? Miten yritys voi erottaa oman liiketoimintansa asiakasryhmälleen oikeaksi ja näin synnyttää

vahvuuksia kilpailijoihin nähden? Lisäksi pohdin, että mistä kysyntä syntyy ja voisiko sen syntyyn vai-

kuttaa mikrotasolla?

5.1 Markkinoinnin keinoja

Yrityksen toiminnan peruskivet tulevat olla vankkumattomasti ankkuroituna peruskallioon, jotta toi-

minta on eheää ja terveellä kasvualustalla. Vision, arvojen ja elämän tehtävän määritykset auttavat luo-

maan myös markkinoinnin perustan ja hahmottamaan asiakaskunnan, johon suuntaan tehtävät kannattaa

suunnata. Kuvasta 5 olevassa, Menestyksen Timantti-kaaviosta nostan tärkeimpinä esille yrityksen stra-

tegian laadinnan sekä sitä tukevat elementit. Toimiva, hyvin suunniteltu palvelu, terve organisaatiora-

kenne ja-kulttuuri sekä markkinointisuunnitelma ovat kolme menestyksen tekijää, joita itse kunkin yri-

tyksen on syytä pitää mielessään (Lehtinen & Ninimäki, 2005).
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KUVA 5. Menestyksen timantti (Kamensky, 2009).

Suunnitelmallisuus yrityksen perustehtävässä on tuiki tärkeä vaihe yrityksen elinkaaren takaamiseksi

eikä sitä pidä väheksyä. Kun toiminnan strategiassa on huomioitu yrityksen arvot, elämän tehtävät, bis-

nes- ja toiminta-alueet, riskit sekä asiakaskunta, voidaan markkinointi lähteä suunnittelemaan sen ja

oman asiakaskunnan arvojen mukaisesti. (Kamensky. 2015).

Markkinoinnin riittävän hyvä organisointi yrityksessä takaa markkinoinnin onnistumisen sekä sen, että

käytettävissä on parhaat ja tehokkaimmat keinot markkinointiprosessin onnistumiseen. Oikean asiakas-

kunnan löytäminen ja tuotteen suuntaaminen sinne suuntaan, tehostaa myynnin onnistumisen mahdolli-

suuksia. Perusteellisesti tutkittu kohdemarkkina auttaa jalostamaan toimenpiteet oikeanlaiseksi, jotta oi-

kealle asiakkaalle, tarjotaan oikeaa palvelua, oikeaan aikaan. On itsestään selvää, että markkinarakoa ei

joka tilanteessa pystytä varmistamaan, jos asiakas ei tarvitse palvelua. Näissä kohdissa jatkuvan
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markkinoinnin kanavat toimivat paremmin eli asiakas on nähnyt yrityksen toimintaan liittyvän mainok-

sen ja tietää yrityksen tarjoamat palvelut. Markkinoinnissa voidaan tarkastella, että lisätäänkö myyntiä

olemassa oleville asiakkailla, vai haetaanko uusia asiakkaita, jonka kautta myynti lisääntyy. Olemassa

olevien asiakkaiden säilyminen on kannattavaa ja siihen toimintaan on järkevä panostaa, koska pohjatyö

ja luottamus ovat tärkeitä asioita, joita on vaikea markkinoida uudelle asiakkaalle. (Raatikainen, 2004)

Huomion arvoista on se, että asiakassuhteissa liian pitkälle viety laadunparantaminen ts. kannattamaton

liikatoimitus, ei ole olennainen yrityksen liiketoiminnan kasvun kannalta, ja näin toiminnassa jää aikaa

fokusoida myös uusiin asiakkaisiin ja heidän palvelemiseensa. Tämän sivutuotteena saadaan vaatimat-

tomasti luotua uutta kysyntää yrityksen palveluille (W. C Kim & R. Mauborgne,2015, 77). Sen sijaan,

että yritys keskittyy nykyisten asiakassuhteiden osalta laadun ylikehittämiseen, tulisi tiedostaa ensisijai-

sesti ne tarpeet, joihin uudet potentiaaliset ostajat haluavat investoida. Osaava henkilökunta asiantunti-

jaliiketoiminnassa on tärkeää, jotta ostaja kokee tehneensä oikean päätöksen palvelunhankinnassa. Osaa-

minen palveluntarjonnassa on tietenkin 2010-luvulla jo itseisarvo, joten markkinoinnissa tulee pohtia

mikä kyvykkäästä osaamisesta tekee siitä ainutlaatuista kilpailijoihin nähden (Juuti & Luoma, 2009, 80).

Oikeanlainen yrityskuvan luominen ja näkyvyyden takaaminen ovat nykyajan mediamaailma kannalta

olennaisia tehtäviä. On järkevä kuitenkin muistaa erottua toiminnassa ja hakea yrityksen omanlaisen

toiminnan malli. Kopioimalla toisia yrityksiä, hukkuu helposti markkinointiviidakkoon. On ehdottoman

tärkeä havaita, että vain hyvä, laadukas palvelu tai tuote on myyvä ja tuottoisa myös jatkossa, jonka

vuoksi kehitystyön ja palvelumuotoilun tarve kannattaa pitää mukana jatkuvassa ja päivittäisessä toi-

minnassa.

5.2 Tarpeen kartoittaminen

Tilaajat, joilla rakennuttamiskokemus ja -tietous on vähäistä, voivat nojautua rakennusalan yrittäjien

asiantuntemukseen rakennushankkeissaan. Tietous mahdollisista vaihtoehdoista voi olla vähäinen ja

näin toimintamallit yleisesti, etenkin julkisen sektorin asiakkailla on valita hankkeeseen mukaan raken-

nuttajakonsultti. Tulisi aina muistaa, että rakennuttajakonsultti on kriittisesti ajatellen jäävi ohjaamaan

hanketta, sikäli kun puhutaan toteutusmuotojen valinnasta – heidän liiketoimintansa tapa sekä yhteis-

työkumppanit voivat vaikuttaa siihen, millaiseksi hanke ohjautuu tai kriittisesti sanoen ohjataan. Tutki-

mustuloksista voidaan päätellä, että eri vaihtoehtoja ei tuoda esille riittävästi, kun toteutusmuotoa
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valitaan asiakkaiden kanssa. Konsultin oma kokemus sekä liiketoimintamalli ohjaavat usein tilaajaa va-

litsemaan toteutusmuodon ja laajaan vertailuun eri toteutusmuotojen välillä ei ryhdytä.

Palvelun ohjaaminen asiakkaan tarpeeseen vaatii suunnitelmallisuutta. Asiakkaan tarpeen kartoittami-

nen on kuitenkin tärkeää palvelumuotoilun kannalta, jotta pystytään paremmin tarjoamaan palvelu hel-

posti ostettavaan muotoon ja siihen, mistä asiakkaalle muodostuu todellista arvoa. Asiakkaan ymmärtä-

essä tarvitsevansa ongelmansa ratkaisemiseen kyseenomaista palvelua, on kohdennetussa markkinoin-

nissa onnistuttu. (Lehtinen & Niinimäki, 2005). Asiakasta palvelevassa tavassa kannattaa lähestyä asia-

kasta sellaisesta tulokulmasta, jossa ymmärretään asiakkaan kokemus hänen omasta ainutkertaisesta teh-

tävästään ja ongelman ainutlaatuisuudesta, johon hän on ostamassa asiantuntijuutta. (Sipilä, 1995).

Perinteisesti ajatellaan, että asiakkaan ostokäyttäytymiselle on ominaista, että hän punnitsee pelkästään

ostoksensa hyötyä. On alettu kuitenkin huomata, että sosiaalinen paine ja muotivirtaukset, vaikuttavat

niin ikään ja kenties enemmänkin ostopäätökseen ja tullaankin siihen lopputulemaan, että asiakkaan

tuntemuksiin vaikuttaminen on tehokas markkinoinnin keino, jolla ostopäätöksen tekemistä voidaan

edesauttaa monimutkaisimmissakin kaupoissa. (Hiltunen, 2017).

5.3 Kysyntä

Kysyntä nousee, kun toimija tarjoaa sellaista palvelua, jonka asiakas, mahdollisesti useampikin asiakas

haluaa ostaa. Trendit määrittelevät kysyntää ja usein kysynnän kasvaessa, jokin palvelussa tekee siitä

ajanhengen mukaista ja haluttavaa. Tämän kysyntään vaikuttavan tekijän tunnistaminen omassa toimin-

nassa on yrityksen liiketoiminnan kannalta olennainen asia. Kun yritys tunnistaa ja pystyy segmentoi-

maan tuotteen bisnesalueeksi alamme olla päästä tilanteeseen, jossa voidaan siirtyä tarkastelemaan ja

parantamaan toimintaa edelleen, jotta sen kannattavuus ja jatkuvuus on turvatumpaa.

Tulevaisuuden ja pitkäjänteisen kehittämisen osalta, yrityksen vaikutusmahdollisuus kysynnän kasva-

miseen voidaan ajatella tapahtuvan mikrotasolla ja olevan merkittävän hidasta muutosta. Mikäli luotta-

mus oman innovatiivisen toiminnan suhteen on vahvaa, on järkevää pohtia missä määrin, palvelu voisi

olla sellaista, että yhteiskunnassa merkittävässä asemassa olevat ”trendsetterit” eli aikaiset omaksujat

saataisiin käyttämään yrityksen palveluita ja näin ollen käyttävän ja hyvin onnistuessaan, jopa välittävän

tietoutta eteenpäin hyvästä palvelutuotteesta. Luottamus aikaisiin omaksujiin on yhteiskunnassa suurta,

jolloin heidän tekemiään valintoja seurataan ja kopioidaan. (Hiltunen, 2017).
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Yrityksen segmentoituessa jo pääasiassa julkiseen sektoriin, voidaan ajatella asiakaskunnan olevan

edellä kuvatun kaltainen edelläkävijä, joskin julkisen sektorin hankkeet ovat totutusti hitaita, kankeah-

koja ja tietyissä tilanteissa rajoitettuja sekä usein tarkoin valvottuja ja paljon kritisoituja. Vaikutusmah-

dollisuus on kuitenkin olemassa ja vain ja ainoastaan yrittäjän neuvokkuudesta kiinni, siis siitä miten

markkinointi kohdennetaan oikea-aikaisesti oikealle taholle. Julkisen rakentamisen laadullisista kritee-

reistä, johtuen on yrityksen riskienhallinnan oltava hyvällä tasolla sekä toiminta laadukasta ja järjestel-

mällistä.

Julkisella puolella toimivan asiakkaan on järkevää pyrkiä valitsemaan sellainen yhteistyökumppani ja

toimija, joka hakee aidosti ja vankkumatta tilaajan etua hankkeessa. Kun sitoutuminen rakennuttajakon-

sulttiin on tehty, moni askelmerkeistä on tällöin lukittu ja hankkeen ohjauksen raamit kaventuvat. Tämä

siitä syystä, että konsultin liiketoiminnan muoto vaikuttaa hankkeen muotoon - karrikoidusti siis yleis-

täen.

Luottamuksen saavuttaminen hankkeissa kuin hankkeissa on tärkeää ja tilaajalle arvokasta on saada ko-

kemus siitä, että hänen tavoitteitaan viedään eteenpäin ja toiminta tukee asetettujen vaatimusten toteu-

tumista. Valitettavan usein tavoitteissa (kustannus-, aika- tai laatu) epäonnistumista tapahtuu ja tämän

katson olevan joko huonon projektinhallinnan tai rakennuttajakonsultin liiketoimintamuodon aiheutta-

man virheen aiheuttamaa.

Kysynnän lisäämiseksi tulisikin nostattaa tilaajien tietoisuuteen sellaisia arvoja, joita he haluavat hank-

keisiinsa mukaan. Näiden esille tuominen neuvotteluissa, tarjouksissa ja markkinointiaineistoissa lisää

tietoutta tarjolla olevasta palvelusta. Tiettyjen rajapintojen sisällä toimiessa, tilaajien tulee noudattaa

omia lainsäädäntöjään sekä sääntöjä, joita on asetettu. Näiden puitteissa toimiminen edellyttää päätöksen

tekoa, jota varten tarvitaan tietoa. Tällaisen tiedon tarjoaminen asiakkaalle luo lisäarvoa, joka taas syn-

nyttää luottamuspohjaa ja vaikuttaa asiakassuhteen jatkuvuuteen. Asiakkaan vakuuttuminen tuotteen

kelpoisuudesta on tärkeä markkinoitava seikka, jota toiminnassa on järkevää huomioida. Vakuuttavuus

on yksi yrityksestä muodostuvia mielikuvia, joiden pohjalta ostopäätöksiä tehdään. Tärkeä markkinoin-

nin arvo on myös yrityksen maine, joka kasvattaa kysyntää. (Lahtinen & Isoviita, 2004).
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6 TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimusaihe osoittautui ajankohtaiseksi ja innostavaksi keskustelunaiheeksi jo tutkimuksen alkumet-

reillä. Rakentamisessa kauttaaltaan korostunut hankkeiden vaativuus ja monimutkaisuus johtaa lisään-

tyneeseen asiantuntijuuden tarpeeseen. Lisäksi kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa tämä tilaajan

vaatimuksista, sekä rakentamisen määräyksistä johtuva vaativuus- ja haasteellisuusasteen kasvaminen

aiheuttaa akuutisti myös kustannustehokkuuden hakemisen hankkeissa ja näin kasvavan tarpeen kustan-

nustiedon ennakoimiseen sekä julkisen-, että yksityisenkin sektorin hankkeissa. Tutkimustuloksia käsi-

tellessä havaittiin, että monimutkaistuvan tiedon lisääntyminen aiheuttaa hankkeille vaativuuskerrointa,

johon tarvitaan alan huippuammattilaisia. Tämän ymmärtäminen luo hyvän pohjan suunnata markki-

nointia mihin tahansa asiakaskenttään, kun vain hahmotetaan selkeästi tuotettava markkina-arvo yrityk-

sen toiminnalle eli asiantuntijapalveluille.

Olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen syventyessä, heräsi tarve ja ajatus kartoittaa kysynnän lisää-

misen perustaksi tietoa kilpailutilanteesta, rakentamisen ja yritystoiminnan riskeistä sekä alueen raken-

tamisen kulttuurista ja tilanteesta yleisellä tasolla. Täsmentävää tietoa ruohonjuuritason toiminnasta saa-

tiin tutkimuskyselyillä, joihin vastanneet antoivat tärkeää tietoa toteutusmuodon valintaan vaikuttavista

tekijöistä sekä mahdollista riskeistä.

6.1 Erottuminen markkinoilla

Kuten palvelutuotteen nimikin kertoo, yrityksen toimialaan ja osaamisalueeseen sisältyy olennaisesti

projektinhallinta. Projektinhallinnan onnistuminen luo onnistuneita rakennushankkeita ja tyytyväisiä

asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita. Tästä syystä voidaan ajatella ammattimaisesti toimivan projek-

tinjohtototeuttajan kantavan vastuuta koko organisaation toiminnan onnistumisesta ja olevan mahdollis-

taja sekä pioneeri rakentamisen alalla yleisesti. Kun PJ-toteuttaja pääsee mukaan hankkeisiin usein jo

ennen varsinaisen rakentamispäätöksen syntymistä, voidaan ajatella heidän toimivan edelläkävijänä

koko rakennusalalla lisäten rakennushankkeiden elinkaaren pitkäkestoisuutta, energiatehokkuutta, ke-

hittyvää tietotaitoa sekä ajantasaista faktaa rakentamiseen. Asiakkaan hyvä tuntemus sekä rakennushan-

keen prosessien syvä tietämys varmistavat havaittujen riskien uhkia sekä lisäävät varmuutta toteuttaa

hankkeet onnistuneesti.

 Eettisyys toiminnassa tulee huomioida ja pitää arvona mukana kehityksessä sekä toiminnassa yleensä.

Tällainen ajatusmalli luo myyntiin ja markkinointiin tukea ja kilpailuetua urakkamuotoiseen
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rakentamiseen verrattuna, jossa useimmiten tavoitteena on tehdä liiketoiminnallisesti voittoisa raken-

nushanke hakemalla etua mahdollisesti laatuun vaikuttavista tekijöistä. On kuitenkin muistettava kantaa

vastuu yhteiskunnasta, sen arvoista ja tulevaisuusnäkymistä ja vähintäänkin tarjottava tilaajalle tietoa

tulevaisuuden suuntauksista. Tämän tiedostaminen lisää markkinoinnissa asiakkaalle tarjottavan arvon

ja merkityksellisyyden tunnetta. Palveluntarjoajan osalta tutkinnan arvoiseksi kohdaksi nousi tutkimus-

kysymyksien vastausten perusteella eettisten arvojen kuten hiilineutraalius ja laadunvarmistamiseen liit-

tyvien vaikutusten kartoittaminen toteutusmuodon valinnan yhteydessä. Kysymyksiin vastanneista näitä

arvoja ei nostettu esille lainkaan keskusteluissa toteutusmuodon valinnassa, jolloin kilpailuetua ja mah-

dollista kysyntää voisi muodostua, kun tulevaisuuden näkymät nostavat näitä kestävän kehitykset ja ym-

päristön näkökulmia enenevissä määrin keskusteluun.

Brändäyksen avulla kuva yrityksen toiminnasta saadaan selvennettyä asiakkaille ja parhaimmillaan se

antaa kasvot yritykselle ja sen toiminnan laadulle ja mallille. Asiakaslähtöinen markkinointi ja palvelu

pyrkii ymmärtämään asiakasta ja luomaan asiakkaalle laadukkaan palvelukokemuksen. Tämän asian tii-

moilla päästään tuottamaan asiakkaalle asiakastyytyväisyyttä ja jopa sitoutumista palveluihin. Tästä

muodostuva kilpailuetu markkinoilla on tärkeää.

Tutkimuskysymyksiin osallistujista puuttui selkeästi tilaajien ja loppumaksajien vastauksia. Vastaa-

matta jättämistä voidaan arvioida kenties siten, että tilaajan osaaminen rakennushankkeisiin liittyvässä

kustannushallinnassa on niin vähäistä, ettei vaihtoehtoisiin toteutusmalleihin paneuduta tarpeeksi. Tässä

kohtaa on yksi ensisijainen seikka, jossa palvelumuotoilun avulla projektinjohtototeutusmallia voitaisiin

jalostaa ja aloittaa näin kysynnän kasvattaminen tässä asiakaskentässä. Rakennusliikkeiden osalta vas-

tauksissa pienemmät rakennushankkeet nähtiin nopeasti järkevänä toteuttaa kiinteämuotoisina urakoina,

joissa luontaisesti rakennusliike hakee voittonsa helposti hallittavissa, pienemmissä hankkeissa ja kat-

teen osuus liiketoiminnan kannattavuuden takia varmistetaan. Suurempien, vaativien hankkeiden osalta

tilaajan lähtötietojen saaminen vaikeuttaa kiinteän hinnan sopimista, jolloin rakennusliikkeiden riskit

kasvavat ja näin ollen projektinjohtomalleissa piilevät mahdollisuudet astuvat voimaan.

6.2 Varautuminen riskeihin

Tutkimuksessa tarkasteltiin laaja-alaisesti riskejä, joita yrityksen toiminnassa pitää huomioida päivittäi-

sin ja joita aloittavan yrittäjän tulisi ehdottomasti havaita ennen yrittäjyyden aloittamista. Rakennus-

hankkeissa havaitut riskit ovat sellaiset, että ne vaikuttavat usean hankkeen liikkeelle lähtöön, että to-

teutusmuodon valintaan. Riskien huomioinen yrityksen strategiassa sekä yritystoimintaan, että
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markkinoinnissa huomioitavana asiassa ovat olennaiset kysynnän kasvattamisen kannalta. Kun projek-

tinhallinnalla on saatu riskit hallittua, on asiakkaan helppo luottaa toiminnan varmuuteen tämän osalta.

Työhön liittyviä riskejä pystytään tunnistamaan hyvin monissa eri vaiheissa rakennushankkeen kulkua.

Erityisenä tutkimuksessa korostui riskit kustannustehokkuuden saavuttamisessa, rakentamisaikana teh-

tävän suunnittelussa sekä yhteistoiminnallisessa toimintamallissa. Näistä edellä kuvatuista riskeistä ku-

kin aiheuttavat haasteita työn tehokkaaseen suoritukseen sekä näin lopputulokseen. Yrityksen asiantun-

tijuuden sekä selkeiden toimintatapojen tulee olla hallitut, kun toimintaa aloitetaan.

Jokapäiväiseen yritystoimintaan liittyvät asiat kuten resurssien oikea ja riittävä mitoitus, tilauskannan

tasainen hallinta ja yrittäjän oma jaksaminen ovat esimerkiksi sellaisia asioita, joiden hallinta jo sellai-

senaan on haasteellista. Kehitystyöhön ryhtyessä tulee tiedostaa, että nämä edellä kuvatut, tavanomaisen

tilaus- ja asiakaskannan huolehtiminen on pidettävä yllä yhtäaikaisesti, kun resursseja laitetaan kehittä-

miseen ja toiminnan laajentamiseen. Tähän tuo oman vaativuuskertoimensa maailman tapahtumat, jotka

aiheuttavat suhdannevaihtelua ja näin vaikuttavat yrityksen menestykseen, toisiaan hyvinkin ennalta-

arvaamattomasti.

Jo nämä yrittäjyyttä koskevat riskit ovat sellaisenaan paljonkin kuormittavia tekijöitä palvelutuottajalle,

jonka tarjoamat palvelut suuntautuvat paljon riskejä sisältävää rakennusalaan. Yrittäjän monialaisuus

sekä asioiden hyvä hallinnantaso ovat tärkeitä elementtejä onnistumisen takaamiseksi. Asiantuntijapal-

veluiden käyttäminen tukena yritystoiminnalle on suositeltavaa, jotta suuntaus oman asiantuntemuksen

käyttöön pysyy riittävällä tasolla ja aikaa kehittymiseen siinä löytyy.

6.3 Tilauskantaa erikoistumisella

Kappaleessa 2, jossa pohdiskeltiin kilpailutilannetta, havaittiin projektinjohtomallien olevan vähemmän

käytetty rakennusten toteutusmuoto. Tästä voidaan päätellä siellä piilevän mahdollisuutta kehittää toi-

mintaa yrityksen haluamaan suuntana, koska palveluntarjoajia ja kyseenomaista toteutusmuotoa tuntevia

asiantuntijoita on vähemmän. Lisäksi suurilla rakennusyrityksillä vaikutti tutkimusvastausten osalta, että

kiinnostus osallistua projektinjohtohankkeisiin on vähäistä, edesauttaa palveluntarjoajan mahdollisuuk-

sia luoda rinnalle palveluntarjontaa, jossa kilpailukenttä on vähäisempää ja näin luoda liiketoimintaa.

Erottuminen markkinoilla oman alan edelläkävijänä sekä sellaisella sektorilla, jossa tiukan kilpailutilan-

teen ohittaminen on mahdollista, ovat tämän yritystoiminnan menestymisen kannalta pohdinnan arvioi-

sia asioita. Yrityksen tarkka segmentoituminen ja selkeästi markkinoitava asiakkaalle tuotettava
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lisäarvo, takaavat tilauskannan jatkumisen ja mahdollisen kysynnän kasvamisen. Asiakaskuntaan koh-

dennettu oikeantyyppinen markkinointi avaa tilauskanavia.

Rakentamisessa yleisesti tiedossa olevien riskin hallinta tällaisena erikoistumisen kohtana olisi mieles-

täni oivallinen markkinoinnissa hyödynnettävä kohta. Niin pienissä, kuin suurissakin hankkeissa asiak-

kaan ennakkoluulo alalla toimiviin tekijöiden on hyvin harvoin luottavalla kannalla. Tässä se, että pys-

tytään myymään varmasti toimivaa tuotetta riskialttiissa toimintaympäristössä, on tuote, josta halutaan

myös maksaa.

6.4 Jatkotutkimusehdotukset

Tutkimuksessa haettiin vastauksia auttamaan markkinointitehtävän aloittamisessa tilanteessa, jossa

aloitteleva yrittäjä on käynnistämässä toimintaansa rakentamisen asiantuntijatehtävissä ja siellä nimen-

omaan projektinjohtorakentamisen parissa. Tutkimuksen löydöksenä oli julkisen sektorin haluttomuus

osallistua tutkimukseen, projektinjohtototeutuksen soveltuvuus suuriin kohteisiin ja toisaalta sen hyö-

dyntämisen mahdollisuudet pienemmissä 1- 3 miljoonan rakennushankkeissa. Näkisin mielenkiintoi-

sena asiana jatkojalostaa rakentamisen toteutusmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä juuri julkisen sek-

torin parissa.
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LIITTEET



LIITE 1/2
TUTKIMUSKYSELY
Ohjeet vastaajille:

Mikäli kysymys ei sovellu tai muutoin koske vastaajaa, kohdan voi jättää tyhjäksi.
1. Mitä toimiryhmää edustatte seuraavista (voi olla useampia):

a) kiinteistön omistaja
b) kiinteistön käyttäjä
c) rakennuttaja
d) urakoitsija

2. Toimitteko pääosin julkisen vai yksityisen sektorin rakennushankkeissa:

______________________________________________________

3. Minkä suurusluokan rakennushankkeiden rakennuttamis- ja/tai rakentamistehtävissä olette pää-
osin mukana? Rasti ruutuun

e) 1- 3 milj. €
f) 3- 6 milj. €
g) > 6 milj. €

4. Montako hanketta (> 0,5 milj. €) arviolta teillä on vireillä seuraavan 5 vuoden aikavälillä (alka-
neet ja alkavat kohteet). Rasti ruutuun.

a) 1 – 5
b) 6 -10
c) > 10

5. Käytättekö hankkeissanne ulkopuolista rakennuttajakonsulttia?

Kyllä____ Ei_____

6. Onko projektinjohtototeutukset teille entuudestaan tuttuja rakentamisen muotoja?

Kyllä____ Ei_____



7. Mikä rakentamisen toteutusmuoto nousee ensisijaisena vaihtoehtona mieleenne puhuttaessa
päälle 2 milj. € arvoisesta uudisrakennushankkeesta?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________

8. a) Tilaajat/rakennuttajat vastaavat

Onko eri projektinjohtomalleja esitelty teille toteutusvaihtoehtoina?

Kyllä____ Ei_____

b) Urakoitsijat vastaavat

Onko teitä pyydetty osallistumaan projektinjohtokohteisiin toteuttajaksi?

Kyllä____ Ei_____

9. Mitkä seuraavista asioista ovat nousseet esille rakennushankkeen toteutusmuodon valinnan yhtey-
dessä? Rasti ruutuun.

Kustannustehokkuus
Rakennuskustannusten budjetin ylitykset
Suhdannevaihtelun vaikutus

Nopea hankkeen liikkeelle lähtö
Aloitusvaiheen puutteelliset lähtötiedot
Rakentamisajalla tehtävän suunnittelun riskit
Työmaa-aikaisten muutosten hallitsemattomuus
Myöhästyminen luovutusaikataulusta

Hankintapäätösten työläys
Urakkarajoihin liittyvät ongelmat
Yhteistoiminnallinen toteutusmalli
Vastuun rajoittaminen / siirtäminen

Hiilijalanjäljen pienentäminen/ Ympäristötavoitteet
Laadunvarmistus / -parantaminen



10. Mitä ongelmia olette kokeneet valmistuneissa rakennushankkeissanne?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________

11. Soveltuuko projektinjohtorakentaminen organisaationne toimintamallille?

Kyllä____ Ei_____


