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Työssä selvitetään projektimarkkinoinnissa esiintyviä haasteita 

projektiyrityksen näkökulmasta ja esitellään kokonaisvaltainen 

projektimarkkinointistrategia Caverion Industrialle. Työ toteutettiin 

laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen, ja osana tutkimusta suoritettiin 

haastattelututkimus sekä sisäisesti että asiakasyrityksille. 

 

Sisäisiin haastatteluihin osallistui Caverion Industrialta 5 henkilöä, ja 

asiakashaastattelu suoritettiin 6:lle Caverion Industrian tärkeimmistä 

asiakkaista. Haastattelun tuloksia käytettiin ensisijaisena aineistona 

selvittämään projektimarkkinoinnin haasteita, mutta tuloksia verrattiin 

sisällönanalyysiä käyttäen projektimarkkinoinnista kirjoitettuun 

tutkimuskirjallisuuteen. Aineistojen vertailun tuloksena tutkimuksessa 

luotiin uusi kokonaisvaltainen projektimarkkinointistrategiamalli.  

 

Yleisesti ottaen projektiyrityksissä projektien myynnin ratkaisevana tekijänä 

on pidetty hintaa, eli asiakas valitsee useimmiten halvimman toimittajan. 

Projektimarkkinoinnissa on kuitenkin useita muita tekijöitä, joilla pystytään 

vaikuttamaan asiakkaan valintaprosessiin. Tutkimuksen perusteella 

systemaattisemmalla ja laaja-alaisemmalla projektimarkkinointistrategialla 

voidaan lisätä myyntiä projektitoimittajayrityksessä, mikäli strategia otetaan 

osaksi projektiyrityksen jokapäiväistä toimintaa. 
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The  main  objective  of  this  thesis  is  to  determine  the  challenges  of  project  

marketing from a project company’s point of view, and to showcase a 

comprehensive project marketing strategy for Caverion Industria. The thesis 

was carried out using qualitative research methods and it consists partly of 

interviews carried out both at Caverion Industria and its customers. 5 

persons from Caverion Industria and 5 most important customers of 

Caverion Industria were interviewed. 

 

The results of the interview were used as primary material in determining 

the main challenges of project marketing but interview results were 

compared to project marketing theory by using content analysis. As a result 

of comparing the material with each other a new holistic model for project 

marketing strategy was created. A commonly accepted theory among project 

companies is that prime factor for selling a project is price, which would 

lead to the customer often choosing the cheapest offer. 

 

In project marketing there are, however, various other contributors which 

affect customers preference in choosing. This thesis suggests that a more 

systematic and widespread approach to a project marketing strategy can add 

project company’s sales, provided that the strategy is incorporated in the 

company’s everyday decision-making. 
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MÄÄRITELMÄT 

 
Alkuperäinen laitevalmistaja (Orginal Equipment Manufacturer, OEM): 

Yrityksen omissa tuotteissa ja omalla nimellä käytettäviä toisen yrityksen (OEM-

toimittajan) valmistamia komponentteja. 

 

Alihankkija (Subcontractor): Yrityksen ulkopuolinen henkilö tai yritys, jota 

käytetään urakkasopimuksen mukaisesti toteuttamaan sovittu työ, mutta joka ei 

ole tehnyt sopimusta suoraan tilaajan kanssa vaan yhden tai useamman välikäen 

kautta. 

 

Arvoketju (Value Chain: Yrityksissä ja yritysten välillä tapahtuvia arvoa tuottavia 

toimintaprosesseja, jotka lähtevät raaka-ainehankinnoista ja päättyvät asiakkaalle 

toimitettavaan valmiiseen tuotteeseen. 

 

Arvon tuottaminen (Value Creation): Yrityksen tarjoamista koituva hyöty ja 

käyttöarvo tietylle henkilölle tai organisaatiolle. 

 

Asiakkuus (Customer Relationship): Yritysten välinen sosiaalinen ja taloudellinen 

suhde, jota ohjaa osapuolten välinen vaihdanta. 

 

Asiakassuhdejohtaminen (Customer Relationship Management, CRM): Yrityksen 

asiakassuhdekannan johdonmukainen ja tavoitteellinen kehittäminen arvon 

kasvattamiseksi. 

 

B2B-markkinointi (Business-to-Business Marketing): Yritysten toiminnassaan 

tarvitsevien tuotantohyödykkeiden, palvelujen tai ratkaisujen markkinointia 

toisille yrityksille.  

 

B2C-markkinointi (Business-to-Consumer Marketing): Yritysten tuotteiden, 

palvelujen tai ratkaisujen myymistä kuluttajille.  

 



 
 

 
 
 

Brändi (Brand): Yrityksen ulkopuolisen osapuolen yritystä kohtaan kokema 

nimen, tuotteen, tavaramerkin tai jonkin muun liiketoimintamuodon tunnettuus ja 

maine. 

 

Benchmarkkaus (Benchmarking): Yrityksen toiminnan kehittämistä vertailemalla 

omaa toimintaa toisen yrityksen toimintaan, usein parhaaseen mahdolliseen 

käytäntöön. 

 

Markkinointimix (Marketing Mix): Markkinoinnin kilpailukeinojen kokonaisuus, 

joita ovat; tuotesuunnittelu, hinnoittelu, brändäys, jakelukanavat, myyntityö, 

mainonta, oheispalvelut, markkinatiedon hankinta/analysointi. 

 
Markkinointistrategia (Marketing Strategy): Yrityksen toimintaohjelma jolla 

pyritään tuottamaan arvoa asiakkailleen, verkostokumppaneille sekä omistajilleen 

asetettujen strategisten ja operatiivisten tavoitteiden mukaisesti. 

 

Miljöö (Milieu): Yrityksen toimialueella vaikuttavien toimijoiden välinen suorien 

tai epäsuorien suhteiden verkosto ja toimintaympäristö. Suorat ja epäsuorat 

toimijat ovat mm. taloudelliset toimijat, poliittiset toimijat ja teknologiset toimijat. 

 

Miljööanalyysi (Milieu Analysis): Liikkeenjohdollinen työkalu, jossa tunnistetaan 

tietyn miljöön keskeisimmät toimijat, niiden roolit sekä toimijoiden väliset 

verkostosuhteet projektien myymisen ja toimittamisen näkökulmasta. 

 

Projekti (Project): Monimutkainen, ainutlaatuinen ja epäjatkuva hanke jolla on 

tietty tavoite ja päämäärä. 

 

Projektisykli (Project Cycle): Yksittäisen projekti vaiheet projektin tilaajan 

näkökulmasta projektitoimittajan tunnistuksesta aina projektien päättymisen 

jälkeiseen aikaan. 

 



 
 

 
 
 

Projektimarkkinointisykli (Project Marketing Cycle): Yksittäisen projekti vaiheet 

projektitoimittajan näkökulmasta asiakkaiden etsintävaiheesta aina projektin siirto 

ja luovutusvaiheeseen. 

 

Projektiyritys (Project-Based Firm): Yritys joka saa suurimman osan 

kassavirroistaan projektien myymisestä ja toteuttamisesta. 

 

Referenssit (References): Projektiyrityksen aikaisempien projektien ja 

asiakassuhteiden tuoma lisäarvo projektiyritykselle, joka osoittaa yrityksen 

kyvykkyyden tietyllä toimialalla. 

 

Segmentointi (Segmentation): Laajemman asiakasjoukon jakaminen valittujen 

kriteerien mukaisesti pienemmiksi asiakasryhmiksi, joita varten voidaan kehittää 

omia markkinointistrategioita paremman markkinointitehokkuuden 

saavuttamiseksi. 

 

Suusta suuhun – viestintä (Word of Mouth): Ihmisten käymää epämuodollista 

keskustelua yrityksen brändistä, tuotteista tai palveluista.  

 

Tarjoama (Offering): Yrityksen tuotteista ja palveluista, sekä niihin liittyvistä 

mielikuvista muodostuva kokonaisuus.  

 

Teknologinen kyvykkyys (Technological Cabability): Yrityksen tietotaito ja 

osaamistaso tuottaa tai toimittaa tuotteita sekä palveluja käytettävissä olevia 

resursseja hyödyntäen. 

 

Toimitusketjunjohtaminen (Supply Chain Management, SCM): Kaikkien 

hankintoihin, valmistukseen ja logistiikkaan liittyvien toimintojen 

suunnitteleminen ja johtaminen. 
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1 JOHDANTO 

 

Projektiliiketoiminnasta on tullut merkittävä toimintamuoto yrityksille sekä eri 

organisaatioille ja sen merkitys yritysten kokonaistarjoamasta eri asiakkaille on 

kasvanut. Projekteihin liittyvästä liikkeenjohdollisesta osaamisesta on tullut 

strateginen osaamisalue yhä useammalle toimijalle ja yritykset ovat siirtyneet yhä 

enemmän osatoimittajasta kohti kokonaisten projektien sekä ratkaisujen 

tarjoamista. Merkittävä osa jopa yrityksen omasta sisäisestäkin toiminnasta 

muodostuu projektiluonteisesti. Keskeistä on, että projektiliiketoiminnassa piilee 

suurempia mahdollisuuksia yrityksille ansaita rahaa, ja moni perinteinen teollinen 

tuotanto-organisaatio onkin siirtynyt kokonaan tuotteiden myynnistä kohti 

ratkaisujen myymistä parempien ansaintamahdollisuuksien toivossa.  

 

Projektimarkkinointi on kuitenkin yksi haastavimmista projektiliiketoiminnan 

osa-alueista, eivätkä yritykset aina täysin ymmärrä projektienmarkkinointiin sekä 

myyntiin liittyviä osatekijöitä ja niiden hallitsemisen merkitystä yrityksen 

kilpailullisen menestymisen kannalta. Perinteisesti Suomalaiset teollisuuden 

projektitoimijat ovat olleet hyvin insinöörilähtöisiä ja mielenkiinnon puute 

markkinointi- ja myyntityöhön on ollut syy yritysten heikkoon 

markkinoinnilliseen liiketoimintaosaamiseen ja huonoon menestykseen 

kansainvälisillä pelikentillä. Huomioitavaa kuitenkin on, että halu kehittyä on 

kasvanut ja projektiyritykset ovat enenevissä määrin kiinnostuneita strategisen 

tutkimuksen ja kehitystyön merkityksestä oman tuottopotentiaalin kehittämisessä. 

 

Menestyksekäs liiketoiminta perustuu vaikeasti jäljiteltävän osaamisen 

kehittämiseen, mutta myös projektien markkinointi- ja myyntiprosessien 

kehittämisellä on keskeinen rooli muutettaessa teknologista osaamista ja 

innovaatioita asiakassuuntautuneiksi kansainvälisiksi menestystekijöiksi. 

Yritysten on yhä vaikeampi säilyttää kilpailuetuaan pelkästään teknologista 

osaamistaan kehittämällä. Investoimalla yksittäisten markkinointiprojektien sijaan 

systemaattisen markkinointistrategiaan, voi yritys luoda itselleen pysyvän edun 
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kilpailijoihin nähden. Samalla yritys pääsee eroon tehottomaan markkinointiin 

liittyvistä lyhyen aikavälin kustannuseristä. 

 

1.1 Taustaa 

 
Caverion Industria on osa suurempaa Caverionin konsernia, jonka juuret osana 

YIT:tä ulottuvat aina 1912-luvulle. Vuosien saatossa useiden yritysfuusioiden 

myötä YIT kasvoi Suomen johtavaksi vesihuoltolaitosten, 

vedenhankintajärjestelmien, vesijohtoputkien, asuin- ja toimistorakennusten sekä 

infrastruktuurin urakoitsijaksi. 1970-luvulla YIT alkoi tarjota myös kiinteistöjen 

huoltoa ja kunnossapitoa sekä 1990-luvun alussa teollisuuden putkistojen 

kunnossapitoa. Tässä liiketoiminnassa ovat myös nykyisen Caverionin 

kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden juuret.  

 
Vuoden 2008 finanssikriisin ja talouden taantuman myötä rakennus- ja 

teollisuusalan investointien määrä on laskenut rajusti Euroopassa, eikä 

investointihalukkuus ole vieläkään noussut täysin jaloilleen. Kaventuneet 

markkinat luovat paineita teollisuuden alan projektiyrityksille ja kilpailu 

vähäisistä investointi projekteista on koventunut huomattavasti.  

 

Kesällä 2013 YIT:n hallitus päätti erottaa teollisuuden puolen ja 

kiinteistötekniikan omaksi itsenäiseksi organisaatioksi, jolloin Caverion Oyj sai 

nykyisen muotonsa. Caverionin konserniin kuuluu eri liiketoimintayksiköitä, ja 

Caverion Industria vastaa Caverionin konsernissa projektiluontoisten teollisuuden 

investointien toimittamisesta sekä kunnossapidosta. Caverion Industria työllistää 

2400 henkilöä, ja vuonna 2013 Caverion Industrian liikevaihto oli 245 milj. €. 

Huippuvuosinaan vielä YIT nimellä toimiessaan liikevaihto oli 430 milj. €, eli 

pudotus taantuman myötä vuodesta 2008 vuoteen 2013 on ollut merkittävä. 

 

Caverion Industria Oy on kuitenkin liikevaihdoltaan Suomen suurin teollisuuden 

palvelujen toimittaja, ja usean kymmenen vuoden kokemus on tuonut merkittävän 

referenssipohjan ja tietotaitotason projektiliiketoiminnasta. Caverion Industria 
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voidaan kuitenkin luokitella perinteiseksi suomalaiseksi teollisuudenalan 

yritykseksi, jossa valtaa hyvin insinöörimäinen ajattelutapa. Projektien 

markkinointia sekä myyntiä ei kuitenkaan ole toteutettu niinkään 

projektimarkkinoinnin strategisesta näkökulmasta, vaan yleinen uskomus on ollut, 

että kun tuote on riittävän laadukas niin se myy itse itsensä. 

  

1.2 Työn tavoite 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan projektimarkkinointiin liittyviä strategisia 

menetelmiä, joilla pyritään vaikuttamaan yrityksen projektien kokonaismyyntiin. 

Suomen markkinat ovat hyvin pienet ja kilpaillut, joten kasvua tavoitellakseen 

Caverion Industria tähtää myynnin kasvattamiseen ulkomailla. Työssä 

tarkastellaan, mitä nämä projektimarkkinointiin liittyvät tekijät ovat, ja miten 

Caverion Industrian tulisi kehittää toimintaansa saavuttaakseen parhaimman 

mahdollisen potentiaalin menestyäkseen myös kansainvälisillä markkinoilla.  

 

Työn päätavoitteena on luoda uusi markkinointistrategia jossa on huomioitu 

projektiliiketoiminnalle tyypillinen asiakassuhdejohtaminen, sekä muiden 

verkostosuhteiden tunnistaminen ja muut projektimarkkinointiprosessiin 

vaikuttavat tekijät. Työssä esitellään, mitkä ovat tekijöitä joilla on merkitystä 

menestyksekkääseen projektien markkinointi- ja myyntityöhön, ja miten niitä 

voitaisiin hyödyntää Caverion Industrian liiketoiminnassa. Tutkimuskysymyksiksi 

on asetettu seuraavat kaksi kysymystä joihin tämä työ pyrkii vastaamaan 

mahdollisimman perusteellisesti: 

  

1. Mitä on projektimarkkinointi, ja minkälaisia haasteita se pitää 

sisällään? 

 

2. Mitenkä nämä projektimarkkinoinnille ominaiset piirteet tulee 

huomioida luotaessa projektiyrityksen projektimarkkinointiprosessia ja 

markkinointistrategiaa? 
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1.3 Työn rajaukset 

 

Pitkäaikaisen liiketoiminnan myötä Caverion Industrialle on kertynyt huomattava 

määrä referenssejä ja voidaan sanoa, että erityyppisiä asiakkuuksia on satoja. 

Työssä ei käydä läpi jokaista asiakasta erikseen, vaan asiakkaat on segmentoitu 

tilauskertojen ja yritykseen tuoman kassavirran perusteella. Työssä toteutettiin 

sisäistenhaastattelujen lisäksi puolistrukturoitu haastattelu kuudelle Caverion 

Industrian tärkeimmistä asiakkaista. Haastattelujen tulokset toimivat pohjana 

uuden markkinointistrategian luomisessa Caverion Industrian 

projektiliiketoiminnalle. 

 

Merkittävimpinä kirjallisuuslähteinä ovat olleet Tikkasen & Asparan vuonna 2008 

julkaistu ”Projektimarkkinointi” -kirja, joka perustuu Tikkasen laajalti 

toteuttamiin tutkimusartikkeleihin projektimarkkinoinnista, sekä Cova, Ghauri & 

Sallen vuonna 2002 julkaistu "Project Marketing beyond Competitive Bidding" -

kirjaan. Lisäksi kokonaisvaltaisen kuvan ja viimeisimmän tiedon saamisen 

varmistamiseksi, tutkimuksessa on käytetty eri kirjoittajien alan tieteellisissä 

julkaisuissa julkaistuja artikkeleja. Kaikki lähteet löytyvät tutkimuksen lopussa 

löytyvästä lähdeluettelosta. 

 

1.4 Työn rakenne 

 

Tämän työn rakenne on jaettu neljään pääryhmään: johdanto, teoria, empiria ja 

johtopäätökset. Johdanto-osuudessa käydään läpi tämän diplomityön taustat, 

tavoitteet, työn rajaukset sekä työn rakenne. Teoriaosuudessa luodaan teoreettinen 

viitekehys empiirisen osuuden tueksi. Teoriaosuudessa käydään läpi 

projektimarkkinoinnille ja sen strategiselle toteuttamiselle olennaisia teorioita, 

kuten: projektimarkkinoinnillisia tekijöitä, asiakassuhdejohtamista, projektien 

miljöitä sekä tutkimuksen metodologiaa. Empiirinen osuus pohjautuu 

haastattelujen ja teorian sisällönanalyysin pohjalta tehtyihin havaintoihin 
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Caverion Industrian projektien markkinointi- ja myyntityön nykytilasta. Lopuksi 

johtopäätösosuudessa vastataan työn alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin, 

esitetään uusi markkinointistrategia ja annetaan suosituksia yritykselle sekä 

arvioidaan tämän tutkimuksen tulosten luotettavuutta ja pohditaan mahdollisia 

jatkotutkimuksen tarvetta. 
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2 PROJEKTIMARKKINOINTI 

 

Projektiliiketoiminta on ollut pitkään eri yrityksille ja organisaatioille tärkeä 

sisäisen sekä ulkoisen liiketoiminnan operatiivinen muoto ja moni perinteinen 

teollinen tuoteorganisaatio onkin siirtynyt kokonaan systeemien ja ratkaisujen 

toimittajaksi. Etenkin ratkaisumuotoisten tarjoamien myyminen ja toimittaminen 

asiakkaille sekä uudenlaisen tiedon ja osaamisen luominen organisaatiossa 

sisäisesti vaativat projektiluonteista toimintaa (Skaates & Tikkanen 2000, s. 1-2). 

Projekti kirjallisuudessa termille projekti on annettu useita määritelmiä, ja 

Luostarinen ja Welch (1990) muotoilevat projektin käsitteen olevan sopimuksen 

mukaista toimintaa jossa toimitetaan joko osakokonaisuuksia, kokonaisvaltaisia 

avaimet käteen kokonaisuuksia tai avaimet käteen - plus ratkaisuja, jossa 

toimitetun projektin lisäksi tarjotaan projektin tilaajalle lisäpalveluja kuten 

koulutusta tai kunnossapitosopimuksia. (Skaates et al 2003, s. 390) 

 

Kaikesta huolimatta projektitoimintaan kiinteästi kuuluva projektimarkkinointi on 

usein jäänyt vähemmälle huomiolle tutkimuskenttänä yritysten omissa 

strategisissa toiminnoissa, eikä sen perimmäistä tuottopotentiaalia täysin 

ymmärretä. Perinteiseen kuluttajamarkkinointiin (B2C) verrattuna 

projektimarkkinointi eroaa merkittävästi sille ominaisten piirteiden takia. Näitä 

projekteille ominaisia piirteitä ovat mm. projektien ainutlaatuisuus, 

monimutkaisuus, epäjatkuvuus ja laaja taloudellinen sitoutuminen, joiden 

huomioiminen markkinointistrategiaa kehiteltäessä on huomioitava. (Skaates et al 

2003, s. 390) 

 

Yritysten toimintastrategia voidaan karkeasti jaotella kahteen eri ryhmään; 

toimintaorientoituneisiin yrityksiin, joihin valtaosa Suomen teollisuudenalan 

yrityksistä kuuluu, tai markkinaorientoituneisiin firmoihin. Suomen yhtenä 

menestystekijänä voidaan pitää vahvaa teknologista osaamista ja insinööritaitoa, 

mutta markkinointi nähdään usein vain mainontana eikä markkinointiosaamisen 

todellista luonnetta ymmärretä. Tutkimusten pohjalta on kuitenkin selvästi 
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havaittavissa, että markkinointiorientoituneet yritykset menestyvät usein 

toimintaorientoituneita yrityksiä paremmin kasvua ja kannattavuutta mitattaessa, 

sillä markkinointipanostuksilla ja -osaamisella on merkittävä rooli muutettaessa 

teknologisia innovaatioita asiakassuuntautuneiksi sekä kansainvälisesti 

menestyviksi kasvuliiketoiminnoiksi. (Tikkanen & al. 2007, s 11-12) 

 

Menestyksekäs liiketoiminta perustuu vaikeasti jäljiteltävän kilpailuedun 

luomiseen, joka kuitenkin on yhä vaikeampi saavuttaa pelkästään teknologiseen 

osaamiseen nojaten. Markkinoilla voi olla useita kilpailijoita ja 

projektimarkkinoinnissa on tyypillistä, että tuotteen speksit tulevat asiakkaalta, 

jolloin projektiyritys ei välttämättä voi vaikuttaa hankintapäätökseen pelkkää 

teknologista kyvykkyyttä esiintuomalla. Näin ollen rinnalle on nostettava myös 

markkinoinnillinen sekä organisatorinen kyvykkyys. Menestyksekäs 

markkinointistrategia eli ns. immateriaalinen kyvykkyys ja etumatka on 

huomattavasti vaikeampi kopioida. Huomioitavaa on kuitenkin se, että 

markkinoinnillinen ajattelu sekä markkinoinnilliset toimenpiteet ovat investointeja 

tulevaan, eivätkä pelkästään lyhyenajan investointeja. (Tikkanen & Aspara. 2008, 

s. 16-17.) 

 

Tässä luvussa käydään läpi projektimarkkinointia sen tieteellisestä näkökulmasta 

ja luodaan tälle diplomityölle sen teoreettinen viitekehys sen havaintojen ja 

ratkaisujen tueksi. 

 

2.1  Projektimarkkinoinnin luonne 

 

Projektimarkkinointia tarkasteltaessa voidaan todeta, että yrityksen markkinointi 

tarkoittaa paljon muutakin, kuin pelkästään mainontaa ja myyntiä. 

Projektimarkkinointiprosessin näkökulmasta markkinointiin luetaan kaikki 

projektiyrityksen liiketoiminnalliset päätökset sekä strategiset toiminnot yrityksen 

liiketoimintaverkostossa, jotka edesauttavat projektiyrityksen tuloksellisuutta sekä 

kannattavuutta. Projektimarkkinoinnin elinkaari ei käytännössä ikinä pääty. 
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Voidaan kuitenkin todeta, että markkinointiprosessi alkaa projektiyrityksen 

tuotekehityksestä ja päättyy projektien toimituksen jälkeiseen markkinointiin ja 

suhteiden ylläpitämiseen (kuva 1). (Salminen 2012, opetus; Tikkanen & Aspara. 

2008, s. 15.) 

 

 
Kuva 1: Projektiperusteisen yrityksen myyntiprosessi (Salminen. 2012, opetus) 

 

Projektiyritykset tekevät liiketoimintaa koskevat päätökset usein kolmessa eri 

tasossa: miljöö-, asiakas- ja projektitasossa. Miljöön kartoitus edesauttaa 

projektiyritystä ymmärtämään toimintaympäristöään paremmin, joka taas johtaa 

tehokkaampaan resurssien jakamiseen ja parempaan todennäköisyyteen onnistua 

projektimarkkinointiprosessissa. Näin ollen systemaattisen toiminnan 

takaamiseksi, miljöiden kartoittaminen on tärkeä osa projektiyrityksen 

liiketoimintaprosesseja. Uusien projektien miljöiden kartoitus ja haasteiden 

tunnistaminen voi olla haastava tehtävä, mutta kokemus samankaltaisista 

projekteista tuo tietotaitoa ja ymmärrystä miljöiden toiminnasta jolloin niitä 

pystytään hyödyntämään tehokkaammin. (Cova & al. 2002, 35) 
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Asiakastasolle mentäessä projektitoimittajan on syytä ymmärtää asiakkaan 

päätöksentekoprosessit. Prosessien ymmärtämisestä on merkittävä etu 

projektimarkkinointiprosessissa, jolloin oikeanlaista myynti- ja markkinointityötä 

voidaan kohdistaa asiakasorganisaation oikeille tahoille. Kuitenkin on havaittu, 

että vaikka asiakkaiden päätöksentekoprosessit vaihtelevat suuresti eri 

organisaatioissa, niin on tärkeää löytää yhteneväisyydet asiakkaiden välillä, jotta 

markkinointiprosesseista saadaan systemaattisempia ja tehokkaampia. (Cova & al. 

2002, s. 35) 

 

Kolmas taso, eli projektitaso, on asiakkaan käynnistämä projekti asiakkaan oman 

haasteen tai tarpeen ratkaisemiseksi. Tällöin asiakas pyytää projektitoimittajalta 

ratkaisuvaihtoehtoja kysymykseensä. Kokonaisuutena projektit ovat erinäisten 

toimijoiden välisiä vuorovaikutussuhteita, joissa asiakkaan tarpeisiin vastataan 

useiden verkostotoimijoiden yhteistyöllä. (Cova & al. 2002, s. 35) 

  

2.2  Epäjatkuvat, ainutkertaiset ja monimutkaiset projektit - D-U-C malli 

 

Projektimarkkinointia käsittelevässä kirjallisuudessa projektien luonnetta 

kuvaamaan on kehitetty ns. D-U-C malli, jonka mukaan projektimarkkinoinnin 

kolme avainominaisuutta ovat projektien kysynnän epäjatkuvuus (discontinuity), 

jokaisen projektin ainutkertaisuus (uniqueness) sekä projektien toimijoiden ja 

toimintojen monimutkaisuus (Complexity) (Mandják & Veres, 1998, s. 471-490; 

Skaates & Tikkanen 2000. s. 3-4). 

 

Juurikin nämä projektimarkkinoinnin erikoispiirteet ovat niitä tekijöitä, jossa 

projektimarkkinointi eroaa perinteisestä hyödykemarkkinoinnista, jossa 

kaupankäynti on jatkuvaa ja prosessista suuresti poikkeamatonta. Tässä luvussa 

käsittelemme näitä projektimarkkinointiin liittyviä erikoispiirteitä. 
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2.2.1 Projektimarkkinoinnin epäjatkuvuus 

 

Projektiliiketoiminnalle on hyvin tyypillistä, että asiakkaan investointivälit voivat 

olla pitkät, joten epäjatkuvuus järjestelmän ostajan ja projektitoimittajan välillä on 

hyvin todennäköistä. Projektin valmistuttua alkaa ns. nukkuvan suhteen vaihe, 

jolloin toimijoiden välillä ei ole liiketoimintaa, eikä juuri muutakaan 

vuorovaikutusta. Lisäksi projektin tilaaja voi olla ns. kertaostaja joka tilaa vain 

yhden suuren projektin, mutta hyvin todennäköisesti ei tule investoimaan enää 

uudestaan. Asiakassuhteita tuleekin jatkuvasti analysoida ja segmentoida, jotta 

tunnistetaan potentiaaliset jatkoinvestoijat. (Mandják & Veres, 1998, s. 471-490) 

 

Projektiyritysten kuitenkin tulee pyrkiä asiakassuhteiden ylläpitämiseen myös 

nukkuvan suhteen aikana, myös silloin kun yhteistyö ei ole mahdollinen, haluttava 

tai ajankohtainen. Epäjatkuvuudesta johtuvaa liiketoiminnan ja kassavirtojen 

volatiliteettiä voidaan yrittää tasapainottaa muilla projektinjälkeisillä 

lisäpalveluilla ja palvelusopimuksilla, kuten koulutus-, kunnossapito-, päivitys- tai 

varaosasopimuksilla. Aikaisemmat projektit ja niihin liittyvät asiakassuhteet 

luovat merkittävän referenssipohjan palveluliiketoiminnan kehittämiselle ja 

myymiselle. (Mandják & Veres, 1998, s. 475-476; Tikkanen & Aspara, 2008, s. 

50) 

 

Aikaisemmat projektit ja niihin liittyvät asiakassuhteet ovat luonnollinen pohja 

myös tulevaisuuden projektimyynnille samoille asiakkaille. Yritykselle on aina 

halvempaa ja vaivattomampaa pitää vanhat asiakkaat, kuin joka kerta löytää uusi 

tilaaja. (Salminen 2012, opetus) 

 

Suhteen epäjatkuvuusvaiheessa projektimarkkinoinnin asiakassuhteita 

ylläpidetään sosiaalisten kanssakäymisten sekä tiedonvaihdon kautta, kuten 

yhteisten seurantakokousten, referenssivierailujen tai vaikka vapaamuotoisen 

tapaamisen avulla. Jokaisen yrityksen tulee luoda omat menetelmät, joilla 

asiakassuhteita pidetään elossa. Lisäksi asiakasyrityksiä on syytä pitää ajan tasalla 
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oma yrityksen uutisilla osaamis-, tuote- ja palvelutarjoaman kehityksestä, sillä 

näin pysytään asiakkaan mielessä tai jopa herätetään suoraa 

investointikiinnostusta. Myös projektiverkostot voivat olla hyvinkin paikallisia, 

joten on tärkeää tunnistaa paikallistason toimijat ja luoda niihin hyviä suhteita. 

Hyvän liikesuhteen kehittämisellä voidaan varmistaa asiakastyytyväisyyttä ja 

lisätä asiakkaan eteenpäin antamaa positiivista word of mouth viestintää. 

Asiakassuhteiden hoitamisen merkittävyydestä kertoo mm. se, että Tikkasen ja 

Asparan suorittamassa markkinoinnin ja myynnin johtamista tarkastelevassa 

tutkimuksessa kannattavalta kasvultaan top 10 % yrityksillä oli keskimäärin 

merkittävästi enemmän halukkuutta investoida kannattavien asiakkuuksien 

jatkuvuuden varmistamiseksi. (Tikkanen & Aspara 2008, s. 51-52) 

 

2.2.2 Projektimarkkinoinnin ainutkertaisuus ja monimutkaisuus 
 

Projektimarkkinoinnin ominaispiirteitä ovat myös jokaisen projektin 

ainutkertaisuus ja monimutkaisuus, mikä tuo lisähaasteita projektimarkkinoinnille. 

Kahta identtistä projektia ei ole, ja jokaiselle projektille on asetettu erilaiset 

teknologiset vaatimukset. Lisäksi jokainen projekti vaatii erilaisia omia sekä 

projektin miljöössä toimivien yhteistyökumppanien resursseja. Projektiverkostot 

ovat usein myös hyvin monimutkaisia ja mukana on usein hyvin erilaisia 

organisaatioita eri maista ja erilaisista kulttuureista. Näiden verkostojen tehokas 

hallitseminen sekä koordinointi on usein hyvin haasteellista, ja ennalta on vaikea 

arvioida kuinka nämä toimijat linkittyvät toisiinsa. (Mandják & Veres 1998, s. 

479-480); Skaates & Tikkanen 2000, s. 3.) 

 

Eri projektityyppien välillä on myös eroja niiden ainutkertaisuudessa sekä 

monimutkaisuudessa. Asiakkaan vaatimukset ja tarjoamien rakenne määräävät 

kuinka ainutlaatuisia kustakin projektista kulloinkin tulee. Esimerkiksi pitkälle 

tuotteistetut projektit, kuten hissit, ovat usein hyvinkin samanlaisia ja helposti 

kopioitavissa asiakkaalta toiselle ja myynti volyymit voivat olla suuremmat. Kun 

taas isot ainutlaatuiset investoinnit, kuten tehtaat, vaativat korkeampaa 
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räätälöintiastetta ja syvempää yhteistyötä projektitoimittajan ja tilaajan välillä. 

(Alajoutsjärvi et  al. 2012; s. 86-87) 

 

Verkostojen monimutkaisuus vaikeuttaa aina projektitoiminnan hallittavuutta sekä 

lisää huomattavasti projektien toimittamiseen liittyviä riskejä. Lisäksi 

monimutkaisuus sitoo enemmän toimijoiden resursseja, nostaa projektien 

rakennekustannuksia ja vaikuttaa huoltotoiminnan tehokkuuteen. Yritysten 

tulisikin pyrkiä vähentämään projektien ainutkertaisuutta esimerkiksi 

segmentoimalla samantyyppiset asiakkaat ja projektit, jolloin samoja resursseja 

pystytään käyttämään tehokkaammin tai tuotteistamalla projektitarjoamaa. 

Monimutkaisuutta voidaan hallita kehittämällä toimijaverkostoja 

yhtenäisemmäksi esimerkiksi käyttämällä samoja globaaleja alihankintayrityksiä 

eri projekteissa. Kannattavan kasvun saavuttamiseksi projektimarkkinoinnissa 

yrityksen tulee pyrkiä monistamaan omaa liiketoimintamalliansa mahdollisimman 

paljon, eli tavoitella yhtenäisempiä projektitoiminto- ja resurssirakenteita sekä 

verkosto-osaamista, kuten projektialihankkijoiden arviointia ja valvontaa tai 

asiakaskommunikaatiota. (Tikkanen & Aspara 2008, s. 53-54) 

 

2.3 Projektimarkkinoinnin vaihemalli 

 

Projektien suhdemarkkinoinnin johtamisen tueksi Cova, Mazet ja Sallen ovat 

luoneet (2002) CMS–mallin, joka selvittää projektimarkkinoinnin eri vaiheita 

(Kuva 2). Projektimarkkinoinnin tarjousprosessia tarkasteltaessa on yleisesti 

ottaen tunnistettavissa neljä erillistä vaihetta: projektien ulkopuoliset vaiheet, 

valmisteleva vaihe, alustavatarjous- ja tarjouksen valmisteluvaihe sekä itse 

tarjouksen tekeminen. Prosessin alkuvaiheessa, eli valmistelevassa vaiheessa, 

yrityksellä ei usein ole vielä tiedossa valmista projektia vaan tässä vaiheessa 

etsitään potentiaalisia asiakkaita yrityksen projektitarjoamalle. Koska 

konkreettista projektia ei vielä ole olemassa, niin tässä vaiheessa on erityisen 

tärkeää, että yritys ylläpitää asiakastason tai muiden yhteistyökumppanien kanssa 

informaation kulkua. Yrityksen tulee tarkkailla markkinoita ja kerätä 
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informaatiota, jotta tulevaisuuden projekteja pystyttäisiin ennakoimaan paremmin 

sekä vaikuttaakseen mahdollisiin projekteihin oman verkostonsa kautta. 

Onnistuneen markkinoinnin ja myyntityön johtamisen takaamiseksi on erityisen 

tärkeää kerätä asiakasinformaatiota systemaattisin prosessein sekä dokumentoida 

ja analysoida saatua tietoa määritellysti. Tarjousvaihe on usein arvoa 

tuottamatonta toimintaa yrityksille, eivätkä kaikki projektit välttämättä ole 

yrityksen etujen mukaisia tai ovat kilpailullisesti yrityksen ulottumattomissa. 

Yrityksen tulee alustavassa tarjousvaiheessa arvioida, mitkä projektit tai 

asiakkuudet ovat heille tärkeitä ja päättää käyttääkö yrityksen resursseja 

projektien tarjoamiseen. Viimeisissä vaiheissa eli tarjouksen valmistelussa sekä 

jättämisessä asiakas pyytää projektitoimittajilta tarjouksen 

investointisuunnitelmalleen. Tässä vaiheessa projektitoimittaja vastaanottaa 

tarjouspyynnön ja tekee projektitarjouksen investoivalle yritykselle. (Cova et al. 

2002, s. 33-35. Tikkanen & Aspara 2008, s. 57-58.) 

 

 
 

Kuva 2: Nelivaiheinen projektimarkkinointi. (Cova et al. 2000, s. 677; Tiihonen. 
2010, s. 10) 
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Edellä esitetty projektimarkkinoinnin vaihemalli ei kuitenkaan huomioi tilannetta, 

kun projekti saadaan myytyä, jolloin alkaa projektin toteuttamisvaihe ja jälkihoito. 

Näin ollen on syytä tarkastella myös Holstiuksen vuonna 1987 esittämää 

projektimarkkinoinnin sykliä, joka käsittelee nimenomaan projektien toteuttamista 

sekä jälkihoitoa projektien toimittajien tai ostajan taholla. Holstius ei ota 

luomassaan mallissa kuitenkaan kantaa Covan ja kumppaneiden esittämään 

projektitarjoaman luomiseen ja sopeuttamiseen, joten molempien mallit on syytä 

esitellä projektien vaihemalleja tarkasteltaessa. (Holstius 1987; Tikkanen & 

Aspara 2008, s. 59.) 

 

Holstiuksen mallissa rinnastuvat projektitoimittajan ja projektin tilaajan 

näkökulma projektimarkkinoinnin sykliä ja projektisykliä vertailemalla. 

Projektimarkkinointisykli luonnehtii toimittajan perspektiiviä myynti- ja 

toimitusprosessista, kun taas projektisykli on tilaajan näkökulmasta. Taulukossa 1 

on esitetty Holstiuksen mallin eri osa-alueita. (Holsitus 1987; Skaates et al 2003, 

s. 391) 
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Taulukko 1: Holstiuksen projektisyklimalli.  (Holstius 1987; Skaates et al 2003, 
s. 391) 

 

Projektisykli Projektimarkkinointisykli 

Tunnistusvaihe: Mahdollisten 
projektien tunnistaminen ja 
ideointi 

Etsintävaihe: 
Projektimahdollisuuksien 
tunnistaminen ja informaation 
keruu 

Valmistelusvaihe: Teknisten ja 
institutionaalisten vaihtoehtojen 
tunnistaminen ja vertailu 

Valmisteluvaihe: 
Toteutettavuus- ja 
investointitutkimus, 
kilpailutilanteen arvioiminen, 
kontaktointi, osapuolien 
valmisteleminen 

Arviointivaihe: Kattava projektin 
eri aspektien ja toimijoiden 
arviointi 

Tarjousvaihe: 
Tarjousdokumenttien laatiminen 
sekä hinnan ja resurssien käytön 
arviointi 

Neuvotteluvaihe: 
projektiorganisaation luominen, 
osapuolien koordinointi, 
toteutussuunnitelmat, toimijoiden 
valitseminen 

Neuvotteluvaihe: tarjouksen 
jättö, projektin aspekteista 
sopiminen ja sopimuksen 
kirjoitus 

Tarjousvaihe: 
Tarjousdokumenttien laatiminen 
sekä hinnan ja resurssien käytön 
arviointi 

Neuvotteluvaihe: tarjouksen 
jättö, projektin aspekteista 
sopiminen ja sopimuksen 
kirjoitus 

Toteutus- ja valvontavaihe: 
Projektin toteutus ja valvonta 

Toteutusvaihe: Projektin 
toteutus ja valvominen 

Arvosteluvaihe: Valmis projekti ja 
sen arviointi 

Siirtovaihe: Projektin arviointi, 
tiedon ja kokemuksen 
kerryttäminen sekä 
lisäpalvelujen tarjoaminen. 

 

Erityisesti projektitoimittajan näkökulmasta on huomioitava taulukossa 1 esitetyn 

Holstiuksen mallin syklisyys. Siirtovaiheen jälkeen prosessi aloitetaan alusta ja 

siirrytään uusien projektien etsintään. Tämä ei kuitenkaan sulje pois tosiasiaa, että 

usein projektitoimittajilla on käynnissä useita projekteja sen eri vaiheissa. Useiden 

hankkeiden yhtäaikaisella toiminnalla vältetään projektiliiketoiminnassa usein 

esiintyvää epäjatkuvuutta. Projektiostaja taas saattaa käydä projektivaiheen vain 
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kerran, ja näin ollen toimittajan näkökulmasta onkin tärkeää tunnistaa kertaostajat 

ja mahdolliset jatkoinvestoijat markkinointiresurssien kohdistamiseksi. Projektin 

toimittamisen jälkeen toimittajan ja tilaajan välisessä liikesuhteesta alkaa ns. 

”nukkuvan suhteen aika”, jolloin ei ole varsinaista liiketoimintaa käynnissä, mutta 

suhteita tulee pitää yllä mahdollisten jatkoinvestointeja silmälläpitäen (Hadjikhani 

1996, s. 322-323). Huomion arvoista on, että osana projektien luonnetta on niiden 

ainutlaatuisuus, joten projektimarkkinoinnin vaiheet voivat vaihdella esimerkiksi 

projektitarjoamatyypistä tai riippuen tulevatko tarvevaatimukset asiakkaalta vai 

luoko toimittaja sen. (Alajoutsjärvi et  al. 2012; s. 86-87) 

  

2.4 Strategian luonti projektimarkkinoinnissa 

 

Markkinointistrategia perustuu usein yrityksen toimintastrategiaan ja näiden 

kahden strategian välinen suhde on usein tiukasti sidoksissa toisiinsa. Mutta 

tarkempien erityispiirteiden huomioimiseksi nämä kaksi strategiaa voivat joskus 

olla hyvinkin itsenäisiä. Strategiat syntyvät yrityksen toiminnallisista 

suunnitelmista ja käytännön toiminnasta. Ei ole olemassa täysin kahta samanlaista 

yritystä, joten strategiatkin ovat jokaisessa yrityksessä erilaisia yrityksien omien 

tavoitteiden ja toimintojen tuloksia. Strategian luomisen tarkoituksena on muuttaa 

visiot missioiksi ja missiot edelleen päätöksiä ohjaaviksi toimintatavoiksi, jotta 

asetetut tavoitteet saavutettaisiin paremmin yrityksen avaintoiminnoilla. Hyvin 

laaditulla strategialla yritys pystyy ohjaamaan resurssinsa paremmin, vastaamaan 

yllätyksellisiinkin haasteisiin ja mahdollistaa paremman sopeutumisen muutoksiin 

liiketoimintaympäristössä. (Cova & al. 2002, s. 59; Ford & al. 2002, s. 210) 

 

Projektiyrityksen markkinointi- ja myyntistrategiaa luotaessa on tunnistettavissa 

kaksi toisistaan poikkeavaa toimintasuunnitelmaa. Nämä kaksi suuntausta 

tunnetaan deterministisenä tai konstruktiivisena suhtautumistapana. 

Deterministinen suhtautumistapa on näistä ns. passiivisempi malli, jossa 

projektiyritys pyrkii ennakoimaan ja ymmärtämään markkinatilanteita, ja saamaan 

kauppoja olemassa olevia toimintamalleja ja sääntöjä seuraamalla. Tämä 
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toimintatapa on usein käytössä tarjouskilpailutyyppisessä toimintaympäristössä, 

jossa asiakkaat ostavat tarkasti määriteltyjä kokonaisuuksia, eikä yrityksen oma 

teknologinen tarjoama tuo juurikaan lisäarvoa asiakkaan näkökulmasta. (Tikkanen 

& al, 2008. s.68-69) 

 

Konstruktiivisessa lähestymistavassa projektiyritys pyrkii aggressiivisemmin 

muokkaamaan mahdollisten asiakkaiden tarpeita sekä projektimiljöön sääntöjä ja 

toimintatapoja. Tätä mallia on perinnäisesti käytetty tietointensiivisissä ja luovissa 

projektiympäristöissä, joissa projektien sisältö ja tulema muotoutuu projektin 

edetessä vuorovaikutussuhteiden kautta. Näistä kahdesta mallista konstruktiivinen 

suhtautumistapa on selvästi aggressiivisempi malli, jossa pyritään vaikuttamaan 

asiakkaan tarpeisiin aktiivisesti, ja jopa ääritapauksissa sanelemaan kaupan ehtoja. 

Ensisijaisesti voisi kuvitella, että konstruktiivinen toimintatapa ei soveltuisi 

perinteiseen tarjouskilpailutyyppiseen projektimarkkinointimalliin, jossa asiakas 

on tietoinen omasta tarpeestaan. Todellisuudessa kuitenkin projektiyritys voi 

käyttää konstruktiivista tapaa menestyksekkäästi hyödykseen, mutta tämä vaati 

uudenlaista vähemmän teknistä lähestymistapaa projektimarkkinointiin ja -

myyntiin sekä tietoisempaa ja systemaattisempaa verkostosuhteiden kehittämistä. 

(Tikkanen & al, 2008. s.69) 

 

Projektitoimittaja voi kokea, että miljöön säännöt sekä totutut toimintatavat 

pakottavat yrityksen omaksumaan deterministisen toimintamallin. Esimerkiksi 

kilpaillut ja kypsät markkinat, kuten rakennusteollisuus, ajaa yrityksen 

tarjouskilpailutyyppiseen markkinointiin. Toisaalta aggressiivisemmalla 

toimintamallilla projektitoimittaja pyrkii vaikuttamaan ja jopa manipuloimaan 

miljöön normeja voittaakseen lopulta enemmän projektikauppoja. Konstruktiivista 

suhtautumistapaa onkin pidetty projektimarkkinointia ja -myyntiä käsittelevissä 

tutkimuksissa yleisesti ottaen tehokkaimpana ja menestyksekkäänä tapana myydä 

projekteja, sillä siinä projektimarkkinoija pyrkii aktiivisesti luomaan uutta 

kysyntää ja vaikuttamaan miljöön normeihin liiketoimintaverkostossaan. 

(Tikkanen & al, 2008. s.70) 
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On kuitenkin muistettava, että erilaiset liiketoimintatilanteet vaativat erilaisia 

lähestymistapoja, joten myös projektimarkkinoijan on mukauduttava tilanteen 

mukaan. Markkinat, normit ja miljööt muuttuvat, joten mikään toimintatapa ei ole 

paras ikuisesti ja projektimarkkinoijan on sopeuduttava alati muuttuvaan 

tilanteeseen. Myös erityyppisissä verkostosuhteissa voidaan käyttää erityyppisiä 

lähestymistapoja, kuten omia alihankkijoita saatetaan kilpailuttaa systemaattisen 

deterministisesti, kun taas omia avainasiakkaita kohtaan suhtaudutaan enemmän 

konstruktiivisesta näkökulmasta. (Tikkanen & al, 2008. s.71) 
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3 PROJEKTIMARKKINOINNIN ASIAKASSUHTEET 

 

Perinteiseen kuluttajamarkkinointiin verrattuna projektimarkkinoinnin 

ominaispiirteitä ovat DUC -mallin lisäksi sen asiakaslähtöisyys. Kun 

hyödykemarkkinoinnissa asiakaskontaktit ovat impulsiivisia ja nopeasti vaihtuvia, 

niin projektiliiketoiminnassa pyritään luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita, joita 

tulee vaalia projektien eri vaiheissa. Projektit ovat luonteeltaan pitkäaikaisia 

tapahtumia, jotka vaativat useita asiakaskontakteja ja molemmanpuoleisen 

luottamuksen kehittämistä, joten yrityksen tulee sitoa resursseja asiakassuhteiden 

hoitamiseen ja ylläpitämiseen myös projektien ns. nukkuvassakin vaiheessa. 

Kuten aikaisemmin todettu projektiliiketoiminnalle on ominaista, että asiakkaan 

ostot investointien välillä voivat olla hyvinkin pitkiä, silti tulee pyrkiä luomaan 

pitkäkestoisia suhteita (Takala et al. 1996, s. 45-46), sillä asiakkuuden 

ylläpitäminen tulee loppupeleissä edullisemmaksi, kuin aina uuden löytäminen. 

Laajoja suhdeverkostoja kehittämällä yritys pystyy mahdollistamaan laaja-

alaisemman toiminnan ja reagoimaan paremmin muuttuviin olosuhteisiin. (Ford et 

al. 2009, s. 6-9) 

 

Yritysten välisessä liiketoiminnassa on usein mukana useita eri toimijoita joilla 

jokaisella on omat intressinsä olla osallisena. Yrityksen tuleekin tunnistaa ja 

priorisoida osatekijät, jotka ovat relevantteja omalle liiketoiminnalle ja valita 

asiakkuutensa siten, että osapuolille saatava hyötypotentiaali on mahdollisimman 

korkea. Asiakassuhteiden priorisointiin vaikuttaa moni tekijä, mutta useimmiten 

tärkeimpänä kriteerinä on asiakkuudesta saatava pitkäaikainen taloudellinen 

hyöty. Onnistuneessa asiakassuhdejohtamisessa (CRM, Customer Relationship 

Management) yritys tunnistaa ns. kertaostajat ja mahdolliset jatkoinvestoijat ja 

pyrkii kehittämään suhteitaan asiakkaisiin, jotka voisivat mahdollisesti ostaa 

uudestaan samalta toimittajalta. Saavuttaakseen strategisesti tärkeän 

asiakassuhteen, projektitoimittaja voi joskus tehdä lyhyellä tähtäimellä 

taloudellisesti kannattamattomankin projektin saavuttaakseen pitkällä tähtäimellä 
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tuottoisan asiakkuuden, esimerkiksi tuottoisan huoltosopimuksen. (Ford et al. 

2009, s. 13-17) 

 

Uuden asiakkuuden saaminen on aina haaste, mutta toteutettu projekti luo hyvän 

referenssipohjan jatkomyynnille. Tässä luvussa käydään läpi asiakassuhteiden 

hoitamista aina uusasiakashankinnasta jo vanhojen suhteiden ylläpitämiseen, ja 

mitkä tekijät vaikuttavat asiakkuuksien priorisoinnissa.  

 

3.1 Asiakassuhteen kehitysvaiheet 

 

Asiakassuhteiden kehittymisessä on havaittavissa erilaisia vaiheita, joita 

liikesuhde käy läpi vakiintuessaan ja hiipuessaan tai mahdollisesti jopa 

päättyessään. Ajan mittaan asiakassuhteiden luonteella ja tilalla on taipumus 

muuttua sen mukaan, miten liikesuhteen hyöty ja tärkeys koetaan kussakin 

yrityksessä. Projektimarkkinointia ja liikkeenjohtoa käsittelevä kirjallisuudesta 

löytyy paljon erilaisia vaihemalleja kuvaamaan liiketoimintasuhteiden kehitystä, 

mutta ehkä yleisimmin tunnettu on David Fordin vuonna 1980 luoma malli, jossa 

on tunnistettu viisi yleistä vaihetta teollisen asiakas-myyjä -suhteen kehityksessä 

(Kuva 3). Nämä viisi vaihetta ovat: suhteen esivaihe, tutustumisvaihe, 

syvenemisvaihe, stabiili- tai institutioitunutvaihe sekä suhteen päättymisvaihe. 

(Ford et al. 2009, s. 51) 
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Kuva 3: Myyjän ja ostajan liiketoimintasuhteen kehitysvaiheet 
projektimarkkinointiprosessissa (Ford et al. 2009, s. 51) 

 

Todellisuudessa asiakassuhteiden kehitysvaiheet ovat monimutkaisia prosesseja ja 

edellä esitetty vaihemalli on yksinkertaistettu esitys siitä, miten suhteet voivat 

kehittyä. Huomionarvoista on sekin, että kaikki asiakassuhteet eivät välttämättä 

käy läpi jokaista vaihetta, vaan voivat hyppiä suhdetasojen yli tasolta toiselle 

edestakaisin. Eli välillä suhde syvenee, välillä se heikkenee, joskus voi jopa 

päättyä, mutta suhde voi alkaa myöhemmin uudestaan. Projektimarkkinoijan tulee 

kuitenkin ymmärtää kunkin asiakassuhteen taso, jotta sitä voidaan johtaa 

systemaattisesti sekä dynaamisesti. (Ford et al. 2009, s. 56-58) 

 

3.2 Asiakassuhteiden kehittäminen  

 

Asiakassuhteiden kehittämisessä yhtenä tärkeimmistä tekijöistä pidetään toisen 

tason asiakassuhteiden tarkastelua, eli oman asiakkaan sidosryhmien 

arvonluontimenetelmien tunnistamista sekä näiden toimijoiden systemaattista 

analysointia osana yrityksen omaa liiketoimintaa. Tämä poikkeaa suuresti 

perinteisestä arvoketjumallista, jossa arvontuoton lähtökohtana on tuottaa arvoa 
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ensimmäisen tason asiakkaalle. Ajatuksena tämä malli ei ole uusi ja useat 

yritykset tunnistavatkin sen merkityksen, mutta harva sisäistää ajatuksen osaksi 

omaa toimintaansa, jolloin toivotunlaisten asiakassuhteiden kehittämistavoite voi 

jäädä saavuttamatta. (Normann 2002, s. 98) 

 

Perinteisessä arvoketjumallissa toimittaja pyrkii tuottamaan arvoa itselleen 

vastaamalla vain seuraavan tason asiakkaiden tarpeisiin. Sen sijaan painopiste 

tarpeisiin vastaamisessa tulisi siirtää enemmän toisen tason asiakkaisiin, eli 

asiakkaan asiakkaisiin (kuva 4). Kun arvontuottoa tarkastellaan oman arvontuoton 

näkökulman sijaan enemmän asiakkaan arvontuottamisen näkökulmasta, niin 

toimittajayritys pystyy kehittämään toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi. 

Menestyksekkäässä asiakaslähtöisessä liiketoiminnassa yritys pystyy 

hyödyntämään oman liiketoiminnan määrittämisessä tietämystä asiakkaan 

arvonluontiperusteista (Normann 2002, s. 99). Jotta asiakkaan 

arvontuottoperusteet ymmärrettäisiin täysin, niin tällöin tulee pyrkiä 

ymmärtämään asiakkaan arvoketju ja heidän arvontuottomenetelmät. (Raval et al. 

1996, s. 22). 

 

Lähtökohtana asiakassuhteen kehittämiseen on ymmärrys, mitkä arvot ovat 

asiakkaalle tärkeitä, ja miten suhdetta voitaisiin analysoida, jotta arvot saataisiin 

selville.  Jos  kyseessä  on  suhde,  jossa  on  enemmän  kuin  yhden  tason  toimijoita,  

voidaan lähes varmuudella sanoa, että asiakkaalle tärkeimpiä tavoitteita on omien 

asiakassuhteiden kehittäminen. Toimittajan päämääränä tulee olla, että omat 

tuotteet tai palvelut auttavat omaa asiakasta parantamaan palvelujaan seuraavien 

tasojen asiakassuhteissa. (Normann 2002, s. 98; Ravald et al. 1996, s. 23-24)  
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Kuva 4: Asiakassuhteen siirtymä kohti toisen tason asiakassuhteita (Normann 
2002, s. 99) 

 

Toiminnallisen ja sidosryhmien kokonaiskuvan selvittämiseksi voidaan käyttää 

Normannin ja Ramirezin kehittämää arvotähtiajattelumallia, joka ottaa huomioon 

kolme eri näkökulmaa: toimittajan, yrityksen itsensä ja asiakkaan näkökulman 

(kuva 5). Arvotähtiajattelussa huomioidaan eri sidosryhmät, jotta pystyttäisiin 

siirtymään kohti asiakaslähtöistä liiketoimintaa ja tuottamaan lisäarvoa koko 

arvoverkoston jäsenille, sillä kestävässä liiketoiminnassa jokaisen tulee hyötyä 

suhteista. (Normann 2002, s. 99; Ravald et al. 1996, s. 25) 

 

 
Kuva 5: Yrityksen arvoverkostot ja sidosryhmät (Tiihonen. 2010, s. 27) 
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Joskus yrityksen liiketoiminnallinen suhde voi ylettää asiakassuhdetta pidemmälle 

toisen  tason  suhteeseen  asti,  ja  tämä  suhde  voi  olla  tiedostetusti  suora  tai  

tiedostamatta epäsuora. Joskus ensimmäisen tason ja toisen tason asiakkaiden 

välisissä tarpeissa saattaa olla eroavaisuuksia, joten oman ja toisen tason 

arvontuotannon kannalta toisinaan voi olla kannattavaa kääntyä suoraan 

loppuasiakkaan puoleen. Tästäkin syystä toisen tason asiakkaiden tarpeiden 

tunnistaminen on tärkeää, mutta huomion arvoista on, että tällainen toiminta voi 

aiheuttaa häiriöitä olemassa olevaan suhdeverkostoon. Suora yhteydenotto voi 

kuitenkin olla haasteellista, sillä väliporras voi suojella omaa liiketoimintaansa 

salaamalla tietoja loppukäyttäjistä estämällä suoran kontaktoinnin toisen tason 

asiakkaisiin. (Gummesson 2004, s. 126-127) 

 

3.3 Uusasiakashankinta 

 

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä yrityksen arvonluonnin tuloksellisuus riippuu, 

kuinka yritys onnistuu segmentoimaan asiakasryhmiä, eli tunnistetaanko 

avainasiakastyypit tai kilpailukyvyn sekä tuoton kannalta potentiaalisimmat 

asiakkaat. Lisäksi tulisi tunnistaa asiakkaan sisäiset sekä asiakkaan verkostossa 

toimivien organisaatioiden väliset vaikutussuhteet, jolloin yritykselle avautuu 

mahdollisuus vaikuttaa asiakkaan päätökseen välillisesti. Jokainen asiakas ei 

välttämättä ole yrityksen oman tai asiakkaan arvonluonnin kannalta kannattava, 

joten segmentoinnin avulla yritys tunnistaa tuoton kannalta potentiaalisimmat 

asiakkaat ja osaa kohdistaa riittävän määrän resursseja projektien markkinointi- ja 

myyntityöhön sekä suhteen kehittämiseen. Korkean tuloasteen saavuttamiseksi 

toimittajalle sopiviin segmentteihin kuuluvia yrityksiä tulee jatkuvasti tunnistaa, 

analysoida sekä arvioida, jotta uusia asiakkuuksia saadaan syntymään asiakkaan 

tarpeen tunnistamisella ja oikean räätälöidyn markkinointi- ja myyntityön 

siivittämänä. Perussegmenttinä voidaan pitää, että mitä arvoa ja hyötyä 

projektiyrityksen tarjoamilla on, ja kenelle. (Tikkanen & Aspara 2008, s. 93-94) 
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Projektiliiketoiminnassa on tyypillistä, että jokainen yritys ja projekti on erilainen, 

joten projektimarkkinoija joutuu esiräätälöimään tarjouksiaan jokaiselle 

asiakkaalle sopiviksi. Räätälöinti perustuu asiakkaalta itseltään tai ulkoisista 

lähteistä saatuun informaatioon sekä sen analysointiin. Huomioitavaa on, että 

tarjoustyö ja sen räätälöinti on usein arvoa tuottamatonta toimintaa 

projektiyritykselle, joten kyky räätälöidä mahdollisimman kiinnostavia tarjouksia 

asiakkaille mahdollisimman vähäisellä omien resurssien käytöllä on arvokasta. 

Uusasiakashankinnassa projektiyritys joutuu arvioimaan kuluttaako resurssejaan 

asiakkaaseen kohdistuvaan markkinointiprosessiin riippuen siitä onko 

projektiyrityksellä menestymismahdollisuuksia tulevassa tarjouskilpailussa. Näin 

ollen kannattavuuden ja ansainnan kannalta resursseja kuluttava tarkasti 

spesifioitu sekä räätälöity suunnittelutyö kannattaakin tehdä vasta kun asiakas on 

sitoutunut hankkimaan projektin. Liian spesifioitu tarjous voi johtaa myös siihen, 

että projektiyritys antaa ilmaista konsultaatiota ja asiakas hankkii projektin 

muualta tai toteuttaa projektin itsenäisesti. (Tikkanen & Aspara 2008, s. 95) 

 

Uusasiakashankinnassa ei ole yrityksen etujen mukaista pyrkiä vain lisäämään 

myyntiä lyhyellä aikavälillä ja myymään mahdollisimman paljon projekteja, vaan 

asiakkaisiin resursoitavat toiminnot tulisi tehdä pitkäaikaistuottorakennetta 

silmällä pitäen. Projektien toteutus voi olla vuosiakin kestävä prosessi, joten 

projektit sitovat usein pääomaa pitkiksi ajoiksi, mikä on huomioitava 

tarjousvaiheessa sekä asiakkaita valittaessa. Asiakkaan sekä toimittajan 

näkökulmasta katsottuna projektien hoitaminen on tehokkaampaa, mikäli 

projektitoimittaja ei joudu sitomaan omaa pääomaansa suoritettavaan projektiin. 

Tästä syystä asiakkaan kanssa tulisi sopia tasaisista sisään tulevista kassavirroista 

projektin aikana. Huomioitavaa on myös se, että aikaisemmat sisään tulevat 

nettokassavirrat ovat diskonttauksen myötä parempia kuin myöhään saatavat, 

joten projektitoimittajan tulisi pyrkiä saamaan asiakkaalta kassavirtoja 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mutta samalla pyrkiä venyttämään 

maksuaikoja omille toimittajilleen. (Tikkanen & Aspara 2008, s. 95) 

 



26 
 

 
 
 

3.4 Olemassa olevat asiakassuhteet 

 

Edellisessä kappaleessa käytiin läpi uusasiakashankintaan liittyviä piirteitä 

arvonluonnin perustana. Voimme kuitenkin todeta, että uusasiakashankinnassa 

esiintyvät piirteet pätevät pitkälti myös jo olemassa olevien asiakassuhteiden 

kehittämiseen. Uudesta asiakkuudesta tulee vanha asiakas jo heti ensimmäisen 

hankintakerran jälkeen, mutta tärkeätä on kuitenkin tunnistaa, että kuka on 

potentiaalinen jatkoinvestoija. Vaikka uusien asiakkaiden hankinnassa ja jo 

olemassa olevien suhteiden kehittämisen logiikoissa on paljon päällekkäisyyksiä, 

niin silti niissä on tiettyjä erilaisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon 

asiakassuhdejohtamisessa. (Tikkanen & Aspara 2008, s. 102-103) 

 

Olemassa olevassa asiakassuhteessa on uuteen asiakassuhteeseen verrattuna kaksi 

huomattavaa etua: yrityksen tietämys olemassa olevasta asiakassuhteesta, sekä 

yrityksen tunnettuus ja luottamus asiakasyrityksessä. Kun projektiliiketoiminnassa 

toimittaja on toteuttanut tilaajalle ensimmäisen projektin onnistuneesti, yritykselle 

kertyy merkittävä määrä tietoa ja ymmärrystä asiakkaan tarpeista sekä yksittäisistä 

ihmisistä asiakkaan organisaatiossa, millä on merkitystä tulevaisuuden projektien 

myynnissä. Lisäksi tyytyväinen asiakas pysyy usein lojaalina projektitoimittajalle, 

mikäli heillä on positiivisia kokemuksia yhteistyöstä projektitoimittajan kanssa ja 

projektitoimittajan kyvystä tuottaa asiakkaalleen arvoa (Raval et al. 1996, s. 20-

23).  

 

Yhteistyössä kertyy myös tietoa asiakkaan organisatorisista suhteista muihin 

liiketoimintaverkoston toimijoihin. Tämä tietämys luo merkittävän kilpailullisen 

etumatkan muihin alalla toimiviin kilpailijoihin jotka eivät ole vielä asioineet 

saman asiakkaan kanssa. Asiakkaan saama positiivinen kuva ja syntynyt 

luottamus luo pohjan yrityksen bränditunnettavuudelle. Menestyksekäs projektien 

markkinointi ja myynti perustuu usein molemmanpuoleiseen luottamukseen ja 

toimiviin ihmissuhteisiin, joten tulevaisuuden projektimyyntiä silmälläpitäen näitä 

syntyneitä suhteita tulee vaalia ja kehittää myös projektien välisenä, eli nukkuvan 
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suhteen aikana. Etenkin haasteelliset projektit tai palvelut, joissa on suuria riskejä, 

tilataan usein tunnetuilta ja hyvämaineisilta toimittajilta, joiden kanssa on ollut 

aikaisemminkin yhteistyötä. Projektien välissä voi olla pitkiäkin aikoja ilman 

mitään toimintaa ja molempien organisaatiot voivat muuttua, ilman aktiivista 

asiakassuhdejohtamista syntyneet kontaktit häviävät, jolloin bränditunnettuus ja 

yrityksen referenssipohja uusille projektien myynnille häviää. (Hadjikhani 1996, 

s. 319-320; Skaates & Tikkanen 2000, s. 3)  

 

3.5 Asiakassegmentoinnin perusta 

 

Aikaisemmin luvussa 3 esiteltiin, kuinka projektiyrityksen arvontuoton 

ajatusmalli tulisi siirtyä lyhytkatseisesta oman yrityksen arvontuoton mallista 

kohti laajakatseisempaa asiakkaalle arvonluontiin perustuvaa mallia. Tätä samaa 

ajattelumallia voidaan soveltaa asiakassegmentoinnissa, ja potentiaaliset ja tärkeät 

asiakkaat voidaan erotella sillä perusteella, että mille asiakkaille oman yrityksen 

tarjoama tuottaa eniten hyötyä ja arvoa kilpailijoihin nähden (Anderson & Narus, 

1998, s. 54-56). Huomion arvoista on myös se, että asiakas voi pohtia projektin 

toteuttamista itse, riippuen siitä, onko asiakas halukas luovuttamaan tarjoamasta 

aiheutuvat maksut projektiyrityksille. Asiakas saattaa pohtia kenellä on 

loppujenlopuksi paras asiantuntemus ja kyvykkyys projektin toteuttamiseen, 

omalla itsellään vai jollakin ulkopuolisella toimijalla. Tämän suhteen on aikojen 

mittaan ollut vaihtelua, ja sen hetkiset trendit ovat vaikuttaneet paljolti, ovatko 

asiakkaat olleet halukkaita ulkoistamaan projektit vai toteuttamaan itse.  Talouden 

taantuman myötä teollisuudenalan tuotantofirmat ovat joutuneet leikkaamaan 

omaa toimintaansa, joten tämän hetken trendi lienee hankkia projektit 

ulkopuolisilta toimijoilta. Joka tapauksessa b2b-markkinoilla potentiaalisten 

asiakkaiden tunnistamisessa ja segmentoinnissa määräävänä tekijänä pidetään 

nykyään asiakasarvon luomista. (Anderson & Narus, 2009; Tikkanen & Aspara 

2008, s. 108-109) 
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Yritys voi priorisoida tärkeimmät asiakkaansa taloon virtaavan kassavirran ja 

tilauskertojen perusteella, ja näitä asiakkuuksia tuleekin vaalia. Mutta huomion 

arvoista on, että asiakkaan toimintatavat muuttuvat ja kilpailijoiden kyvykkyys 

kasvaa jatkuvasti, joten projektitoimittajan tulee kehittää omaa toimintaansa sen 

mukana, jotta asiakkaan kokema arvo yhteistyössä säilyy. Lisäksi segmentoimalla 

asiakkuudet arvontuoton perustana voidaan löytää uusia tai vanhojakin asiakkaita, 

joissa on paljon potentiaalia tulevaisuudessa, vaikka sen hetkinen hyöty on pientä. 

Yleisesti ottaen sellaiset asiakkaat, jotka näkevät tai saadaan näkemään 

projektiyrityksen tarjoamien tuottamat hyödyt korkeampina sekä tärkeämpinä 

muihin asiakkaan pohtimiin hankinta- tai kehitysprojekteihin, ovat 

projektiyrityksen ansainnan kannalta potentiaalisimpia. (Anderson & Narus, 1998, 

s. 54-56) Asiakassuhteiden potentiaalin määrään havainnollistamiseen voidaan 

käyttää apuna alla esitettyä avainasiakasanalyysimatriisia (taulukko 2), jossa 

kukin asiakas asetetaan matriisiin sen potentiaalisen arvontuoton perusteella. 

(Tikkanen & Aspara 2008, s. 110) 

 

Taulukko 2: Avainasiakasanalyysitaulukko. (Tikkanen & Aspara 2008, s. 110) 
 

      
Projekti- tai muun tarjoaman 
hyötyjen/arvon prioriteetti 
asiakkaalle (asiakkaan 
liiketoiminnassa)   

 
  

      Pieni Suuri 
Projektiyrityksen 
erityisosaaminen (yritys 
tuottaa erityistä arvoa ja 
hyötyä projekti- ja muulla 
tajoamallaan) 

Suuri 2 1 

Vähäinen 4 3 
 

Taulukon 2 kentässä 1 ovat potentiaalisimmat asiakkaat, jotka kokevat 

prioriteetiltaan korkeiksi ne hyödyt joita projektin ostaminen projektintoimittajalta 

tarjoaa asiakkaan omassa arvontuotossaan. Kentän 2 asiakkaissa piile riski, että 

asiakas ei koe projektia kovinkaan tärkeäksi, eikä projektin toteutuspäätöstä tahdo 

syntyä tai se jää muiden tärkeämpien projektien varjoon. Tämä sitoo 

projektintarjoajan resursseja turhaan eikä arvoa pääse syntymään eri osapuolille. 

Kentässä 3 olevat asiakkaat kokisivat tarjoaman tuomat hyödyt korkeiksi, mutta 
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projektin toimittaja ei joko pysty myymään osaamistaan riittävän uskottavasti, 

jotta kaupat syntyisivät, tai ei pysty toimittamaan projektia riittävän hyvin 

asiakkaan tai oman hyödyn kannalta. Kentän 4 asiakkaat ovat vastakohta kentän 1 

asiakkuuksille. Näissä asiakkaissa on asiakkaan arvontuoton näkökulmasta 

vähiten potentiaalia, eikä projektiyrityksellä ole riittävää osaamista näiden 

projektien toimittamiseen. (Tikkanen & Aspara 2008, s. 110-111) 

 

Segmentoinnin jälkeen yritys tunnistaa itselleen oman toiminnan kannattavuuden 

näkökulmasta tärkeät ja asiakkaalle tuotettavan arvon perusteella potentiaaliset 

asiakkaat. Markkinointi- ja myyntityö tulee kohdistaa asiakasorganisaatiossa 

oikeisiin ihmisiin ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Yksi käytetyimmistä 

arvontuoton myyntityökaluista on ollut arvotuottohistoria, jossa osoitetaan 

esimerkiksi yrityksen tarjoaman tuomat säästöt tuotteen elinkaaren aikana muille 

projektiyrityksen asiakkaille (Anderson & Narus 1998, s. 59). Asiakasyrityksen 

kokeman arvon lisäksi huomionarvoista on se, että arvo voi kohdistua myös 

asiakasorganisaation yksittäisiin ihmisiin. Tämä seikka voi olla merkittävä tekijä 

myynti- ja toimitusprosessissa, sillä yksittäisten henkilöiden saama hyöty 

asiakasorganisaatiossa voi olla merkittävä motivaattori osto- ja maksuhalukkuutta 

herättävä tekijä. Yritys voi myyntiä lisätäkseen hienovaraisesti vedota mm. 

henkilön saamiin hyötyihin omassa organisaatiossaan. (Tikkanen & Aspara 2008, 

s. 111-112) 

 

3.6 Brändi asiakashankinnan tukena 

 

Brändistä puhuttaessa se mielletään usein kuluttajamarkkinoinnin (B2C) 

yhteyteen, eikä sille anneta riittävää painoarvoa business-to-business 

markkinoinnin yhteydessä (Uusitalo 2014, s. 355). Projektien ainutlaatuisuuden, 

monimutkaisuuden sekä usein suuren koon ja taloudellisen arvon vuoksi 

projektiliiketoiminta sisältää usein paljon epävarmuutta, joten projektin tilaava 

asiakas haluaa usein varmuutta siitä, että projekti toteutuu suunnitellusti. Näin 

ollen projekteja myyvän ja toimittavan yrityksen brändi on loppupeleissä erittäin 
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merkittävässä asemassa siinä, että keneltä asiakas lopulta tilaa projektin (Kotler & 

Pfoertsch 2006, s. 21-22). Voidaan jopa sanoa, että brändin merkitys 

projektiliiketoiminnassa on merkittävämpi kuin millään muulla liiketoiminta-

alalla. Sana brändi on markkinoinnin tutkimuksen mukaan väline, joka vähentää 

ostajan kokemaa epävarmuutta sekä riskiä. Tavallisilla kuluttajamarkkinoilla tämä 

epävarmuus on projektiliiketoimintaan verrattuna huomattavasti vähäisempi. 

(Tikkanen & Aspara 2008, s. 71-72) 

 

Projektiliiketoiminnassa brändin yksi tärkeimmistä funktioista on tunnettavuus 

(brand awareness), eli tuntevatko eri verkostotoimijat yritykset nimen, 

kyvykkyyden ja sen, mitä tarjoamia yrityksellä on tarjota. Brändin 

tunnettavuudella on iso vaikutus siihen, mitä toimittajaa asiakas harkitsee 

lopullisen projektin toteuttajaksi toimittajan etsintävaiheessa. Eli tunnistaako 

asiakas projektitoimittajan tarjoaman ja uskooko tilaaja projektitoimittajan 

kykyyn toimittaa valmis projekti sovitunlaisesti. Mikäli brändin tunnettuus on 

heikko, asiakas ei osaa harkita projektitoimittajaa lopullisten toimittajien 

joukkoon, joten brändin tunnettuudella ja markkinoinnin onnistumisella on selkeä 

yhteys (Homburg et al. 2010, s. 203). Projektin tilaajan näkökulmasta 

projektintoimittajaksi voi olla lukematon joukko vaihtoehtoja (1 Universal set), 

joista vain harva on ostajan tuntemassa joukossa (2 Awareness set), ja josta 

edelleen vain osa päätyy ostajan hankintakohdejoukkoon (3 Consideration set) ja 

lopulta päätöksentekojoukkoon (4. choice set). Bränditunnettuus vaikuttaa etenkin 

siihen, päätyykö projektitoimittaja joukosta 1 joukkoon 2 tai 3. (Kotler et al. 2006, 

s. 29; Tikkanen & Aspara 2008, s. 72-73) 

 

Bränditunnettuuden tasolla voidaan sanoa, että heikoimmillaan brändi on 

luonnollisesti silloin, kun yritystä ei tunnisteta millään tasolla. Yksi brändäyksen 

sudenkuoppia B2B-markkinoinnissa juuri onkin, että sille ei osata vielä antaa 

oikeaa painoarvoa ja uskotaan, että brändi kasvaa ajan myötä itsestään (Kotler et 

al. 2006, s. 280-282).  Mikä tahansa tunnettuus positiivisessa valossa on eduksi ja 

tilanne on jo parempi, kun yrityksen nimi tuo mieleen millä toimialalla yritys 

toimii. Tämä ei kuitenkaan ole vielä ideaalisin tilanne, vaan yritysten tulisi 
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tavoitella bränditunnettavuudessa tilaa, jossa pelkän toimialan esilletuominen tuo 

ensimmäisenä mieleen yrityksen nimen, tuotteen sekä kyvykkyyden. Brändi 

voidaan kokea myös negatiivisessa valossa, esim. laiminlyönnit voivat saada tietyt 

tahot reagoimaan negatiivisesti yrityksen tarjoamiin. Täytyy huomata, että 

yrityksen kaikella toiminnalla voi olla vaikutusta brändin uskottavuuteen ja sen 

koettuun arvoon, joten tämä tulee huomioida toimintasuunnitelmia tehtäessä. 

Negatiivinen brändikuva voi olla erittäin vaikeaa kääntää eduksi. (Tikkanen & 

Aspara 2008, s.76-77) 

 

Kuten aikaisemmin todettu projektiliiketoiminnassa brändillä on merkittävä 

asema asiakkaan lopullisessa ostopäätöksessä. Etenkin seuraavilla seikoilla on 

vaikutusta asiakkaan kokemaan mielikuvaan:  

 

1. Projektiyrityksen ymmärrys asiakkaan toimialasta ja aikaisempi 

kokemus vastaavanlaisista toimijoista 

2. Konsultatiivisten prosessien ja neuvojen laatu, jolla projektiyritys 

määrittelee asiakkaan ongelmia, tarpeita sekä vaatimuksia ja räätälöi 

tuotteet sekä palvelut vastaamaan asiakkaan tarpeita. 

3. Projektintoimittajan kyky suoriutua projektin tai palvelun 

toimittamisesta luotettavasti ja täsmällisesti. 

 

Mikäli edellä mainitut seikat ovat hyvällä tasolla, voidaan sanoa että projekteihin 

liittyvä ja asiakkaan kokema epävarmuus tai riski lievenee ja samalla asiakkaan 

kiinnostus projektitoimittajaa kohtaan kasvaa. Se kuinka brändi kussakin 

tilanteessa tai asiakasryhmässä koetaan, on hyvin yksilöllistä, mutta paras tapa 

lienee tunnistaa asiakasorganisaation tarpeet ja käyttää referenssiprojekteja 

markkinoinnin sekä brändinluonnin tukena. (Kotler et al. 2006, s. 21-22; Tikkanen 

& Aspara 2008, s. 78-80). Seuraavassa kappaleessa käsitellään 

referenssiprojektien merkitystä projektimarkkinoinnissa sekä asiakashankinnassa.  
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3.7 Referenssit asiakashankinnan tukena 

 

Yksittäisen projektiasiakkaan saama mielikuva ja brändi potentiaalisesta sekä 

kyvykkäästä projektitoimittajasta vahvistuu, kun yrityksellä on kokemusta 

samankaltaisista liiketoimintatilanteista samalta toimialalta tai samalta markkina-

alueelta, jolla asiakas itse toimii tai suunnittelee toimivansa. Usein lopullisen 

projektihankintapäätökseen vaikuttaa se, pystyykö projektin toimittaja 

uskottavasti osoittamaan aiempien referenssiprojektien pohjata, että heillä on 

riittävä kyvykkyys projektin toteuttamiseen. Referensseillä siis on vaikutusta 

uusien asiakkaiden hankinnassa yhtälailla, kun vanhojen asiakassuhteiden 

ylläpidossa, tai jopa nukkuvien asiakassuhteiden herättelyssä. Mutta hyvät ja 

vahvat referenssit voivat vaikuttaa myös kilpailijatasolla tai relevanttien 

verkostosuhteiden keskuudessa. Vahvat referenssit viestivät kilpailijoille 

projektitoimittajan vahvaa kyvykkyyttä markkinoilla ja voi saada kilpailijat jopa 

luopumaan tarjouskilpailusta ennakkoon. Lisäksi vahvat referenssit vahvistavat 

yrityksen toimintamiljöön toimijoiden (esim. viranomaiset, rahoittajat, konsultit 

jne.) luottamusta ja uskottavuutta projektitoimittajaa kohtaan. Kuvassa 6 on 

esitetty referenssien arvon elementtejä eri kohderyhmien keskuudessa. (Jalkala & 

Salminen 2010 s. 983-984; Jalkala, Salminen & Helm 2007) 
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Kuva 6. Referenssien arvon elementtejä (Jalkala, Salminen & Helm 2007) 

 

Referenssiprojektit ovat elintärkeitä projektimarkkinoille etenkin silloin, kun 

yritetään myydä uudentyyppistä projektitarjoamaa uusilla markkina-alueilla. 

Ensimmäisen projektin myynti tulisikin nähdä ns. brändi-investointina 

tulevaisuuden vastaavanlaisten tarjoamien myyntiin ja uusasiakashankintaan. 

Näistä referenssiprojekteista saattaa muodostua niin sanottuja ”superreferenssejä”, 

eli äärimmäisen merkittäviä liikesuhteita, joka luo merkittävää vipuvartta 

uusasiakashankinnassakin. Projektimarkkinoijan näkökulmasta on erityisen 

tärkeää sopia asiakkaan kanssa, että kyseisiä positiivisia referenssejä saa vapaasti 

referoida ja käyttää markkinoidessa omaa osaamistaan. Mikäli toimitetut projektit 

ja palvelut tulee asiakkaan toimesta pitää salassa, referenssin arvo luonnollisesti 

mitätöityy. Mikäli projektitoimittaja kokee jonkun asiakkuuden ja referenssin 

olevan tulevaisuudessa erittäin tärkeä, voidaan kyseiseen projektiin ja 

asiakkuuteen kiinnittää enemmän aikaa ja resursseja. Myös suurempien 

alennusten antaminen on perusteltua, mikäli projektiyritys kokee, että pitkässä 

juoksussa kyseinen asiakasreferenssi tuo menestystä kyseisellä markkina-alueella. 

Projektimarkkinoijan kannalta huomioitavaa on myös, että referensseistä voi tulla 

huonojakin. Epäonnistunut projekti voi pahimmassa tapauksessa tahria yrityksen 
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maineen tietyllä markkina-alueella, ja huonosta maineesta sekä referenssistä voi 

olla vaikea päästä eroon. Uusia referenssiprojekteja hankittaessa ei tule luvata 

enempää kuin mitä pystytään toimittamaan vaan olla varma siitä, että projekti 

pystytään tarvittaessa hoitamaan jopa paremmin kuin mitä on sovittu. (Jalkala & 

Salminen 2010 s. 983-984; Jalkala, Salminen & Helm 2007) 
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4 PROJEKTIYRITYKSEN SUHTEET JA VERKOSTOT ELI 

MILJÖÖT  

 

Projektimarkkinoinnissa strategisesti olennaisimpia tehtäviä on verkostosuhteiden 

aktiivinen ja systemaattinen seuranta sekä kehittäminen. On myös hyvä muistaa, 

että projektiliiketoiminnassa asiakkaan organisaatiokin voi olla monitahoinen, ja 

projektin tilaaja, käyttäjä, rahoittaja ja kaupan päätöksentekijä ovat usein eri 

tahoja. Asiakasorganisaation verkostokin voi siis olla monimutkainen ja suhteita 

voidaan ajatella rakennettavan myös yksilötasolla asiakasorganisaatioiden 

vaikutusvaltaisiin yksilöihin tai päätöksentekijöihin. (Tikkanen & Aspara 2008, s. 

35) 

 

Tässä tutkimuksessa projektiyrityksen liiketoiminta- ja suhdeverkostojen 

kuvaamiseksi käytetään termiä miljöö. Liiketoiminnallisten- ja suhdeverkostojen 

tunnistamiseksi ja merkitysten kartoittamiseksi, jotka toimivat jollakin tietyllä 

rajatulla alueella voidaan käyttää miljööanalyysiä. Tässä luvussa käydään läpi 

projektiyrityksen miljöitä ja niiden analysointimenetelmiä. 

 

4.1 Miljöö 

 

Miljöö käsitteenä tarkoittaa joukkoa erilaisia toimijoita, jotka toimivat samalla 

toimialueella, muodostaen yhtenäisen suoran tai epäsuoran liiketoiminnallisen 

suhdeverkoston. Samassa miljöössä toimivat tekijät pyrkivät muokkaamaan ja 

kehittämään toimintaa yhdessä, siten että markkinaolosuhteet, tietotaito ja 

ammatilliset säännöt kehittyvät miljöön toimijoiden eduksi. (Cova et al 1996, s. 

651-653; Crevoisier 1993, s- 420-422) 

 

Kuvassa 6 on havainnollistettu projektiyrityksen miljöö projektimarkkinoijan 

näkökulmasta. Miljööt koostuvat liiketoiminnallisista sekä ei-liiketoiminnallisista 

tekijöistä. Liiketoiminnallisiin tekijöihin luetaan kaikki ne toimijat, jotka ovat 
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osana yrityksen taloudellista sekä kaupallista liiketoimintaprosessia, kuten 

asiakkaat, alihankkijat, pankit jne. Instituutiot ja paikallinen ympäristö jotka 

vaikuttavat projektiyrityksen toimintaan tavalla tai toisella, mutta eivät ole 

suoranaisia kauppasuhteita luetaan projektiyrityksen ei-liiketoiminnallisiin 

tekijöihin. Näitä tekijöitä ovat muun muassa hallitukset ja ammattijärjestöt. (Cova 

& al. 2002, s. 36; Cova et al 1996, s. 659; Jalkala & al. 2009, s. 2) 

 

 
 

Kuva 7: Projektiyrityksen miljöö (Cova & al. 2002, s. 36; Tiihonen. 2010, s. 30) 

 

Kuvan 7 esittämä projektiyrityksen miljöö koostuu toimittajien ja asiakkaiden 

välisistä vuorovaikutussuhteista, joita voidaan kehittää sekä ylläpitää suorilla tai 

epäsuorilla toiminnoilla. Suorat suhteet ovat merkitty yhtenäisillä viivoilla ja 

epäsuorat katkoviivoilla. Huomionarvoista on, että projektiyrityksen miljöötä 

kuvaava malli (kuva 7) on kuitenkin yksinkertaistettu malli, eikä se huomioi 

suoranaisesti kilpailijoita, joiden vaikutus projektiyrityksen toiminta- ja 

kilpailustrategiaan tulee kuitenkin huomioida miljöitä tarkasteltaessa. (Cova & al. 

2002, s. 36; Cova et al 1996, s. 651-653; Jalkala & al. 2009, s. 2) 
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Liiketoiminnallisten ja ei-liiketoiminnallisten toimintojen tunnistamiseen voidaan 

käyttää miljööanalyysiä. Miljööanalyysin ja miljöiden kartoituksella voidaan 

havainnollistaa eri toimintaympäristöjen, tai tässä tapauksessa miljöiden, 

keskeisimpiä toimijoita ja rakenteita. Analyysin avulla voidaan esittää miljöön 

rakenne graafisesti ja merkitä toimijoiden asemoituminen ja suhteiden laatu.  

 

Miljöiden tunnistaminen auttaa projektiyritystä jakamaan miljöön toimijoita 

segmentteihin muun muassa niiden teknologisten kyvykkyyksien, sovellusten tai 

geologisten ympäristöjen perusteella. Miljöön segmentointi auttaa projektiyritystä 

hyödyntämään toimijoiden ominaisuuksia tehokkaammin ja luomaan oikeanlaista 

tarjoamaa oikeille kohderyhmille. Mikäli segmentointia ei onnistuta toteuttamaan 

omassa miljöössä, joutuu projektiyritys reagoimaan pelkkiin markkinoilta tuleviin 

signaaleihin. (Cova & al. 2002, s. 77; Alajoutjärvi & al. 2007, s. 4-6) 

 

4.2 Miljöön kartoitus 

 

Miljöiden suhdeverkostoja kartoittaessa projektimarkkinoinnissa voidaan käyttää 

apuna graafista esitystapaa (sosiogrammi). Sosiogrammin avulla 

havainnollistetaan miljöön rakennetta ja eri toimijoiden asemointia 

suhdeverkostossa. Miljöötä kartoittaessa pyritään tunnistamaan miljööalueella 

vaikuttavat selkeästi havaittavat toiminnat. Näitä toimijoita ovat kappaleessa 4.1 

esitetyt liiketoiminnalliset ja ei-liiketoiminnalliset osapuolet, joiden riippuvuus- ja 

toimintasuhteet erotellaan graafiseen selkeämpään esitysmuotoon. Miljöön 

kartoituksessa havainnollistetaan usein miljöön geologiset rajat, mutta usein esille 

nousee myös eri toimittajien suhteet miljöön rajojen ulkopuolellakin. 

Projektiyrityksen lähellä olevien toimijoiden verkostosuhteet on myös hyvä 

jollakin tasolla ymmärtää, koska lähellä olevien toimittajien tekemät päätökset 

heidän toimittajiinsa vaikuttavat myös projektiyrityksen miljööseen. (Cova & al. 

2002, s. 89; Skaates & Tikkanen 2000, s.7-9) 
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Miljöötä kartoittaessa aluksi on tunnistettava yrityksen miljöön luonne, eli 

millaiseen miljöön yritys kulloinkin kuuluu. Yrityksen asema miljöössä voidaan 

jaotella kolmella eri tavalla: Onko miljöötä olemassa? Onko yritys miljöön 

ulkopuolella? Kuuluuko yritys miljööseen? Näiden kolmen piirteen avulla 

voidaan valita, minkälaisia menetelmiä käytetään kulloinkin miljöötä 

kartoittaessa. Alla esitetyssä taulukossa 3 on havainnollistettu edellä mainittujen 

kolmen eri miljöön luonteesta riippuvia lähestymistapoja ja kartoitusvaiheita. 

(Cova & al. 2002, s. 89; Tiihonen 2010, s. 34) 

 

Taulukko 3: Miljöön kartoituksen vaiheet (Tiihonen 2010, s. 34) 

 

Vaiheet 
Yritys miljöön 
ulkopuolella Yritys miljöössä Miljöötä ei ole 

1 Määritellään geologiset 
ja toiminnalliset rajat 

Määritellään geologiset ja 
toiminnalliset rajat 

Kartoitus 
voidaan 

toteuttaa vasta 
sitten, kun on 

tehty riittävästi 
projekteja ja 
yhteistyötä, 

jotta 
kokemuksen 

kautta miljöön 
rajat ja 

suhdeverkostot 
alkavat 

hahmottumaan. 

2 Kerätään informaatiota 
miljööstä 

Haastatellaan sisäiset 
asiantuntijat 

3 Analysoidaan kerättyä 
tietoa 

Haastatellaan muut 
miljöössä toimivat ihmiset 

4  Haastatellaan 
avainasiantuntijat 

Haastatellaan ulkoisia 
asiantuntijoita 

5 

Miljöössä muilla alueilla 
toimivien 

asiantuntijoiden 
haastattelu 

Analysoidaan kerätty 
informaatio miljööstä 

6 Laaditaan miljöön 
kartoitus 

 Laaditaan 
miljöönkartoitus 

7 Esitetään miljööstä 
sosiogrammi 

Esitetään miljööstä 
sosiogrammi 

8 Otetaan miljöökartoitus 
käyttöön 

Otetaan miljöönkartoitus 
käyttöön 

 

Mikäli miljöö pystytään tunnistamaan ja miljööanalyysi voidaan suorittaa, niin 

projektiyritys saa tietoa sen keskeisimmistä toimijoista oman liiketoimintansa 

ympärillä. Eri toimijoiden asemoinnin ja tärkeyden määritteleminen voidaan 

toteuttaa kaksijakoisella menetelmällä. Ensin määritellään toimijoiden keskeisyys 

miljöössä, minkä jälkeen selvitetään toimijoiden saatavuus miljöössä. Kun nämä 

edellä mainitut asiat ovat tiedossa, voidaan laatia nelikenttäinen matriisi (kuva 8), 
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jonka avulla pyritään havainnoimaan sekä segmentoimaan tärkeät ja vähemmän 

tärkeät toimijat miljöössä. Matriisista saatua tietoa voidaan käyttää oman 

liiketoiminnan ja miljöön kehittämisen tukena. (Cova & al. 2002, s. 92; Tiihonen 

2010, s. 39) 

 

 
Kuva 8: Toimijoiden portfoliomatriisi (Cova & al. 2002, s. 94; Tiihonen 2010, s. 
40) 

 

Liikesuhteet ja miljööt elävät jatkuvasti, joten miljööanalyysista saatua tietoa tulee 

päivittää ajantasaisen informaation takaamiseksi. Ajantasainen miljöönanalyysi 

edesauttaa projektiyritystä hahmottamaan oman ja muiden relevanttien 

toimijoiden paikan miljöössä, suhteiden muuttuessakin, ja edesauttaa 

projektiyritystä tehostamaan omaa liiketoimintaansa. (Cova & al. 2002, s. 92; 

Tiihonen. 2010, s. 39) 
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5 METODOLOGIA 

 

Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, mitkä tekijä vaikuttavat eniten 

projektitoimittajan valintaan, ja miten Caverion Industria Oy sijoittuu 

markkinoilla kilpailijoihinsa nähden tavanomaisia markkinoinnin indikaattoreita 

vertailtaessa. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään strategisen 

markkinoinnin keinoja, joilla pystyttäisiin vaikuttamaan asiakkaiden tarpeisiin ja 

päätöksentekoon jo ennen tarjouskilpailun syntyä. Caverion Industria Oy:n 

asiakaskanta on erittäin laaja, yli 1000 asiakasta, ja asiakkaat voidaan jakaa 

kolmeen eri ryhmään: loppukäyttäjät, OEM-toimittajat sekä konsultointiyritykset. 

Suuren asiakasmäärän takia tutkimus keskitettiin vain Caverion Industrian 

segmentointiperustan avulla valittuihin kaikista tärkeimpiin asiakkaisiin.  

 

Datankeruussa käytettiin kvalitatiivisia menetelmiä. Kvalitatiivisessa 

datankeruussa käytettiin puolistrukturoitua haastattelua niin sisäisissä 

haastatteluissa kuin asiakasyrityksillekin suoritetuissa haastatteluissa. Haastattelut 

toteutettiin kasvotusten tai puhelimitse. Tutkimuksen alussa asiakkaat 

segmentoitiin kassavirran ja tilausvolyymin perusteella tärkeisiin asiakkaisiin sekä 

potentiaalisiin asiakkaisiin eri asiakastyypin mukaan. Näistä asiakkaista valittiin 

kuusi yritystä teemahaastattelua varten syvemmän tiedon saamiseksi..  

 

Asiakashaastattelujen lisäksi tutkimuksessa suoritettiin Caverion Industria Oy:n 

sisäisiä haastatteluja viidelle henkilölle, joilla pyrittiin saamaan kokonaiskuva 

yrityksen projektien markkinointiprosessista sekä haasteista. Haastattelujen 

tuloksia verrattiin sisällönanalyysin avulla tutkimuskirjallisuuteen tavoitteena 

löytää Caverion Industrialle parhaat käytännöt tulevaisuuden markkinoinnin ja 

myynnin tueksi. Haastattelukysymykset ovat liitteinä 1 ja 2.  

 

Tässä luvussa käsitellään diplomityön toteuttamiseen käytettyjä 

tutkimusmenetelmiä. Lisäksi luvussa arvioidaan eri tutkimusmenetelmien 
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reliabiliteetti ja arviointiperusteita, joiden avulla lukija voi arvioida 

kvantitatiivisilla tutkimusmenetelmillä saatujen tulosten luotettavuutta. 

 

5.1 Haastattelututkimus 

 

Laadullisessa tutkimuksessa haastattelut ovat yksi käytetyimmistä tiedonkeruun 

menetelmistä. Yksinkertaisimmillaan haastattelu voidaan määritellä haastattelijan 

ja haastateltavan väliseksi keskusteluksi, jolla on ennalta päätetty tarkoitus, ja 

jossa haastattelija pyrkii saamaan tietoa sanallisen ja sanattoman kommunikaation 

välityksellä haastateltavan henkilön ajatuksista, asenteista, mielipiteistä, tiedoista 

sekä tunteista. Edellä mainittujen havaintojen perusteella tutkija muodostaa oman 

mielikuvansa haastateltavan näkemyksistä ja muodostaa tutkimukselleen 

päätelmät. Haastattelu voidaan toteuttaa erilaisilla haastattelumenetelmillä 

strukturoidusti tai keskustelemalla avoimemmin asioista riippuen haastattelijan 

intresseistä saada tarkoituksenmukaista informaatiota työlleen. Haastattelua 

käytetään tutkimusaineiston keräämiseksi, kun halutaan ns. hiljaisen tiedon 

varassa olevaa tietoa, eli asioista, joista on saatavilla rajallisesti tutkittua ja 

kirjoitettua tietoa. Saatua informaatiota analysoidaan ja tulkitaan tieteellisen 

tutkimustehtävän selvittämiseksi. (Hirsjärvi et al. 1997, 200-204) 

 

Haastattelun käyttötarkoitus perustuu siihen, että haluttaessa relevanttia tietoa 

ihmisten näkemyksistä ja kokemuksista, asioista on viisasta kysyä suoraan 

asianomaisilta itseltään. Haastatteluja suunniteltaessa tutkijan on arvioitava, 

minkälainen tieto on validia tutkimuksen päämäärän saavuttamiseksi. Tutkijan 

tulee valita oikeanlaiset haastattelumenetelmät ja suunnitella kysymykset tarkoin, 

jotta haastatteluista saadaan mahdollisimman relevanttia informaatiota. 

Haastattelumenetelmiä valittaessa on arvioitava, kuinka tarkasti 

haastattelukysymykset esitetään ja kuinka paljon haastateltavalle annetaan 

vapauksia vastaamiselle. Haastattelututkimus voidaan suorittaa neljällä eri tavalla: 

strukturoituhaastattelu (lomakehaastattelu), puolistrukturoituhaastattelu, 

teemahaastattelu tai avoin haastattelu. Strukturoituhaastattelu ei anna tilaa 
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soveltamiselle, vaan ennalta määritetyt kysymykset esitetään samassa 

järjestyksessä ja vastaajalle annetaan usein jo valmiit vastausvaihtoehdot. 

Avoimessa haastattelussa eli ns. strukturoimattomassa ja 

puolistrukturoimattomissa haastatteluissa kysymysten esittämistavat vaihtelevat ja 

haastateltavalle annetaan enemmän liikkumatilaa vastauksien muodostamisessa. 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 34, 42.) 

 

Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmäksi on valittu puolistrukturoituhaastattelu 

sen tiukemman kysymysasettelun vuoksi, mutta silti haastateltavalle haluttiin 

antaa mahdollisimman paljon liikkumatilaa vastauksia annettaessa. 

Haastatteluissa haluttiin selvittää syvällisemmin haastateltavien ajatuksia, joten 

strukturoidun haastattelun haasteina olisi ollut oikeiden kysymysten ja vastausten 

muotoilu, jotta olisi saatu valideja vastaustuloksia tutkimuksen päämäärän 

saavuttamiseksi. Avointa tai teemahaastattelua ei voitu myöskään käyttää, sillä 

haastattelun ja vastausten haluttiin pysyä tutkimukselle asetettujen rajojen sisällä.  

 

Haastattelujen luotettavuus riippuu siitä, kuinka tutkija ja haastateltavat 

suhtautuvat haastatteluihin ja saatuihin vastauksiin. Ongelmana voi olla, että 

vastaajat voivat vältellä kertomasta asioita niin kuin ne todellisuudessa ovat tai 

jopa vääristää totuutta, eikä haastattelija osaa arvioida erilaisia virhelähteitä. 

(Hirsjärvi et al. 1997, 200-204) 

 

5.2 Puolistrukturoitu haastattelu 

 

Puolistrukturoiduille haastatteluille ei ole olemassa täysin yhtenäistä määrittelyä, 

vaan osittain järjestelty ja osittain avoin haastattelu sijoittuu muodollisesti 

strukturoidun lomakehaastattelun ja teemahaastattelun välille. Määritelmistä 

riippuen puolistrukturoidussa haastattelussa kaikille haastateltaville esitetään 

samat, tai lähestulkoon samat kysymykset, joko aina samassa järjestyksessä, tai 

kuten teemahaastattelussa, kysymysten järjestystä muuttaen. Toisin kuin 

strukturoidussa haastattelussa, puolistrukturoidussa haastattelussa vastaajalle 
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annetaan vapaudet vastata kysymyksiin laajamittaisemmin omin sanoin. Toisinaan 

puolistrukturoidusta haastattelusta kuullaan puhuttavan myös teemahaastatteluna, 

jos haastattelussa esitetään tarkkoja kysymyksiä tietyistä aiheista, mutta ei 

välttämättä käytetä samoja kysymyksiä kaikille haastateltaville. (Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 47.) 

 

5.2.1 Haastattelujen toteutus 
 

Kuten aikaisemmin todettu, tämän tutkimuksen tarkoituksena oli löytää Caverion 

Industrian markkinointi ja myyntityöhön liittyvät haasteet, ja luoda sen pohjalta 

uusi markkinointistrategia myyntityön tueksi. Jotta haastateltavilta olisi saatu 

tutkimustyölle validia informaatiota, niin haastateltavien tuli saada kertoa vapaasti 

omista näkemyksistään projektien markkinointiin liittyen ja haastattelut tuli 

kohdistaa Caverion Industrian sekä asiakasorganisaation oikeisiin henkilöihin. 

Sisäisiin haastatteluihin Caverion Industrian puolelta osallistui pääsääntöisesti 

projektien markkinointi- ja myyntiprosesseihin sekä asiakassuhdejohtamiseen 

osallistuvia henkilöitä, sillä heillä on selkein näkemys projektimarkkinointiin 

liittyvistä haasteista. Asiakasorganisaatioissa haastattelut kohdistettiin 

investoinneista sekä projektien hankinnasta ja hoitamisesta vastaaviin ylempiin 

johtoasemassa oleviin henkilöihin, joilla on ollut kokemusta yhteistyöstä Caverion 

Industrian kanssa. Korkeampi asema ja pitkä kokemus projektihankinnoista toivat 

uskottavuutta ja arvokasta tietoa projektimarkkinoinnin vaikuttavista tekijöistä 

ostavan osapuolen näkökulmasta.  Valituille haastateltaville lähetettiin 

haastattelukutsu sähköpostitse ja viestin noteeraamisen varmistamiseksi 

haastateltaville soitettiin perään sopivan ajankohdan sopimiseksi. Menetelmä oli 

varsin tehokas, sillä lähes kaikki haastattelukutsun saaneista osallistui 

haastatteluihin.  

 

Haastattelukysymysten asettelun tukena käytettiin projektimarkkinointia 

käsittelevää kirjallisuutta, sillä tarkoituksena oli löytää synergioita tai poikkeamia 

kirjallisuuden sekä käytännön välillä ja luoda tätä kautta Caverion Industrialle 

sopiva markkinointistrategia. Haastateltaville haluttiin antaa mahdollisimman 
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paljon tilaa vastauksissa, mutta silti pysyvän työn rajojen sisäpuolella, joten 

haastattelumenetelmäksi valikoitui puolistrukturoitu haastattelu. Haastattelut 

toteutettiin kasvotusten tai puhelimitse ja haastattelujen kesto vaihteli puolesta 

tunnista tuntiin riippuen miten vastaukset lähtivät elämään. Kysymysten asettelu 

ei ollut tiukka, vaan kysymysten järjestys vaihteli haastattelujen edetessä. Myös 

täysin uusia kysymyksiä saattoi nousta esille, riippuen siitä vastasiko haastateltava 

riittävän tarkasti esitettyyn kysymykseen tai nousiko esille uusia asioita, joita ei 

ollut haastattelukysymyksiä laatiessa osattu huomioida.  

 

Haastattelujen jälkeen haastattelutulokset litteroitiin ja vertailtiin sisällönanalyysin 

avulla keskenään sekä projektimarkkinoinnin vallitseviin teorioihin. Näin 

havainnollistettiin projektimarkkinointia koskevat haasteet sekä Caverion 

Industrian markkinointiprosessin ongelmakohdat ja täten löytämään parhaat 

käytännöt Caverion Industrian uuden markkinointistrategian luomiseksi. 

 

5.3 Sisällönanalyysi 

 

Sisällönanalyysi on menettelytapa, jonka avulla pyritään analysoimaan 

dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Päätavoitteena on saada tiivistetty 

ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä mielekkäiden johtopäätösten tekoa varten. 

Tässä yhteydessä dokumentilla tarkoitetaan mitä tahansa kirjalliseen muotoon 

asetettua aineistoa. Sisällönanalyysiä voidaan käyttää hyvin myös 

strukturoimattoman aineiston analysoinnissa. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s.105-

110). 

 

Tutkimuksen aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyysin tarkoitus on luoda 

sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysillä pyritään 

järjestämään aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta kuitenkaan sen 

sisältämää informaatiota. Laadullisen aineiston analysoinnin tarkoituksena on 

informaatioarvon lisääminen yhtenäistämällä hajanaisten aineistojen 

informaatiota. Sisällönanalyysiä käyttäessä tutkijan tulee huomata, että järjestetty 
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aineisto ei ole vielä lopullinen tutkimustulos, vaan saatujen tulosten perusteella 

tutkijan pitää tehdä uskottavat johtopäätökset. Dokumenttien laadullinen tutkimus 

perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto hajotetaan aluksi 

pienempiin osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudestaan uudeksi loogiseksi 

kokonaisuudeksi. Laadullisessa tutkimuksessa sisällönanalyysiä käytetään 

tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s.105-110) 

 

Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysiä käytettiin työlle relevantin teorian 

selvittämisessä, sekä haastattelututkimuksen tulosten kokoamisessa. 

Tutkimusprosessin analyysirunko seurasi pitkälti sisällönanalyysille tyypillisiä 

menetelmiä, eli aluksi koottu aineisto redusoitiin, sitten klusteroitiin ja lopuksi 

aineisto abstrahoitiin.  

 

Redusointivaiheessa kerätty data pelkistettiin ja tiivistettiin karsimalla kaikki 

tutkimukselle epäolennainen pois, niin että jäljelle jäi vain tutkimuksen rajauksen 

kannalta olennainen informaatio. Tämän jälkeen aineistosta etsittiin 

yhtenäisyyksiä, jotta ne voidaan ryhmitellä isommiksi kokonaisuuksiksi. 

Haastattelujen tulokset tuli litteroida, jotta yhtäläisyydet tutkimuksen teoreettiseen 

viitekehykseen pystyttiin selvittämään. Klusteroinnin jälkeen aineisto 

abstrahoitiin, jossa eroteltiin tutkimukselle olennainen informaatio ja valikoidun 

tiedon perustella vastattiin tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin sekä 

luotiin uusi markkinointistrategia ja tutkimuksen johtopäätökset. 

 

5.4 Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus sekä arviointi 

 

Tieteellisen tutkimuksen keskeisempiä osia on sen luotettavuuden arvioiminen 

sekä mittaaminen reliabiliteetin ja validiteetin keinoin. Mahdollisimman 

luotettavien tutkimustulosten saavuttamiseksi tutkija joutuu alati arvioimaan 

tekemiään ratkaisuja ja pohtimaan onko käytetyt tutkimusmenetelmät riittäviä 

sekä saadaanko tutkimuksella luotettavaa tutkimusaineistoa. Etenkin 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa, tutkijan omat kokemukset ja mielipiteet voivat 
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vaikuttaa tutkimusaineiston analysointiin ja tuloksiin, joten kaiken tutkimuksen 

lähtökohtana on tutkijan pyrkimys mahdollisimman neutraaliin mielentilaan 

tutkimusta toteuttaessa. (Eskola & Suoranta 1998, s.208-222) 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen reliabiliteetin sekä validiteetin arvioimisen haasteina 

on myös aineiston analysoinnin vapaus. Toisin kuin kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa, kvalitatiivinen tutkimus ei välttämättä anna suoria tilastollisia 

arvoja, joita on hankala kiistää. Lisäksi kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pystytä 

erottelemaan analyysivaiheita ja luotettavuuden toteamista yhtä selkeästi kuin 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa, jossa tulosten luotettavuus on helpommin 

mitattavissa ja perusteltavissa. (Eskola & Suoranta 1998, s. 208-222) 

 

5.4.1 Reliabiliteetti 
 

Tutkimuksessa halutaan välttää virheitä ja niiden syntymistä, mutta tulosten 

luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tämän takia kaikissa tutkimuksissa 

arvioidaan sen luotettavuutta. Luotettavuuden arvioinnissa on mahdollista käyttää 

useita erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. Reliaabelius eli mittaustulosten 

toistettavuus tarkoittaa mittauksen tai tutkimuksen kykyä antaa ei-

sattumanvaraisia tuloksia. Reliaabeliutta voidaan todeta monella eri tavalla esim. 

jos useat tutkijat päätyvät samanlaiseen tulokseen, tai jos sama tulos saadaan eri 

tutkimuskerroilla, niin voidaan tulokset todeta reliaabeleiksi. (Hirsjärvi et al., 

1997, s. 231). 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen lukijan omat tiedot ja mielipiteet 

tutkittavasta kohteesta voivat vaikuttaa laadullisen tutkimuksen reliabiliteettiin. 

Mikäli lukijan mielipiteet tukevat tutkija havaintoja, niin lukijalle kokee 

tutkimuksen reliabiliteetin voimakkaammin. Mikäli mielipiteet ja kokemukset 

tutkimusaiheesta erkanevat, niin lukija voi alkaa epäilemään tutkimuksen 

todenperäisyyttä. Näin ollen kvalitatiivisen tutkimuksen reliabiliteetti tulisi aina 

määritellä, jotta tieteellisen tutkimuksen tulokset olisivat riittävän perusteltuja ja 

todenmukaisia. (Eskola & Suoranta 1998. s. 211-213) 
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Kvalitatiivisessa tutkimuksen reliabiliteetin osoittaminen voi kuitenkin olla 

hankalaa, sillä laadullisessa tutkimuksessa sen reliabiliteetin arviointiin ei ole 

olemassa yhtä yhteistä käytäntöä. Kvalitatiivinen tutkimus sisältää 

kvantitatiiviseen tutkimukseen verrattuna enemmän tutkijan omaa havainnointia 

ja pohdintaa, joten tutkija itse toimii lähtökohta laadullisen tutkimuksen 

reliabiliteetille. Tämän tutkimuksen reliabiliteetin todentamisen lähtökohtana ovat 

olleet sen uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvistus. Eli vastaako tutkijan 

käsitteellisyys ja tulkinta tutkittavan ilmiön tai tapahtuman käsitystä 

(uskottavuus). Ovatko tutkimustulokset siirrettävissä toisiin tutkimuskohteisiin ja 

voidaanko tulokset yleistää (siirrettävyys). Huomioidaanko tutkimustulosten 

ennalta ennustamattomat ennakkoehdot (varmuus)? Saavatko tutkimuksen 

tulokset vahvistusta vastaavia ilmiöitä tai tapahtumia käsittelevistä tutkimuksista 

(vahvistus). (Eskola & Suoranta 1998. s. 211-213) 

 

5.4.2 Validiteetti 
 

Validiteetilla tarkoitetaan, sitä että tutkimustulos vastaa tutkimukselle asetettuja 

vaatimuksia ja tutkimuksen kohdetta. Jotta tutkimus olisi pätevä, odotetaan 

tutkimuksen tuloksilta validiteettia, joka on perusteltava tutkimuksen teorian 

muodostuksen yhteydessä. Eli jos tutkimustulos ei vastaa tutkimuskohteeseen 

asetettuihin kysymyksiin, niin voidaan sanoa, että tutkimus ei ole pätevä. 

Laadullisessa tutkimuksessa validiteetti on tärkeässä asemassa, sillä 

laadullisentutkimuksen tulokset vaikuttava elämismaailmaan ja tästä johtuen 

tutkimuksissa tulisi aina vahvasti tavoitella validiteettia. Mikäli tutkimus ei täytä 

sille asetettuja vaatimuksia, voi epävalidi tutkimustulos vahingoittaa tutkittavaa 

ilmiötä tai kohdetta ja näin ollen vaikuttaa negatiivisesti elämismaailmaan. Toisin 

sanoen validius eli pätevyys tarkoittaa mittarin kykyä mitata juuri sitä, mitä on 

tarkoituskin mitat, sillä ne eivät aina vastaa tutkijan kuvittelemaa todellisuutta. 

(Hirsjärvi et al., 1997, s. 231; Varto 1992, s.103).). 
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Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tutkija voi lisätä selostamalla tarkkaan 

tutkimuksen toteuttaminen. Aineiston olosuhteet on kerrottava selvästi ja 

totuudenmukaisesti, esimerkkinä haastattelu- ja havaintotutkimuksessa kerrotaan 

tarkasti olosuhteet ja paikat, joissa aineistot on kerätty. Tämän lisäksi tulee kertoa 

haastatteluihin käytetty aika, häiriötekijät, virhetulkinnat haastattelussa sekä 

tutkijan oma itse arviointi kyseisestä tilanteesta. Luokittelujen tekeminen on 

laadullisen aineiston analyysissä keskeistä, joten lukijalle on hyvä kertoa 

luokitteluun johtaneet alkujuuret ja perusteet. (Hirsjärvi et al., 1997, s. 232). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa voidaan myös tutkimuksen validiutta tarkentaa 

käyttämällä tutkimuksessa useita eri menetelmiä tai että tutkimukseen osallistuu 

useampia tutkijoita aineistonkerääjinä ja tulosten analysoijina sekä tulkitsijoina. 

Tämän lisäksi validiutta voidaan tarkentaa lähestymällä ilmiötä eri teorioiden 

näkökulmasta, jossa saman ongelman ratkaisemiseksi kerätään useita erilaisia 

tutkimusaineistoja. (Hirsjärvi et al., 1997, s. 233). 
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6 PROJEKTIMARKKINOINNIN HAASTEET CAVERION 

INDUSTRIALLA 

 
Investointihalukkuus teollisuudessa on laskenut Euroopassa ja investointien 

vähäisen määrän takia kilpailu tarjolla olevista projekteista on kovaa. Caverion 

Industria Oy tavoittelee suurempaa markkinaosuutta nykyisillä markkinoilla ja 

tulevaisuudessa myös laajemmilla kansainvälisillä kentillä. Tässä luvussa 

käymme läpi, minkälaisia haasteita Caverion Industria Oy kohtaa 

projektimarkkinointiprosessissa, ja minkälaisia projektimarkkinointiin liittyviä 

tekijöitä nousi esille sisäisten sekä asiakasfirmoille toteutettujen haastattelujen 

perusteella liittyen projektien markkinointiin ja myyntityöhön myös 

asiakasfirmojen näkökulmasta.. 

 

6.1 CRM – asiakassuhdejohtamien 

 

Projektimarkkinointiprosessi on usein pitkä vuorovaikutuksellinen prosessi 

projektitoimittajan ja asiakasorganisaation välillä. Hyvät suhteet luovat 

luottamusta ja asiakkaan on helpompi tilata epävarmoiksi koettuja projekteja 

toimittajilta, joihin on syntynyt luottamuksellinen ja jopa kiinteä suhde. 

Haastatteluista kävi ilmi, että Caverion Industrian projektimyyntiin keskittyvät 

henkilöt ovat ylityöllistettyjä, jolloin aikaa ei juuri riitä asiakkuuksien hoitoon ja 

riittävän markkinointi- ja myyntityön toteuttamiseen. Asiakassuhdejohtamisen 

puute aiheuttaa, ettei asiakkaan tarpeita ja toimintamenetelmiä välttämättä tunneta 

tai ymmärretä täysin, eikä omia prosesseja ja tarjoamia pystytä muokkaamaan 

asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Esimerkkinä Caverion Industrian henkilö totesi: 

”Pitäisi saada selville asiakkaan laatutaso, eli lähdetäänkö myymään itse alusta 

asti liian hyvää laitosta ja hinnoitellaan itsemme ulos myymällä liian hyvää 

tuotetta”. 

 

Systemaattinen asiakkuuksien hallitseminen on erityisen tärkeää varsinkin 

segmentoinnissa tärkeiksi osoittautuneiden asiakkuuksien hoidossa. Tämä tarve 
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on osittain tunnistettu Caverion Industrian puolella ja haastatteluissa nousi esille: 

”Itse kaipaisin kokonaisvaltaista markkinointi- ja myyntitason vastuullista 

henkilöä, joka ei ole linjaorganisaatiossa jonkun yksikön vetäjä tai sen myynnistä 

vastaava”.  

 

Muun muassa Caverion Industria Oy:n ruotsin organisaatiossa on ollut kokemusta 

vastaavanlaisesta toiminnasta, jossa omasta organisaatiosta oli irrotettu henkilö 

vastaamaan aktiivisesta markkinointityöstä. Käytettäessä Ruotsissa myytyjen 

projektien määrää mittarina, ovat kokemukset tällaisesta toiminnasta olleet 

positiivisia verrattuna nykyisyyteen, kun vastaavanlaista toimintaa ei enää ole.  

 

Riittävän vaikutusvaltaisen/päätäntävaltaisen hierarkiassa korkealle sijoittuvan 

myyntihenkilön mukaan tulo asiakasneuvotteluihin koetaan myös positiivisena ja 

uskottavana tekijänä neuvottelutilanteessa. Haastatteluissa nousi esille, että: 

”Organisaation korkeampivakanssisen henkilön mukaan tulolla asiakkaan 

kiinnostusaste nousee, ja päästään paremmin mukaan neuvotteluihin”.  

 

Asiakkaan näkökulmasta koettiin, että: ”Säännöllisin välein pidettävät palaverit 

yhteistyöhön liittyen organisaatioiden johtajien kesken osoittavat mielenkiintoa 

yritystä kohtaan ja edesauttaa tulevaisuuden projektimyyntiä”.  

 

Palaute- ja yhteistyökeskustelut ovat molempien osapuolien kehitystä varten ja 

aktiivisuutta toimittajayrityksen puolesta pidetään positiivisena asiakkaan 

näkökulmasta: ”Myös mekin haluamme oppia. Mikäli toimittaja pystyy esimerkiksi 

kehittämään toimintaansa ja esittämään keinoja, joilla aikataulut pysyvät 

paremmin hallinnassa tai hintaa saadaan alas, niin koemme sen positiivisena 

tekijänä tulevaisuuden yhteistyötä ajatellen ”. 

 

Projektimarkkinointiprosessissa pyritään pääsemään kiinni projektiin jo 

esisuunnitteluvaiheessa, jotta pystyttäisiin vaikuttamaan asiakkaan tarpeisiin ja 

päätöksentekoprosessiin. Joskus asiakkaat saattavat ottaa suoraan yhteyttä, mutta 

nykyään asiakkaat käyttävät myös apunaan konsultteja, varsinkin jos 
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asiakasorganisaatiolla ei ole varsinaista kokemusta laitehankinnasta. Näin ollen 

projektitoimittajan tulisi tunnistaa sen miljöön tärkeät tekijät ja pyrkiä luomaan 

toimivia liiketoiminnallisia suhteita näiden organisaatioiden vaikuttajaelimiin. 

Haastattelussa nousi esille, että asiakkaan näkökulmasta: ”Hyviä suhteita 

kehittämällä ja yhteisillä palavereilla tulevaisuuden näkymistä, 

projektitoimittajalla on paremmat mahdollisuudet päästä projekteihin kiinni jo 

ennen varsinaista tarjouskilpailua”. 

 

Ongelmaksi kuitenkin usein projektitoimittajan puolelta koetaan, jos 

asiakasyritykset tilaavat suunnittelu- ja toteutuspalveluja alan konsulteilta, ja 

konsultit sittemmin vaikuttavat toimittajien valintaan. ”Konsultit saattavat usein 

pilkkoa projektit pieniin osakokonaisuuksiin ja kilpailuttaa jokaisen urakan eri 

toimittajien kesken, jolloin ei välttämättä päästä kiinni suuriin rahakkaisiin 

projektikokonaisuuksiin”.  

 

Projektien toimitushinnasta on muodostunut merkittävin tekijä 

projektiurakoitsijan valintaan, ja palasiksi jaetut projektit voivat olla 

tarjousvaiheessa halvempi ratkaisu yhteen kokonaistoimittajaa verrattuna. 

Asiakasyritys ei kuitenkaan välttämättä näe, että projektien hallitseminen usean 

toimittajan kesken sitoo enemmän resursseja molemmin puolin ja projektien 

hallinta monimutkaistuu huomattavasti. Suuremman kokonaisuuden hallitsemisen 

ja vaikeamman toteutuksen myötä projektin lopullinen hinta voi olla 

huomattavasti suurempi, mitä se oli tarjouskilpailun päättyessä. Projektin 

hallittavuuden, kustannustehokkuuden ja riskien vähentämisen kannalta on aina 

parempi, mitä vähemmän projektissa on mukana toimijoita. Toisena seikkana 

projektien pilkkomiseen asiakkaan näkökulmasta on, ettei toimittajilla aina ole 

riittävää kyvykkyyttä toimittaa isompia kokonaisuuksia: ”Jos esimerkiksi 

toimittajan liikevaihto on pienempi kuin koko projektin hinta, niin hälytyskellot 

alkavat soimaan”.  

 

Erityisesti pääurakoitsija kokee varmuutta, kun isot useita kokonaisuuksia vaativat 

projektit on pilkottu niiden yritysten kesken, jotka hallitsevat tietyt kokonaisuudet 
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hyvin. Suurena teollisuudenalan firmana Caverion Industrialla on paremmat 

mahdollisuudet päästä kiinni isompiin kokonaisuuksiin pienempiin kilpailijoihin 

verrattuna, mutta tämä vaatii systemaattisempaa asiakassuhdejohtamista, joka 

Caverion Industrialta tällä hetkellä osittain puuttuu. 

 

Projektitilaaja on sidonnainen aikatauluihin ja tarjouspyynnöt urakoitsijoille 

lähetetään usein sitä mukaa kuin osa omista suunnitelmista valmistuu. Näin ollen 

projektien kokonaisuudet jakaantuvat niiden toimittajien kesken, jotka kulloinkin 

ovat tarjouksessa kokonaiskustannuksiltaan halvimpia. Tarjousvaiheessa 

projektintilaajan omat suunnitelmat ovat usein vielä vaillinaisia ja tällöin 

projektitoimittajan aktiivisuus nähdään positiivisena tekijänä, millä voi olla 

vaikutusta isompien projektitilauksen saamiseksi. Asiakashaastatteluissa nousi 

mm. esille: ”Arvostamme toimittajan proaktiivisuutta tarjousvaiheessa, eli kun 

tilaaja esittää kysymyksiä kohteesta tai ehdottaa itse parempia toteutusratkaisuja, 

osoittaa se projektitoimittajan mielenkiintoa yritystä kohtaan”. 

 

Teoriaosuudessa esiteltiin projektiyrityksen arvontuoton siirtämistä kohti 

asiakkaan asiakasta, jolloin ymmärrys oman asiakkaan arvontuoton perusteista tuo 

ymmärrystä asiakkaan tarpeista. Sama seikka nousi esiin asiakashaastatteluissa: 

”Toivoisin Caverion Industrialta parempaa ymmärrystä meidän tarpeista ja 

arvontuoton menetelmistä meidän asiakkaita kohtaan”.  

 

Projektitilaaja pyrkii täyttämään oman asiakkaan tarpeet mahdollisimman pitkälle 

ja maksimoimaan oman voittonsa sitä kautta. Mikäli projektitoimittaja pystyy 

osoittamaan kykynsä ja halunsa tuottaa asiakkailleen lisäarvoa asiakkaan 

arvontuoton perustein, niin on sillä merkittävä vaikutus asiakassuhteen 

positiiviselle kehittymiselle ja tulevaisuuden projektimyynnille. 

 

Uusien projektien myyminen vanhoille asiakkaille on aina helpompaa kuin 

uusille, ja vanhoja asiakkuuksia tulee pitää yllä myös suhteiden nukkuvassakin 

vaiheessa. Organisaatiot muuttuvat ajan myötä ja Caverion Industrian henkilö 

totesi:  ”Eläköitymisten, irtisanoutumien ja vaillinaisen jälkimarkkinoinnin sekä 
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asiakasorganisaation muutosten takia, vanha suhde katkeaa ja joudutaan 

aloittamaan nollista”.  

 

Kuten projektimarkkinoinnin tutkimuksissa on osoitettu, vanhan suhteen 

ylläpitäminen on aina halvempaa, kuin uuden etsiminen joka kerta. Mikäli yritys 

keskittyy pelkästään operatiivisen toiminnan kehittämiseen ja jättää myynti- sekä 

markkinointityön toissijaiseksi, on sillä suora vaikutus projektiyrityksen 

myyntilukuihin, kuten Caverion Industrian edustaja totesi: ”Asiakassuhteita 

ylläpitävien henkilöiden pois jäädessä, sillä on ollut vaikutus kotiin saatujen 

projektien määrässä”. 

 

Asiakasyritykset saattavat toisinaan pyytää yrityksiä tarjouskilpailuun mukaan 

kilpailutilanteen säilyttämisen takia tai saadakseen vain tarjouksen siinä toivossa, 

että projektitoimittaja olisi laskenut väärin, tai hinta jollakin tapaa olisi 

merkittävästi alhaisempi, kuin kilpailevan yrityksen. Jos projektitoimittaja jää 

usein toiseksi tai kolmanneksi tietyn asiakkaan tarjouskilpailuissa, niin 

tulevaisuuden tarjouskilpailuja silmälläpitäen syyt tulisi käydä läpi 

asiakasorganisaation edustajien ja projektitoimittajan myynnin edustajien kanssa.  

 

Ne yritykset jotka toimivat laajoilla kansainvälisillä markkinoilla toivovat usein 

myös toimittajayrityksiltä laajempaa läsnäoloa kansainvälisillä pelikentillä, jotta 

syvempiä kumppanuussopimuksia voitaisiin solmia. Osana Caverion Industrian 

liiketoimintaa on ollut esivalmisteiden tekeminen pääurakointiyrityksille, ja 

etenkin tämän asiakaskunnan yritykset vaativat laajempaa kansainvälistä 

läsnäoloa, kuten asiakasorganisaation edustaja totesi: ”Globaalilla tasolla 

toimintamme on laajaa ja syvemmän yhteistyön lisäämiseksi toivoisin myös 

toimittajilta laajempaa kansainvälistä läsnäoloa, jotta tarpeemme voitaisiin 

täyttää paremmin”.  

 

Huomioitavaa kuitenkin on, että entisissä itäblokin valtioissa tai Euroopan rajojen 

ulkopuolella toimiessa ei pystytä enää kilpailemaan pohjoismaalaisella 

hintatasolla, vaan kustannustehokkuutta on haettava muilla keinoin. Tämä usein 
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tarkoittaa suoria investointeja tuotantolaitoksiin tai asennusyksiköihin halvemman 

työvoiman maissa.  

 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että asiakkaat ovat tärkein osa yrityksen 

kannattavuutta ja niistä tulee huolehtia. Ilman asiakkaita yksikään yritys ei ole 

menestyvä ja siksi niihin tulee panostaa yhtälailla kuin yrityksen teknologiseen 

osaamiseen. Jokaisessa haastattelussa nousi esille toive projektitoimittajan 

aktiivisuudesta liiketoimintasuhteen ylläpitäjänä sekä kehittäjänä, ja tällä osa-

alueella Caverion Industrialla on selkeästi parannettavaa, kuten varmasti monella 

muullakin suomalaisella teknologia-alan yrityksellä. 

 

6.2 Markkinointiverkostojen vaikutus 

 

Verkostosuhteiden merkitystä projektimarkkinointiprosessiin ei usein tunneta 

riittävän hyvin. Systemaattisella markkinointiverkoston kehittämisellä voi olla 

suoria tai epäsuoria vaikutuksia projektien markkinointiprosessien toteuttamiseen. 

Projektitoimittajan ja asiakkaan suhdeverkosto voi kohdata muuallakin kuin 

suorassa kanssakäymisessä, ja esimerkiksi asiakkaan käyttämien konsulttien 

kanssa hyvien suhteiden ylläpitäminen voi tuoda lisäkysyntää projektitoimittajaa 

kohtaan.  

 

Verkostosuhteiden kehittäminen edesauttaa projektien hallintaa ja prosesseista 

syntyy kustannustehokkaampia resurssien oikein allokoinnin myötä. Alihankintaa 

pystytään kilpailuttamaan tehokkaammin tai siirtämään halpatuotantomaihin, 

jolloin projektitarjoaman kokonaishintaa saadaan alas synnyttäen merkittävän 

kilpailuedun projektien tarjouskilpailuvaiheessa. Haastattelussa muun muassa 

nousi esille: ”Yritykset, jotka ovat onnistuneet alihankintaprosessissa, ovat 

hinnaltaan halvempia, ja siihen on vaikea vastata”.  
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Kansainvälisille markkinoille siirryttäessä ja etenkin Keski-Euroopan kilpailtuja 

markkina-alueita silmälläpitäen, investointi asennusyksikköön halvemman 

työvoiman maassa voisi nostaa projektiyrityksen hintakilpailukykyä merkittävästi. 

 

Toimiva markkinointiprosessi ei ole pelkästään ulkoisten verkostojen hallinnan 

varassa, vaan myös organisaation sisäisillä verkostoilla tulee olla yhteinen 

päämäärä. Kun ajatellaan koko konsernin myyntiä, niin asiakkaalle kohdistetun 

markkinointi- ja myyntityön tulisi edesauttaa koko konsernin kokonaismyyntiä ja 

mahdollistaa oman toimialan ulottumattomissa olevien palvelujen lisämyynnin. 

Esimerkiksi, jos urakointi- ja kunnossapitopuoli ovat erotettu omiksi 

yksiköikseen, niin urakointisopimuksista neuvoteltaessa myyntihenkilön pitäisi 

pystyä tarjoamaan myös kunnossapitopalveluja osana urakkasopimusta. 

Haastattelussa kävi ilmi, että: ”Jälkimarkkinointi voi jäädä usein vaillinaiseksi, ja 

asiakkaalle jäädä epäselvä kuva kokonaisuudesta, kun ei osata tai ole valtuuksia 

astua konsernin muiden toimialojen myyntialueille”.  

 

Kokonaisvaltaiseen myyntityöhön koulutetut ja valtuutetut henkilöt pystyvät 

myymään tehokkaammin yrityksen kokonaistarjoamaa, kun heidät on vapautettu 

hoitamaan oikein kohdistettua markkinointia.  

 

Markkinointiprosesseihin ja suhdeverkostoihin liittyvä tieto ei tule olla salaista, 

vaan ainoastaan luottamuksellista ja siten jokaisen yrityksen toimihenkilön 

helposti saatavissa. Avoin organisaatio, jossa ei olla pelkästään 

raportointivelvollisia hierarkiaportaassa ylöspäin, vaan koko myyntityötä 

tekevälle organisaatiolle edesauttaa kenen tahansa osallistumista 

markkinointiprosesseihin. Näin ollen organisaatioiden muuttuessa esim. 

eläköitymisten tai irtisanoutumisten myötä myyntihenkilöiden rakentamat 

suhdeverkostot eivät katkea täysin, kun projektiyrityksen aikaisemmat 

myyntiprosessit ovat tunnettuja. 
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6.3 Projektimarkkinoinnin toteutus 

 

Kysyttäessä keneltä tahansa projektien markkinointi-, myynti- tai hankintatyössä 

mukana olevalta henkilöltä, että mikä on merkittävin tekijä projektitoimittajan 

valinnassa, niin vastaus on hinta. Tässä tutkimuksessa ei sinänsä paneuduta 

projektiyrityksen hinnanmuodostukseen ja kustannustehokkuuteen, mutta asia on 

syytä nostaa esille merkittävänä projektimarkkinointiin vaikuttavana tekijänä. 

Etenkin julkisissa hankinnoissa harvassa ovat tapaukset, joissa selkeästi kalliimpi 

tarjous voittaa halvemman tarjouksen, muiden projektien markkinointiin liittyvien 

tekijöiden avulla. Tilanne on kuitenkin toinen, kun kilpailu on tasaista, tai 

projektien kohteena on erittäin arkaluontoisia kohteita, kuten ydinvoimala. Tällöin 

vaikuttaviksi tekijöiksi nousevat referenssit, brändi, aikaisempi kokemus, tekninen 

osaaminen, henkilöstön kyvykkyys sekä muut tässä työssä esitetyt tekijät.  

 

Markkinointi lähtee yrityksen osaamisen ja tarjoaman esilletuomisesta. 

Tuntematon brändi ei ohjaa asiakkaita kääntymään projektitoimittajan puoleen 

projektin toimittaja harkittaessa. Asiakashaastatteluissa kävi muun muassa ilmi: 

”Hyvä tunnettuus ja referenssit saa harkitsemaan projektitoimittajaa osalliseksi 

tarjouskilpailuun”.  

 

Caverion Industria Oy on käynyt läpi historiansa aikana useita nimenmuutoksia, 

ja jokaisella nimenmuutoksella on vaikutus bränditunnettavuuden 

heikkenemiseen. Caverionin henkilö sanoi: ”Viimeisimmän nimenmuutoksen 

myötä asiakkaat eivät välttämättä osaa yhdistää meitä aikaisempaan ja tulla 

suoraan luoksemme toimittajaa etsiessä. Mutta toisaalta joskus meidät vielä 

yhdistetään vieläkin vanhempiin nimiin ja tunnistetaan jokin vanha positiivinen 

referenssi”.  

 

Nimen muutoksien myötä onkin syytä nostaa esille myös koko yrityksen historia, 

jolloin nimi ja referenssit assosioivat vanhojen asiakkaiden mielissä. Hyvällä 

brändillä, toimivalla asiakassuhdejohtamisella ja koko suhdeverkoston hallinnalla 
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pystytään reagoimaan parhaiten eri toimijoiden tarpeisiin ja mahdollisesti 

päästään mukaan asiakkaan projektiin jo sen suunnitteluvaiheessa.  

  

Tiukassa kilpailussa asiakas voi olla valmis maksamaan pikkuisen kilpailijoita 

korkeamman hinnan projektitoimituksissa, mikäli projektiyrityksellä on esittää 

vakuuttavia referenssejä. Caverion Industrian henkilö sanoi: ”Asiakas on valmis 

maksamaan pikkaisen enemmän uuden laitoksen toimituksesta, mutta ei kovin 

paljoa. Silloin puhutaan siitä, että on hyvä referenssi ja aikaisempi kokemus on 

vahva”.  

 

Lisäksi Caverion Industrian asiakas totesi, että: ”Luottamus projektitoimittajan 

kyvykkyyteen toimittaa projekti niin kuin sovittu, vaikuttaa loppupeleissä 

enemmän kuin hinta, sillä huonosti toimitettu projekti tuo omat lisäkustannukset”. 

Asia sai tukea asiakashaastatteluissa nousseiden seikkojen pohjalta ja etenkin 

osatoimitusprojekteissa pääurakoitsijoille koettiin, että: ”Teknologinen 

osaaminen, aikataulua ja kilpailijoita paremmat tuoteratkaisut voivat vaikuttaa 

kalliimman vaihtoehdon valintaan”. Edellä mainitut asiat riippuvat toki tilanteesta 

ja projektikohteesta. Matalamman laatutason vaatimuksilla yrityksen 

teknologisella kyvykkyydellä ei ole niin suurta merkitystä, kuin korkean 

laatutason kohteissa. 

 

6.4 Synteesi 

 

Tässä luvussa käytiin läpi haasteita joita Caverion Industria kohtaa omassa 

projektimarkkinointiprosessissaan. Huomioitavaa kuitenkin on, että tulokset ovat 

yhden teollisuudenalan yrityksen kokemia haasteita. Jokainen yritys on erilainen 

ja jokaisen yrityksen toimintaprosessit poikkeavat muista, ja myös yritysten 

väliset haasteet voivat vaihdella. Lisäksi tutkimuksen tarkastelu rajattiin 

projektimarkkinointiprosessiin, projektien toimitus ja niihin liittyvät haasteet 

jätettiin työn ulkopuolelle.  
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Projektimarkkinointiprosessia tarkasteltaessa, tutkimuksessa nousi esille viisi 

tekijää, joista kannattaa tehdä osa yrityksen toimintastrategiaa ja toteuttaa niitä 

systemaattisesti parhaan mahdollisen kilpailuedun saavuttamiseksi 

markkinoinnillisesta perspektiivistä tarkasteltaessa. Nämä viisi tekijää ovat: 

asiakassuhdejohtaminen, verkostosuhteiden johtaminen, teknologinen osaaminen, 

perinteinen projektimarkkinoinnillisten indikaattoreiden ylläpitäminen sekä 

asiakkaan tarpeita parhaiten palvelevat tuoteratkaisut.  

 

Systemaattinen asiakkuuksien johtaminen pitää sisällään useita eri elementtejä 

jotka vaikuttavat positiivisessa mielessä projektimarkkinoinnin onnistumiseen. 

Asiakkuuksien hoitamisen myötä tunnistetaan mm. paremmin asiakkaan tarpeet, 

pystytään kohdistamaan myynti ja markkinointi oikein, räätälöimään spesifisimpiä 

tuoteratkaisuja ja kehittämään sekä ylläpitämään tärkeitä asiakkuuksia..  

 

Verkostosuhteiden johtaminen taas edesauttaa koko projektin elinkaaren 

hoitamisen tehokkuuteen. Miljöiden hallitsemisella on suoria ja epäsuoria 

vaikutussuhteita itse projektimarkkinointiprosessiin ja toimitusvarmuuden 

kasvamiseen jolloin itse projektien toteuttaminen on selkeämpää sekä 

tehokkaampaa. Projektiyrityksen päätavoitteena tehdä voittoa asiakkaalle 

tuotettavan arvon kautta, ja arvontuoton maksimoimiseksi verkostosuhteiden hoito 

on tärkeää. 

 

Kolmanneksi tutkimuksessa nousi esille teknologinen osaaminen, joka on tärkeä 

elementti kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Projektimarkkinointiprosessi ei 

kuitenkaan saa jumittua pelkästään teknisen osaamisen ja tarjoamien hiomiseen, 

vaan muunnettaessa teknologista osaamista kilpailueduksi ja projektiyrityksen 

arvontuoton maksimoimiseksi teknologisen osaamisen rinnalle tulee nostaa 

markkinointiosaamista.  

 

Tutkimuksessa nousi esille myös perinteisessä projektimarkkinointia koskevassa 

tutkimuksessa usein pinnalla olevat asiat, eli projektimarkkinoinnin perinteiset 

indikaattorit ja niiden tärkeys projektimarkkinointiprosessissa. Näitä 
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indikaattoreita ovat muun muassa brändi, referenssit ja hinta. Hyvä brändi ja 

uskottavat referenssit ja niiden tehokas käyttö markkinoinnissa tuovat 

projektiyritykselle sen markkina-arvon ja uskottavuuden jonka projektiyrityksen 

ulkoinen osapuoli kokee, kun on tekemisissä projektiyrityksen kanssa tavalla tai 

toisella. Hinta taas on useimmissa tapauksissa se merkittävin tekijä, jolla päästään 

edes projektien neuvotteluvaiheeseen. Projektien kokonaishintaan voidaan 

vaikuttaa projektiyrityksen arvoketjua kehittämällä ja erilaisilla 

hinnoittelustrategioilla. 
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7 PROJEKTIMARKKINOINTISTRATEGIA 

 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää keinoja, miten Caverion Industria 

Oy voisi lisätä kilpailukykyään ja saada kasvua tiukkenevilla markkinoilla. 

Alkuperäisenä ajatuksena oli, että kasvua tulisi hakea kansainvälisiltä 

markkinoilta ja tämä tutkimustyö olisi enemmän tai vähemmän ollut 

markkinatutkimustyyppinen työ. Heti alkuun kuitenkin selvisi, että Caverion 

Industria Oy:ltä puuttuu selkeä markkinointistrategia eikä Caverion Industrialla 

ollut valmista selkeää ja systemaattista toimintatapaa, jolla markkinointiprosessia 

hoidettiin, vaan se oli opittujen ja hyväksi koettujen toimintojen summa. 

Ensimmäinen askel uusille markkina-alueille siirryttäessä on ehdottomasti 

toimivan projektimarkkinointiprosessin luominen operatiivisen toiminnan tueksi.  

 

Kuten aikaisemmin todettu, niin toimiva markkinointistrategia tuo yritykselle 

kilpailuetua, joka on vaikeampi kopioida. Yleisellä tasolla markkinointistrategia 

määritellään systemaattiseksi toimintaohjelmaksi, jonka tavoitteena on 

parhaanmahdollisen arvonluonnin saavuttaminen omistajilleen, tuottamalla 

asiakkailleen arvoa asetettujen strategisten ja operationaalisten tavoitteiden 

mukaisesti. Kun uusi markkinointistrategia on saatu integroitua yritykseen, niin 

voidaan se kopioida uusille markkina-alueille sisältöä tarpeen mukaan muuttaen 

kulttuurillisten ja muiden kyseisten markkinoiden ominaisuuksien mukaisesti.  

 

Uuden markkinointistrategian pohjana tässä tutkimuksessa toimi 

kirjallisuuskatsauksen lisäksi tutkimuksessa suoritettu puolistrukturoituhaastattelu 

niin Caverion Industrian omalle henkilöstölle kuin segmentoinnin perusteella 

erotelluille tärkeimmille asiakkaillekin. Nämä tekijät loivat pohjan uuden 

markkinointistrategian luomisessa ja lopullisena inspiraationa toimi H. Tikkasen, 

J. Kujalan ja K. Artton vuonna 2007 Industrial Marketing Management lehdessä 

julkaisemaa The Marketing strategy of a project-based firm: The Four Portfolios 

Framework.  
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Tikkasen ja kumppaneiden kehittämä neljän portfolion markkinointistrategiamalli 

perustuu nimensä mukaisesti neljän portfolion systemaattiseen johtamiseen, jonka 

myötä projektiyrityksen markkinointiprosessista muodostuu kokonaisvaltainen 

markkinoinnin eri osa-alueet huomioiva toiminta. Nämä neljä portfoliota ovat: 

asiakassuhdeportfolio, muiden verkostosuhteiden portfolio, myynti- ja 

toimitusprojektien portfolio ja tarjoamakehitysprojektien portfolio.  

 

Kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluista saatujen tulosten perusteella kävi ilmi, 

että Tikkasen ja kumppaneiden malli ei huomioinut riittävästi 

”perusmarkkinointiin” liittyviä seikkoja, jotka on tärkeää huomioida 

markkinointistrategiaa luodessa. Näin ollen Tikkasen ja kumppaneiden neljän 

portfolion malli kehittyi 4+1 -portfolion malliksi, jossa viidenneksi portfolioksi on 

nostettu markkinointiportfolio. Näin saatiin aikaan kokonaisvaltainen 

projektimarkkinointiprosessi, joka vastaa paremmin Caverion Industrian tarpeita 

ja huomioisi nekin tekijät joita Caverion Industrian asiakkaat pitivät tärkeinä.  

 

Lisäksi muiden verkostosuhteiden portfolio on laajennettu miljööportfolioksi, joka 

käsittelee kokonaisvaltaisemmin projektiyrityksen markkinointistrategiassa 

huomioitavia seikkoja. Lisänä tähän portfolioon on otettu miljöössä toimivien 

kilpailijoiden seuranta, joiden huomioon ottaminen on tärkeää 

markkinointistrategiaa luodessa. 4+1 -portfolion mallissa projektiyrityksen eri 

projektimarkkinointiin liittyvät toimialat kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi ja 

pyritään johtamaan systemaattisesti portfolioiden avulla. Tässä luvussa käymme 

läpi nämä viisi erillistä portfoliota ja miten Caverion Industria pystyy 

hyödyntämään niitä kasvattaakseen omaa kilpailukykyä. 

 

7.1 4 + 1 portfolio malli 

 
4 + 1 portfolio malli on Caverion Industrialle suunniteltu kokonaisvaltainen 

markkinointistrategia, jossa huomioidaan markkinointiprosessin eri osa-alueita ja 

yhdistetään ne yhtenäiseksi strategiaksi. Kuvassa 9 on esitetty graafisesti kyseisen 

strategisen mallin sisältö. Malli koostuu viidestä portfoliosta, ja kuvassa on 
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esitetty tiivistetysti portfolion sisällöt ja keskeiset toiminnot kyseisen portfolion 

johtamisessa.  

 

  

Kuva 9: 4+1 portfolio projektimarkkinointistrategian malli.  

 

Portfolioiden johtamisessa on tärkeä huomata, että portfoliot ovat kokonaisuus, 

jolla on yhteinen päämäärä. Näiden viiden portfolion johtamisen keskeisimmät 

tavoitteet ovat:  

1. maksimoida jokaisen viiden portfolion arvoa kokonaisuutena,  

2. etsiä synergioita ja tasapainottaa portfolioihin liittyviä mahdollisuuksia 

sekä riskejä, 

3. yhdistellä ja integroida portfolioiden välisiä toimintoja yrityksen 

liiketoimintastrategian kasvun sekä kannattavuuden saavuttamiseksi. 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi jokainen portfolio ja sen sisältö tarkemmin, 

sekä selvitetään synergioita portfolioiden välillä. 
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7.1.1 Asiakassuhdeportfolio 

 

Aikaisemmin tässä tutkimuksessa on käyty läpi asiakassuhde johtamisen tärkeyttä 

osana projektiliiketoimintaa harjoittavan yrityksen liiketoiminta prosesseja. 

Todettakoon vielä, että asiakassuhdejohtaminen toimii pohjana asiakkaiden 

luottamukselle projektiyritystä ja sen tarjoamaa kohtaa, luoden samalla puitteet 

projektiyrityksen ansainnalle.  

 

Haastattelujen pohjalta voidaan todeta, että asiakassuhdeportfolion hallinta on 

yrityksen arvonluonnin tärkeimpiä määrittäjiä, sillä portfolion sisältämien 

asiakassuhteiden johtaminen luo pohjan projektiyrityksen myynti- ja 

markkinointiprosesseille. Asiakassuhteiden hallitseminen portfolioiden kautta 

antaa kokonaisvaltaista ymmärrystä asiakassuhteista ja siitä miten ja minkälaisilla 

tarjoamilla arvon tuotto asiakkaalle olisi mahdollisimman suuri. 

Asiakassuhdeportfolion hallintaa voidaan toteuttaa, niin uusasiakashankinnassa 

kuin vanhojenkin asiakkaiden kohdalla. Tavoitteena on luoda ja ylläpitää sellaisia 

asiakassuhteita, joille projektiyritys voi myydä projekteja ja palveluja 

kannattavasti. 

 

Asiakassuhdeportfolion johtaminen on osa asiakassuhdejohtamista (CRM), ja niin 

sisäisten kuin asiakashaastattelujen perusteella Caverion Industrian tulee kehittää 

omia asiakassuhdejohtamisprosesseja. Kokonaisuutena asiakassuhdejohtaminen 

pitää sisällään yksittäisten asiakkaiden tai asiakasryhmien tunnistamista, 

asiakastiedon hankintaa ja sen käsittelyä, suhteiden luomista ja niiden ylläpitoa, 

asiakkaiden käsitysten ja mielikuvien muokkaamista sekä perinteistä myyntityötä.  

 

Tällä hetkellä Caverion Industrian asiakkuuksista vastaava henkilöstö on 

ylityöllistettyä, eivätkä he pysty toteuttamaan myynti- ja markkinointityötä sillä 

tasolla kuin pitäisi. Asiakkaiden näkökulmasta yhteydenpitoa yhteistyön 

kehittämiseksi tulee lisätä, joten asiakassuhdeportfolion hoitamisen 

onnistumiseksi Caverion Industrian myyntiorganisaatiota tulee muokata ja luoda 
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selkeät roolit henkilöstön kesken ja vapauttaa myyntityönjohtajia mm. aikaa 

vievästä tarjouslaskennasta. Lisäksi myyntityössä arvosetaan korkeahierarkkista 

henkilöä, joten asiakassuhdeportfolion johtaja voisi vastata koko Caverion 

Industrian myynti- ja markkinointityöstä. 

 
Yleisesti ottaen asiakassuhdeportfoliomalleissa keskeisimpinä portfolion 

hallinnan keinoista on pidetty potentiaalisten asiakasryhmien tai 

avainasiakastyyppien tunnistamista segmenttien sisällä pitkällä ja keskipitkällä 

aikavälillä. Kuten aikaisemmin todettu, projektiyrityksen segmentoinnin logiikka 

tulisi perustaa siihen, että mille asiakasryhmille projektitoimittaja pystyy 

tuottamaan omalla tarjoamillaan eniten arvoa suhteessa kilpailijoihin, ja miltä 

ryhmiltä arvoa saadaan myös kaapattua oman yrityksen hyödyksi. Nämä 

asiakkaat, jotka näkevät projektitoimittajan palvelujen tuovan eniten asiakasarvoa 

suhteessa kilpailijoihin nähden ovat potentiaalisimpia tilaajia asiakasverkostossa. 

Erityisesti Caverion Industrian asiakasryhmistä OEM-tilaajat arvostivat 

projektiyrityksen kykyä ymmärtää asiakkaan arvontuotonperusteita ja toivoivat 

sitä lisää Caverion Industrialta. Osana osapuolien välisiä kehityspalavereita juuri 

onkin käydä läpi näitä arvontuotonmenetelmiä ja kehitellä uusia ratkaisuja. 

 

Asiakasverkostot eivät välttämättä ole niin yksiselitteisesti määriteltävissä, ja 

joskus voi olla vaikea hahmottaa, missä menee asiakkaan tai muun samassa 

miljöössä toimivan toimijan raja. Näin ollen asiakasportfoliolla ja miljööportfolio 

nivoutuvat selvästi yhteen ja molemmat vaikuttavat toisiinsa. Myös asiakassuhde 

portfolion yhteys muihinkin portfolioihin on selkeästi havaittavissa, ja 

pitkäaikaisten asiakassuhteiden kehittäminen vaatii projektiyrityksen johdolta 

myös panostusta muihin tässä strategiassa esitettyihin portfolioihin.  

 

7.1.2 Miljööportfolio 

 
Miljööportfolioon kuuluvat kaikki ne liiketoiminnalliset ja voittoa 

tavoittelemattomat organisaatiot ja instituutiot, jotka ovat jollakin tapaa sidoksissa 

projektiyrityksen liiketoimintaprosessiin. Huomioitava on, että miljööportfolio ei 

sinänsä pidä sisällään miljöössä olevia asiakkaita, sillä asiakkuudet ovat johdettu 
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asiakasportfoliossa. Miljööportfolion johtamisen tavoitteena on luoda 

projektiyritykselle vahva asema sen eri miljöissä ja panna alulle kannattavia ja 

kustannustehokkaita verkostosuhteita sekä ylläpitää niitä. Verkostosuhteiden 

kehittämisellä miljöön eri osapuoliin, projektitoimittaja saa pääsyn 

verkostokumppanien resursseihin sekä palveluihin, joita tarvitaan 

arvontuottamiseksi omille asiakkaille. Haastatteluissa nousi esille, että on vaikea 

vastata yrityksille, jotka ovat onnistuneet alihankintaprosesseissa. Näin ollen 

keskeisin miljööportfolion johtamisen tavoite on varmistaa verkostosuhteiden 

avulla tarvittavien ja välttämättömien resurssien saatavuus kustannustehokkaasti.  

 

Markkinointitaktiikkaa luotaessa on välttämätöntä myös tunnistaa miljöissä 

toimivat kilpailijat ja heidän kyvykkyytensä. Nämä kilpailijat kamppailevat 

samoista verkostosuhteista ja loppuasiakkaista, joten kilpailun voittamiseksi on 

tiedettävä heidän intressinsä toimia miljöössä sekä heikkoudet ja vahvuudet. 

Tarkkailemalla kilpailijoita voidaan arvioida milloin he tarjoavat aggressiivisesti 

tai milloin passiivisesti, ja näin arvioida omaa hinnoittelustrategia asiakkaille sen 

mukaisesti. Jos kilpaileva yritys ei ole voittanut tarjouskilpailua pitkään aikaan, 

niin on oletettavissa, että kilpailijat pyrkivät vaikuttamaan asiakkaan mielipiteisiin 

aggressiivisemmin, esimerkiksi halvemmalla hinnoittelulla. Mikäli taas kilpailija 

on voittanut useita tarjouskilpailuita, niin voidaan olettaa, että seuraavassa he ovat 

passiivisempia vähäisempien käytössä olevien resurssien. On hyvä ymmärtää 

minkälaiset asiakkuudet ja verkostosuhteet ovat tärkeitä eri kilpailijoille ja pyrkiä 

benchmarkkaamaan kilpailijoita niissä asioissa, missä heidän koetaan olevan 

parempia. 

 

Projektien toimittaminen asiakkaalle vaati usean eri tahojen osallistumista 

projektiin tavalla tai toisella. Caverion Industrian näkökulmasta näkyvin ja 

konkreettisin miljööportfolion hallitsemisen tehtävä onkin projektien 

toimittamisen hallinta siten, että päästään käsiksi ulkoisiin toimintoihin ja 

resursseihin niin, että asiakkaalle annetut lupaukset saadaan täytetyksi. Asiakkaan 

näkökulmasta merkittävimpiä yhteistyökumppanin valintakriteereitä oli 
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toimitusvarmuus ja kokonaishinta, joten miljööportfolion johtamiselle tärkeät 

tekijät voidaan kiteyttää seuraavaan kahteen tekijään:  

1. Yrityksen toiminnallisen varmuuden luominen ja toimitusprosessien 

riskin pienentäminen, 

2. Asiakasarvon maksimointi resurssien ja palveluiden hankinnan 

suunnittelulla.  

 
Kaiken kaikkiaan projektitoimittajalla voi olla käynnissä useita eri projekteja 

geologisesti laajalla alueella, joten verkostosuhteiden johtaminen ja synergioiden 

etsiminen toimittajien välillä on välttämätöntä projektien hallitsemisen, riskien 

hallinnan ja kustannustehokkuuden kannalta. Miljööportfoliota johtaminen 

toteutetaan osana yrityksen toimitusketjun johtamisprosessia (SCM, Supply Chain 

Management).  Caverion  Industria  ei  ole  aikaisemmin  panostanut  merkittävästi  

miljöiden ja toimintaverkostojen kehittämiseen, joten myös miljööportfoliossa 

hankintaosaston organisaatiota ja prosesseja tulisi muuttaa portfoliomallin 

vaatimusten mukaiseksi. Näkyvin muutos olisi miljöiden laajamittainen kartoitus, 

uusien vaihtoehtoisten verkostosuhteiden etsiminen ja toimittajien kriittinen 

analysointi hinnan, toimitusvarmuuden ja laadun perusteella. Prosessin tulisi 

yhdistää aineellisten ja aineettomien tuotantopanosten tehokas hankinta 

toimittajasuhteista ja niiden tehokas muuntaminen asiakasratkaisuiksi. 

 

7.1.3 Myynti- ja toimitusprojektien portfolio 

 

Projektitoimittajan näkökulmasta myynti- ja toimitusprojektien portfolio koostuu 

kahdesta alaportfoliosta:  

1. Myyntiprojekteista eli sisään jätetyistä tarjouksista, ja 

2. Toimitusprojekteissa eli tilatuissa ja käynnissä olevista projekteista. 

Pääasiallisena tavoitteena on panna alulle kannattavia projekteja ja varmistaa, että 

ne saadaan toimitettua onnistuneesti. Suurten toimitusprojektien kohdalla, pelkkä 

myyntiprosessi voi olla jo pitkäaikainen jopa vuosia kestävä prosessi, joka sitoo 

runsaasti niin taloudellisia, kuin inhimillisiäkin resursseja. Aikaisemmin 
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esitettyjen segmentointiperusteiden avulla Caverion Industrian tuleekin tunnistaa, 

mitkä asiakkuudet ja toimitusprojektit ovat kilpailukyvyn ulottuvissa, ja mihin 

yrityksen resurssit kannattaa kohdistaa. Lisäksi toimitusprojektit saattavat avata 

mahdollisuuden yrityksen lisämyynnille. Tässä portfoliossa Caverion Industria voi 

täydentää projektitoimituksia liittämällä lisäpalveluja projektin toimituksen 

jälkeen, kuten kunnossapito- tai huoltosopimuksia, osaksi asiakkaalle kohdistettua 

markkinointi- ja myyntiprosessia. Tässä portfoliossa Caverion Industrian tulee 

yhdistää projektipalvelut ja kunnossapitopuoli yhtenäiseksi myyntiorganisaatioksi, 

jotta lisäpalvelujen myynti projektipalvelujen lisäksi olisi mahdollisimman 

selkeää ja tehokasta.  

 

Myyntistrategian valinta riippuu siitä, miten aktiivisesti Caverion Industria haluaa 

osallistua tarjouskilpailuun. Projektien seulonnan jälkeen projektiyrityksen 

kannalta voittomahdollisuuksien mukaan kiinnostavimpiin projekteihin voidaan 

sitoa enemmän resursseja myynti- ja tarjouslaskentatyöhön. Projektien valinta ja 

priorisointi tässä portfoliossa toteutetaan usein tuotto-odotusten perusteella. 

Kiinnostavia kohteita voidaan tavoitella aktiivisemmin käyttäen luvussa 2,6 

esitettyä konstruktiivista myyntistrategiaa. Konstruktiivisessa strategiassa 

projektitoimittaja pyrkii aktiivisen yhteistyön kautta vaikuttamaan asiakkaaseen ja 

niihin relevantteihin verkostokumppaneihin projektin vaatimusten 

määrittämiseksi. Asiakashaastatteluissa nousi juurikin esille, että tarjousvaiheessa 

asiakkaan omat suunnitelmat ovat usein vielä puutteellisia, joten 

projektitoimittajan aktiivisuus asioista kysellen ja suoria kehitysehdotuksia 

esittämällä, voi vaikuttaa positiivisesti asiakkaan mielikuvaan 

projektitoimittajasta. Vähemmän kiinnostavia kohteita projektitoimittaja voi 

lähestyä vähemmän aktiivisin deterministisin keinoin, eli osallistumalla 

pelkästään tarjouskilpailuihin.  

 
Toimitusprojekteihin liittyvät strategiset päätökset tehdään jo myyntivaiheessa, 

tarkemmin sanottuna valmistelu ja neuvotteluvaiheessa. Usein tässä portfoliossa 

tehtävät päätökset koskevatkin eritoten resurssien tehokasta allokointia, sillä 

projektitoimituksia koskevat sitoumukset ja sopimukset vaikeuttavat 



68 
 

 
 
 

huomattavasti muutosten teon resursointiin. Resurssien tehokkaan käytön 

saavuttamiseksi, projektitoimittaja voi pyrkiä etsimään synergioita 

myyntiprojektien ja toimitusprojektien välillä. Projektitoimittaja voi pyrkiä 

yhdistelemään teknologisesti tai toimitusprosesseiltaan samankaltaisia projekteja, 

mikä mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön. Asiakashaastattelujen perusteella 

Caverion Industria on onnistunut resurssien jakamisessa, sillä asiakkaat arvostivat 

suuresti Caverion Industrian kykyä siirtää resursseja kaukanakin sijaitseviin 

projektikohteisiin suhteellisen nopealla aikataululla.  

 

Lisäksi Caverion Industria voi pyrkiä nostamaan projektitoimitusten 

kannattavuutta lanseeraamalla standardisoituja tai modulaarisia tuotteita ja 

prosesseja tehokkuutta, kustannussäästöä sekä suorituskykyä lisäämään. 

Esimerkiksi arvoa tuottamattomia toimintoja, kuten tarjouslaskentaa, 

yhtenäisemmäksi kehittämällä ja selkeästi ohjeistamalla, tarjousprosesseista 

saadaan selkeämpiä säästäen näin resursseja ja aikaa. Standardisoiduilla tuotteilla, 

tehokkaammilla toimitusprosesseilla sekä projektien systemaattisella hallinnalla 

Caverion Industria pystyy nostamaan kilpailuetuaan.  

 

7.1.4 Tarjoamakehitysprojektien portfolio 

 

Projektiyrityksen teknologinen tietotaito sekä osaaminen ovat lähtökohtana minkä 

tahansa projektipohjaisen yrityksen kilpailukyvylle. Asiakashaastatteluiden 

perusteella asiakkaan tarpeisiin räätälöidyistä tuoteratkaisuista ollaan valmiita 

maksamaan kilpailevia ratkaisuja korkeampi hinta, mikäli ratkaisut palvelevat 

asiakkaan tarpeita paremmin.  

 

Tarjoamakehitysportfolio pitää sisällään ne projektit, joilla pyritään kehittämään 

sekä ylläpitämään projektiyrityksen teknologista kyvykkyyttä ja muuntamaan se 

kilpailukykyisiksi tarjoamiksi asiakkaille. Toisin sanoen tarjoamakehitysportfolio 

ei rajoitu pelkästään projektiyrityksen tutkimus- ja kehitystyöhön vaan se pitää 

sisällään yrityksen kokonaistarjoaman kehittämisen. Yrityksen kokonaisvaltainen 

tarjoamankehittämisen tavoitteena on luoda sellaisia yrityksen kyvykkyyksiä jotka 
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mahdollistavat uuden sisäisen arvonluonnin ja ulkoisen arvontuotannon, esim. 

kehittämällä uusia asiakasratkaisutyyppejä, tai olemassa olevien ratkaisujen 

uudenlaista soveltamista. Tarjoamakehitysportfolion avaintavoitteena on 

teknisesti ja toiminnallisesti edistyksellisten projektitarjoamien kehittäminen ja 

jatkuva parantaminen, jotta yrityksen ulkoinen sekä sisäinen arvonluonti saataisiin 

maksimoitua. 

 

Keskeisimmät johtamistoiminnot tässä portfoliossa liittyvät markkinoiden 

seuraamiseen ja niiden ennustettavuuteen sekä projektien seurantaan ja 

priorisointiin. Tarjoamakehitysportfolion avulla projektiyritys pyrkii kehittämään 

tarjoamiaan markkinoilta ja asiakaskontakteista saatujen signaalien sekä 

ennusteiden mukaisesti, ja luomaan itselleen teknologista kilpailukykyä 

kilpailijoihin verrattuna.  

 

Caverion Industrialla tästä portfoliosta vastaa suunnitteluosasto. Huomioitavaa 

kuitenkin on, että portfolion johtaminen toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 

asiakassuhdeportfolion kanssa, sillä asiakkailta saatu signaali on tärkeässä 

asemassa tarjoamakehitysportfolion johtamisessa ja arvon maksimoinnissa. 

 

7.1.5 Markkinointiportfolio 

 

Markkinointiportfolio pitää sisällään kaikki ne toiminnot, joita yritys käyttää 

hyväkseen vaikuttaakseen ulkopuolisen osapuolen mielikuvaan yrityksestä, tai 

herättääkseen jopa suoraa investointihalukkuutta yrityksen tuotteita tai palveluja 

kohtaan (markkinointimix). Näitä toimintoja ovat muun muassa strateginen 

brändin luonti, markkinointiviestintä, hinnan muodostus, tai referenssien tehokas 

käyttö. Haastatteluissa nousi jatkuvasti esille hinnan merkitys yhteistyökumppanin 

valinnassa, joten markkinointiportfolio pitää sisällään kaiken sen, miten tarjoaman 

kokonaishinta muodostuu projektien tarjouskilpailu- tai toteutusvaiheessa.  

 
Markkinointiportfolion johtamisen tärkeimpiä tehtäviä on vahvistaa 

projektiyrityksen asemaa sen asiakasverkostossa ja miljöössä sekä viestiä 



70 
 

 
 
 

ulkopuolisille osapuolille projektitoimittajan teknisistä kyvykkyyksistä, sekä 

luotettavuudesta projektitoimittajana. Systemaattinen markkinointiportfolion 

johtaminen vahvistaa yrityksen uskottavuutta verkostotoimijoiden keskuudessa, ja 

helpottaa tulevaisuuden projektimarkkinointiprosessia niin vanhojen asiakkaiden 

keskuudessa kuin uusasiakashankinnassakin.  

 

Muiden portfolioiden onnistuneella johtamisella on suora vaikutus 

markkinointiportfolion arvoon, mutta esim. onnistuneet projektit ja hyvin hoidetut 

asiakkuudet, tai uusi kilpailukykyinen tuote menettävät markkinointiarvoa, mikäli 

positiivista arvoa ei onnistuta kääntämään eduksi markkinointiprosessissa silmällä 

pitäen. Markkinointiportfolion arvo yritykselle nousee esille myös muunnettaessa 

negatiivisia arvoja positiivisiksi. Esimerkiksi epäonnistuneen projektin tuoma 

huono referenssi voi olla muunnettavissa, ellei hyväksi niin ainakin paremmaksi 

referenssiksi taitavan markkinointiportfolion johtamisen kautta. Huono referenssi 

voidaan muuttaa paremmaksi esimerkiksi käymällä asiakkaan kanssa läpi 

epäonnistumiset sekä näyttämällä, miten haasteista lopulta päästiin yli. 

 

Markkinointiportfolion synergiat muiden portfolioiden välillä korostuvat etenkin 

hinnoittelustrategiaa luodessa ja projektien sekä palvelujen kokonaiskustannuksia 

kartoittaessa. Eri portfolioiden kustannukset näkyvät projektin kokonaishinnassa, 

joten projektiyrityksen on jatkuvasti kehitettävä portfolioiden 

kustannustehokkuutta, jotta saavutetaan parempi hintakilpailukyky kilpailijoihin 

verrattuna.  

 

Asiakassuhdeportfoliota kehittäessä saadaan tietoa asiakkaan arvonluonnin 

perusteista, jolloin projektiyritys ymmärtää mitä lisäarvoa oma tarjoama tuottaa 

asiakasyrityksille. Tällöin pystytään selkeämmin perustelemaan miksi asiakkaan 

kannattaa maksaa juuri Caverion Industrian tuotteista ja palveluista. 

Verkostosuhteiden kehittämisellä on myös suora vaikutus kokonaishintaan. 

Yhteistyö halvempien alihankkijoiden tai tavarantoimittajien kanssa laskee 

projektien kokonaishintaa, mutta huomionarvoista on, että myös 

logistiikkapalvelut ja toimitusvarmuus vaikuttavat projektikustannuksiin. 
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Tarjoamaportfoliota sekä myynti- ja toimitusprojektien portfoliota kehittämällä 

pystytään luomaan kokonaisuuksia ja menetelmiä, joiden avulla tuoteratkaisun ja 

projektitoimitusten kustannustehokkuutta saadaan parannettua. On kuitenkin 

todettava, että projektien kokonaishinnan muodostuminen on yrityksen 

arvoketjussa esiintyvien monimutkaisten prosessien summa. Hinnan 

muodostuminen Caverion Industrialla olisi kuitenkin syytä tutkia, jotta 

kokonaiskustannuksia voitaisiin kehittää parhaalla mahdollisella tavalla.  Uusille 

markkina-aluille siirryttäessä Ceverion Industrian tulee toteuttaa laajamittainen 

markkinointitutkimus kohdemarkkinoista löytääkseen markkinat, joilla on suurin 

potentiaali onnistua ja ymmärtääkseen, miten markkinoille kannattaa pyrkiä. 

Markkinointitutkimusten ja -strategioiden luominen kuuluu osaksi 

markkinointiportfoliota. 

 

Markkinointiportfolion johtaminen Caverion Industrialla on lähellä 

asiakassuhdeportfolion johtamista. Kuten asiakassuhdeportfolion niin myös 

markkinointiportfolion johtamisesta vastaa Caverion Industrian myynti- ja 

markkinointiosasto. Portfoliolle tulee kuitenkin asettaa omat vastuuhenkilöt. 

 

7.2 Portfolioiden välisten synergioiden johtaminen 

 
Suurin liikkeenjohdollinen haaste 4+1 -markkinointistrategian luomisessa ja 

edellä esitettyjen portfolioiden johtamisessa voi olla portfolioiden välisten 

vuorovaikutussuhteiden tunnistaminen ja niiden kokonaisvaltainen sekä 

systemaattinen johtaminen. Päätöksenteot portfolioissa vaikuttavat myös muiden 

portfolioiden arvoon, joten portfolioiden johtaminen tulee nähdä kokonaisuutena. 

Lisäksi haasteita esiintyy muun muassa resurssien jakamisessa portfolioiden 

välillä ja avaintehtävien jakamisessa osallisten kesken. Taulukossa 4 on esitetty 

tärkeimpiä ja esimerkinomaisia vuorovaikutussuhteita viiden portfolion välillä.  
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Taulukko 4: Keskeisimpiä vuorovaikutussuhteita viiden portfolion välillä. 

 

 Asiakassuhde-
portfolio 

Miljöö- 
Portfolio 

Myynti- ja 
toimitusprojektien
-portfolio 

Tarjoamakehitys 
Projektienportfolio 

Markkinointi-
portfolio 

Keskeisim
mät 
toiminnot 

Asiakassuhteiden 
segmentointi ja 
priorisointi 

Miljööanalyysi, 
toimittajien valinta 

Myyntistrategian 
valinta, projektien 
seuranta ja 
resurssien ohjaus 
projekteille 

Tuote- ja 
teknologiakehitys, 
projektien seuranta 
ja priorisointi 

Markkina-arvon 
kehittäminen, 
markkinatutkimukse
t, markkinointimix 

Asiakassuh
deportfolio  

Keskeisimpien 
verkostotoimijoiden 
roolit suhteessa 
avain asiakkaiden 
ratkaisuihin 

Kannattavien 
pitkäkestoisten 
asiakassuhteiden 
luominen suhteessa 
projektimyyntiin ja 
-toimituksiin 

Uusien 
projektitarjoamien 
kehittäminen 
vanhoille ja uusille 
asiakkaille 

Yrityksen 
uskottavuus 
uusasiakashankinnas
sa ja referenssien 
sekä brändin luonti 
asiakassuhteissa 

Miljöö- 
portfolio 

Verkostotoimijoid
en sekä 
kilpailijoiden 
asema ja rooli 
projektimiljöössä 

 
 
 
 
 
 

Miljöön johtaminen, 
suhteet keskeisiin 
verkostotoimijoihin 

Kehittämistyössä 
tarvittavien 
resurssien ja 
kyvykkyyksien 
hankinta 
verkostosuhteiden 
avulla 

Asemanvahvistamin
en miljöössä, 
kustannustehokkaat 
verkostot 

Myynti- ja 
toimituspro
jektien-
portfolio 

Myynti- ja 
toimitusprojektien 
vaihe ja status 
asiakassuhteiden 
kehittämisessä 

Strategisten 
toimittajien ja 
muiden 
verkostokumppanie
n rooli myynti ja 
toimitusprojektien 
onnistumisessa 

 

Asiakkaalle 
optimaalisen 
projektitarjoaman 
kehittäminen 

Referenssien luonti, 
kustannustehokkuus 
projektitoimituksess
a 

Tarjoamak
ehitys-
projektienp
ortfolio 

Asiakkaan 
arvonluonti 
tarjoamakehityspr
ojektien avulla 

Ulkoisten resurssien 
ja kyvykkyyksien 
tarve tutkimus- ja 
kehitystyössä 

Kokonaisuuden tai 
paremman 
tarjoaman 
kehittäminen: 
pilottiprojektien 
merkitys 

 

Tarjoamien 
markkinointimenetel
mät ja arvon luonti 
markkinoinnin 
kautta 

Markkinoi
nti-
portfolio 

Markkinointistrate
gian valinta, 
referenssimarkkin
ointi, 
hinnanmuodostus 
asiakkaille 

Toimitusvarmuuden 
ja 
kustannustehokkaid
en verkostojen 
luominen, 
uskottavuuden 
luominen miljöössä 

Referenssien ja 
brändin luonti 
toimitusprojekteista, 
kustannustehokkaat 
toimitusmenetelmät 

Tarjoaman 
muuntaminen 
yrityksen arvoksi, 
ratkaisujen 
markkinointi uusille 
ja vanhoille 
asiakkaille 

 

 

Huomionarvoista on, että vuorovaikutussuhteet voivat olla positiivisten 

vaikutusten lisäksi myös negatiivisia. Esimerkiksi lyhyenaikavälin voiton 

tavoittelu myynti- ja toimitusprojektien portfoliossa, voi johtaa huonoon laatuun 

ja heikkenevään asiakastyytyväisyyteen vaikuttaen täten muihinkin ympärillä 

oleviin portfolioihin. Päinvastaisesti onnistunut projekti vahvistaa myös 

muidenkin portfolioiden asemaa. Tärkeää on siis huomata vuorovaikutussuhteet 

portfolioiden välillä ja niiden vaikutus projektiyrityksen 

projektimarkkinointiprosessissa. 
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Vaikka vuorovaikutussuhteet portfolioiden välillä saattavat olla hyvinkin 

yksinkertaisia, voi niiden kokonaisvaltainen johtaminen usein tuottaa 

hankaluuksia. Jos vastuualueet ja päätöksenteko on rikottu itsenäisten 

organisaatioyksiköiden ja portfolioiden välille, jotka saattavat tavoitella vain 

kapeaa oman vastuualueen tavoitteita ja pyrkivät kehittämään ja maksimoimaan 

omaa onnistumistaan, usein vaikuttaen negatiivisesti muihin yrityksen sisäisiin 

organisaatioihin. Jotta projektiyrityksen kokonaisarvo saataisiin maksimoitua, 

tulee portfolioita johtaa yhtenäisesti. Tässä koko 4+1 -mallista vastaavalla 

johtajalla on merkittävä rooli, jotta portfolioista vastuulliset maksimoivat koko 

Caverion Industria Oy:n saamaa hyötyä eivätkä vain oman portfolionsa 

onnistumisen mittareita. 4+1 -portfolion malli onkin suunniteltu tarjoamaan 

Caverion Industrian yritysjohdolle kokonaisvaltaisen näkymän yrityksen sisäisiin 

relevantteihin toimintoihin ja niiden vuorovaikutusten ymmärtämiseen.  

 

Portfolioiden johtaminen tuleekin integroida osaksi Caverion Industrian 

toimintarutiineja sillä se vaati jatkuvaa päätöksentekoa, priorisointia ja analyysiä, 

sekä suhteiden ja projektien uudelleenjärjestelyä. 4+1 -portfoliomallin johtaminen 

lähtee organisaation resurssien uudelleen jakamisesta portfolioiden välillä. 

Jokaiselle portfoliolle luodaan oma organisaatio, jota johtaa portfolion vetäjä ja 

jokaiselle portfolioille asetetaan omat tavoitteet joihin kukin portfolio pyrkii. 

Tavoitteiden tulee kuitenkin olla linjassa projektiyrityksen yhteisen päämärän 

kanssa, joten tarkoituksena ei ole maksimoida kunkin portfolion arvoa muiden 

portfolioiden kustannuksella.  Portfolioita tulee johtaa johdonmukaisesti yhteisen 

päämäärän saavuttamiseksi, joten Caverion Industrian tulee nimetä 4+1-mallille 

vastaava johtaja, joka pitää huolen, että portfoliot ovat linjassa koko Caverion 

Industrian tavoitteiden kanssa ja jolle portfoliot ovat raportointivelvollisia.  

Portfolioiden välisiä rakenteita voidaan kuitenkin muuttaa ja resurssit sekä 

painopisteet voidaan jakaa niiden portfolioiden hoitamiseen, jotka edistävät 

parhaiten sen hetkisten tulostavoitteiden saavuttamista.  
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Myös portfolioiden tulee pystyä keskustelemaan keskenään ja hierarkian tulee olla 

avoin, jotta muistakin portfolioista voidaan ehdottaa parannuskeinoja toisiin 

portfolioihin. Saavutuksia ja tavoitteita käydään läpi säännöllisin ajanvälein 

käytävissä ohjauspalavereissa, joihin osallistuvat kunkin portfolion johtajat, ja 

jotka edelleen delegoivat tehtävät portfolioiden sisällä. Portfolioiden sisäisiä 

resursseja voidaan jakaa portfolioiden välillä ohjauspalavereissa sovittujen 

painopisteiden mukaisesti. Kuvassa 10 on esitetty portfolioiden 

organisaatiorakenne ja niiden keskeisimmät toiminnot Caverion Industrialla. 

 

 
Kuva 10: 4+1 organisaatiorakenne ja keskeisimmät tehtävät Caverion Industrialla 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa tullaan käsittelemään tutkimukselle asetettuja tutkimuskysymyksiä 

ja niihin saatuja vastauksia. Lisäksi käymme läpi tutkimuksen luotettavuutta, 

kehitysehdotuksia yritykselle ja mahdollisia jatkotutkimuksia. 

 

8.1 Tutkimuksen alkuasettelu ja lopputulokset 

 

Systemaattisen projektimarkkinointistrategian puuttumisen pohjalta nousi esille 

kaksi tutkimuskysymystä, joihin tässä tutkimuksessa pyrittiin löytämään 

vastauksia:  

1. Mitä on projektimarkkinointi ja minkälaisia haasteita se pitää 

sisällään? 

 
2. Kuinka nämä projektimarkkinoinnille ominaiset piirteet tulee 

huomioida luodessa projektiyrityksen projektimarkkinointiprosessia ja 

markkinointistrategiaa? 

Seuraavassa käymme läpi, minkälaisia tuloksia tutkimuksessa löydettiin sille 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin.   

 

8.1.1 Projektimarkkinoinnin sisältö ja haasteet 

 

Kun tarkastellaan tarkemmin koko projektimarkkinointiprosessia, niin se pitää 

sisällään suuren osan projektiyrityksen operatiivisesta toiminnasta. 

Projektimarkkinointi ei rajoitu pelkästään yleisesti markkinointina pidettyihin 

toimintoihin, vaan se mitä projektitoimittaja tekee muillakin sektoreilla voi 

vaikuttaa yrityksen markkinointiprosessiin. Perinteiseen kuluttajamarkkinointiin 

verrattuna, projektimarkkinointi on paljon asiakaslähtöisempää ja suhteet 

projektiyrityksen suhdeverkoston osapuoliin ovat ratkaisevassa asemassa 

projektimarkkinointiprosessin onnistumisessa.  
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Jo tutkimuksen alkuvaiheella kävi ilmi, että Caverion Industria Oy on 

ajatusmaailmaltaan ns. perinteinen suomalainen insinöörifirma, jossa uskotaan 

teknisen osaamisen myyvän itse itsensä. Projektien markkinointiprosessi on 

kuitenkin laaja-alaista systemaattista toimintaa, johon sisältyy useita eri tekijöitä, 

ja tie menestykseen kulkee näiden tekijöiden hallitsemisen kautta. Haastattelujen 

pohjalta Caverion Industrian suurimmaksi haasteeksi osoittautui systemaattisen ja 

kokonaisvaltaisen markkinointi- ja myyntityön puuttuminen ja sen täysvaltainen 

ymmärtäminen  

 

Caverion Industria Oy:n markkinointiprosessia tarkasteltaessa havaittiin, että 

markkinointi- ja myyntihenkilöstö ovat ylityöllistettyjä eikä heillä jää aikaa 

keskittyä projektimarkkinointiprosessien systemaattiselle toteuttamiselle ja 

tärkeiden elementtien kehittämiselle. Kun käytössä ei ole systemaattista 

asiakassuhdejohtamista, niin luonnollisestikin markkinointisuhteiden hoito jää 

heikoksi, jolla on suoria vaikutuksia projektiyrityksen kannattavuuteen. 

 

Caverion Industria Oy:llä on pitkä kokemus omalta alalta, teknologinen 

osaaminen on vahvaa ja tuote on laadukas. Asiakkaat tietävät saavansa Caverion 

Industrialta hyvää laatua ja luotettavia projektipalveluja, mutta asiakkuuksien 

johtamisen puute johtaa helposti siihen, että asiakkaan lopullisia tarpeita ja 

arvontuottomenetelmiä ei välttämättä ihan täysin ymmärretä. Hinta on yksi 

merkittävämmistä tekijöistä projektitoimittajan valinnassa, joten asiakkaan tarpeet 

tulee tunnistaa, ettei hinnoitella itseään ulos liian laadukkaalla tuotteella. 

Asiakassuhdejohtamisen avulla markkinointi- ja myyntityö pystytään paremmin 

kohdistamaan oikeisiin asiakasorganisaation elimiin oikeanlaisella 

lähestymistavalla. 

 

Caverion Industria Oy on yksi pohjoismaiden suurimmista alansa toimijoista. 

Lisäksi emoyhtiö Caverion Group on suuri useassa maassa toimiva teollisuuden ja 

rakennusalan monialayritys. Caverionin historia on erittäin pitkä joka pitää 

sisällään useita yritysfuusioita ja nimenmuutoksia. Viimeisin nimenmuutos 
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tapahtui vuonna 2013 jolloin Caverion irtaantui YIT:n teollisuuden puolesta 

omaksi konsernikseen. Perinteiset projektimarkkinoinnin tekijät kuten brändäys ja 

referenssimarkkinointi edesauttavat projektiyritystä tulla huomioiduksi 

asiakasverkostossaan ja uskottava status markkinoilla edesauttaa 

projektihankinnassa.  

 

Pitkän historian myötä Caverion Industrialle on kertynyt paljon isoja ja vahvoja 

referenssejä, mutta niitä ei ole hyödynnetty tarpeeksi markkinoinnissa esimerkiksi 

referenssi vierailuilla. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että nimenmuutoksen 

myötä Caverionilla ei ollut tehty juuri minkäänlaisia toimenpiteitä 

markkinoidakseen uutta brändiä. Asiakkaat tai muut verkostotoimijat tunnistavat 

Caverion Industrian hyvin ja tietävät sen kyvykkyyden, mutta eivät osaa 

välttämättä yhdistää Caverionia sen aikaisempaan brändiin.  

 

Brändi ja referenssit ovat ensimmäinen askel uusasiakashankinnassa ja 

projektimarkkinointiprosessissa, kun asiakas alkaa harkita mahdollisia toimittajia 

tulevalle projektille. Uusille markkina-alueille siirryttäessä tuleekin investoida 

brändin luomiseen, jotta saadaan jalka oven väliin.  

 

8.1.2 Projektimarkkinointiprosessin strategian luominen 

 

Onnistuakseen projektimarkkinointiprosessissaan Caverion Industrian tulee tehdä 

markkinointiprosesseista systemaattisia ja ottaa ne osaksi strategian luomista. 

Strategian luominen lähtee Caverion Industrian korkeimmasta johdon 

sitoutumisesta, josta se edelleen ohjataan hierarkiatason alemmille portaille, ja 

lopulta osaksi koko yrityksen toimintaa. Strategiat ovat hyvin yrityskohtaisia, 

joten jokaisen yrityksen tulee modifioida strategiat juuri heidän tarpeitaan ja 

toimintatapoja vastaaviksi. Huomioitavaa on, että liiketoimintaympäristöt ja 

toimintatavat ovat alati muuttuvia ympäristöjä, joten strategioiden tulee elää 

muutosten mukana. Kehitys parempien prosessien ja strategisten suuntausten 

saavuttamiseksi ei tule koskaan loppumaan. 
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Kasvattaakseen markkinaosuutta nykyisillä markkinoilla ja penetroituakseen 

onnistuneesti uusille markkina-alueille, Caverion Industria Oy:n täytyy siirtyä 

insinöörimäisestä ajattelumallista kohti markkinointiajattelua kehittäessään 

projektimarkkinointiprosesseja.  

 

Tässä työssä esitetty 4+1 -portfolion malli ei vaadi välttämättä suuria investointeja 

vaan enemmän ideologian muuttamista yritysjohdossa ja organisatorisia 

muutoksia työntekijöiden toimenkuvassa. Onnistuneella markkinoinnilla on suorat 

vaikutukset projektiyrityksen tulokseen ja kannattavuuteen. Kuten aikaisemmin 

todettiin, tutkimukset osoittavat, että markkinointiorientoituneet firmat 

menestyvät toimintaorientoituneita yrityksiä paremmin. Kaikki yrityksen 

strategiat, niin myös 4+1 -portfolion malli lähtee yrityksen korkeimman johdon 

sitoutumisesta ja sen läpiviemisestä koko organisaation läpi. Toimiakseen 4+1 -

portfolion strateginen viitekehys ei saa jäädä vain yksittäisen hierarkiaportaan 

puuhasteluksi.  

 
8.1.3 Suositukset yritykselle 
 

Jotta markkinoinnista ja myynnistä vastaavat henkilöt pystyisivät toteuttamaan 

kunnolla niitä työtehtäviä jotka heille kuuluvat Caverion Industria Oy:n resurssit 

tulisi jakaa uudestaan ja vapauttaa esimerkiksi myynti- ja markkinointihenkilöstöä 

aikaa vievästä tarjouslaskennasta. Näin ollen he voivat keskittyä täysin 

asiakassuhteiden hallintaan sekä muihin projektimarkkinointia ja myyntiä 

koskeviin tehtäviin. Lisäksi projektien epäjatkuvuuden tasoittamiseksi ja Caverion 

Industrian kokonaistarjoaman selkeämmän myymisen kannalta projektipalvelujen 

ja kunnossapitoyksikön myyntiprosesseja tulisi joissakin määrin yhdistää. Ne 

asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita tilaamaan projektipalveluja, ovat erinomainen 

pohja myydä myös kunnossapitosopimuksia. Portfoliojohtamisen tasolla tämä 

tarkoittaa, että asiakassuhdeportfolio ja tarjoamakehitysportfolio tulisi yhdistää 

projektipalvelujen ja kunnossapidon kanssa.  

 

Kaiken perusteella Caverion Industrian on panostettava markkinointiprosesseihin 

enemmän saavuttaakseen parempaa kilpailukykyä kilpailijoihin verrattuna. 
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Insinöörimäisessä organisaatiossa on uskottu liikaa hyvän tuotteen ja ison talon 

tuoman maineen siivittävän muita pitemmälle.  

 

Asiakashaastatteluissa nousi useasti esille, että asiakkaat kaipaisivat enemmän 

yhteistyöhön liittyviä kehityspalavereita joissa käydään läpi molemmanpuoleista 

palautekeskustelua ja pyritään kehittämään yhteistyötä molempien parhaaksi, niin 

projektien aikana kuin projektien ulkopuolellakin. Tässä Caverion Industrian 

aktiivisuus kehittäjän roolissa on avainasemassa, sillä aktiivisuus osoittaa 

kiinnostusta asiakasfirmaa kohtaan ja luo luottamuksen tuntua. Yhteistyötä 

kehittäessä tulee käydä läpi asiat, jotka ovat tärkeitä asiakkaan arvonluonnille, ja 

miten yhteistyötä voidaan parantaa, jotta molemmat hyötyisivät parhaalla 

mahdollisella tavalla.  

 

Caverion Industrian teknologisotaosaamista sekä resursseja ja niiden 

siirrettävyyttä pidettiin asiakkaiden keskuudessa erittäin positiivisena asiana. 

Mutta korkea osaaminen ja laatutaso tuovat mukanaan usein myös rasitteeksi 

korkeamman hinnan, joka kuitenkin on yksi merkittävimmistä tekijöistä 

projektitoimittajan valinnassa. Paremman hintakilpailukyvyn saavuttamiseksi 

Caverion Industrian tuleekin kehittää omaa suhdeverkostoaan ja pyrkiä luomaan 

tehokkaampia alihankintaverkostoja tai logistisiikkapalveluja paremman 

projektien hallittavuuden ja hintakilpailukyvyn saavuttamiseksi.  

 

Investointi omaan asennusyksikköön tai tuotantolaitokseen halvemman työvoiman 

maahan on perusteltua, jos se parantaa kustannustehokkuutta ja luo parempaa 

kilpailukykyä esimerkiksi Keski-Euroopan markkinoille siirryttäessä. 

Huomioitavaa kuitenkin on, että myös muut tekijät kuten toimitusvarmuus ja 

aikatauluissa pysyminen ovat osana projektien kokonaishintaa, joten pelkkä 

investointi omaan yksikköön ei riitä vaan suhdeverkostot sen ympärillä tulee olla 

kunnossa. 
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8.2 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 
Tutkimuksessa käytetty teoreettinen aineisto kerättiin projektimarkkinointia 

käsittelevän alan ja tämän hetken oikeina pidetyistä tieteellisistä julkaisuista. 

Empiirinen osuus kerättiin puolistrukturoidun haastattelun keinoin 

haastattelemalla niin Caverion Industrian projekteissa mukana toimivien 

henkilöiltä kuin heidän tärkeimpien asiakkailtakin. Haastatteluja oli yhteensä 11, 

joista viisi toteutettiin sisäisesti ja kuusi asiakasfirmoille.  

 

Etenkin sisäisissä haastatteluissa oli hyvin nopeasti havaittavissa, että 

haastateltavien vastaukset alkoivat toistaa aikaisempia haastatteluja, eikä uutta 

muusta aineistosta poikkeavaa dataa noussut esille. Asiakashaastattelut toteutettiin 

Caverion Industrian kahdelle erityyppisille asiakkaille (loppukäyttäjät ja OEM-

toimittajat), joten myös haastattelutulokset vaihtelivat näiden kahden ryhmän 

välillä. Huomionarvoista kuitenkin on, että samaa asiakasryhmää edustavien 

yritysten haastattelutulokset vastasivat pääsääntöisesti toisiaan, joten myös 

asiakashaastatteluissa aineisto kyllääntyi. Haastattelujen kysymykset olivat 

asetettu kartoittamaan laaja-alaista kuvaa projektimarkkinoinnista ja 

liiketoimintasuhteesta Caverion Industrian kanssa, joten haastattelujen 

kyllääntyminen viittaa aineiston riittävyyteen.  

 
Laaja-alainen teorioiden käyttö ja useiden eri henkilöiden haastattelut loivat 

kokonaisvaltaisen kuvan käsiteltävästä aiheesta. Lisäksi haastatteluilla suoritettu 

datankeruu vastasi pitkälti laajalti kerättyä tutkimuksen teoreettista viitekehystä, 

joten tutkimuksen tulokset vaikuttavat luotettavilta ja totuudenmukaisilta. 

Tutkimuksessa esitellyt tulokset vahvistavat teoriaa, joten teorian ja empirian 

yhteneväisyys luo tutkimukselle reliabiliteettia ja validisuutta. Lukijan oma 

käsitys kyseisestä aiheesta luo kuitenkin lopullisen pohjan tutkimuksen 

reliabiliteetin tunnulle. 

 
Tutkijan oma asema tutkimuksen suhteen on hyvin neutraali. Tutkijalla ei ole 

aikaisempaa suhdetta tutkimuksen toimeksiantajaa kohtaan. Voidaan sanoa, että 

tutkija oli ulkopuolinen tarkastelija, eikä tutkijan omat mielipiteet tai käsitykset 
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päässeet vaikuttamaan tutkimuksen tuloksiin. Tulokset eivät ole sidonnaisia 

Caverion Industriaan ja ne ovat siirrettävissä minkä tahansa 

projektiliiketoiminnassa mukana olevan yrityksen markkinointistrategiaksi. 

Huomion arvoista kuitenkin on, että työssä esitetty 4+1 -portfoliomalli on 

strateginen viitekehys, joka on helposti siirrettävissä yrityksestä toiseen, mutta 

portfolioiden sisältö määrittyy yrityskohtaisesti. 

 

8.3 Jatkotutkimuksen tarve 

 
Mikäli Caverion Industria Oy ottaa tässä tutkimuksessa esitellyn 4+1 -portfolion 

mallin osaksi liiketoimintaansa, niin tarvitsee se muutamia jatkotutkimuksia, 

ennen kuin tätä strategista viitekehystä voidaan toteuttaa täyspainoisesti. 

Miljööportfolion johtamiseen kuuluu verkostosuhteiden ja miljöön 

kokonaisvaltainen tunnistaminen kussakin toiminta ympäristössä, joten 

selkeämmän projektijohtamisen ja tehokkaamman hankintatoimen sekä projektien 

toteutuksen kannalta olisi syytä suorittaa laaja miljöiden kartoitus. 

Kustannustehokkaan liiketoiminnan saavuttamiseksi Caverion Industria Oy:n olisi 

hyvä tutkia koko arvoketjun rakenne ja selvittää pystytäänkö sitä kautta 

vaikuttamaan hinta kilpailukykyyn. Esimerkiksi pystytäänkö hankintatoimessa 

tehostamaan toimitusketjuja ja mahdollisesti siirtämään hankintoja 

halpatuotantomaihin, tai voidaanko alihankinnassa käyttää ulkomaista työvoimaa 

tehokkaammin.  

 

Asiakashaastatteluissa nousi esille, että ne yritykset, jotka toimivat laajoilla 

kansainvälisillä markkinoilla toivovat usein myös toimittajayrityksiltä laajempaa 

läsnäoloa kansainvälisillä pelikentillä, jotta syvempiä kumppanuussopimuksia 

voitaisiin solmia. Osana Caverion Industrian liiketoimintaa on ollut 

esivalmisteiden tekeminen pääurakointiyrityksille ja etenkin tämän asiakaskunnan 

yritykset vaativat laajempaa kansainvälistä presenssiä. Nykyiset markkina-alueet 

ovat käyneet pieniksi Caverion Industrian kokoiselle yritykselle ja kilpailu 

vähäisistä investointiprojekteista on kovaa. Integroitaessa tämän työn tulokset 

osaksi Caverion Industria Oy:n liiketoimintaprosesseja, antaa se paremmat 
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valmiudet siirtyä kohti uusia markkina-alueita. Jatkossa Caverion Industrian on 

syytä tutkia, että millä markkinoilla Caverion Industrialla on paras potentiaali 

onnistua, miten uusille markkina-alueille kannattaa mennä, kuinka paljon vanhoja 

asiakassuhteita pystytään hyödyntämään uusilla markkinoilla ja kuinka pitkälle 

tässä työssä esitelty markkinointistrategia pystytään globalisoimaan ja mitkä asiat 

siitä tulee lokalisoida. Erittäin vahvan teknologisenosaamisen puitteissa Caverion 

Industrialla on kaikki edellytykset onnistua myös pohjoismaiden ulkopuolellakin, 

mutta se vaati tuekseen systemaattisen ja toimivan markkinointistrategian.  

 
Tieteellisestä näkökulmasta työn jatkotutkimuksena tulisi selvittää pystytäänkö 

4+1 portfoliomallia soveltamaan kaikissa projektialan yrityksissä ja markkina-

alueilla, vai onko toimialojen ja markkina-alueiden välillä eroja. Lisäksi 

projektien hankintavaiheessa projektien hintaa pyritään usein laskemaan 

säästämällä projektien toteuttamisen kokonaislaadussa, mutta tutkimisen arvoista 

olisi, että kuinka paljon hankinnassa tehdyt säästöt aiheuttavat lisää projektien ja 

tuotteiden elinkaarikustannuksia? 
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Liite 1 
 

 

Caverion Industria Oyj, sisäinenhaastattelu 
 
Tämä sisäinenhaastattelu suoritetaan osana Caverion Industria Oy:lle tehtävää 
investointiprojektien markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen liittyvää 
diplomityötä. Työn ja haastattelun toteuttaa Perttu Moilanen Lappeenrannan 
teknillisestä yliopistosta tuotantotalouden laitokselta. 
 
 
Nimi:_________________________    
 
Yritys:________________________ 
 
Työtehtävä:____________________ 
 
 
1. CAVERION INDUSTRIAN PROJEKTIEN MARKKINOINTI 
 
 Mitä on projektimarkkinointi ja miten se toteutetaan Caverion Industria Oy:llä? 

(Miten uusia asiakkaita skannataan) 
 
 Mitkä asiat ovat haasteellisimpia projektien markkinoinnissa ja myynnissä? 

 
 Arvioi mitkä tekijät vaikuttavat eniten projektitoimittajan valintaan, esim. hinta, 

brändi, referenssit, asiakassuhteet, aikaisempi kokemus, tekninen 
osaaminen, kilpailun säilyttäminen jne. 

 
 Arvioi onko projektien markkinointi ja jälkimarkkinointi ollut riittävää sekä 

oikein kohdistettua? 
 

 Tunnistatteko mielestänne riittävän hyvin projektien miljöön ja eri 
verkostosuhteet, panostatteko niiden kehittämiseen riittävästi? 

  
 Mainitse muutamia tärkeitä verkostosuhteita joita kehittämällä voitaisiin 

päästä vaikuttamaan asiakkaan tarpeisiin. Esim. hissifirma voi rakentaa 
luottamusta arkkitehtien ja rakennussuunnittelijoiden kautta, jolla voi olla 
epäsuoraa vaikutusta tulevaisuuden projektimyyntiin. 

 
 Hyödynnetäänkö referenssejä riittävästi? 

 
 Missä asioissa Caverion Industria erottuu kilpailijoistaan edukseen? 

 
 Entä missä asioissa Caverion Industrian kannattaisi ottaa oppia 

kilpailijoistaan, ts. missä asioissa Caverion Industrian kilpailijat ovat olleet 
parempia? 

 
 Miten toivoisit markkinoinnin kehittyvän tulevaisuudessa? 

 
3. ASIAKKUUDEN HOITO JA KOHTAAMISET 
 
 Kuinka Caverion Industria hoitaa asiakkuuksiaan? 
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 Tunnetteko mielestänne riittävästi eri asiakkaiden tarpeita? 
 

 Mitkä tekijät vaikuttavat asiakassuhteiden segmentoinnissa? 
 

 Olisiko mielestänne syytä aika ajoin pysähtyä ja tarkastella yhteisesti 
yhteistyötänne, esim. käydä molemminpuolinen palautekeskustelu, mitä on 
tehty ja suunnitella yhdessä tulevaisuuden yhteistyötä? 

 
 Mitä muita säännöllisiä tai epäsäännöllisiä kohtaamisia teillä on 

asiakasfirmojen kanssa normaalin operatiivisen yhteistyön lisäksi?  
 

 Onko asiakassuhteissanne ollut aikojen saatossa joitakin erityisen kriittisiä 
hetkiä, sellaisia, joissa koko yhteistyö on ollut katkolla tai josta on jäänyt kivi 
kenkään? Esimerkki? 

 
 Mitenkä tästä selvittiin? 

 
 Arvioikaa Caverion Industrian yhteyshenkilöiden toimintaa? Esim. 

aloitteellisuus, aktiivisuus, tavoitettavuus, asiantuntemus, palveluhalukkuus, 
luotettavuus, tms. 

 
 Asiakkuuksien hoidosta yleisesti, mikä sujuu ja missä parannettavaa, esim. 

ajaako muut kiireet asiakkuuksien hoidon edelle? 
 
 
3.  MUUTA MIELEENTULEVAA 
 
 
 Sana on vapaa. 
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Caverion Industria Oyj, asiakashaastattelu 
 
Tämä asiakashaastattelu suoritetaan osana Caverion Industria Oy:lle tehtävää 
investointiprojektien markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen liittyvää 
diplomityötä. Työn ja haastattelun toteuttaa Perttu Moilanen Lappeenrannan 
teknillisestä yliopistosta tuotantotalouden laitokselta. 
 
 
Nimi:_________________________    
 
Yritys:________________________ 
 
Työtehtävä:____________________ 
 
 
1. PROJEKTIMARKKINOINTI YLEISESTI 
 
 Kerro kuka olet ja mikä on suhteesi Caverion Industriaan? 

 
 Kerro lyhyesti projektien hankintaprosessi 

 
 Mitkä tekijät vaikuttavat projektitoimittajan valintaan asiakkaan näkökulmasta 

 
 Kuinka tärkeänä pidätte brändiä toimittajan valinnassa, miksi? 

 
 Kuinka tärkeinä pidätte referenssejä toimittajien valinnassa, miksi? 

 
 Kuinka tärkeänä pidätte aikaisempaa kokemusta projektitoimittajan kanssa? 

 
 Toivoisitteko, että asiakkuuksia hoidettaisiin myös projektien ulkopuolella, ja 

koetteko sen vaikuttavan tulevaisuuden projektimyyntiin? 
 

 Miten toivoisitte asiakkuuksien hoidettavan? 
 

 Onko muilla verkostosuhteilla vaikutusta projektitoimittajan valintaan? Anna 
esimerkki. 

 
 Yleisesti hintaa on pidetty merkittävimpänä tekijänä projektitoimittajan 

valinnassa, mutta mitä muita asioita huomioitte projektitoimittajan valinnassa 
ja minkälaisessa tilanteessa voisitte harkita kalliimpaa vaihtoehtoa? 

 
 Kuinka tärkeinä pidätte teknistä osaamista, resursseja tai kokoa 

projektitoimittajan valinnassa ja miten ne vaikuttavat valintaprosessiin? 
 

 Projektien hallittavuuden ja resurssien säästön näkökulmasta toivoisitteko 
yhtä koko toimittajaa usean sijasta, ja miten projektitoimittaja voisi päästä 
kiinni projektiin aikaisemmassa vaiheessa? 
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3. CAVERION INDUSTRIAN ASEMOITUMINEN MARKKINOILLA 
 
 Miten Caverion Industria on mielestänne onnistunut projektien myynnissä ja 

markkinoinnissa? 
 

 Kuinka tärkeää brändi on yhteistyökumppanin valinnassa ja miten Caverion 
Industria asemoituu suhteessa kilpailijoihinsa teidän silmissänne? 

 
 Arvioikaa Caverion Industrian uskottavuutta projektitoimittajana ja 

teknologiselta osaamiseltaan? 
 
 Kuinka tärkeänä pidät referenssejä yhteistyökumppania valitessa ja miten 

Caverion Industria asemoituu teidän silmissänne? 
 

 Arvioikaa Caverion Industrian hintakilpailukykyä muihin markkinoilla toimiviin 
yrityksiin. 

 
 Missä asioissa Caverion Industria erottuu kilpailijoistaan edukseen? 

 
 Missä asioissa Caverion Industrian kannattaisi ottaa oppia kilpailijoistaan, ts. 

missä asioissa Caverion Industrian kilpailijat ovat olleet parempia 
asioidessaan kanssanne? 

 
 
2. ASIAKKUUDEN HOITO JA KOHTAAMISET 
 

 
 Onko Caverion Industrian myynti ja markkinointi työ ollut mielestänne riittävää 

ja oikein kohdistettua? 
 
 Onko Caverion Industria hoitanut asiakassuhteitaan riittävästi? 

 
 Arvioikaa Caverion Industrian yhteyshenkilöiden toimintaa, esim. 

aloitteellisuus, aktiivisuus, tavoitettavuus, asiantuntemus, palveluhalukkuus, 
luotettavuus, tms. 

 
 Tunnistaako Caverion Industria mielestänne riittävästi yrityksenne tarpeita ja 

osataanko niihin vastata? 
 

 Onko yhteistyö Caverion Industrian kanssa ollut helppoa ja vaivatonta? 
 

 Onko asiakassuhteessanne ollut aikojen saatossa joitakin erityisen kriittisiä 
hetkiä, sellaisia, joissa koko yhteistyö on ollut katkolla tai josta on jäänyt kivi 
kenkään? Esimerkki? 

 
 

 Olisiko mielestänne syytä aika ajoin pysähtyä ja tarkastella yhteisesti 
yhteistyötänne, esim. käydä molemminpuolinen palautekeskustelu, mitä on 
tehty ja suunnitella yhdessä tulevaisuuden yhteistyötä? 
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 Mitä muita säännöllisiä tai epäsäännöllisiä kohtaamisia teillä on Caverion 
Industrian kanssa normaalin operatiivisen yhteistyön lisäksi?  

 
 
4. ASIAKKUUDEN KEHITTYMINEN  
 
 Onko asiakassuhteessanne tai liiketoiminnassanne tapahtunut lähiaikoina 

merkittäviä muutoksia tai Onko lähitulevaisuudessa ennakoitavissa tällaisia 
muutoksia? (esim. avainhenkilöiden vaihdoksia, yritysjärjestelyjä, 
liiketoiminnan painopisteiden muutoksia tms. puolin tai toisin)? 

 
 Jos on, millaisia vaikutuksia uskot näillä muutoksilla olevan yhteistyöhönne 

Caverion Industrian kanssa?  
 
 Millaiset asiat voisivat vaarantaa asiakassuhteenne jatkumisen tai 

kehittymisen? 
 
 Mitä Caverion Industrian tulisi tehdä, esim. kehittää omaa toimintaansa, 

mikäli se haluaisi lisätä ja syventää yhteistyötä kanssanne? 
 
 
5.  SUOSITTELU 
 
Millä todennäköisyydellä olisitte valmis suosittelemaan Caverion Industriaa 
kollegallenne tai liiketuttavillenne? 0= en missään tapauksessa suosittele 
10=ehdottomasti suosittelen 
 
 
6.  MUUTA MIELEENTULEVAA 
 
Muut terveiset Caverion Industrialle tai tuliko mitään muuta mieleen projektien 
markkinointiin liittyen? 
 
 
 
 
 


