
 
 

 
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 
 
School of Business and Management  
 
Tuotantotalouden koulutusohjelma  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
LIIKETOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TOIMITILOJEN 
MODERNISOINTI- JA MUUTOSPROJEKTEJA VARTEN 
RAKENNUSLIIKKEELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työn tarkastajat: 
Professori (TkT) Janne Huiskonen 
Tutkijaopettaja (TkT) Jouni Koivuniemi 
 
 
 
Vihdissä 5.12.2016 
 
Ville Könönen  



 
 

TIIVISTELMÄ 

 

Tekijä: Ville Könönen 
Työn nimi: Liiketoimintamallin kehittäminen toimitilojen modernisointi- ja 
muutosprojekteja varten rakennusliikkeelle 
Vuosi: 2016                                             Paikka: Vihti 
Diplomityö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, tuotantotalous  
102 sivua, 17 kuvaa, 18 taulukkoa ja 4 liitettä 
Tarkastajat: Professori Janne Huiskonen ja Tutkijaopettaja Jouni Koivuniemi 
hakusanat: erilaistuminen, liiketoimintamalli, liiketoimintamallin elementit, 
rakennusteollisuus, rakentaminen 
 
Diplomityön tavoitteena on kehittää liiketoimintamalli rakennusliikkeen tarjoamalle 

palvelulle. Tämä diplomityö on rakennusprojekti, jossa rakennetaan rakennusliikkeelle 
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Objective of this master’s thesis is to develop business model for the service of the 

construction company. This master’s thesis is construction project, where is being built 

business model to construction company for modernizing and modification of business 

premises. The set of services represented in this business model that is created in this 

master’s thesis, includes current state analysis, development of new solutions, architecture 

and engineering, evaluation and continuous monitoring of the working environment. 

Methods that were used to develop business model were literature study and 

theme interviews. Literature study was made before the business model was created. 

Theoretical part of business model is based on that study. Theory was reinforced by project 

business models to the construction industry. During master’s thesis six clients are theme 

interviewed about business model, information is utilized for the business model of 

master’s thesis. 

The Result of the master’s thesis is business model of construction service. 

Business model has been applied in projects before it has been even in written form. 

Master’s thesis is based on Alexander Osterwalder’s business model. Differentiation 

block has been added to Osterwalder’s canvas. 

 Conclusion is that rapidity and effectivity of operations and service are 

essential to business model in all its elements.  Rapidity is reached by standardizing and 

modulating technical solutions and materials and exploiting them in engineering 

management. Business model must be developed at every turn to keep offer competitive 

and alluring. There is differentiation block in the business model with the help of company 

management improves and rebuilds the offer. 
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LYHENNE- JA MÄÄRITELMÄLUETTELO 

 

Kiinteistö – kiinteistörekisteriin merkitty maan tai vesialueen omistuksen yksikkö siihen 

kuuluvine rakennuksineen, etuuksineen ja rasitteineen. Sanaa kiinteistö käytetään 

yleiskielessä yleisesti muun muassa pelkästä rakennuksesta. Tässä diplomityössä 

tarkoitetaan yleiskielistä merkitystä, jos ei erikseen muuta mainita. 

 

Toimitilakiinteistö – kiinteistö, jossa on toimitiloja. Toimitilat voidaan jaotella liiketiloihin, 

toimistotiloihin, tuotannollisiin tiloihin, palvelutiloihin ja varastotiloihin. 

 

KVR-urakka – Kokonaisvastuu urakka. KVR-urakkamuodoissa rakennuttaja on 

sopimussuhteessa ainoastaan yhden urakoitsijan kanssa. Urakoitsija huolehtii 

rakennuskohteen toteuttamisesta, toteuttamiseen liittyvästä kokonaiskoordinoinnista sekä 

suunnittelusta. Urakkamuoto tunnetaan pienillä eroavaisuuksilla myös SR (Suunnittele ja 

rakenna) tai Design & Build-urakkana. 

 

Vajaakäyttöaste - vapaana tai vuokrattavissa olevien tilojen osuus kokonaistilakannasta 

tietyillä osamarkkinoilla. Vajaakäyttöaste ilmaistaan yleensä prosentteina.  

 

Kiinteistökehitys – toiminta, jonka tarkoituksena on investoinneilla lisätä yksittäisen 

kiinteistön tai tietyn alueen ja sen kiinteistöjen arvoa. Kiinteistökehityksen kohteena voi olla 

esimerkiksi kiinteistön raakamaan muodostava maa- tai vesialue, kiinteistöön kuuluva tontti 

tai tontilla sijaitseva rakennus tai sen osa. Kiinteistökehitys voi kohdistua joko suunnitteilla 

olevaan kiinteistön osaan tai jo olemassa olevaan kiinteistöön ja sen osiin. Yksittäisen 

rakennetun kiinteistön ja siihen kuuluvien rakennusten kehittämisestä käytetään myös 

nimitystä kiinteistöjalostus. 
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1. JOHDANTO 

Rakennusliikkeiden palvelutarjonta ja arvolupaukset ovat hyvin samankaltaisia.  

Rakennusliikkeiden on siten vaikea aidosti erottua toisistaan. Rakennusliikkeet kilpailevat 

keskenään lähinnä hinnalla, sekä yksityisiä että julkisia asiakkaita kiinnostaa lähinnä vain 

hinta eikä yritysten osaaminen, arvot tai laadulliset asiat. Kehityshakuiset rakennusliikkeet 

pyrkivät kasvattamaan palvelutarjontaansa ja erottumaan siten edukseen tiukassa 

kilpailutilanteessa markkinoilla.  Uudet palvelut syntyvät usein lyhyitten keskustelujen 

pohjalta yritysten sisällä sekä asiakkaiden kanssa. Palveluiden luonnissa keskitytään helposti 

ainoastaan teknisiin ratkaisuihin ja liiketoiminalliset seikat jäävät vähemmälle huomiolle. 

Kaikkia palvelun osa-alueita ei aina selvitetä eikä suunnitella perusteellisesti. Tässä 

diplomityössä luodaan liiketoimintamalli toiminnassa olevalle palvelulle, arvioidaan sen 

toimivuutta, kilpailuetuja, edellytyksiä ja kehitystarpeita. Liiketoimintamallissa otetaan 

kantaa myös tuotannollisiin tarpeisiin. 

 

1.1. Tausta 

Tässä diplomityössä kehitetään liiketoimintamalli rakennusliikkeen palvelukonseptille, 

jossa tarjotaan modernisointi- ja muutospalveluita toimitilakiinteistöihin. Rakennusliikkeet 

tarjoavat tavallisesti vain rakentamisen urakointipalvelua ja osa rakennusliikkeistä tarjoaa 

myös suunnittelupalveluita rakentamisen lisäksi. Edellä mainittua hankkeen toteutusmuotoa, 

jossa urakoitsija vastaa rakentamisen lisäksi myös suunnittelusta, kutsutaan kvr-

urakoinniksi. Tässä diplomityössä laadittavan liiketoimintamallin palvelukokonaisuus 

tarjoaa rakentamisen lisäksi työympäristön nykytila-analyysin, uusien ratkaisujen 

kehittämisen, suunnitteluvaiheen, rakentamisvaiheen, arviointivaiheen ja työympäristön 

jatkuvan seurannan. Palvelua on laajennettu perinteisestä kvr-urakasta palveluosioihin 

ennen ja jälkeen kvr-urakan normaali sisällön. Kuva 1 esittää diplomityössä kehitettävän 

liiketoimintamallin palvelun vaiheet. 
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Kuva 1 Projektin vaiheet tässä diplomityössä suunniteltavassa liiketoimintamallissa 

Palvelukonseptin tavoitteena on tarjota käyttäjille (esim. vuokralaiset) ja 

kiinteistönomistajille vaivaton toimitilojen modernisointi- ja muutospalvelu, jossa asiakas 

saa laajan palvelukokonaisuuden yhdeltä yritykseltä. Lisäksi palveluprosessi pyritään 

pitämään nopeana ja kustannusohjautuvana. Nopeus on tärkeää neuvottelu-, tarjous- ja 

toteutusvaiheessa. Kustannusohjauksella varmistetaan budjetissa pysyminen asiakkaan 

tavoitteiden mukaan. Asiakasyritysten toiminnalle on tärkeää, että toimitilamuutokset 

tehdään nopeasti, vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. 

Rakennusliike on keskisuuri ja on erikoistunut toimitilamuutoksiin ja korjausrakentamiseen. 

Rakennusliike tuottaa kiinteistöjen sisärakentamisen ja toimitilamuutosten 

rakentamispalveluja Oulussa, pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Yrityksen asiakaskunta 

koostuu pääasiassa muutamista kymmenistä kumppanuusyrityksistä ja organisaatioista, 

jotka ovat pääosin isojen kiinteistömassojen omistajia. Keskeisenä tavoitteena 

rakennusliikkeellä on olla nimensä mukaisesti palvelurakentaja, joka pyrkii palvelemaan 

asiakkaitaan niin suurissa kuin pienissä hankkeissa. 
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1.2. Tavoitteet ja rajaus 

Diplomityön tarkoituksena on siis laatia liiketoimintamalli nykyisestä toiminnassa olevasta 

toimitilojen modernisointi- ja muutospalvelusta. Lisäksi laaditaan ehdotus siitä, miten 

palvelu järjestetään tuotannollisesti tehokkaasti. Työn lopputulosta varten asetetaan 

seuraavat tutkimuskysymykset: 

1. Millainen on modernisointi- ja muutospalvelun liiketoimintamalli? 

2. Miten järjestetään modernisointi- ja muutospalvelu tuotannollisesti? 

3. Mitkä ovat palvelukonseptin painopiste- ja kehittämisalueet laaditun 

liiketoimintamallin näkökulmasta? 

 

Nykytila-analyysi ja seurantavaihe rajataan työstä pois. Ne käsitellään työssä vain suppeasti 

niiltä osin, kun se on välttämätöntä kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta. Tarkat 

rakennustekniset yksityiskohdat rajataan pois, rakennustekniikkaa käsitellään vain siinä 

laajuudessa kuin liiketoimintamallin tuotannolliset aikataulu- ja kustannusnäkökulmat 

edellyttävät. 

 

1.3. Tutkimusmenetelmät 

Tämä tutkimus on rakennusprojekti, jossa rakennetaan liiketoimintamalli käytössä olevaan 

palvelukonseptiin. Tutkimus tehdään hyödyntäen kahta menetelmää. Pääosana tutkimusta 

on kirjallisuustutkimus, jossa tutkitaan aineistoa liiketoimintamallista ja 

rakennusprojektihallinnasta ja tuotantotavoista. Kirjallisuustutkimus on luonteeltaan 

teoreettista, jossa etsitään kirjallisuusaineiston pohjalta vastaukset siihen millainen 

laadittavan liiketoimintamallin pitäisi olla. 

Kirjallisuustutkimusta tukevat haastattelut, joissa haastatellaan asiakkaita. Asiakkaita 

edustavat rakennuspalveluiden tilaajat, jotka ovat pääsääntöisesti kiinteistöjen omistajia. 

Haastattelun tarkoituksena on saada täydentävää tietoa tarjottavan palvelun keskeisistä 

elementeistä eli siitä, mikä on tärkeää liiketoiminnallisesti, tuotantoteknisesti ja millaisena 

palvelu tuottaisi mahdollisimman suuren arvon asiakkaalle. Haastattelujen tuloksia ei 

käsitellä itsenäisinä kappaleina, vaan niistä saatua tietoa hyödynnetään osana tutkimusta. 

Haastattelukysymykset ovat liitteenä 2. 
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Tutkimus on luonteeltaan konstruktiivinen. ”Konstruktiivinen tutkimusote sijoittuu 

liiketaloudellisen tutkimuksen kentässä empiirisen, normatiivisen tutkimuksen lohkoon. 

Konstruktiivisessa tutkimusotteessa luovuudella ja innovatiivisuudella on suuri merkitys. 

Ratkaisu on yritykseen sovellettavissa oleva empiirinen malli, joka on tavallisesti case-

tyyppinen tutkimus.” (Virtanen, 2006, p. 48) 

Keskeinen osa konstruktiivista tutkimusta on sitoa ongelma ja ratkaisu teoreettiseen tietoon. 

Uudenlaisuus ja ratkaisun toimivuus täytyy myös demonstroida. Kuitenkaan tuotoksen 

käytännön toiminta ei ole yksistään itsestään selvä asian ydin, vaikka se siltä saattaisi 

näyttääkin ensi vilkaisulla. Ei vähiten siksi, että organisaation jäsenillä, johon järjestelmä 

tuodaan, on aktiivinen rooli. 

Konstruktiivista tutkimusta voidaan hahmottaa jakamalla se vaiheisiin, joiden järjestys voi 

vaihdella: 

1. Ensimmäinen vaihe on relevantin, tutkimuksellisesti mielenkiintoisen ongelman 

etsiminen 

2. Seuraavaksi tulee esiymmärryksen hankinta tutkimuskohteesta.  

3. Innovaatiovaihe, ratkaisumallin konstruoiminen käytännössä voi jatkua. Innovaatiovaihe 

tapahtuu yhdessä yrityksen edustajien kanssa ja edellyttää tiivistä osallistumista yrityksen 

toimintaan 

4. Ratkaisun toimivuus testataan eli osoitetaan konstruktion oikeellisuus 

5. Ratkaisussa käytettyjen teoriakytkentöjen toimivuus näytetään ja ratkaisun tieteellinen 

uutuusarvo osoitetaan 

6. Ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu kuuluu tutkimuksen 

(Kasanen, et al., 1993) 

Tässä tutkimuksessa ei osoiteta erikseen ratkaisun toimivuutta, koska ratkaisun toimivuus 

todetaan projektien yhteydessä. Tähän mennessä toteutetut projektit ovat osoittaneet tekniset 

ja tuotannolliset toimivuuteen vaikuttavat seikat. Ensimmäisistä asiakaspalautteista on saatu 

selville asiakastyytyväisyys ja asiakasodotukset tulevia projekteja varten. 
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1.4. Työn rakenne 

Työn aihekokonaisuutena on liiketoimintamalli, joka laaditaan käytössä olevasta 

toimitilojen muutospalvelusta. Liiketoimintamalli laaditaan kirjallisuuslähteiden avulla, 

lisäksi työtä vahvistetaan avainhenkilöiden haastatteluilla. Työ jakaantuu kahteen pääosaan, 

teoriaan ja liiketoimintamallin käytännön sovellukseen, joka kehitetään rakennusliikkeen 

toimintaa palvelemaan. Työssä käsitellään liiketoimintamalli kahteen kertaan, joten 

luettavuuden helpottamiseksi empiiriseen malliin liittyvät kappaleet on nimetty alkamaan 

palvelu-sanalla. 

Kappaleessa 2 käsitellään liiketoimintamalliin liittyvä teoria ja hankitaan esiymmärrys 

tutkimuskohteesta. Kappaleessa tutustutaan ensin liiketoimintamallin käsitteeseen, sijaintiin 

yrityksessä ja merkitykseen yritykselle. Seuraavaksi esitetään liiketoimintamallin rakenne. 

Liiketoimintamallista tunnistetaan ensin neljä pääryhmää, joista se muodostuu ja jonka 

mukaan liiketoimintamallin elementit ryhmittyvät.  Kappaleessa 2.3 perehdytään 

liiketoimintamalleihin projektiliiketoiminnassa ja siirrytään lähemmäs käytäntöä, koska 

rakentaminen on projektiliiketoimintaa.    Projektiliiketoiminnan jälkeen suoritetaan vielä 

kirjallisuustutkimus rakentamisen liiketoimintamalleista, että tutkimus saadaan syvennettyä 

riittävästi tutkimusaiheeseen. Kappaleet 2.1 - 2.4 muodostavat yhdessä teoreettisen rungon, 

joka toimii empiirisen mallin pohjana liiketoimintamallille. Liiketoimintamalli jakaantuu 

pääryhmiin ja edelleen elementteihin, joita käsittelevä teoria esitetään kappaleessa 2.5. 

Kappaleessa esitetään liiketoimintamallien kontekstit ja elementit, joita tutkijat ovat 

tunnistaneet eri liiketoimintamalleissa. Tässä vaiheessa tutkimusta alkaa innovaatiovaihe, 

kun valitaan työhön soveltuvat elementit. Kappaleissa 2.6 - 2.9 esitetään kehitettävään 

liiketoimintamalliin valittujen elementtien teoria ryhmiteltynä pääryhmien mukaan. 

Kappale 3 aloittaa tutkimuksen toisen pääosan, käytäntöön soveltavan vaiheen, jossa 

kehitetään konstruktio ongelman ratkaisemiseksi.  Varsinainen liiketoimintamalli esitetään 

kappaleissa 3 - 7. Työn rakenne perustuu Alexander Osterwalderin ja Yves Pigneurin kirjaan 

Business Model Generation (Osterwalder & Pigneur, 2010), joka toimii samalla työtä 

ohjaavana runkona. Osterwalderin ja Pigneurin liiketoimintamallia on täydennetty 

erilaistuminen elementillä, jonka avulla herätetään liiketoimintamallin palvelujohto 

ajattelemaan jatkuvasti uudistumista. Uusia innovaatioita pitää pystyä arvioimaan ja pystyä 

hankkimaan ennakkonäkemys siitä, ovatko uudet palveluideat elinvoimaisia ja voivatko ne 

tuottaa kilpailuetua rakennusyritykselle. QFD-menetelmä esitetään innovaatioiden 
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arviointityökaluksi. Menetelmää sovelletaan kokeellisesti palvelusisältöön, että saadaan 

käsitys QFD-menetelmän soveltuvuudesta erilaistuminen elementin yhtenä työkaluna. QFD-

menetelmän teoria on esitetty lyhyesti työn teoreettisessa osassa.  Työn toisessa osassa 

sovelletaan teoriaa käytäntöön, jota vahvistetaan kokemusperäisellä tiedolla. Luovuudella ja 

innovatiivisuudella on suuri merkitys tässä osassa. Kirjallisuustutkimuksen löydöksillä ja 

niiden soveltamisella käytäntöön on myös suuri rooli työn tässä vaiheessa. Ratkaisun 

toimivuus selvitetään liiketoimintamallin sisällössä ja se tunnetaan käytännön kautta. 

Haastattelut ovat osa tätä vaihetta ja niiden avulla pyritään täydentämään liiketoimintamallia 

kirjallisuustiedon ja käytössä olevien toimintatapojen lisäksi. Haastatteluilla pyritään 

saamaan ymmärrys liiketoimintamallin ja arvolupauksen merkityksestä eri osapuolille, 

odotuksista tarjottavasta palvelusta ja sen kehittämistarpeista. Haastattelutuloksista ei tehdä 

itsenäisiä lukuja, vaan haastatteluissa saadut vastaukset käsitellään lukujen sisällä aihe-

alueittain. Tutkimuksessa haastateltiin kuutta eri henkilöä, joista neljä oli 

kiinteistönomistajien edustajia ja kaksi rakennuttajakonsulttia. Kaikki haastatellut henkilöt 

halusivat pysyä anonyymeinä. Menettely sai aikaan vapaan ilmapiirin haastatteluihin ja 

keskustelut olivat hedelmällisiä. Haastatelluista henkilöistä ja heidän organisaatoistaan on 

kuvaus liitteessä 1 kontekstin selventämiseksi. 

Kehitetyn liiketoimintamallin jälkeen käsitellään riskit, kehittämistarpeet ja 

soveltamismahdollisuudet kappaleessa 8. Riskit vaikuttavat palvelun kustannuksiin, 

asiakastyöhön ja liiketoimintamallin kehitystarpeisiin. Rakennusliiketoiminnassa riskeillä 

on keskeinen merkitys, koska rakennushankkeisiin liittyy tuotantovaiheessa usein enemmän 

riskejä kuin monilla muilla toimialoilla. Työn lopussa vedetään johtopäätökset ja esitetään 

yhteenveto. Kuva 2 esittää diplomityön rakenteen. 
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Kuva 2 Työn rakenne 
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2. LIIKETOIMINTAMALLIT 

2.1. Liiketoimintamallin käsite 

Osterwalder et al. (2005, p. 8) ymmärtävät liiketoimintamallin toteutussuunnitelmana, joka 

sallii liiketoimintarakenteen ja järjestelmien suunnittelun siten, että mahdollistetaan 

yrityksen operatiivinen ja fyysisen muodon määrittelyn. He nimittävät tätä strategian, 

organisaation ja järjestelmien välistä suhdetta liiketoiminta triangeliksi, joka on jatkuvasti 

ulkopuolisten voimien vaikutuksen alaisena. Näitä voimia ovat kilpailuvoimat, sosiaalinen 

muutos, asiakasmielipide, teknologinen muutos ja lainsäädäntöympäristö. Kuva 3 esittää 

liiketoimintatriangelin. 

 

Kuva 3 Liiketoimintamallin sijainti yrityksessä (Osterwalder, et al., 2005) 

 

Osterwalder (2004, p. 14) käsittää liiketoimintamallin välineenä, joka muuttaa yrityksen 

strategian ansaintalogiikkasuunnitelmaksi. Yhdistämällä strategia, liiketoimintamallit ja 

prosessimallit voidaan sanoa, että ne osoittavat samanlaisia ongelmia eri 

liiketoimintatasoilla, kuten kuinka ansaitaan rahaa kestävällä tavalla. Taulukko 1 esittää 

liiketoiminnan tasot ja liiketoimintamallin sijainnin strategian ja prosessien välissä. 
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Taulukko 1 Liiketoiminnan tasot (Pekuri & Haapasalo, 2011) 

Suunnitelmat Strategia Visio & Tavoitteet 

Rakenteet Liiketoimintamallit Ansaintalogiikka 

Prosessit Prosessit Organisaatio & 

Suorittaminen 

 

Weinhardt et al. (2011) mukaan akateemiset kirjallisuuslähteet eivät tunnista 

liiketoimintamallia ainoastaan yhdellä tavalla. Linder ja Cantrell (2000) katsovat, että 

liiketoimintamallit voidaan tulkita kolmella eri tapaa: varsinaiset liiketoimintamallin 

komponentit, todelliset käytettävät liiketoimintamallit ja muutosliiketoimintamallit. 

Yleisesti liiketoimintamallien käsitteellistäminen voidaan luokitella neljään kategoriaan 

(Kuva 4): 

 Yleinen konsepti systematisoimaan viitemallia 

 Liiketoimintamallin osittelu (esimerkiksi ansaintamalli) 

 Liiketoimintamallien luokittelujärjestelmät (tieteellinen luokittelu) 

 Täsmälliset liiketoimintamallien tyypit 

(Weinhardt, et al., 2011, p. 49) 
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Kuva 4 Eri liiketoimintamallien käsitteelliset erot (Weinhardt, et al., 2011, p. 49) 

 

Konseptitaso (Conseptual level): Tällä abstraktilla tasolla määritellään, mikä 

liiketoimintamalli on todellisuudessa ja mistä elementeistä liiketoimintamalli koostuu. 

Yksittäiset elementit ovat osa liiketoimintamallia, mutta eivät yksistään ole vielä 

liiketoimintamalli. (Weinhardt, et al., 2011, p. 50) 

Luokittelu (Classification): Luokittelujärjestelmä voidaan määritellä luokittelemalla 

liiketoimintamallit tyyppien perusteella niiden ominaisuuksien mukaan. Kategorisointi 

strategia perustuu usein erityisiin liiketoimintamallin elementteihin. (Weinhardt, et al., 2011, 

p. 50) 

Reaalimaailman sovellus (Real world application): Liiketoimintamalli viittaa konkreettiseen 

olemassa olevaan tai suunniteltuun reaalimaailman liiketoimintamalliin. Ne ovat 

tieteellisessä käytössä ja ne laadittu yrityksiä analysoitaessa tai vertailtaessa.  (Weinhardt, et 

al., 2011, p. 50) 



12 
 

Edellä mainittujen lähestymistapojen perusteella liiketoimintamallien konsepteille voidaan 

löytää seuraavat määritykset/käyttötarkoitukset: 

 Lähtökohdat liiketoimintamallin selkeyttämiseen 

 Reaalimaailman liiketoimintamallin analysointi tai kuvaaminen 

 Tuki konkreettisen liiketoimintamallin laatimiseksi strategisella tasolla 

Liiketoimintamallin konseptin ovat kehittäneet useat eri tutkijat rinnakkain. 

Liiketoimintamalli johtaa käsitteitä ja teorioita useilta yhteiskunnallisilta tieteenaloilta, 

kuten taloustieteestä, johtamisteoriasta, psykologiasta ja viestinnästä. Liiketoimintamallin 

konseptia on intensiivisesti tutkittu uuden talouden (palvelukeskeinen talous) näkökulmasta 

ja tutkimusta on kohdistettu sähköiseen liiketoimintaa (e-BM). (Buliga, 2014, pp. 7-8) 

Jokaisella yrityksellä on liiketoimintamalli, riippumatta siitä, onko sitä tiedostettu vai ei. 

Liiketoimintamallilla on kaksi tarkoitusta, luoda arvoa ja tuottaa arvoa yritykselle. Aluksi 

siinä määritetään sarja toimintoja alkaen raaka-aineiden hankinnasta päättyen 

loppuasiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen. Loppuasiakas saa uuden tuotteen tai palvelun 

siten, että nettoarvoa syntyy eri toimintojen aikana. Tämä on kriittistä, koska jos nettoarvoa 

ei synny, muut yritykset joiden osallistumista toimintoihin tarvitaan, eivät osallistu. Lisäksi 

liiketoimintamalli ottaa osan nettoarvosta yritykselle, joka hyödyntää liiketoimintamallia. 

Tämä on myös kriittistä, mikäli yritys ei saa voittoa toiminnoistaan, ei se voi jatkaa toimintaa 

pitkään. (Chesbrough, 2007, p. 12) 

Arvon luominen (value creation) käsittää koko toimintojen ketjun, joka ohjaa yrityksen 

täyttämään asiakastarpeita. Arvon ansaitseminen (value capture) tarkoittaa toimintoja, 

joiden avulla yritys saa tuottoa asiakkailta. Tuotto on tavallisimmin rahaa, mutta se voi olla 

myös mainosta tai asiakasuskollisuutta. (Buliga, 2014, p. 8) 

Osterwalder et al. (2004) määrittelee liiketoimintamallin suunnitelmaksi pyörittää 

liiketoimintaa. 

Liiketoimintamalli on käsitteellinen työkalu, joka sisältää joukon toimintoja, konsepteja ja 

niiden keskinäisiä suhteita tavoitteenaan esittää tietyn yrityksen liiketoimintalogiikka. Siksi 

on pohdittava, mitkä konseptit ja keskinäiset suhteet mahdollistavat yksinkertaistetun 

kuvauksen mitä arvoa tuotetaan asiakkaalle, miten se tehdään ja mitkä ovat taloudelliset 

seuraukset. (Osterwalder, et al., 2005, p. 3) 
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Osterwalder ja Pigneur ovat kehittäneet Business Model Canvas:in (liiketoimintamalli 

pohja). Se voidaan jakaa arvon luomiseen (vasen reuna) ja arvon ansaitsemiseen (oikea 

reuna). Kuva 5 esittää liiketoimintamallipohjan jaon. 

 

 

Kuva 5 Business Model Canvas jaettuna arvon luomiseen ja ansaitsemiseen. (Buliga, 2014, 
p. 8) 

 

 

2.2. Liiketoimintamallin elementtien ryhmittely 
Liiketoimintamalleista puhuttaessa tapahtuu usein sekaannus. Ihmiset puhuvat 

liiketoimintamalleista, vaikka he tarkoittavat tosiasiassa liiketoimintamallin yksittäistä osaa 

(Linder & Cantrell, 2000). Esimerkiksi online huutokauppa tai tietoverkkoyhteisö eivät ole 

liiketoimintamalleja vaan osia niistä. Lisäksi ajateltaessa voitonjakoa liiketoiminnassa, 

sekään ei ole liiketoimintamalli, vaan tapa hyödyntää kumppanuuksia osoittamalla asiakas 

ja jakaa saatavia voittoja (Osterwalder, et al., 2005, p. 9).  Liiketoimintamalli tulee käsittää 

kokonaisvaltaisena käsitteenä, joka sisältää sellaisia tekijöitä kuten hinnoittelumekanismin, 

asiakassuhteet, kumppanuussuhteet ja voittojen jakamisen (Osterwalder, 2004). 

Shafer et al. (2004, p. 200) on kirjallisuustutkimuksessaan löytänyt 12 erilaista määritelmää 

liiketoimintamallille vuosilta 1998 – 2002. Liikemaailma ei ole yhtään löydetyistä malleista 

täysin hyväksynyt johtuen todennäköisesti eri lähestymistavoista (e-business, strategia, 

teknologia ja tietojärjestelmät). Jokainen kirjoittaja on katsonut liiketoimintamallia eri 

näkökulmista nähden eri asioita. 
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Eri liiketoimintamalleista on löydetty 42 erilaista komponenttia. Jotkut näistä 

komponenteista esiintyvät vain yhdessä liiketoimintamallin määrityksessä, mutta jotkut 

komponentit toistuvat useamman kirjoittajan liiketoimintamalleissa. Komponentit koottiin 

yhteen taulukoksi (Kuva 6), jolla voidaan luokitella eri komponentit ja havaita niiden 

esiintyminen eri liiketoimintamalleissa. Yhtenäistämistaulukot ovat suosittuja Six Sigma- 

työkalussa, joka helpottaa ymmärtämään taustalla olevaa yhdenmukaisuutta ja yhdistämään 

liittyviä ryhmiä, joita on havaittavissa kvalitatiivisissa tietokannoissa. Taulukosta löydettiin 

neljä pääryhmää, jotka ovat strategiset valinnat, arvon luominen, arvon haltuunotto ja 

arvoverkko. (Shafer, et al., 2004, p. 200) 

 

Kuva 6 Liiketoimintamallin komponentit ryhmiteltynä. (Shafer, et al., 2004, p. 202) 

 

Alexander Osterwalder (2004, p. 42) on laatinut rungon neljästä pääryhmästä, joista 

liiketoimintamalli koostuu. Osterwalderin ryhmitykseen ovat vaikuttaneet Kaplanin ja 

Nortonin vuonna 1992 esittelemä Balanced Scorecard (toiminnanohjauksen 

suorituskykymittaristo) ja Markideksen (1999) liikkeenjohdon kirjallisuus.  

Kaplan ja Norton (1992) tunnistavat neljä asiaa, joihin yritysjohdon tulee kiinnittää 

huomiota johtaessaan liiketoimintaa. Asiakasnäkökulmassa yritys selvittää itselleen, kuinka 

asiakas kokee yrityksen. Sisäisessä tarkastelussa yrityksen täytyy tietää, mistä tehtävistä sen 

pitää suoriutua hyvin. Innovaatio- ja oppimisnäkökulmasta yrityksen täytyy selvittää, kuinka 



15 
 

se voi parantaa arvonluontia. Yrityksen pitää pystyä myös arvioimaan, miltä se näyttää 

omistajien näkökulmasta. (Kaplan & Norton, 1992) 

Markides (1999) kehottaa selvittämään liiketoiminnan keskeiset kysymykset; kuka, mitä ja 

kuinka. Johdon tulee ensin selvittää itselleen, ketkä ovat heidän asiakkaita. Tämän jälkeen 

selvitetään, mitä tuotteita ja palveluluita yritys tarjoaa. Viimeiseksi vastataan kysymykseen, 

kuinka tuotteet ja palvelut toimitetaan parhaiten asiakkaalle. (Markides, 1999) 

 

Osterwalderin määrittämät neljä pääryhmää (Taulukko 2) ja niiden ydinkysymykset ovat: 

1. Tuote 

Mitä liiketoimintaa yritys harjoittaa? 

Mitä tuotteita yritys tarjoaa? 

Mikä on arvolupaus, joka esitetään markkinoille? 

 

2. Asiakasrajapinta 

Ketkä ovat yrityksen kohdeasiakkaat? 

Kuinka tuotteet ja palvelut toimitetaan asiakkaille? 

Kuinka muodostetaan vahva asiakassuhde? 

  

3. Infrastruktuurin johtaminen 

Kuinka yritys suorittaa infrastruktuurin ja logistiikan? 

Kuinka yrityksen verkosto rakentuu? 

 

4. Talous 

Millainen on ansaintalogiikka? 

Millainen on kustannusrakenne? 

Millainen on liiketoimintamallin kestävyys? 
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Taulukko 2 Neljä liiketoimintamallin peruspilaria. (Osterwalder, 2004, p. 43) 

 

 

2.3. Liiketoimintamallit projektiliiketoiminnassa 

Projekti on se työ, joka tehdään määritellyn kertaluonteisen tuloksen aikaansaamiseksi 

(Pelin, 2011, p. 31). 

Projektiperiaatteella toimivia yrityksiä toimii monilla teollisuuden aloilla, kuten konsultointi 

ja asiantuntiapalveluissa, kulttuuri- ja urheiluteollisuudessa sekä monimutkaisten tuotteiden 

ja järjestelmien (kuten rakentaminen, telekommunikaatio, kuljetus ja infrastruktuuri) 

toimittamisen parissa. (Sydow, et al., 2004, p. 1475) 

Enemmistö projektiyrityksistä (projektipalveluita tuottavat yritykset) tekevät räätälöityjä 

projektitoimituksia, mutta laajentavat palvelutarjontaansa perinteisten projektitoimitusten 

lisäksi integroimalla tarjontaansa huoltoa, varaosia, palveluita, hallinnointipalveluja ja jopa 

osaomistajuutta usean toimijan yrityksissä monimutkaisten järjestelmien hoitamiseen, jotka 

johtavat merkittäviin laajuuden ja vastuiden muutoksiin sekä samanaikaisiin monimutkaisiin 

projekteihin. (Wikström , et al., 2009, pp. 113-114) 

Edellä mainittu pätee myös talonrakennukseen. Talonrakennusprojektien yhteydessä 

erityisesti suuret rakennusliikkeet tarjoavat lisäpalveluita varsinaisen 

talonrakennusprojektin lisäksi. Rakennustekniikan lisäksi tarjotaan elinkaaripalveluita, 

joissa rakentaja ottaa vastuun rakennuksen kunnossapidosta tai huollosta tietyn ajanjakson 

ajaksi. Koneteknisten töiden eli talotekniikan osalta lisäpalveluita tarjotaan vieläkin 

enemmän kuin varsinaisessa rakennustekniikassa. Talotekniikassa lisäpalveluita ovat 

tavallisimmin huoltosopimukset järjestelmille. Tilanne korostuu erityisesti 

rakennusautomaatiossa, jossa järjestelmän vikakorjaukset ja laajennukset ovat usein 

sidottuja alkuperäisvaraosiin ja järjestelmän mukana toimitettuun ohjelmistotekniikkaan. 
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Wikström et al. (2010, pp. 835-839)  tutkivat liiketoimintamalleja kuudessa eri 

projektiliiketoimintaa harjoittavassa yrityksessä selvittääkseen liiketoimintamallien 

olemassaolon, merkityksellisyyden ja keskinäisen eroavaisuuden. Lisäksi he tutkivat 

yritysten organisaatiojärjestelyt ja niiden yhdistelmät. Liiketoimintamallien analyysi 

suoritettiin tunnistamalla mitä liiketoimintamallien elementtejä käytetään yrityksessä. Nämä 

elementit tunnistettiin kirjallisuuskatsausten, tapaustutkimusprotokollien avulla ja 

ryhmitettiin viiteen kategoriaan: 

A. Arvo ja joustavuus (Value and flexibility) 

B. Organisaatio (Organization) 

C. Innovaatio ja kasvu (Innovation and growth) 

D. Osaaminen ja varat (Competence and assets) 

E. Suhteet ja yhteistyö (Relationships and collaboration) 

Edelliset kategoriat keskittyvät liiketoimintamallien eri näkökantoihin; sen tarkoitukseen, 

organisaatioon, tulevaisuuden potentiaaliin, vaatimukseen sekä vuorovaikutukseen 

ulkoisten kumppaneiden kanssa. Wikström et al. (2010, pp. 835-839) löysivät kuudesta 

yrityksestä 19 erilaista liiketoimintamallia. Jokainen liiketoimintamalli analysoitiin ja 

luokiteltiin organisaationaalisen sisällön mukaan, johon liiketoimintamalli liittyi (yksittäiset 

projektit, yritys tai verkosto). Kaikki tutkittavat yritykset kertoivat haastatteluissa, että niillä 

on samalla teollisuussegmentillä useita erilaisia liiketoimintamalleja eri asiakastarpeita 

varten. 

Wikström et al. (2010, pp. 835-839) jakoivat liiketoimintamallit kolmeen pääkategoriaan ( 

Taulukko 3): 

A. Yksittäisten projektien liiketoimintamallit 

B. Projektiverkkojen liiketoimintamallit 

C. Liiketoimintaverkkojen liiketoimintamallit 

Yksittäisten projektien liiketoimintamallit keskittyvät teknisen osaamisen ja välineistön 

toimittamiseen. Hallinnointirakenteet ovat ennustettavissa ja keskittyvät enemmän projektin 

sisäisiin asioihin kuin ulkoisiin tai asiakkaan osallistamiseen. Haastateltu johto kuvaa mallit 

tavallisesti yksinkertaisina toimitusmalleina, joissa on mukana vain vähän monimutkaisuutta 

ja epävarmuutta. Haasteita aiheuttaa usein vahva keskittyminen tehokkaaseen projektin 

kehittämiseen, joka on jatkuvasti ristiriidassa pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteiden 
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kanssa, jotka liittyvät muihin liiketoimintamaaleihin. Esimerkiksi keskittymistä pitkän 

tähtäimen yhteistyön kehittämiseen keskeisten toimittajien kanssa ei tueta projektitasolla, 

koska toimittajan valinta perustuu lähinnä hintaa. (Wikström, et al., 2010, p. 836) 

Rakennusteollisuudessa on hyvin tyypillistä projektia tavoiteltaessa, että kysytään 

avainkumppanien lisäksi alihankintatarjouksia myös niiden kilpailijoilta ja valinta tehdään 

lopuksi pääasiassa halvimman perusteella, jos halvimman alihankkijan perusedellytykset 

projektista suoriutumiseksi täyttyvät. 

Projektiverkkojen liiketoimintamallit keskittyvät tarjontaan hyödyntämällä integroituja 

järjestelmiä insinööriosaamisen avulla ja erityisiä teollisia palveluita linkittämällä ne muiden 

organisaatioiden toimintoihin. Siten näiden liiketoimintamallien avulla voidaan tarjota 

strategisia etuja, jotka on yhdistetty sekä tuotteisiin että palveluihin, tietyille asiakkaille. 

Projektiverkkojen liiketoimintamallit yhdistävät siis projektitoimittajat asiakkaisiin ja 

muihin sidosryhmiin monimutkaisten ja vaativien suhteiden ja organisaatiorakenteiden 

avulla. Kilpailuedun keihäänkärkenä on tarjota toiminnallisuutta ja keskittyä 

käytettävyyteen enemmän kuin ansaintamahdollisuuksiin. Tällaiset liiketoimintamallit 

edellyttävät hyvää asiakkaan tuntemista ja kykyä sisällyttää joustavia vaihtoehtoja erilaisilla 

yhdistelmillä. Projektiverkkojen liiketoimintamallien tärkeää pääomaa on onnistunut 

integrointi, keskittäminen, maantieteellinen levinneisyys, vahva tietopohja ja teknologia. 

Kriittistä pääomaa on insinööritaito ja luotettava toimitusjärjestelmä. (Wikström, et al., 

2010, pp. 836-838) 

Liiketoimintaverkkojen liiketoimintamallit keskittyvät usean toimijan liiketoiminnan arvon 

luomiseen samanaikaisesti pyrkien saamaan aikaan kannattavaa kasvua asiakkaalle, 

urakoitsijalle ja aliurakoitsijalle. Liiketoimintalähtöinen liiketoimintamalli perustuu 

ajatukseen laaja-alaisen liiketoimintahyödyn saavuttamisesta tietyllä teollisuuden alalla tai 

segmentillä. Liiketoimintamalli pitää sisällään paljon eri osapuolia, toimien eri 

liiketoimintamallien ja sidosryhmien välillä. Keskeisin kasvumekanismi tässä 

liiketoimintamallissa on laajentaa liiketoimintapiiriä toimitusten aikana ja hankkia 

jatkuvuutta investoinnin elinkaarelle. Nämä liiketoimintamallit voidaan tulkita strategisiksi 

tavoitteiksi, joiden avulla tavoitellaan enemmän pitkäaikaisia hyötyjä kuin tiettyä 

projektikatetta yksittäisestä projektista tai yhden yrityksen teknologista kehityskaarta useissa 

projekteissa. Ydinosaamista liiketoimintaverkkojen liiketoimintamalleissa on asiakkaan 
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liiketoiminnan tuntemus, insinööritaito ja elinkaaripalvelut. Kriittistä pääomaa on luotettava 

toimitusjärjestelmä ja teollisuuden logiikan tuntemus. (Wikström, et al., 2010, pp. 837-838) 

 

Taulukko 3 Liiketoimintamallin luokittelu (Wikström, et al., 2010, p. 838) 

 

 

Jokaisen liiketoimintamalli kategorian malleja on käytössä rakennusteollisuudessa. 

Voimakkaimmin on näkyvissä yksittäisten projektien liiketoimintamallit, joissa keskitytään 

projektista suoriutumiseen sisäisesti ja toimittajan valintaan hinnan perusteella. Toisaalta 

rakennusprojektin tilaaja tekee useimmiten valinnan hinnan perusteella, joka pakottaa 

urakoitsijan keskittymään taloudellisesti tehokkaimpaan toimintatapaan. 

Rakennusteollisuus on muuttunut laajasti projektinjohtorakoinniksi, jossa itselle rekrytoitua 

työvoimaa on vähän ja käytetään sen sijaan aliurakointia. Aliurakoitsijat hoitavat kaikki 
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erityistä ammattitaitoa vaativat työkokonaisuudet kuten runkotyöt, pinnoitustyöt, 

kalusteasennukset ja talotekniset asennukset pääurakoitsijan keskittyessä varsinaiseen 

projektinhallintaan. 

Projektiverkkojen liiketoimintamalleissa ja liiketoimintaverkkojen liiketoimintamalleissa 

muodostuu helposti vakiintunut yritysten yhteistyöryhmä, jossa samat yritykset toimivat 

keskenään vuodesta toiseen. Kari Iloranta et al. (2015, pp. 282-287) tunnistaa 

kumppanuussuhteissa kuitenkin riskejä. Tiiviissä ja luottavaisessa yhteistyössä ongelmia 

aiheuttavat usein oletus tavoitteiden yhdenmukaisuudesta, kilpailun luoman 

tehostamispaineen menetys, vaikeus valvoa kustannuksia ja suoritusta, avointen kirjojen 

periaatteen näennäisyys, cost plus-hinnoittelun riskit, vaikeus ohjata toimittajan 

kehittymisen suuntaa ja vaikeus saada oikeudenmukainen kateosuus ketjun tehostamisesta. 

Edellisen perusteella voidaan kyseenalaistaa verkkojen liiketoimintamallien toimivuutta 

rakennusteollisuudessa. 

Tässä diplomityössä laadittavassa liiketoimintamallissa on piirteitä kaikista kolmesta 

kategoriasta. Liiketoimintamallista löytyy keskittymistä yksittäisestä projektista 

suoriutumiseen keskittyen ajanmukaistettujen toimitilojen rakentamiseen käyttäjälle 

kustannustehokkaasti ja nopeasti. Toisaalta liiketoimintamalli tarjoaa toiminnallisuutta ja 

asiakkaan oman toiminnan tehostamista nykyaikaisten ja tilatehokkuudeltaan hyvien 

toimitilojen muodossa. Liiketoimintaverkkojen ominaisuuksia edustaa tila-analyysien, 

olosuhdeseurannan, suunnittelun ja rakentamisen liiketoiminnan yhdistäminen samaan 

liiketoimintamalliin.  

 

2.4. Liiketoimintamallit rakennusteollisuudessa 
Rakentaminen on projektiliiketoimintaa, kuten Sydow et al. (2004) on todennut. 

Aki Pekuri (2015, pp. 51-53) on tutkinut liiketoimintamalleja kahdeksassa eri 

rakennusyrityksessä. Tuloksien perusteella johto ymmärtää liiketoimintamallit eri tavalla 

kuin muilla teollisuuden aloilla tai akateemisessa kirjallisuudessa. He käsittävät 

liiketoimintamallit eri operaatioina, liiketoimintasegmentteinä, menetelminä, tiettyinä 

projektien toimitustapoina sekä urakkamuotoina. Nämä näkökannat osoittavat rajoittunutta 

kykyä ymmärtää liiketoimintaa, koska asiakasnäkökulma ja arvonluominen on 

enimmäkseen laiminlyöty, vaikka niiden pitäisi olla olennainen osa kaikkea liiketoimintaa 
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ja jokaista liiketoimintamallia. Huolimatta eroista rakennusyritysten liiketoimintamalleissa 

Aki Pekuri ei löytänyt malleista mitään ainutlaatuista, joka tekisi niistä selvästi erilaisen 

asiakkaan silmissä. Niiden eroavaisuuden esti niiden monipuolistuminen, mitä suurempi 

rakennusyritys, sitä suurempi liiketoimintalajien portfolio (eri tarjottavat rakennustyypit), 

jolla haetaan suojaa markkinavaihteluilta. 

Menestyvän liiketoimintamallin ydinelementit ovat arvolupaus, liikevoittokaava, 

avainresurssit ja avainprosessit. Arvolupauksen määrittämistä varten on tunnistettava 

kohdeasiakasryhmä eli kenelle palvelu tai tuote on tarkoitettu. Arvolupauksessa on 

pystyttävä määrittämään tärkeä asiakastarve, joka tyydytetään. Lisäksi arvolupauksessa on 

määriteltävä tarjonta, joka täyttää tarpeet. Liiketoimintamallia ei voida keksiä tai kehittää 

tunnistamatta arvolupausta. (Johnson, et al., 2008, p. 54) 

Liikevoittokaava (profit formula) sisältää tulomallin, kustannusrakenteen, 

voittomarginaalimallin ja resurssien kiertonopeuden. Liikevoittokaava on suunnitelma siitä, 

kuinka yritys saa arvoa itselleen tuottaessaan sitä myös asiakkaille. (Johnson, et al., 2008, 

pp. 53-54) 

Avainresurssit ovat resursseja, joita tarvitaan arvolupauksen toimittamiseen asiakkaalle. 

Avainresurssit voivat olla ihmisiä, teknologiaa, tuotteita, välineitä, tietoa, kanavia, 

kumppanuuksia tai brändi. (Johnson, et al., 2008, p. 54) 

Avainprosessit mahdollistavat arvolupauksen toimittamisen toistuvasti ja skaalautuvasti. 

Avainprosesseissa voi olla mukana suunnittelu, tuotekehitys, hankinta, valmistus, 

markkinointi, vuokraus, koulutus, säännöt ja mittarit sekä normit. (Johnson, et al., 2008, p. 

54) 

Johnson et al. (2008) määritelmät vahvistavat Pekurin näkemyksen siitä, että 

rakennusyrityksillä on rajoittunut näkemys liiketoimintamalleista. Aki Pekurin (2015) 

mukaan rakennusyrityksen johdolla on vaikeuksia määritellä perustaa yrityksen 

pitkäaikaiselle olemassaololle, voiton tuottamiselle tai kilpailuedulle, jotka voitaisiin 

yhdistää yrityksen liiketoimintamalliin. Erikoistuminen johonkin, jota on tehty pitkän aikaa, 

käsitetään kilpailueduksi. 

Aki Pekuri (2015, p. 53) on esittänyt teoreettisen perustan sille, kuinka rakennusyritystä 

voidaan hallita liiketoimintamallin avulla. Se perustuu käsitykseen, että tarvitaan rakenne, 

joka yhdistää strategian projekteihin siten, että projektit kyetään hoitamaan tehokkaasti. 
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Jokaista liiketoimintamallia varten on prosesseja varmistamaan toiminnan tehokkuus 

projektin aikana. Kuva 7 selventää strategian, liiketoimintamallien ja prosessien yhteyden ja 

kuinka jokaiseen liiketoimintamalliin yhdistyy prosesseja. 

 

Kuva 7 Strategiasta prosesseihin liiketoimintamallien kautta. (Pekuri, 2015, p. 53) 

 

Aki Pekuri (2015, pp. 54-55) kehitti myös konseptuaalisen rakenteen projektivalinnan 

päätösprosessista keskittyen siihen, mitkä projektit valitaan. Ensimmäisessä vaiheessa 

tarkastellaan, soveltuuko projekti yrityksen nykyisiin liiketoimintamalleihin. Toisessa 

vaiheessa arvioidaan riskien ja voittojen suhdetta projektissa. Kuva 8 havainnollistaa 

projektivalinnan suppilon rakennusliikkeessä. Varmistettaessa projektien sopivuus 

yritykselle vähennetään riskejä projektien aikana ja siten kasvatetaan menestyksellisen 

projektin mahdollisuutta. Rakennusliikkeet eivät kuitenkaan aina noudata edellä mainittuja 

toimintaperiaatteita. Yritykset ovat verrattain joustavia sen suhteen, millaisia projekteja ne 

ovat halukkaita toteuttamaan. Rakennusyritykset eivät toimi samalla tavalla, kun kyseessä 

on liiketoimintamallin räätälöinti yhtä projektityyppiä tai asiakasta varten ja kuinka paljon 

niitä voidaan muuttaa eri projektimoodeissa. Lisäksi rakennusliikkeet saattavat muokata 

liiketoimintamalliaan varmistaakseen riittävän tilauskannan. Aki Pekuri ei havainnut 

täsmällistä liiketoimintamallia ohjaamassa projektivalintaa tutkimissaan rakennusliikkeissä.  
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Kuva 8 Projektivalinta rakennusliikkeessä. (Pekuri, 2015, p. 54) 

 

Rakennusliikkeiden liiketoimintamallit ovat paljon kehittymättömämpiä kuin monilla muilla 

teollisuuden aloilla. Lisäksi voidaan päätellä, että projektivalintaan vaikuttaa paljon 

enemmän yksittäisten henkilöiden tai johdon päätökset kuin liiketoimintamallin 

noudattaminen. Toisaalta rakennusteollisuuteen vaikuttaa voimakkaasti suhdanne ja 

kausivaihtelut, joka ohjaa yrityksiä vapaampaan päätöksen tekoon siitä, mitä projekteja 

toteutetaan ja kenelle. 

2.5. Liiketoimintamallin elementit 

Shafer et al. (2004, p. 201) tunnistivat 42 liiketoimintamallin komponenttia hyödyntäen 12 

eri tutkijan tai tutkijaryhmän tuloksia. Taulukko 4 on luettelo liiketoimintamallin 

komponenteista. 

Taulukko 4 Liiketoimintamallin tunnistetut komponentit (Shafer, et al., 2004) 

Elementti Tutkimuksissa kpl Konteksti 

1. Arvoverkko (toimittajat) 8 EB, STRA, SCM, T, 

IS 

2. Asiakas (kohdemarkkina, ala) 7 EB, STRA, T 

3. Resurssit/varat 6 EB, STRA, T, IS 

4. Arvolupaus 6 EB, STRA, SCM 

5. Kyvyt ja osaaminen 5 EB, STRA, IS 

6. Prosessit ja toiminnat 5 EB, STRA, SCM, IS 

7. Liikevoitto/hinnoittelu 5 EB, STRA 
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8. Kilpailijat 3 EB, T, IS 

9. Kustannukset 3 EB, STRA 

10. Tietovirrat 3 EB 

11. Tarjonta 3 EB, STRA, IS 

12. Tuote/palveluvirrat 3 EB 

13. Strategia 3 STRA, T 

14. Brändi 2 EB, T 

15. Asiakastieto 2 EB, STRA 

16. Asiakassuhteet 2 EB, STRA 

17. Erilaistuminen 2 STRA, T 

18. Taloudelliset näkökulmat 2 EB 

19. Missio 2 STRA, T 

20. Voitto 2 EB, STRA 

21. Liiketoimintamahdollisuudet 1 EB 

22. Kassavirta 1 EB 

23. Arvon luominen 1 EB 

24. Kulttuuri 1 T 

25. Asiakashyödyt 1 EB 

26. Asiakasrajapinta 1 STRA 

27. Talouslogiikka 1 STRA 

28. Ympäristö 1 T 

29. Yrityksen identiteetti 1 T 

30. Yrityksen maine 1 T 

31. Odotusten täyttäminen ja tuki 1 STRA 

32. Toiminnallisuus 1 EB, SCM 

33. Implementointi 1 EB 

34. Infrastruktuuri – sovellukset 1 EB, SCM 

35. Infrastruktuuri – johtaminen 1 STRA, IS 

36. Johtaminen 1 STRA, IS 

37. Tuoteinnovaatio 1 EB 

38. Erikoisominaisuudet 1 EB, SCM 

39. Kestävyysnäkökulma 1 EB 
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40. Kaupan sisältö 1 EB 

41. Kaupan hallinnointi 1 EB 

42. Kaupan rakenne 1 EB 

 

Tutkitut liiketoimintamallit olivat suunniteltu eri konteksteihin; sähköiseen liiketoimintaan 

(EB, E-business), strategiaa varten (STRA, Strategy), toimitusketjun hallintaa varten (SCM, 

supply chain management), teknologiaa (T, Technology) ja tietojärjestelmiä varten (IT, 

information systems). Van Der Vorst et al. (2002) tutkimus yhdisti sähköisen liiketoiminnan 

ja toimitusketjun hallinnan. Hedman et al. (2003) tutkimus yhdisti tietojärjestelmät ja 

strategian. Molemmat tutkimukset on eriytetty kontekstisarakkeessa (Taulukko 4). 

Shafer et al. (2004) taulukossa ei ole mukana Osterwalderin liiketoimintamallin 

komponentteja, jotka hän esittää artikkelissaan The Business Model Ontology - a proposition 

in a design science approach (2004) ja uudelleen kirjassaan Business Model Generation 

(2010). Shafer et al. (2004) raportin uusin vertailussa mukana ollut tutkimus oli Hedman et. 

al. (2003). 

Osterwalder (2004, p. 43) jakaa liiketoimintamallin peruspilarit eli pääryhmät yhdeksään 

rakennuspalikkaan eli komponenttiin. Vaikka neljä pääryhmää ovat karkeasti luokiteltu, 

ovat niiden sisältämät yhdeksän rakennuspalikkaa Osterwalderin liiketoimintamallin 

ontologian ydin. Osterwalderin yhdeksän liiketoimintamallin komponenttia ovat arvolupaus 

(value proposition), asiakaskohde (target customer), jakelukanavat (distribution channel), 

asiakassuhteet (relationship), arvon määritys (value configuration), osaaminen (capability), 

kumppanuudet (partnership), kulurakenne (cost structure) ja tulomalli (revenue model). 

Osterwalderin liiketoimintamallin komponentit ovat synteesi hänen 

kirjallisuuskatsauksestaan (Osterwalder, 2004, pp. 30-35). Osterwalderin kirjallisuus 

katsauksen tuloksena syntyneen synteesin tulokset ovat hyvin samankaltaisia kuin Shafer et 

al. (2004) tulokset, vaikka tutkijat ovatkin käyttäneet osittain eri lähdeaineistoa. Shafer et al. 

aineistossa nousi useissa tutkimuksissa esille vastaavat komponentit kuin Osterwalderilla. 

Kuva 5 esittää Osterwalderin vuoden 2004 liiketoimintamallin pääryhmät ja komponentit.  
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Taulukko 5 Liiketoimintamallin yhdeksän rakennuspalikkaa. (Osterwalder, 2004, p. 43) 

 

 

Osterwalder et al. (2010) on muuttanut liiketoimintamallin elementtejä lisäämällä elementit 

asiakassegmentit (customer segments), kanavat (channels), asiakassuhteet (customer 

relationships), kassavirrat (revenue streams), avainresurssit (key resuorces), avainaktiviteetit 

(key activities), avainkumppanit (key partnerships). Vuonna 2004 Osterwalderin 

esittelemistä elementeistä on jäänyt jäljelle arvolupaus (value proposition) ja 

kustannusrakenne (cost structure) alkuperäisellä nimellään. Alla olevassa taulukossa on 

yhdistetty Osterwalderin uudet elementit liiketoimintamallin peruspilareihin. Elementteihin 

on lisätty erilaistuminen elementti, joka otetaan mukaan laadittavaan liiketoimintamalliin. 

Erilaistuminen voidaan yhdistää kaikkiin liiketoimintamallin peruspilareihin, mutta tämän 

tutkimuksen rakenteessa se yhdistetään tuotteeseen, koska sillä on vahva yhteys 

arvolupaukseen ja palvelusisältöön. Taulukko 6 esittää Osterwalderin vuoden 2010 

liiketoimintamallin pääryhmät ja elementit yhdistettynä. Nämä valitaan osaksi kehitettävän 

liiketoimintamallin runkoa. 
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Taulukko 6 Palvelun elementit yhdistettynä liiketoimintamallin peruspilareihin 

Peruspilari Elementti 

Tuote Arvolupaus 

 Erilaistuminen 

Asiakasrajapinta Asiakassegmentit 

 Kanavat 

 Asiakassuhteet 

Infrastruktuurin johtaminen Avainresurssit 

 Avaintoiminnot 

 Avainkumppanit 

Talous Kustannusrakenne 

 Kassavirta 

 

Tässä diplomityössä ei kuvata kaikkia liiketoimintamallin komponentteja, jotka Shafer et al. 

(2004) tai Osterwalder (2004) löysivät, vaan keskitytään oleellisimpiin, jotka ovat tärkeitä 

laadittavassa liiketoimintamallissa rakennusliikkeelle toimitilojen modernisointi- ja 

muutospalveluita varten. 

 

2.6. Tuote (Product) 
Tuote-peruspilari sisältää innovaatio ja oppimisnäkökulman. Arvolupaus ja erilaistuminen 

elementit sisältyvät peruspilariin. Markideksen (1999) mukaan peruspilari kertoo, mitä 

tuotetta tai palvelua tarjotaan. 

2.6.1. Arvolupaus (Value propositions) 
Arvolupaus komponentti kuvaa ryhmän tuotteita ja palveluita, jotka luovat arvoa tietylle 

asiakasryhmälle. Arvolupaus on syy, jonka vuoksi asiakkaat vaihtavat yrityksen eli palvelun 

tarjoajan toiseen. Arvolupaus ratkaisee asiakkaan ongelman tai tyydyttää asiakastarpeen. 

Jokainen arvolupaus koostuu valikoimasta tuotteita tai palveluita, jotka tyydyttyvät jonkin 

asiakasryhmän vaatimukset. Jotkut arvolupaukset voivat olla innovatiivisia ja tarjoavat 

uuden tai häiritsevän tarjonnan. (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 22) 

Arvo voi olla määrällinen (esim. hinta tai nopeus) tai laadullinen (esim. muotoilu tai 

koettavuus).  Arvolupauksen elementteinä voi olla uudenlaisuus, suorituskyky, räätälöinti, 
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tehtävän suoritus, muotoilu, brändi, hinta, kustannusten alentaminen (kustannustehokkuus), 

saavutettavuus, miellyttävyys tai käytettävyys. (Osterwalder & Pigneur, 2010, pp. 23-25) 

Osterwalder et al. (2014) on laatinut arvokartan (value map), joka kuvaa arvolupauksen eri 

osa-alueet yksityiskohtaisella tavalla. Value map jakaa arvolupauksen tuotteiksi ja 

palveluiksi sekä murheen lievittäjiksi (pain relievers) ja hyödyn luojiksi (gain creators). 

Lyhyesti sanottuna viimeksi mainitut ovat murheet ja hyödyt. (Osterwalder, et al., 2014, pp. 

8-9)  

Arvokartassa luetellaan kaikki tuotteet ja palvelut, joiden ympärille arvolupaus rakentuu. 

Hyödyn luojat (gain creators) kohdassa kerrotaan kuinka tuotteet ja palvelut luovat 

asiakkaalle hyötyjä. Murheen lievittäjät kohta kertoo, kuinka tuotteet ja palvelut helpottavat 

asiakkaan murheita. (Osterwalder, et al., 2014, p. 8) 

Arvokartan vastapuolella on asiakasprofiili, jossa kuvataan vastaavasti: 

 Mitä hyötyjä asiakas haluaa saavuttaa tai mitä konkreettisia hyötyjä he tavoittelevat. 

 Murheet kuvaavat asiakkaan huonot tulokset, kokemukset, riskit ja esteet, jotka 

liittyvät asiakkaan toimintaan. 

 Asiakkaan työt kuvaavat, mitä asiakkaat tekevät työssään ja elämässään. 

Arvolupaus sopii asiakkaalle, jos arvokartta vastaa asiakasprofiilia. Tuotteet ja palvelut 

tuovat hyötyjä asiakkaalle ja helpottavat murheita vastaten asiakastarpeita. (Osterwalder, et 

al., 2014, p. 9) 

Kuva 9 esittää arvokartan ja asiakasprofiilin, jotka havainnollistavat yhdessä, kuinka niiden 

on vastattava toisiaan. 
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Kuva 9 Arvokartta ja asiakasprofiili (Osterwalder, et al., 2014) 

 

Mitä tärkeämpi työ on asiakkaalle ja mitä tyytymättömämpi hän on nykyisiin vaihtoehtoihin 

työn suorittamiseksi ja mitä parempi on tarjoamasi vaihtoehto verrattuna nykyisiin 

vaihtoehtoihin hinta huomioiden, sitä merkittävämpi on sinun arvolupauksesi. Mahdollisuus 

luoda potentiaalinen arvolupaus on sitä suurempi, mitä huonommin olemassa olevien 

vaihtoehtoisten ratkaisujen suunnittelu on toteutettu todellinen tarve huomioiden. (Johnson, 

et al., 2008, p. 60) 

Tarkasteltaessa merkittävien rakennusliikkeiden arvolupauksia, voidaan niitä pitää melko 

samankaltaisina. Tämän diplomityön yhteydessä vierailtiin viiden rakennusliikkeen web-

sivustolla etsien arvolupausta. Arvolupaukset koottiin yhteen yleiskuvan saamiseksi 

(Taulukko 7). 
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Taulukko 7 Rakennusliikkeiden web-sivujen arvolupaus 

NCC Luomme kestävän kehityksen mukaisia 

työ-, asuin- ja toimintaympäristöjä. 

Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja 

toimitiloja, teollisuustiloja, julkisia 

rakennuksia, teitä ja infrastruktuuria. 

Skanska Arvot 

Välitämme ihmisistä ja ympäristöstä 

Toimimme eettisesti ja avoimesti 

Olemme parempia yhdessä 

Omistaudumme asiakkaille 

Fira Rakennamme fiksumpaa yhteiskuntaa 

Ainoa mahdollinen lähtökohta 

rakentamiselle on ihmisen toiminta. 

Palvelemme osallistamalla ihmisiä, 

taloyhtiöitä, yrityksiä ja julkisia toimijoita. 

Selvitämme tarpeet, kehitämme, 

suunnittelemme ja rakennamme ihmisten 

toimintaa tukevia taloja, kaupunkeja ja 

yhteiskuntaa yhdessä. Yhdistämme ihmiset, 

yhteisöt, yritykset, suunnittelijat, 

rakentajat, kaupungit ja viranomaiset 

rakentaaksemme fiksumpaa yhteiskuntaa 

yhdessä. 

 

YIT Vastuullisuuden kymmenen tärkeintä 

asiaa 

Vastuullisen yritystoiminnan päämääränä 

on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen 

ja tulevaisuuden perusteiden 

vahvistaminen. Vastuun ottaminen 

toiminnan taloudellisista, sosiaalisista ja 
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ympäristövaikutuksista on pitkäjän-

teisen menestymisen perusedellytys. 

Olemme tiivistäneet vastuullisen 

toimintamme periaatteet seuraavasti: 

jne 

SRV Mikä on SRV 

SRV luo parhaat puitteet ihmisille elää ja 

yrityksille toimia. Rakennushankkeiden 

toteutuksen edelläkävijänä kehitämme, 

kaupallistamme ja rakennamme rohkeasti 

uutta. 

Tarjoamme hiotut konseptit sekä oivaltavat 

uudet ratkaisut asiakkaidemme tarpeisiin. 

Toimintamallimme perustuu 

innovatiiviseen hankekehitykseen ja 

tehokkaaseen projektinjohtototeutukseen. 

SRV Malli varmistaa läpinäkyvän 

yhteistyön eri osapuolten kanssa sekä 

laadukkaan lopputuloksen. 

 

 

Viiden rakennusliikkeen web-sivuilla käynnin jälkeen voidaan todeta, että rakennusliikkeiltä 

ei löydy selvästi erottuvaa arvolupausta ainakaan web-sivuilta. SRV antaa kuitenkin selvän 

lupauksen, Fira lähestyy ja osallistaa ihmistä. Skanskan ja YIT web-sivuilta löytyy lähinnä 

vastuullisuutta ja arvoja. NCC lupaa rakentaa kestävän kehityksen mukaan. Viiden 

rakennusliikkeen web-sivuilla käynnin jälkeen voidaan kiteyttää kärjistäen: 

Mitä tuotetta tai palvelua myydään? 

 Rakentamista 

Mitä hyötyjä saavutetaan käyttämällä palveluja? 

 Kannetaan yhteiskuntavastuu ja saadaan laadukas lopputulos 
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Mikä on asiakassegmentti? 

 Kaikki rakentamispalveluiden tarvitsijat 

Mikä tekee arvolupauksesta innovatiivisen, uudenlaisen tai luo markkinaa häiritsevän 

tarjonnan? 

 Ei havaittu. Fira Oy pääsee kuitenkin kaikkein lähemmäksi uudenlaista arvolupausta 

tuomalla ihmisen vahvasti esiin. 

Edellisen suppean otoksen perusteella vahvistuu käsitys, että kyseiset rakennusliikkeet ja 

todennäköisesti lähes kaikki muutkin saman toimialan yritykset voivat arvolupauksessaan 

tarjota vastuullisuutta, suorituskykyä, tehtävän suoritusta ja kustannustehokkuutta.  Edelliset 

arvolupauksen elementit johtavat todennäköisesti useimmin halvimman tarjouksen 

etsimiseen, kun asiakas valitsee palvelun tuottajan itselleen, koska erottuvuutta ei juurikaan 

ole. 

 

2.6.2. Erilaistuminen (Differentiation) 
Tähän mennessä liiketoimintamallin elementit ovat noudattaneet Osterwalder et al. (2010) 

kuvausta. Rakennusyritykset ovat kuitenkin verrattain samanlaisia arvolupauksensa ja 

tarjoomansa osalta. Rakennusliikkeille olisi hyödyllistä pyrkiä erilaistumaan ja siten 

erottumaan toisistaan. Tästä syystä liiketoimintamalliin otetaan mukaan erilaistuminen 

elementti, ohjaamaan liiketoiminnan kehittämistä, innovointia ja itse liiketoimintamallin 

päivittämistä. 

Useimmat yritykset eivät voi kasvattaa voittoja tyrkyttämällä samaa vanhaa tavaraa samoille 

vanhoille asiakkaille samoja vanhoja kanavia pitkin samalla vanhalla tavalla. Voittoja ei voi 

kasvattaa merkittävästi, ellei tuo markkinoille hätkähdyttäviä uusia tuotteita ja palveluita. Se 

ei ole helppoa, eteenkään jos yrityksen kaikki energia on keskitetty menojen supistamiseen. 

Asiakkaat antavat kuitenkin aina tilaa uudelle, hyödylliselle ja arvoa sisältävälle. Hintojen 

nostaminen on yleensä vaikeaa, useimmat yritykset voivat vain haaveilla nostavansa hintoja. 

Ei ole kuitenkaan mahdotonta laskuttaa korkeampaa hintaa asiakkailta jostakin, jota he 

rakastavat, mutta se edellyttää aidosti uudenlaista arvolupausta, että voidaan muuttaa 

vuosien tasainen voittomarginaalien hupeneminen. Kustannusten leikkaaminen on kaikista 

vaikein haaste. Monet yritykset pienentävät voittojaan leikkaamalla kustannuksia ja harvat 
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kykenevät vähentämään kustannuksiaan huomattavasti nopeammin kuin kilpailijat. Mitä 

yritykset tarvitsevat, on radikaalia ajattelua. Ongelman ydin ei ole siinä, että yritykset 

olisivat väärässä tehokkuuden merkityksen suhteen. Ongelma on siinä, että yritykset eivät 

ole kekseliäitä siinä, miten ne ovat huolestuneita tehokkuudesta. (Hamel, 2002, p. 116) 

Hintojen nostaminen rakennusyritykselle on vaikeaa samoin kuin muillekin yrityksille. 

Kustannusten leikkaaminen voi perustua lähinnä hallintokulujen karsimiseen, jolla ei 

kuitenkaan ole yleensä suurta merkitystä rakennusliikkeelle. Rakennusmateriaalien hankinta 

on yleensä projektikohtaista ja perustana toimii toimittajien hinnoitteluun yrityksen 

kokoluokan mukaan. Rakentaminen on kohteessa tuotettavaa palvelua, jota ei voi ulkoistaa 

esimerkiksi halvan työvoiman maihin. Työvoiman palkkataso on sidottu Suomen 

lainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin. Rakennusyrityksen on siis vaikeaa kasvattaa 

voittojaan hinnoittelun tai säästöjen kautta. Erilaistuminen on ratkaisevassa asemassa. 

Erilaistumisen mahdollisuuksia heikentää kuitenkin rakennusteollisuuden hidas 

uudistuminen verrattuna moniin muihin toimialoihin, kuten elektroniikkateollisuuteen. 

Mikäli yritys haluaa suoriutua paremmin, sen henkilökunnan on tuotava radikaalia ajattelua 

mukaan osaksi perustoimintaa. Radikaali idea täyttää yhden tai useamman kolmesta 

edellytyksestä (Hamel, 2002, pp. 118-119): 

 Radikaalilla idealla on voimaa muuttaa asiakasodotuksia. 

 Radikaali idea muuttaa kilpailukentän perustaa. 

 Radikaalilla idealla on voimaa muuttaa toimialan taloutta. 

Innovaatiot syntyvät uudenlaisen näkemisen ja uudenlaisen olemisen avulla. Pitää pystyä 

näkemään yli horisontin, löytämään jotain epätavallista ja kuvittelemaan jotain aiemmin 

kuvittelematonta. Tulee oppia näkemään ja olemaan erilainen. Jos edelliseen uskoo syvästi, 

siinä voidaan onnistua. Kehittyäkseen tulee olla narkomaani kaikelle uudelle. (Hamel, 2004, 

p. 4) 

Hamel (2004, pp. 4-5) kehottaa liiketoiminnan kehittämisessä: 

 Löytämään liiketoiminnan epäjatkuvuuskohdat, jossa ei ole kilpailua ja ajattelemaan 

tulevaisuutta eri lailla kuin ennustajat ja skenaarioiden suunnittelijat. 

 Etsimään aliarvostetut trendit, joista muut eivät puhu eivätkä kirjoita.  

 Kaivamaan tietoa syvemmältä, ymmärryksen saamiseksi mikä on muuttumassa. 
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 Selvittämään mikä ei muutu toimialalla. 

 Näkemään ja tuntemaan epäjatkuvuuskohdat toimialalla. Epäjatkuvuuskohdat eivät 

selviä yksin lukemalla niistä, vaan elämällä niiden keskellä. 

 Hankkimaan rutiineja. Rutiineja hankkimalla voidaan estää hukkumasta tiedon 

määrään. 

 Olemaan kerettiläinen. Kerettiläiset, eivät profeetat, tekevät vallankumoukset. 

Mahdollisuudet voimistaa muutosta uudella tavalla voi löytää, mikäli kykenee 

irrottautumaan traditioiden kahleista. 

Sinisen meren strategiassa (Blue Ocean Strategy) W. Chan Kim ja Renée Mauborgne (2004) 

kertovat kuinka luodaan liiketoiminnan sinisiä valtameriä. Kilpailemalla täpötäysillä 

toimialoilla ei ole oikea tapa ylläpitää korkeaa suorituskykyä (Kim & Mauborgne, 2004). 

Aito mahdollisuus on luoda liiketoiminnan sinisiä valtameriä kilpailemattomilla markkina-

alueilla (Kim & Mauborgne, 2004). 

Paras tapa saada aikaan kannattavaa kasvua on lopettaa kilpailu täynnä yrityksiä olevilla 

toimialoilla. Niillä punaisilla valtamerillä, joilla yritykset yrittävät suoriutua paremmin kuin 

kilpailijansa saadakseen isomman osuuden markkinoilla olevasta kysynnästä. Markkinan 

täyttyessä voitot ja kasvumahdollisuudet supistuvat. Tuotteet muuttuvat peruspalveluiksi. 

Punaisella valtamerellä brändit muuttuvat samanlaisiksi ja ihmisten ostopäätös perustuu 

halvimpaan hintaan. Täyttyneillä teollisuuden aloilla brändin erilaistuminen muuttuu 

vaikeamaksi niin taloudellisen nousun aikana kuin taantumassakin. (Kim & Mauborgne, 

2004) 

Yrityksen päästessä liiketoiminnassaan siniselle valtamerelle se siirtyy pois punaiselta 

valtamereltä luoden itselleen menestymisen mahdollisuuksia, mutta samaan aikaan se 

helpottaa punaiselle valtamerelle jäävien olosuhteita, koska yksi kilpailija poistuu 

kilpailukentältä. 

Suomessa rakennusteollisuus toimii pääosin punaisella merellä, palvelu on suurimmalta 

osaltaan peruspalvelua, toimialan kannattavuus on heikkoa moniin muihin toimialoihin 

verrattuna ja kasvumahdollisuudet supistuvat. Rakennusteollisuuden on erilaistuttava ja 

pyrittävä pääsemään kilpailun siniselle merelle. Urakkakilpailu sijaitsee punaisella 

valtamerellä. KVR (kokonaisvastuurakentaminen) siirtyy askeleen kohti sinistä merta 

kilpailijoiden vähentyessä ja sinisellä merellä voi olla useita eri palveluita, jotka erottavat 
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yrityksen muista. Kuva 10 esittää uusien tunnistamattomien palveluiden kentän suhteessa 

kilpailutilanteeseen.  

 

 

Kuva 10 Uudet tunnistamattomat palvelut soveltaen Berndt X. Weis (2015, p. 88) 

 

Liiketoimintamallin tässä kohdassa etsitään keinoja erilaistumiseen ja liiketoimintamallia 

käytettäessä ja päivitettäessä. Tässä elementissä innovoidaan miten rakennusyritys voi 

aidosti erilaistua toimialallaan. Erilaistumisen tapoina pyritään löytämään jotain edes 

osittain uutta palvelua, joka ei ole muilla rakennusyrityksillä yleisesti käytössä. 

Kysymyksinä erilaistuminen elementissä voidaan esittää: 
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 Mitä palveluita muut rakennusyritykset tarjoavat ja mitä eivät? 

 Mitkä uusia asiakastarpeita on? 

 Mikä on tärkeää asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiselle? 

 Missä toimitiloihin liittyvissä asioista tai toiminnoista asiakas on oman 

mukavuusalueensa ulkopuolella ja jotka asiakas siirtäisi mielellään jollekin toiselle? 

 

Erilaistuminen elementti on osittain vastaava kuin arvolupaus elementti. Ero tulee kuitenkin 

siinä, että tässä keskitytään etsimään jotain uutta. Erilaistuminen elementtiä käytettäessä 

hyödynnetään erilaisia työyhteisön innovaatiomenetelmiä kuten 6-3-5 ideointia, kuuden 

hatun menetelmää tai aivoriihtä. 

 

QFD-menetelmä 

Innovaatiotyökalujen lisäksi ja tukena voidaan kokeilla myös QFD (Quality function 

deployment) -menetelmää. 

QFD-menetelmä on hallintatyökalu, joka mahdollistaa asiakasvaatimusten muuttamisen 

tuotteiden teknisiksi vaatimuksiksi tai tuotekehityksen tarpeisiin. QFD:n mukainen 

toimintatapa voi antaa merkittävää hyötyä yrityksille, vaikka se on edelleen hyvin vähän 

hyödynnetty menetelmä. (Bouchereau & Rowlands, 2000, p. 45) 

QFD-menetelmä muuttaa asiakastarpeet tuotteiksi, palveluiksi ja prosessointi tavoiksi, jonka 

seurauksena uudet tuotteet saadaan nopeammin ja helpommin markkinoille. QFD-

menetelmää käyttämällä voidaan alentaa tuotekehityskustannuksia 50 % sekä tuotannon 

käynnistys ja teknisiä kustannuksia 30 %. (Bouchereau & Rowlands, 2000, p. 45) 

QFD-menetelmä koostuu neljästä vaiheesta (Taulukko 8). Jokaisen vaiheen tulos tuodaan 

seuraavaan vaiheeseen ja tällä tavalla asiakkaan ääni saadaan vietyä aina tuotantolinjalle 

saakka. (Bouchereau & Rowlands, 2000, p. 48) 
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Taulukko 8 QFD-menetelmät vaiheet (Vuori, 1995, p. 3) 

Vaihe 1 Tärkeimpien tuoteominaisuuksien selvittä-

minen asiakastarpeista perusteella ja niiden 

tavoitteenasettelu; konseptin kehittäminen 

Vaihe 2 Tuotteen suunnittelu, osien ja kompo-

nenttien suunnittelu 

Vaihe 3 (Valmistus)prosessin suunnittelu ja 

optimointi tuotteen teknisten 

ominaisuuksien optimoimiseksi 

Vaihe 4 Käytännön tuotannon suunnittelu: 

tuotantotekniikka, laatusuunnitelma, 

huoltosuunnitelma 

 

Talon muodossa oleva kaavio (matriisi) edustaa jokaista neljää vaihetta. Aluksi matriisi 

vertaa asiakastarpeita laatuominaisuuksiin. Toinen vaihe vertaa laatuominaisuuksia tuotteen 

ominaisuuksiin. Kolmas vaihe, prosessisuunnittelu, tutkii tuotteen ominaisuuksien ja 

tuotantoprosessien välisiä suhteita. Viimeisessä neljännessä vaiheessa valmistusprosessia 

verrataan laadunvalvontatekijöihin (laatusuunnitelma ym), joilla seurataan tuotantoa. Koko 

QFD-menetelmä perustuu näihin kaavioihin (Kuva 11), joka seuraa informaatiovirtaa 

asiakasvaatimuksista tehtaan toimintasuunnitelmiin. Insinööreille se on tapa yhdistää data 

käyttökelpoiseen muotoon. Markkinoinnille se edustaa asiakkaan näkemystä ja johto käyttää 

sitä uusien mahdollisuuksien löytämiseen. (Bouchereau & Rowlands, 2000, p. 48) 

 

Kuva 11 QFD-menetelmän neljä vaihetta (Bouchereau & Rowlands, 2000, p. 47) 

  



38 
 

Ensimmäinen vaihe tunnetaan siis nimellä House of quality (HOQ), johtuen sen muodosta 

ja useasta huoneesta, jotka edustavat yksityiskohtaisia analyysejä. Seuraavassa kuvassa 

Bouchereau ja Rowlands ovat esittäneet esimerkin koskien paperirullan valmistusta. HOQ:n 

avulla työryhmä voi asettaa tavoitteet, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä asiakkaalle. Lisäksi 

nämä tavoitteet pystytään osoittamaan teknisesti. Asiakastavoitteet ja tekniset ominaisuudet 

voidaan lisäksi vertailla kilpailijan tuotteisiin. Kuvan mukaisesti HOQ sisältää ainakin 

yhdeksän eri työvaihetta, jokainen niistä on Laatutalon eri huoneissa. (Bouchereau & 

Rowlands, 2000, p. 48) 

Laatutalon (HOQ) eri työvaiheet ovat asiakasvaatimukset, asiakasvaatimusten 

tärkeysjärjestys, vaatimusten keskinäiset suhteet, kilpailuluokitus, tekniset ominaisuudet, 

riippuvuusmatriisi, korrelaatiomatriisi, kilpailijoiden tuotteiden tekninen analyysi, 

tavoitearvot teknisille ominaisuuksille ja painotukset. Kuva 12 esittää laatutalon rakenteen 

ja vaiheet. 

House of quality on keskeisin elementti hyödynnettäessä QFD-menetelmää 

liiketoimintamallin erilaistuminen elementissä. Avainasemassa on kohdistaa huomio siihen, 

mitä kilpailijat tekevät ja mitä asiakkaat haluavat. QFD-menetelmän muita vaiheita voidaan 

käyttää apuna vastaavasti tuotannon suunnittelussa ja optimoinnissa, mutta niiden merkitys 

ei ole yhtä suuri kuin house of qualityn. House of quality voi toimia innovaatiotyössä tukena, 

kun halutaan testata uuden innovaation merkityksellisyyttä ja verrata sitä kilpailijoiden 

toimintaan.  
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Kuva 12 Esimerkki House of Quality paperirulla (Bouchereau & Rowlands, 2000, p. 49) 
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2.7. Asiakasrajapinta (Customer interface) 
Asiakasrajapinta peruspilari sisältää asiakasnäkökulman. Markideksen (1999) mukaan 

asiakasrajapinta kertoo, kenelle palvelu tai tuote tarjotaan. Asiakasrajapinta peruspilari 

käsittää elementit asiakassegmentit, kanavat ja asiakassuhteet. 

 

2.7.1. Asiakassegmentti (Customer segments) 
Osterwalderin liiketoimintamallin ontologiassa (2004) liiketoimintamallin 

asiakasnäkökulman rakennuspalikka oli asiakaskohde (target customer). Asiakaskohde on 

asiakassegmentti, jolle yritys haluaa tarjota palveluita (Osterwalder, 2004, p. 43). Merkitys 

on siis sama kuin otsikossa. 

Asiakassegmentti on Osterwalderin liiketoimintamallin ensimmäinen elementti. Tehokas 

segmentointi mahdollistaa investoitujen resurssien kohdistamisen asiakkaita varten, joita 

yrityksen arvolupaus houkuttaa eniten. Tavallisin ero asiakassegmenttien välillä on jako 

yritysasiakkaisiin (business to business) ja yksityisasiakkaisiin (business to consumer). 

Asiakassegmentin määritys auttaa yritystä valitsemaan oikeat kanavat (channels), joilla 

asiakkaat tavoitetaan. (Osterwalder, 2004, p. 60) 

Liiketoimintamalli voi sisältää yhden tai useamman eri asiakassegmentin, ison tai pienen. 

Yrityksen pitää tehdä tietoinen päätös siitä, mitä asiakassegmenttiä palvellaan ja mitä 

segmenttejä ei palvella. Kun päätös on tehty, voidaan liiketoimintamalli suunnitella 

ymmärtäen erityiset asiakastarpeet. Asiakasryhmät kuuluvat eri asiakassegmentteihin, 

mikäli seuraavat kriteerit täyttyvät: 

 Asiakasryhmien tarpeet vaativat ja oikeuttavat erilaiseen tarjontaan 

 Asiakasryhmät tavoitetaan eri jakelukanavien kautta 

 Asiakasryhmät vaativat erilaiset asiakassuhteet 

 Asiakasryhmillä on olennaisesti erilainen kannattavuus 

 Asiakasryhmät ovat halukkaita maksamaan tarjonnan eri ulottuvuuksista 

Erilaisia asiakassegmenttejä voivat olla esimerkiksi massa-, markkinarako-, segmentoitunut, 

eriytynyt tai monipuolinen markkina. (Osterwalder & Pigneur, 2010, pp. 20-21) 

Liiketoimintamallia ei voida keksiä tai kehittää tunnistamatta arvolupausta. Arvolupauksen 

määrittämistä varten pitää tunnistaa asiakas tai asiakasryhmä. (Johnson, et al., 2008, p. 54) 
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Asiakassegmentit ovat siis välttämätön komponentti tässä diplomityössä suunniteltavaan 

liiketoimintamalliin. 

2.7.2. Kanavat (Channels) 
Kanavat ovat linkki yrityksen arvolupauksen ja asiakkaan välillä. Kanavan avulla yritys 

toimittaa arvon asiakkaalleen, joko suoraan esimerkiksi web-sivun välityksellä tai välillisesti 

edustajien, meklareiden tai cyber-välittäjien avulla. Kanavat aiheena ovat nousseet 

merkitykselliseksi uusien kanavien, kuten tietotekniikan, avulla. Kanavat-elementti kuvaa, 

kuinka asiakas on yhteydessä asiakkaaseen. Kanavat elementin tarkoitus on varmistaa, että 

oikea määrä oikeita tuotteita tai palveluita on oikeassa paikassa oikeita asiakkaita varten. 

Kanavat yhdistävät arvolupauksen ja asiakkaan toimien linkkinä niiden välillä. Kanavia voi 

ylläpitää yritys itse tai sen yhteistyökumppanit. (Osterwalder, 2004, p. 63) 

Kanavien tärkeimmät tehtävät ovat (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 26): 

 Kasvattaa asiakkaan tietoutta yrityksen tuotteista ja palveluista 

 Auttaa asiakasta arvioimaan yrityksen arvolupausta 

 Mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden ostaminen 

 Toimittaa arvolupaus asiakkaille 

 Tarjota oston jälkeinen asiakastuki 

Oston jälkeinen asiakastuki on osa jälkimarkkinointia. Jälkimarkkinointi voi käsittää myös 

asiakaskokemusten keräämistä, huoltotoimintaa, lisäpalveluiden myyntiä tai kokonaan 

uusien tuotteiden myyntiä. Kanavien yhtenä tärkeimpänä tehtävänä olisi parempi 

asiakastuen sijaan jälkimarkkinointi, koska se käsittää laajemman toimintojen 

kokonaisuuden.  

Kanavilla on viisi selvää vaihetta. Jokainen kanava voi sisältää joitakin yhden tai useampia 

vaiheita. Lisäksi voidaan erotella suorat ja epäsuorat kanavat, samoin kuin omat kanavat ja 

yhteistyökumppanin kanavat. Oikean kanavan määrittäminen on tärkeää, että arvolupaus 

saadaan välitettyä markkinoille. Kanavan valinnassa tulee huomioida, miten asiakas haluaa 

tulla tavoitetuksi. (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 27) 

Kanavien vaiheet tietoisuus, arviointi, ostotapahtuma, toimitus ja jälkimarkkinointi ovat 

esitetty Taulukko 9. 
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Taulukko 9 Kanavien vaiheet (Channel Phases). (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 27) 

 

Eri kanavien käytössä on tärkeää, että ne eivät kilpaile keskenään. Suorat ja epäsuorat 

kanavat on tasapainotettava siten, että ne eivät aiheita häiriötä toisilleen. Esimerkiksi jos 

yritys harjoittaa suoramyyntiä ja sillä on lisäksi edustajia, tulee varmistaa, ettei yritys kilpaile 

edustajiaan vastaan ja etteivät ne koe toimivansa sellaisessa tilanteessa. (Osterwalder, 2004, 

p. 70) 

Rakennusyritykset toimivat projektiliiketoiminnassa. Toimitilarakentamisessa asiakas 

löytää rakennusliikkeen web-sivujen kautta, kuulee yrityksestä muilta sidosryhmiltä ja 

kanavana toimii suoramyyntityö. Toimitilarakentamiselle on tyypillistä 

ammattirakennuttajat ja vakiintuneet rakennusliikkeet. Osapuolet tuntevat usein toisensa ja 

organisaationsa aikaisemmista työpaikoista ja projekteista. Asiakkaiden tietoisuus 

rakennusyrityksen palveluista välitetään usein suorina asiakaskontakteina ja räätälöityinä 

tarjouksina, joiden hyväksymisen kautta tapahtuu palvelun ostaminen. Arvolupaus 

välitetään myös suorissa asiakaskontakeissa. Projektin jälkeistä asiakastukea ei juuri käytetä. 

Asiakastukea lähimpänä oleva toiminta on käytönopastus ennen projektin luovutusta. Osa 

rakennusyrityksestä tekee kyselyjä asiakkaiden kokemuksista projektiin liittyen. Projektin 

jälkeinen toiminta on siis vähäistä. 

Projektin jälkeinen toiminta ja yhteydenpito, jotka ovat osa jälkimarkkinointia, ovat 

tärkeässä asemassa. Yrityksen johdolle on tärkeää tunnistaa, millaisesta projektin jälkeisestä 

asiakassuhteesta kysymys, että asiakassuhdetta voidaan kehittää. Asiakassuhteen luokittelu 

auttaa yrityksen johtoa keskittämään resurssit tehokkaasti, analysoimaan riskit ja tuotot, 

jotka liittyvät asiakasportfolioon (Ojansivu, et al., 2015, p. 580): 

 Nukkuvat asiakassuhteet merkitsevät matalia kustannuksia ja matalia tuottoja, mutta 

myös ennen kaikkea vaikeutta ennustaa kysyntää. 
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 Passiiviset suhteet tuovat tasaisia voittoja matalilla kustannuksilla, mutta niiden 

samankaltainen kilpailuasetelma tekee niiden tuloksien ennustamisesta vaikeampaa, 

koska asiakkaat ovat taipuvaisia vaihtamaan toimittajaa alentaakseen kustannuksia. 

 Aktiiviset asiakassuhteet tarjoavat mahdollisuuksia lisätuottoihin ja lujittavat 

suhdetta kehitystoiminnan avulla. Yhteinen kehitystoiminta saattaa kuitenkin 

vaarantaa myyjän teknologisen kehityksen siirtyvän ostajan maksettavaksi. 

 Vuorovaikutteiset suhteet tuottavat yksittäisten projektien ylittäviä 

liiketoimintamahdollisuuksia, mutta ne kuluttavat vastavuoroisesta luonteesta 

johtuen resursseja samaan aikaan ja vaativat huomattavaa ohjauksellista huomiota. 

 

2.7.3. Asiakassuhteet (Customer relationships) 
Asiakassuhteet elementti kuvaa millaisen suhteen yritys muodostaa kuhunkin 

asiakasryhmään. Asiakassuhde voi olla joko henkilökohtainen tai automatisoitu. 

Asiakassuhteen muodostamista motivoivat seuraavat asiat (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 

28): 

 Asiakashankinta 

 Asiakassuhteen säilyttäminen 

 Myynnin kasvatus 

Osterwalder et al. (2010, p. 29) tunnistaa asiakassuhteen muotoina henkilökohtaisen 

avustamisen, omistautuneen henkilökohtaisen avustamisen, itsepalvelun, automatisoidun 

palvelun, yhteisöt ja yhdessä kehittämisen. 

Henkilökohtainen avustaminen perustuu ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, jossa asiakas 

voi asioida suoraan yrityksen edustajan kanssa saaden apua ostoprosessin aikana tai sen 

jälkeen. Omistautuneessa henkilökohtaisessa avustamisessa asiakkaalle nimetään 

henkilökohtainen yhteyshenkilö yrityksestä. Tässä palvelutavassa asiakassuhteesta 

muodostuu hyvin henkilökohtainen ja se kehittyy usein pitkän ajan kuluessa.  

Itsepalvelutavassa yritys ei ole suorassa kontaktissa asiakkaaseen, vaan se järjestää 

tarvittavat menetelmät palvelun järjestämiseksi. Automatisoidut palvelut ovat itsepalvelun 

muoto, jossa asiakkaalle järjestetään pääsy räätälöityihin palveluihin, jotka voivat tunnistaa 

asiakkaan ja heidän ominaisuutensa. Yhteisöpalveluissa yritys perustaa 

käyttäjäpalveluryhmiä, joissa yritys saa tietoa asiakkaista ja asiakaspotentiaalista helpottaen 
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samalla ryhmän verkostoitumista. Yhdessä kehittämisessä yritykset ylittävät perinteisen 

myyjä-ostaja asetelman luodakseen arvoa asiakkaan kanssa. Yhdessä kehittämisessä 

voidaan asiakkaita pyytää esimerkiksi kirjoittamaan arvosteluja tai osallistumaan uusien 

tuotteiden kehittämiseen. (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 29) 

Toimitilarakentamisessa esiintyy henkilökohtaista avustamista, joka on usein 

omistautunutta. Toimitilarakentamisen monimutkaisuuden ja räätälöinnin vuoksi tarvitaan 

laajaa asiantuntemusta ja sidosryhmät ovat usein vakiintuneita sekä rakennusyrityksen että 

rakennuttajan puolella. Henkilökohtainen palvelu on siten välttämätöntä. Itsepalvelu tai 

automatisoitu palvelu olisi vaikeaa rakennettavan tai saneerattavan rakennuksen 

monimutkaisuuden vuoksi. Kahta täysin samanlaista rakennusta ei ole ja toisaalta 

rakennusyritykset eivät halua päästää kilpailijoita näkemään hankintahintatasoaan. Yhdessä 

kehittämistä käytetään verrattain paljon. Lähes kaikki rakennusprojektit ovat ainutlaatuisia 

ja kvr-rakentamisen ollessa kyseessä asiakkaan osallistuminen suunnitteluun tai sen 

arviointiin on välttämätöntä. Toinen esimerkki yhdessä kehittämisestä on Fira Oy:n Verstas-

palvelu. Fira Oy osallistaa käyttäjät, suunnittelijat ja tilaajat hankkeen alusta 

loppuun. Vaihtoehtoja hankkeelle analysoidaan virtuaalisen mallin avulla toiminnallisesti, 

teknisesti ja kustannustietoon pohjautuen. 

Palvelusuuntautuminen edellyttää valmistussuuntautuneelta yritykseltä siirtymistä 

kaupalliskeskeisyydestä suhdetoimintakeskeiseen, jossa palvelutarjonta luodaan yhdessä 

asiakkaan kanssa (Grönroos & Helle, 2010). Oppiminen on tärkeä osa kohtaamisprosessia, 

jossa toimittaja ja asiakas toimivat yhdessä ja luovat arvoa perustuen yrityksen 

tietosuuntautuneisiin liiketoimintapalveluihin (KIBS) (Kohtamäki & Partanen, 2016). 

Oppimisen ominaisuuksien (tiedonjakaminen, yhdessä järkeily ja tiedon integrointi) täytyy 

olla mukana arvon luomisessa asiakkaille, että voidaan odottaa tuottoa tarjotuista palveluista 

(Kohtamäki & Partanen, 2016). Tutkimustuloksia voidaan soveltaa myös 

toimitilarakentamiseen ja nähdä yhdessä arvon luomisen merkitys menestyksekkään 

liiketoiminnan kehittämiseen rakennusteollisuudessa. 

Projektiliiketoiminnan liiketoimintamallit keskittyvät teknisen osaamisen ja välineistön 

toimittamiseen. Hallinnointirakenteet ovat ennustettavissa ja keskittyvät enemmän projektin 

sisäisiin asioihin kuin ulkoisiin tai asiakkaan osallistamiseen. Rakennusyrityksen 

kilpailukyvyn ja erottumisen parantamiseksi yhtenä merkittävänä tekijänä voi olla 

asiakastyön parantaminen osallistamalla asiakasta esimerkiksi yhdessä kehittämisellä.  
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Osallistaminen voi toimia myös tärkeänä osapuolia lähentävänä tekijänä, joka rohkaisee 

asiakasta kokeilemaan palvelua. Rakennusalalla yhdessä kehittäminen tapahtuu helpoimmin 

ottamalla asiakas mukaan aktiivisesti projektin kehittämiseen ja suunnitteluun. Yhdessä 

kehittämisessä tulee tärkeää kuitenkin hallita kustannusohjaus, että projekti pysyy 

budjetissa. Osallistaminen on yhtä aikaa osa palvelun tuotetta ja asiakassuhteita. 

 

2.8. Infrastruktuurin johtaminen (Infrastructure management) 
Infrastruktuurin johtaminen-peruspilari käsittää sisäisen liiketoimintanäkökulman. 

Peruspilari sisältää avainresurssit, avaintoiminnot ja avainkumppanit elementit. 

Markideksen (1999) mukaan peruspilarissa ratkaistaan kuinka tuotteet ja palvelut 

toimitetaan parhaiten asiakkaalle. 

 

2.8.1. Avainresurssit (Key resources) 
Avainresurssit elementissä kuvataan kaikkein tärkein varallisuus eli pääoma, joka tarvitaan, 

että liiketoimintamalli toimii. jokainen liiketoimintamalli tarvitsee avainresurssit, nämä 

resurssit tekevät mahdolliseksi luoda ja tarjota arvolupaus, saavuttaa markkinat, ylläpitää 

suhteita asiakassegmentteihin ja ansaita voittoa. Erilaisia avainresursseja tarvitaan riippuen 

liiketoimintamallista. Avainresurssit voivat olla fyysisiä, taloudellisia, älyllisiä tai 

henkilöstöä. (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 34) 

Fyysiset resurssit ovat fyysistä varallisuutta, kuten teollisuuden laitteita, rakennuksia, 

ajoneuvoja, koneita, systeemeitä ja jakeluverkkoja (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 35). 

Rakennusyrityksellä fyysiset resurssit ovat usein työmaakalustoa eli työmaatiloja, työkaluja 

ja laitteita. Pienet ja keskisuuret rakennusyritykset omistavat usein toimitilansa, mutta 

pörssiin listautuneet rakennusyritykset käyttävät mielellään vuokratiloja. 

Älyllinen ei henkinen pääoma on brändejä, patentoitua tietoa, patentteja ja copyright:teja, 

kumppanuussuhteita sekä asiakastietokantoja. Henkinen pääoma on kasvavassa määrin 

tärkeä osa vahvaa liiketoimintamallia. Älyllinen pääoma on vaikea kehittää, mutta kun siinä 

onnistutaan, se voi tarjota merkittävän arvon. (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 35) 

American Marketing Association määrittelee brändin olevan nimi, symboli, muotoilu tai 

niiden yhdistelmä, joka erottaa yhden tai useamman myyjän tuotteen tai palvelun 

kilpailijoiden tuotteesta (Meister, 2012, p. 8). Brändille on myös useita muita määritelmiä. 
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Rakennusyrityksessä älyllinen pääoma voi olla brändejä, mutta niitä on vaikea tunnistaa 

suomalaisessa rakennusteollisuudessa. Rakentamiseen liittyvät erottuvat brändit ovat 

lähinnä rakennustuoteteollisuudessa, esimerkkeinä mainittakoon Inlook (sisärakentamisen 

tuotteet) ja Oras (lvi-tarvikkeet). Patentoitu tieto ja patentit ovat vastaavasti lähinnä 

rakennustuoteteollisuuden hallussa. 

Kumppanuussuhteet ovat rakennusyritykselle tärkeitä. Nykyaikainen rakentaminen perustuu 

laajasti alihankintaan, jossa erikoisosaaminen ostetaan aliurakoitsijoilta. Rakennusyritys 

tarvitsee myös hyvät suhteet rakennustuotteiden myyjiin. 

Rakennusyrityksen henkilöstön merkityksen nähdään pitkälti rajoittuvan toimihenkilöihin, 

heidän soveltuvuuteensa tietyn tyyppisiin projekteihin ja heidän kykyynsä johtaa projekteja 

menestyksellisesti. Rakennustyötekijöitä pidetään sen sijaan korvattavissa olevina ja 

vaihdettavina. (Pekuri, 2015, p. 52) 

Toimihenkilöiden merkitys johtuu todennäköisesti osittain siitä, että rakennusprojektien 

menestyksellinen johtaminen edellyttää usein pitkän työkokemuksen tuomaa osaamista ja 

kykyä toimia erilaissa yllättävissä tilanteissa. Verrattuna prosessimaiseen 

teollisuustuotantoon rakennusprojektissa odottamattomia tilanteita voivat tuoda esimerkiksi 

suunnitelmat, työmaan lähiympäristö, resurssien muutokset ja tilaajan toiminta. 

Rakennustyöntekijöiden tehokkuus, osaaminen ja sitoutuminen työhön vaihtelee 

merkittävästi. Lisäksi rakennustyömailla työskentelee edelleen paljon kouluttamatonta 

työvoimaa, jota ei voida käyttää ammattitaitoa vaativiin töihin. Rakennustyöntekijöiden 

moninaisuus voi selittää osaltaan sitä, että yritykset eivät välttämättä pidä heitä 

avainresurssina. Toisaalta kautta vuosikymmenten työmaiden vastaavat työnjohtajat ovat 

pitäneet kiinni pätevistä rakennustyöntekijöistä, jotka seuraavat työnjohtajaa vuodesta 

toiseen työmaalta toiselle. 

 

2.8.2. Avaintoiminnot (Key activities) 
Avaintoiminnot elementti kuvaa tärkeimmät asiat, jotka yrityksen täytyy tehdä, että 

liiketoimintamalli toimii. Jokaisessa liiketoimintamallissa on lukuisia avaintoimintoja, joita 

tarvitaan arvolupauksen luomiseksi ja toimittamiseksi asiakkaalle, markkinoiden 

saavuttamiseksi, ylläpitämään asiakassuhteita ja ansaitsemaan voittoa. Avaintoiminnot 

vaihtelevat liiketoimintamallityypin mukaan. Avaintoiminnot voidaan luokitella esimerkiksi 
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tuotantoon, ongelman ratkaisuun, ohjelma-alustaan tai verkostoon. Tuotannon 

avaintoiminnot liittyvät suunnitteluun, valmistukseen ja tuotteiden toimitukseen. Ongelman 

ratkaisu liittyy usein uusiin ratkaisuihin, joita tarjotaan asiakkaiden ongelmien ratkaisuun. 

Ongelman ratkaisu edellyttää liiketoimintamallilta esimerkiksi tietojohtamista ja jatkuvaa 

harjoittelua. (Osterwalder & Pigneur, 2010, pp. 36-37) 

Rakennusyrityksen avaintoimintoja voi olla: 

 Asuntomyynti 

Asuntotuotantoa harjoittavalle rakennusyritykselle on tärkeää tehokas asuntojen 

myynti ja markkinointi. 

 Kiinteistökehitys 

Kiinteistökehityksellä tai jalostuksella pyritään saamaan aikaan 

urakkakilpailurakentamista paremmin kannattavaa liiketoimintaa. 

 Riskien hallinta 

Riskien hallinta voi käsittää tarjottavien projektien valintaa tai esimerkiksi 

sopimusriskien hallintaa. 

 Tuotanto 

Tuotanto on yksi avaintoiminto kaikille rakennusliikkeille riippumatta siitä, 

perustuuko tuotanto aliurakointiin tai omalla työvoimalla rakentamiseen. Tuotannon 

toiminnot liittyvät laatuun, hankintaan, aikataulun hallintaan, resurssien hallintaan ja 

johtamiseen. Käytettyjen tuotteiden vakiointi ja massaräätälöinti ovat menettelytapa, 

jolla tuotantoa voidaan tehostaa. Molempia menettelyitä käytetään erityisesti 

asuntotuotannossa, joissa tuotannollisten toistojen määrä on suurta verrattuna 

toimitilarakentamiseen.  

 Maanhankinta  

Maanhankinta eli tontin hankinta on tärkeä toiminto rakennusyritykselle, joka 

harjoittaa asuntotuotantoa tai kiinteistökehitystä. Maanhankinta voi perustua 

tonttimaan ostamiseen tai vuokraamiseen. Maanhankinnan osana on kaavoitukseen 

osallistuminen kuntasektorin kanssa. 
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Massaräätälöinti 

Toimitilojen modernisointi- ja muutospalvelulle on tärkeää helppous asiakkaalle, nopeus ja 

kustannustehokkuus. Massaräätälöinnillä, jonka keskeinen osa on modulointi, hallitaan 

nopeutta ja kustannustehokkuutta liiketoimintamallissa.  

Mass Customization eli massaräätälöinnissä pyritään toimittamaan asiakastarpeisiin 

räätälöity tuote samalla hyödyntäen massatuotannon etuja. Massaräätälöinti tuottaa laajan 

tuotevalikoiman, joka on asiakkaan kannalta suotavaa. Täysin räätälöityihin tuotteisiin 

verrattuna massaräätälöinnillä päästään matalampiin valmistuskustannuksiin sekä 

nopeampaan toimitusaikaan. Valmistuskustannuksia saadaan alennettua erityisesti 

toimitusketjun alkupäässä, koska tuotanto voidaan toteuttaa tehokkaasti 

massatuotantomenetelmiä käyttämällä. (Logistiikan maailma) 

B. Joseph Pine II (1993, pp. 7-8) esittää viisi eri tapaa tuotteiden ja palveluiden 

massaräätälöintiin. Mikään menetelmistä ei ole toisiaan poissulkeva ja käytännössä ne usein 

limittyvät keskenään. Yhdessä ne saavat aikaan etenemisaskeleet, joiden avulla tuotteita tai 

palveluita tarjoava yritys siirtyy massaräätälöintiin arvoa tuottavien toimintojensa avulla. 

Luettelo etenee järjestyksessä, jossa arvontuotto asiakkaalle kasvaa. Samalla kasvaa 

vaikeusaste toteuttaa nämä kilpailuetua luovat ja ylläpitävät menetelmät. Teollisuuden 

aloilla, jotka toimivat kasvavan markkinaturbulenssin keskellä, on tärkeää saavuttaa 

jokainen menestystä tuottava prosessin vaihe. Kuva 13 esittää Pinen massaräätälöinnin viisi 

eri vaihetta. 

Massaräätälöinnin menetelmät (Pine, 1993): 

 Olemassa olevien standardoitujen tuotteiden ja palveluiden räätälöidyt palvelut 

Markkinointi- tai toimitusosasto voi räätälöidä standardoituja tuotteita ja palveluita 

ennen kuin ne toimitetaan asiakkaalle. Tämä räätälöinti voi muuttaa tuotetta, lisätä 

ominaisuuksia tai yhdistää sen muihin tuotteisiin. 

 Massatuotetut räätälöidyt tuotteet ja palvelut, jotka asiakkaat voivat helposti 

sopeuttaa yksilöllisiin tarpeisiinsa. 

Menetelmä ei vaadi rajuja muutoksia yrityksen arvonluonti toimintoihin. Menettely 

muuttaa kehitystyön ja markkinoinnin fokusta jättäen tuotannon ja toimitusprosessin 

käytännössä ennalleen. Esimerkkinä menetelmästä ovat mm. elektroniset 

tietokannat. 
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 Tuotanto siirretään asiakkaan lähelle toimitushetken räätälöintiä varten 

Paras tapa selvittää mitä asiakas haluaa, on se, että asiakas kertoo sen 

myyntitilanteessa. Haluttaessa toimittaa täsmälleen, mitä asiakas haluaa, se voidaan 

valmistaa välittömästi juuri toimitushetkellä. Viimeinen räätälöinti vaihe suoritetaan 

toimitushetkellä. Esimerkkinä on miehen puku, joka ostetaan telineestä, sovitetaan 

yksilöllisesti ja räätälöidään täsmälleen sopivaksi muutamassa päivässä. 

 Tarjotaan nopea reaktio 

Tarjoamalla nopea, jopa välitön reagointi tai vastaus asiakkaan toiveisiin, on vieläkin 

parempi tapa työntää koko organisaatio massaräätälöimään tuotteet ja palvelut. 

Läpimenoajan pienentäminen läpi yrityksen arvoketjun tunnetaan aikaperustaisena 

kilpailuna, joka kasvattaa suosiotaan. 

 Moduloidut komponentit lopputuotteiden ja palvelujen räätälöintiin 

Paras tapa saavuttaa täysi massaräätälöinti, jotta voidaan minimoida kustannukset 

maksimoiden samanaikaisesti yksilöllinen räätälöinti, on luoda moduuliset 

komponentit, jotka voidaan yhdistää laajaan valikoimaan lopputuotteita ja palveluja. 

Esimerkkinä on amerikkalainen yritys, Bally Refrigerated Boxes, Inc, joka valmistaa 

kylmähuoneita, jäähdytettyjä varastorakennuksia ja kasvihuoneita hyödyntäen 

moduulisia komponentteja. Samat komponentit ovat osa useaa eri lopputuotetta. 

 

Kuva 13 Massaräätälöinnin vaiheet (Pine, 1993, p. 9) 
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Rakentamisessa massaräätälöintiä vastaava käsite on teollinen rakentaminen. Teollisessa 

rakentamisessa rakennuksen kokoaminen työmaalla tapahtuu valmiista yksiköistä, 

moduuleista, jotka tehdään mahdollisimman valmiiksi tehtaissa tai kokoamishalleissa 

(Saarnivaara, 1992). Erilaisten rakentamisen teollisten ratkaisujen lukumäärä on suuri, kun 

huomioidaan mukaan uudistuotanto, tässä liiketoimintamallissa toimitaan kuitenkin 

toimitilamuutosten parissa eli yhdellä korjausrakentamisen osa-alueella. Teollisia ratkaisuja, 

joita käytetään korjausrakentamisessa, ovat esimerkiksi hormielementtikotelo, 

asennusseinämoduuli, julkisivuelementti, sekä teollisia lisärakentamisratkaisuja 

hissimoduuli, porrastornimoduuli, kylpyhuonemoduuli, lisäkerrosmoduuli katolle, 

kattomoduuli ja parveke-elementti (Junnonen, 2012, p. 172). 

 

2.8.3. Avainkumppanit (Key partnerships) 
Avainkumppanit elementti kuvaa toimittajien ja yhteistyökumppaneiden verkon, jotka 

saavat liiketoimintamallin toimimaan. Yritykset kehittävät yhteistyökumppanuuksia 

monista syistä ja yhteistyökumppaneista on tulossa monien liiketoimintamallien kulmakiviä. 

Yritykset luovat liittoumia optimoidakseen liiketoimintamalleja, vähentääkseen riskejä tai 

hankkiakseen resursseja. (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 38)  

Osterwalder et al. (2010, p. 38) tunnistaa neljä eri tyyppistä kumppanuutta: 

 Strategiset kumppanuudet muiden kuin kilpailijoiden kansa 

 Yhteistyö: Strategiset kumppanuudet kilpailijoiden kanssa 

 Yhteisyritykset uuden liiketoiminnan kehittämiseen 

 Ostaja – toimittaja suhteet luotettavien toimitusten varmistamiseen 

Osterwalder et al. (2010, p. 39) pitää tärkeänä tunnistaa kolme perustetta kumppanuuden 

luomiseksi: 

 Optimointi ja mittakaavaedut 

Yksinkertaisin muoto kumppanuudelle tai ostaja – toimittaja suhteelle on resurssien 

tai toimintojen jakaminen. Yrityksen on epäloogista omistaa kaikki resurssit tai 

suorittaa kaikki toiminnot itse. Optimoinnilla ja mittakaavaeduilla tavoitellaan usein 

kustannusten alentamista ja sisältävät usein ulkoistamista sekä jaettua 

infrastruktuuria.  

 Riskin ja epävarmuuden vähentäminen 
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Kumppanuuksilla voidaan vähentää riskejä kilpailuympäristössä. Ei ole 

epätavallista, että yritykset muodostavat strategisia kumppanuuksia yhdellä alueella 

samaan aikaan kun ne kilpailevat toisella alueella. 

 Erityisten resurssien ja toimintojen hankinta 

Harvat yritykset omistavat kaikki resurssit ja suorittavat kaikki toiminnot itse, jotka 

kuvataan niiden liiketoimintamallissa. Yleensä yritykset laajentavat kyvykkyyttään 

tukeutumalla muihin yrityksiin saadakseen erityisiä resursseja ja toimintoja. Edellä 

mainitut kumppanuudet voivat perustua esimerkiksi tietotarpeeseen, lisensseihin tai 

asiakkaiden saavuttamiseen. 

 

Rakennusyrityksen perusteet kumppanuuksien luomiselle ovat samat kuin 

Osterwalder et al. luettelee yllä. Rakennusyrityksen kumppanuuksissa voidaan 

tunnistaa yleisimmin: 

 Strategiset kumppanuudet muiden kuin kilpailijoiden kansa 

Rakennusyritys voi toimia kumppanuussuhteessa esimerkiksi talotekniikka 

palveluita tarjoavan yrityksen kanssa. Vakiintuneen talotekniikkakumppanin kanssa 

rakennusyritys saa luotettavuutta omaan projektitoimintaansa. Parhaimmillaan 

kumppanuus talotekniikkayrityksen kanssa toimii silloin, kun yritykset tuovat 

toisilleen tilauskantaa, eikä pelkästään siten, että rakennusyritys tuo projekteja 

talotekniikkatoimijalle. 

 Yhteistyö: Strategiset kumppanuudet kilpailijoiden kanssa 

Kilpailevat rakennusyritykset voivat muodostaa työyhteenliittymän ison projektin 

suorittamiseksi. Esimerkkinä voidaan mainita S-ryhmän Sipoon logistiikkakeskus, 

jonka rakentaa työyhteenliittymä TYL Freeway, jossa ovat tasaosuuksin mukana 

Lemminkäinen Talo Oy ja Skanska Talonrakennus Oy. Projektin valmistuminen on 

vuonna 2018. 

 Ostaja – toimittaja suhteet luotettavien toimitusten varmistamiseen 

Rakennustuotannossa hankintojen osuus on kasvanut aivan kuten en muussakin 

teollisuudessa. Materiaalihankintojen ja aliurakoiden osuus on tyypillisesti 60-80 % 

kokonaiskustannuksista. Näin ollen hankinnoilla on merkittävä vaikutuskoko 

hankkeen taloudelliseen ja aikataululliseen lopputulokseen. Rakennusyrityksissä 

hankintojen merkitys on ymmärretty ja useat yritykset panostavat hankintoihin ja 

niiden kehittämiseen. Edelleen hankintoihin liittyy paljon ongelmia ja epäselvyyksiä. 
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Yleensä ongelmat liittyvät aikatauluun ja laatuun. (Junnonen & Kankainen, 2012 , p. 

5) 

 

2.9. Talous (Financial aspects) 
Talous-peruspilari on liiketoimintamallin taloudellinen näkökulma.  Se selvittää 

ansaintalogiikan ja kustannusrakenteen. Talous peruspilari sisältää kustannusrakenne ja 

kassavirta elementit. 

 

2.9.1. Kustannusrakenne (Cost structure) 
Kustannusrakenne elementti kuvaa kaikki kustannukset, jotka syntyvät liiketoimintamallin 

toiminnasta. Arvon luominen, arvon toimittaminen, asiakassuhteiden ylläpito ja voiton 

saaminen sitovat kaikki kustannuksia. Kyseiset kustannukset voidaan laskea suhteellisen 

vaivattomasti, kun avainresurssit, avaintoiminnot ja avainkumppanuudet on määritelty. Eri 

liiketoimintamallien kustannusohjautuvuuksien välillä on eroja. (Osterwalder & Pigneur, 

2010, p. 40) 

Kustannukset tulisi minimoida jokaisessa liiketoimintamallissa, mutta alhaiset kustannukset 

ovat tärkeämpiä osalle liiketoimintamalleja. Tämän vuoksi on tärkeää erottaa kaksi eri 

pääluokkaa liiketoimintamalleissa, kustannuspainotteinen ja arvopainotteinen. Monet 

liiketoimintamallit sijoittuvat näiden pääluokkien väliin. (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 

41) 

 Kustannuspainotteinen liiketoimintamalli 

Kustannuspainotteinen liiketoimintamalli pyrkii minimoimaan kustannukset 

kaikkialla, missä se on mahdollista. Tämä liiketoimintamallityyppi pyrkii luomaan 

ja ylläpitämään niukinta kustannusrakennetta käyttäen matalan hinnan arvolupausta, 

maksimoimalla automaatiota ja laaja-alaista ulkoistamista. 

 Arvopainotteinen liiketoimintamalli 

Arvopainotteinen liiketoimintamalli keskittyy enemmän arvonluomiseen kuin 

kustannusten madaltamisen. Korkealuokkainen arvolupaus ja henkilökohtainen 

palvelu kuvastavat usein arvopainotteista liiketoimintamallia. 
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Kustannusrakenne jakaantuu seuraaviin pääluokkiin (Osterwalder & Pigneur, 2010, 

p. 41) 

 Kiinteät kustannukset 

Kiinteät kustannukset pysyvät samoina riippumatta tuotantomääristä. Tyypillisiä 

kiinteitä kustannuksia ovat esimerkiksi vuokrat, toimihenkilöiden palkat 

sosiaalikuluineen, energian kulutuksen perusmaksut, tietoliikenne yms. 

kustannukset, poistot, korot ja vakuutusmaksut (Alhola & Lauslahti, 2005, p. 13). 

 Muuttuvat kustannukset 

Muuttuvat kustannukset vaihtelevat volyymin mukaan. Muuttuvien kustannusten 

kokonaismäärä saadaan kertomalla myytyjen tuotteiden volyymi muuttuvilla 

kustannuksilla. Ne ovat sitä suuremmat, mitä enemmän tuotteita valmistetaan. 

Muuttuvia kustannuksia ovat esimerkiksi raaka-aineet, valmistustyöntekijöiden 

palkat sosiaalikuluineen ja valmistukseen liittyvät energiakustannukset. (Alhola & 

Lauslahti, 2005, p. 12) 

Rakennusyrityksen muuttuvia kustannuksia ovat mm. lähes kaikki 

rakennustyömaalla syntyvät kustannukset. 

 Mittakaavaedut 

Mittakaavaedut ovat hyötyjä, joita yritys saa toiminnan kasvaessa. Isot yritykset 

hyötyvät esimerkiksi alhaisimmista ostohinnoista kuin pienet yritykset. Tämä ja 

muut tekijät laskevat yksittäisen tuotteen tuotantokustannusta. (Osterwalder & 

Pigneur, 2010, p. 41) 

Rakennusteollisuudessa rakennustarvikkeiden hinnat laskevat merkittävästi 

rakennusyrityksen koon kasvaessa. Iso rakennusyritys ostaa myös 

alihankintapalveluita halvemmalla kuin pienet rakennusyritykset. Toisaalta 

työehtosopimukset säätelevät työvoimakustannuksia, joten alihankinnassa 

kustannusvaikutus ei ole yhtä suuri kuin rakennusmateriaalien hankinnassa. 

 Laajuusedut 

Laajuusetu muodostuu laajemmasta operaatioiden määrästä.  Iso yritys voi 

hyödyntää yhteistä markkinointia ja jakelukanavaa useiden eri tuotteiden osalta. 

(Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 41) 

Rakennusteollisuudessa laajuusetua voi tuoda esimerkiksi yhteisen 

rakennuskonevarikon hyödyntäminen, yhteisten toimitilojen hyödyt (esim. jaetut 

neuvottelutilat) ja yhteiset talotekniikka asiantuntijapalvelut ja resurssit. Suurien 
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rakennusliikkeiden asuntomyynti ja toimitilahankekehitys ovat usein eriytetty, joten 

niissä ei saada laajuushyötyjä. 

 

2.9.2. Kassavirta (Revenue streams) 
Kassavirta elementti kuvaa rahavirtaa, jonka yritys saa eri asiakassegmenteiltä. 

Kustannukset vähennetään tulovirrasta, joiden erotuksena muodostuu voitto. Jos asiakas 

hyväksyy yrityksen arvolupauksen, syntyy sen tuloksena kassavirta. Yrityksen täytyy kysyä 

itseltään, mistä asiakas on halukas maksamaan. Hyvä vastaus kysymykseen mahdollistaa 

yhden tai useamman kassavirran muodostumisen asiakkaalta. Jokaisella kassavirralla voi 

olla erilainen hinnoittelumekanismi. (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 30) 

Liiketoimintamallissa voi olla kahden eri tyyppisiä kassavirtoja (Osterwalder & Pigneur, 

2010, p. 30): 

 Liikevoittoja asiakkaan kertamaksuista 

 Toistuvia maksuja arvolupauksen toimittamisesta tai maksuja kaupan jälkeisestä 

asiakastuesta 

Yritys voi saada tuloja varallisuuden myynnillä, käyttökorvauksella, perusmaksuilla, 

lainaamalla, vuokraamalla, leasing-menettelyllä, lisensoimalla, välityspalkkioilla tai 

mainostamalla. Varallisuuden myynti on laajimmin ymmärretty kassavirran muoto, jossa 

myydään fyysisen tuotteen omistusoikeus. Käyttökorvauksessa yritys laskuttaa asiakasta 

käytön perusteella esimerkiksi puhelimessa puhutusta ajasta tai hotellihuoneen käytöstä. 

Perusmaksulaskutusta käytettäessä asiakas maksaa palvelusta esim. kuukausi tai 

päivämaksun, joka ei ole sidoksissa siihen, kuinka paljon asiakas käyttää palvelua. 

Perusmaksulaskutuksen tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi kuntosalit ja eri web-

pohjaiset viihdepalvelut. Lainaus-, vuokraus- ja leasing laskutuksessa annetaan asiakkaalle 

oikeus käyttää jotain varallisuutta tietyn ajanjakson ajan korvausta vastaan. Lisensoinnissa 

annetaan asiakkaalle oikeus käyttää suojattua tietosisällöllistä tai älyllistä omaisuuttaa 

lisenssimaksua vastaan. Lisensointi antaa mahdollisuuden saada voittoa tuotteesta ilman sen 

valmistusta tai kaupallistamista. Välityspalkkioilla kassavirta saadaan toimimalla välittäjänä 

kahden tai useamman kaupan osapuolen välillä. Välityspalkkioryhmään kuuluvat 

esimerkiksi luottokorttiyhtiöt ja kiinteistövälittäjät. Mainostamisessa kassavirta saadaan 
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aikaan mainostamalla toisen tuotteita. Tyypillistä mainostamiskassavirtaa syntyy 

mediatoimialalla.  (Osterwalder & Pigneur, 2010, pp. 31-32) 

Rakennusteollisuus saa tuloja yleisimmin myynnillä. Urakkasuoritus voidaan laskuttaa 

yhtenä eränä ennen urakkasuoritusta tai sen jälkeen. Toinen tavallisempi tapa on liittää 

urakkasopimukseen maksuerätaulukko, jonka mukaan laskutetaan seuraten työn edistymistä 

mukaan. Toimitilahankekehittämisessä urakoitsija etsii ensin käyttäjät eli vuokralaiset 

toimitilakiinteistöön, jonka jälkeen se pyrkii myymään toteutettavan hankkeen 

kiinteistösijoittajalle. Kiinteistön transaktio voi tapahtua missä tahansa projektin vaiheessa. 

Hankekehittämisen kauppatavarana on vuokratuloista saatava kassavirta, jonka perusteella 

kiinteistösijoittaja arvioi kiinteistön transaktiosumman sen mukaan, kuinka suuri 

tuottotavoite halutaan sijoitukselle. 

Jokaisella kassavirralla on oma hinnoittelumekanisminsa. Hinnoittelumekanismilla on 

merkitys siihen, kuinka kassavirtaa muodostuu. Hinnoittelumekanismeja on kahta 

päätyyppiä, kiinteä ja dynaaminen hinnoittelu. Taulukko 10 esittää hinnoittelumekanismien 

periaatteet. 

 

Taulukko 10 Hinnoittelumekanismit mukaillen Osterwalder et al. (2010, p. 33) 

Hinnoittelumekanismit 

Kiinteät hinnat 

Kiinteät perusteet 

 

Dynaaminen hinnoittelu 

Markkinaolosuhteiden mukaan 

Lista hinta 

Kiinteä hinta tuotteille, palveluille tai 

muille arvolupauksille 

Neuvoteltu hinta 

Hinta riippuu neuvotteluvoimasta ja 

taidoista 

Tuotteen ominaisuuksista riippuvainen 

hinta 

Vaikuttaa tuotteen ominaisuuksien määrä 

tai laatu  

Tuoton hallinta hinnoittelu 

Hinta määräytyy varastomäärien tai 

ostoajankohdan mukaan. 

Asiakassegmentti hinta 

Hinta määräytyy asiakassegmenttityypin ja 

sen ominaisuuksien mukaan. 

Reaaliaikainen markkinahinta 

Hinta määräytyy dynaamisesti kysynnän ja 

tarjonnan mukaan. 
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Määrään sidottu hinta 

Hinta riippuu ostetusta määrästä. 

Tarjouskilpailu 

Hinta määräytyy tarjouskilpailun 

perusteella. 

 

Rakennusyritysten hinnoittelumekanismeissa on tunnistettavissa helposti kaikki 

Osterwalder et al. (2010) esittämät hinnoittelumekanismit, paitsi listahinta. Alla on esitetty 

lyhyet kommentit rakennusliikkeen hinnoittelumekanismien mahdollisuuksista. 

 Tuotteen ominaisuuksista riippuvainen hinta 

Rakennusprojektien laatutaso ja tekniset ominaisuudet vaihtelevat merkittävästi 

projektista toiseen. Lisäksi rakennusyrityksen arvioimat hankkeen riskit vaikuttavat 

hinnoitteluun. 

 Asiakassegmentti hinta 

Rakennusyritys hinnoittelee palvelun sen mukaan, millainen on asiakassegmentti. 

Hinnoitteluun vaikuttaa esimerkiksi asiakkaan laatutasovaatimus valmiista 

projektista, yhteistyökyky ja onko kysymyksessä kertarakennuttaja vai kanta-

asiakas. 

 Määrään sidottu hinta 

Yleensä rakennusyritys on sitä kiinnostuneempi projektista, mitä suurempi se on. 

Merkittävän rakennusprojektin käyttökatevaatimus on pienempi verrattuna pieniin 

projekteihin. 

 Neuvoteltu hinta 

Erityisesti toimitilarakentamisessa rakennuttaja ja urakoitsija käyvät 

hintaneuvotteluja, joissa neuvotteluvoima ja -taidot vaikuttavat sovittavaan 

urakkasummaan. 

 Tuoton hallinta hinnoittelu 

Rakennusliikkeen tilauskanta vaikuttaa yleensä merkittävästi tarjoushintatasoon. 

Pieni tilauskanta voi johtaa edullisiin tarjouksiin myös riskialttiissa projekteissa tai 

hankaliksi koettujen asiakkaiden kanssa. Rakennusprojektin aloitusvuodenajalla on 

usein vaikutusta hintaan. Syksyisin tarjoushinnat laskevat. 

 Reaaliaikainen markkinahinta 

Rakentaminen on suhdanneherkkää liiketoimintaa, jossa kysyntä ja tarjonta 

vaikuttavat voimakkaasti hinnoitteluun. 
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 Tarjouskilpailu 

Merkittävä osa urakoitsijoista valitaan tarjouskilpailun perusteella riippumatta siitä, 

onko kyseessä yksityinen tai julkinen hanke. 
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3. LIIKETOIMINTAMALLI TOIMITILOJEN MODERNISOINTI- JA 
MUUTOSPROJEKTEJA VARTEN 

Tässä diplomityössä eikä tässä liiketoimintamallissa ei esitä kokonaisvaltaista ratkaisua 

siihen, miten yritys pääsee kilpailun siniselle valtamerelle. Tässä työssä luodaan yksi 

liiketoimintamallivaihtoehto toimitilojen modernisointi- ja muutosprojekteja varten. 

Liiketoimintamalli perustuu Osterwalderin (2004) luomaan liiketoimintamalliin, koska se 

on synteesi liiketoimintamallikirjallisuudesta ja siihen on saatavissa helppokäyttöinen 

työkirja Business Model Generation. Rakennusteollisuus toimii vahvasti liiketoiminnan 

punaisella valtamerellä. Liiketoimintamalliin on lisätty erilaistuminen elementti, jolla 

pyritään nostamaan erilaistumisen tarve esille yrityksessä. Erilaistumisen ovat ottaneet 

elementtinä esiin liiketoimintamallia käsittelevässä kirjallisuudessa Gary Hamel ja Faisal 

Hoque. 

 

3.1. Palvelun liiketoimintamallin ympäristö 
Liiketoimintamalli on suunnattu toimitilamarkkinoille ja se on suunniteltu palvelemaan 

kiinteistön käyttäjiä, käyttäjäomistajia ja omistajia. Liiketoimintamalli tarjoaa 

modernisointi- ja muutospalveluita toimitilakiinteistöjen käyttäjille ja omistajille. Palvelu on 

kokonaispalvelu, joka tarjoaa yhtenäisen palvelukokonaisuuden alkaen nykytila-analyysistä 

ja päättyen tilojen jatkuvaan seurantaan. Palveluprosessin keskellä on rakentamispalvelu, 

joka on rakennusliikkeen ydinliiketoimintaa. 

3.1.1. Toimitilamarkkinoiden erityispiirteet 
Toimitilat ovat tuotannontekijöitä, joiden hinnat määräytyvät toimitilamarkkinoiden 

kysynnän ja tarjonnan perusteella. Toimitila on yksi osa tuotanto- tai palveluprosessia. 

Lisäksi tarvitaan mm. työvoimaa, pääomaa ja liikeidea. Toimitilan kysyntä riippuu tilan 

sopivuudesta yrityksen tuotantoprosessin kanssa. (Olkkonen, et al., 1997, p. 25) 

Tilojen käyttäjät eivät halua aina omistaa itse tilojaan, koska ne sitovat pääomaa ja muita 

resursseja (Olkkonen, et al., 1997, p. 25). Tästä syystä toimii paljon yrityksiä ja muita 

osapuolia, jotka vuokraavat toimitiloja yrityksien käyttöön. Nämä vuokratilojen tarjoajat 

käyttävät kiinteistöjä sijoitusmuotona. 

Useat toimitilamarkkinoiden erityispiirteet johtuvat kiinteistöjen erityispiirteistä, joista useat 

johtuvat kiinteistöjen kytkennästä maahan eli tonttiin. Toimitilamarkkinoiden erityispiirteet 

voidaan jakaa fyysisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin. 
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Fyysiset erityispiirteet: 

- Paikkaan sidonnaisuus: Ei voida siirtää 

- Sijainnin ainutlaatuisuus: Kaikki kiinteistöt sijainniltaan ainutkertaisia, ei ole 

löydettävissä kahta täysin samanlaista tilaa. 

- Hävittämättömyys: Rakennuksille jää yleensä merkittävä arvo, vaikka toiminta 

niissä lakkaisikin. 

Taloudelliset erityispiirteet: 

- Niukkuus: Sijainnin ainutkertaisuus aiheuttaa joskus niukkuuden, hyvistä 

liikepaikoista on kaupunkien keskustoissa ajoittain pulaa. Toisaalta Suomessa on 

tilaa runsaasti. 

- Pitkäikäisyys: Kiinteistö on tuotannontekijänä ja sijoituskohteena pitkäikäinen, 

maapohja eli tontti periaatteessa ikuinen. 

- Muunneltavuus/Jalostaminen/Kehittäminen: Kiinteistön arvoa pystytään nostamaan 

perusparantamalla, laajentamalla tai tekemällä käyttötarkoituksen muutos. 

- Sijainnillisuus: Kiinteistön sijainti vaikuttaa merkittävästi kiinteistön arvoon. 

Toisaalta merkittävä kiinteistö lähiympäristössä saattaa nostaa ympäröivien 

kiinteistöjen arvoa eli sijainnillisuus toimii myös vuorovaikutteisesti. 

(Olkkonen, et al., 1997, pp. 26-27) 

3.1.2. Toimitilojen eri markkinat 
Toimitilamarkkinat voidaan jakaa kahteen pääluokkaan; tila- ja pääomamarkkinoihin. 

Tilamarkkinat voidaan jakaa vuokramarkkinoihin ja tilakantaan. Pääomamarkkinat jaetaan 

puolestaan sijoitusmarkkinoihin ja rakennusmarkkinoihin. Tilamarkkinoiden kysyntä on 

lähtöisin tilojen käyttäjistä (etsijöistä). Korvaus toimitilojen käyttämisestä on vuokra, joka 

määräytyy tilojen ominaisuuksien, markkinatilanteen ja tilojen ominaisuuksien mukaan. 

Tilakanta määrittää toimitilojen kokonaistarjonnan. Toimitiloja voidaan ostaa, myydä tai 

vaihtaa. Kysyntä muodostuu tilojen käyttäjien sijaan sijoittajista ja heidän tavoitteistaan, 

tämä pääomamarkkinoiden osa on sijoitusmarkkinat. Uuden toimitilatarjonnan määrä 

riippuu markkinahinnan ja rakennusmarkkinoiden hintojen suhteesta. Yhtymä kohtana 

markkinoilla on, että tilakanta määrää tilamarkkinoiden tarjonnan ja siten vuokran. 

Vuokratuotto muuttuu pääomamarkkinoilla hinnoiksi (kiinteistöjen arvo). Toimitilojen 

hintataso saa liikkeelle uudisrakentamista. Lopuksi kun uusi toimitila tulee markkinoille, 

kysyntä tyydyttyy ja vuokrahinnat alkavat laskea. (Olkkonen, et al., 1997, pp. 39-41) 
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3.1.3. Toimitilojen markkinatilanne Suomessa 
Euroopan keskuspankin EKP:n elvyttävä rahapolitiikka tukee voimakkaasti osaa 

kiinteistömarkkinasta. Kiinteistöjen transaktiovolyymi nousi Suomessa vuonna 2014 yli 4 

miljardiin euroon, kun taso on vaihdellut 2 miljardin euron molemmin puolin viitenä 

edellisenä vuonna. Heikko taloudellinen tilanne laskee vuokria, mutta parhaisiin 

kiinteistöihin kohdistuu voimakas kysyntä. Talouden ollessa epävarmassa tilassa turvalliset 

sijoituskohteet kasvattavat suosiotaan. Sijoituskohteen turvalliset ominaisuudet ovat tärkeät, 

jos ne puuttuvat, kohde ei ole kysytty sijoittajien keskuudessa.  (Catella, 2015, p. 3) 

Tyhjää toimistotilaa on pääkaupunkiseudulla noin 1,1 miljoonaa neliömetriä. Toimistotilan 

vajaakäyttöaste on noin 12,5 %. Tyhjän toimistotilan määrä kasvoi noin 30 000 m2 vuonna 

2014. Vastaavasti tyhjän liiketilan määrä kasvoi noin 30 % vuonna 2014. Tyhjää liiketilaa 

on 163 000 m2 pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä vajaakäyttöasteen ollessa 4,8 %. (Catella, 

2015, pp. 9-10) 

Toimitilojen vajaakäyttöasteet tilatyypeittäin on esitetty Kuva 14. 

 

Kuva 14 Vajaakäyttöasteet pääkaupunkiseudulla Q4 2014 (Catella, 2015, p. 10) 

 

3.1.4. Rakennusmarkkinatilanne 
Talonrakennusyritysten kannattavuus heikkeni vuonna 2014. Tulos laski ennen satunnaisia 

eriä ja veroja 3,1 % prosenttiin liikevaihdosta. Tulos laski keskisuurilla rakennusliikkeillä ja 

parantui pienillä ja suurilla rakennusliikkeillä. Rakennusteollisuuden selvityksen mukaan 

tuloksen ennen satunnaisia eriä ja veroja odotettiin olevan 3,2 % liikevaihdosta vuonna 2015. 

Rakennusalan konkurssit ovat vähentyneet nopeasti muihin toimialoihin verrattuna. 

Konkurssiin haettiin 522 rakennusalan yritystä vuonna 2015, joka on 19 % vähemmän kuin 

edellisenä vuonna. (Rakennusteollisuus, 2016, p. 8) 
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Rakennusteollisuuden kannattavuus on verrattain heikko moniin muihin toimialoihin 

verrattuna. Toimialan heikkoa kannattavuutta lisää rakentamisen suuret riskit. Jokainen 

rakennus on ainutlaatuinen eli kahta samanlaista rakennusta ei ole olemassa. Rakennusta ei 

voida täydellisesti testata tai tehdä koekappaleita, kuten esimerkiksi auto- tai 

elektroniikkateollisuus voi menetellä. 

Suomen Pankki on vertaillut eri toimialojen kannattavuutta vuosina 1975 – 2010. Raportissa 

on selvästi näkyvissä rakennusteollisuuden romahdus finanssikriisin alkaessa 2008. 

Rakennusteollisuuden kannattavuus oli melko hyvä vuosina 2001 – 2009, jakson viimeisen 

vuoden aikana tuloksen teki osaltaan todennäköisesti vanha tilauskanta. Vuonna 2009 

julkinen valta kohdisti paljon elvytystoimia rakennusalalle ja ilman näitä toimenpiteitä 

tilanne olisi ollut paljon heikompi (Ravaska, 2011, p. 14). Vuonna 2010 rakennusteollisuus 

oli vertailun toiseksi huonoin toimiala, heikompi oli vain kulkuneuvojen valmistus. Eri 

toimialojen toimintaylijäämä on esitetty Taulukko 11. 

 

Taulukko 11 Toimintaylijäämä suhteessa tuotokseen. (Ravaska, 2011, p. 15) 
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4. PALVELUN TUOTE 
Palvelun tuote peruspilari sisältää arvolupaus ja erilaistuminen elementit. Palvelun tuote 

peruspilarissa kerrotaan liiketoiminta-ala, tarjottavat tuotteet ja palvelut. Erilaistuminen 

elementti ohjaa yrityksen kehittämään arvolupaustaan kysynnän mukaan ja etsimään uusia 

palvelualueita. Erilaistumisen avulla pyritään kehittämään myös kaikkia muita 

liiketoimintamallin elementtejä, mutta päähuomio pidetään kuitenkin arvolupauksessa. 

Tästä syystä erilaistuminen on liitetty tuote peruspilariin. 

 

4.1. Palvelun arvolupaus 
Liiketoimintamalli rakennusliikkeen palvelukonseptille, jossa tarjotaan modernisointi- ja 

muutospalveluita toimitilakiinteistöihin. Tässä diplomityössä laadittavan 

liiketoimintamallin palvelukokonaisuus tarjoaa rakentamisen lisäksi työympäristön 

nykytila-analyysin, uusien ratkaisujen kehittämisen, suunnitteluvaiheen, rakentamisvaiheen, 

arviointivaiheen ja työympäristön jatkuvan seurannan. Palvelua on laajennettu perinteisestä 

kvr-urakasta lisäpalveluosioihin, jotka eivät normaalisti sisälly kyseiseen urakkamuotoon. 

Haastatellut henkilöt pitivät palvelua mielenkiintoisena, jolle he uskovat olevan tilaa 

markkinoilla. Muita palvelukokonaisuuksia, joille he näkisivät käyttöä ovat: 

 Muuttopalvelut henkilöstölle ennen ja jälkeen projektin 

 Vuokralaisen etsintä tyhjiin toimitiloihin 

 Toimistokalustus 

 Vanhan kalustuksen inventointi 

 

Rakennusyrityksen arvolupaukset asiakkaalle: 

 Työympäristö vastaa asiakkaan tarpeita ja tukee asiakkaan liiketoimintaa 

 Asiakas saa kaiken yhdellä sopimuksella ”yhdeltä luukulta” 

 Asiakas saa tietää hinnan nopeasti ja budjetti pitää 

 Työ tehdään nopeasti ja kustannustehokkaasti 

 Uuden työympäristön toimivuus varmistetaan 

 Työympäristöä seurataan ja muutoksia tehdään olosuhteiden muuttuessa joustavasti 
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Haastatellut henkilöt pitivät tärkeänä ominaisuutena nopeutta sekä hinnoittelussa, että 

toteutuksessa. Haastatellut henkilöt pitivät tärkeänä myös edullista hintaa. Rakennusalalle 

tyypillisesti asiakkaiden odotus arvolupauksesta on siis määrällinen, jossa avainasemassa on 

hinta ja nopeus. Häiriöiden välttäminen koettiin myös tärkeäksi asiakasnäkökulmasta. 

Projektit toteutetaan usein osassa toimistoa tai kauppakeskusta, jossa pääosa kiinteistöä 

pysyy käytössä samanaikaisesti, kun projekti on käynnissä. Useissa tilaajaorganisaatioissa 

on vain vähän omaa projektinhoitohenkilökuntaa, joten projektin ulkoistaminen kokonaan 

koettiin hyödyllisenä. Haastatellut kokivat toisaalta vaikeana, mutta ei mahdottomana, että 

rakennusyritys hoitaa koko projektin, koska palvelua on usein vaikea kilpailuttaa. 

Pörssiyhtiöillä ja muillakin asiakassegmenteillä on velvoite kilpailuttaa merkittävät 

hankinnat. Toimitilojen modernisointi ja muutospalvelu on vaikea kilpailuttaa, koska muut 

yritykset eivät tarjoa yhtä kattavaa palvelua. Erilainen palvelu voi siis olla mahdollisuuden 

lisäksi este. Asiakasyrityksillä on valmiina erilaisia puitesopimuksia eri hankinnoista ja 

palveluista, kuten irtokalusteista, suunnittelupalveluista ja vuokravälityksestä. Kaikki 

haastateltavat henkilöt osoittivat melko vähän kiinnostusta työympäristöanalyysipalveluun 

ja jälkiarviointiin. Palveluvaihtoehtona esitettiin myös vuokralaisen etsintä, jossa 

haastateltavien mielipiteet jakautuivat selvästi. Osa näki lisäarvoa sillä, jos rakennusyritys 

tuo vuokralaisen, osa taas katsoi, että vuokralaisen etsintä tulee jättää siihen erikoistuneille 

toimijoille. Tilaajien mielestä rakennusyritykseltä ostetaan ensisijaisesti rakentamispalvelua 

ja palveluita, jotka liittyvät siihen välittömästi. Uusina vaihtoehtoina nousi esille projektin 

tarvitsemat muuttopalvelut, vanhojen toimistokalusteiden inventointi sekä erilaisen 

materiaalin kierrätys. Haastateltu rakennuttajakonsultti painotti, että rakennusyrityksen pitää 

pystyä aidosti vakuuttamaan asiakas palvelusta ja sen laadusta, että muut urakoitsijan 

valintakriteerit kuin hinta saavat painoarvoa. Rakennusyritysten arvolupauksien 

epäuskottavuus voi olla yksi syy hintaperustaiselle kilpailuttamiselle. 

 

4.2. Palvelun erilaistuminen 
Liiketoimintamallin tässä kohdassa etsitään keinoja erilaistumiseen ja liiketoimintamallia 

käytettäessä ja päivitettäessä kappaleen 2.6.2 mukaan. Tässä elementissä innovoidaan miten 

rakennusyritys voi aidosti erilaistua toimialallaan. Erilaistumisen tapoina pyritään 

löytämään jotain edes osittain uutta palvelua, joka ei ole muilla rakennusyrityksillä yleisesti 

käytössä. Kysymyksinä erilaistuminen elementissä voidaan esittää: 
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 Mitä palveluita muut rakennusyritykset tarjoavat ja mitä eivät? 

 Mitkä uusia asiakastarpeita on? 

 Mikä on tärkeää asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiselle? 

 Missä toimitiloihin liittyvissä asioissa tai toiminnoissa asiakas on oman 

mukavuusalueensa ulkopuolella ja jotka asiakas siirtäisi mielellään jollekin toiselle? 

 

Erilaistuminen elementissä rakennusyrityksen johto voi käyttää työkaluina esimerkiksi 

erilaisia innovaatiomenetelmiä. Uutta tietoa ja markkinamahdollisuuksia etsitään jatkuvasti. 

Yrityksen johdon on kyettävä löytämään kaikkea uutta kaikin mahdollisin keinoin ja 

yhdistämään liiketoimintamalliin uusia lisäpalveluita. Leikkimielisyys on eduksi etsittäessä 

uusia mahdollisuuksia. Teoreettisena menetelmänä voidaan käyttää QFD-menetelmää. 

Erilaistuminen elementti on erittäin tärkeä käsitellä vähintään puolen vuoden välein 

yrityksen johtoryhmässä, vaikka liiketoimintamallia ei muuten tarkasteltaisikaan, että 

rakennusyritys pystyy erottumaan markkinoilla ja luomaan uusia palveluja. 

 

QFD-mallia kokeiltiin tähän liiketoimintamalliin ilman täsmällisiä teknisiä ominaisuuksia. 

Asiakasvaatimukset sarakkeeseen kerättiin palvelusisältöä ja ominaisuuksia. Painoarvoissa 

huomioitiin tutkimuksen yhteydessä haastateltujen henkilöiden näkemykset 

liiketoimintamallista. Laatutekijät sarakkeeseen koottiin asioita, joita tehdään ja joihin 

panostetaan. Asiakasvaatimukset tekijöihin valittiin avaimet käteen-periaate, nopea 

tarjoushinnoittelu, kustannustehokkuus, työympäristön toimivuuden varmistus, hyvä laatu, 

häiriöttömyys muille osapuolille, kalustus toimitussisällössä, muuttopalvelu, 

havainnollisuus ja nopea projektiaikataulu. Laatutekijöiksi valittiin modulointi, tärkeät 

yhteistyökumppanit, vakiointi, puitesopimukset, suunnittelun johtaminen, 

projektinjohtaminen, ammattitaitoinen rakennustyövoima ja tietomallinnus. Tulokseksi 

saatiin, että projektin johtamisella ja ammattitaitoisella rakennustyövoimalla on suuri 

merkitys, joka on yleisesti tunnettu tosiasia rakennusprojekteissa. Lisäksi havaittiin, että 

liiketoimintamallin toimivuudelle on tärkeää modulointi, vakiointi ja yhteistyökumppanit.  

Kilpailija-analyysissä rakennusyritystä verrattiin kolmeen kilpailijayritykseen, joiden nimiä 

ei paljasteta. Havaintona oli, että rakennusyrityksellä on jo nyt vahvuutena nopea 

tarjoushinnoittelu, nopea projektien suoritus ja häiriöttömyys. Oheispalveluihin kilpailijat 
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eivät vielä panosta, joten niistä on löydettävissä erilaistumisen mahdollisuuksia. 

Liiketoimintamallin QFD-taulukko on liitteenä 3. 

Tämä liiketoimintamalli perustuu Osterwalderin liiketoimintamalliin, lisäyksenä on 

kuitenkin erilaistuminen elementti. Erilaistuminen elementti voi koskea liiketoimintamallin 

kaikkia elementtejä, eikä pelkästään arvolupausta. Erilaistuminen muodostaa siis katon   

liiketoimintamallin yläpuolelle, joka haastaa rakennusyrityksen ajattelemaan mitä palveluja 

voidaan tarjota ja miten niitä voidaan tarjota. Liiketoimintamallin pohja on liitteenä 4. 
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5. PALVELUN ASIAKASRAJAPINTA 
Palvelun asiakasrajapinta peruspilari sisältää elementit asiakassegmentit, kanavat ja 

asiakassuhteet. Asiakasrajapinta määrittää kohdeasiakkaat, tuotteen tai palvelun 

toimitustavan ja asiakassuhteen muodostamisen.  

 

5.1. Palvelun asiakassegmentit 

5.1.1. Kiinteistösijoittajat 
Kiinteistösijoittajat ovat kiinteistöihin varojaan sijoittavia tahoja. Sijoittaja on kiinnostunut 

toimitilasta saatavasta tuotosta ja toimii toimitilamarkkinoilla tilakannan tarjoajana 

(Olkkonen, et al., 1997, p. 31). Kiinteistön on menestyttävä kilpailussa muita sijoitusmuotoja 

vastaan, kiinteistöstä saatavia tuottoja verrataan osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja valtion 

tarjoamien arvopaperien tuottoihin (Olkkonen, et al., 1997, p. 31). 

Kiinteistösijoittajalle on tärkeää, että toimitila houkuttelee vuokralaisia teknisen kuntonsa, 

siisteytensä ja tilakokonaisuuksiensa puolesta. Kiinteistösijoittajat ovat tärkeä asiakasryhmä. 

Kiinteistösijoittajat kilpailevat vuokralaisista toisiaan vastaan ja heille yksi tärkeä 

menestystekijä on nopeus. Heidän on pystyttävä antamaan vuokratarjous ja selvittämään 

mahdollisten muutostöiden rakennuskustannus nopeasti, ettei vuokralainen käänny 

kilpailijan tarjonnan puoleen. Vastaavasti rakennustyöt on suoritettava nopeasti, ettei 

vuokrattava alue ole pitkään tuottamattomana. 

Tyypillisiä kiinteistösijoittajatahoja ovat (Olkkonen, et al., 1997, pp. 32-36): 

 Eläkelaitokset ja vakuutusyhtiöt 

 Pankit 

 Omaisuudenhoitoyhtiöt 

 Rakennusliikkeet 

 Säätiöt, yhdistykset ja rahastot 

 Kiinteistösijoitusyhtiöt- ja rahastot 

 Toimitilojen käyttäjäomistajat 
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5.1.2. Kiinteistöjohtamis- ja isännöintiyritykset 
Kiinteistösijoittajat ulkoistavat usein kiinteistönhallinnon alan yrityksille. 

Kiinteistöjohtaminen (kiinteistökohteen johtaminen) on toimintaa, jonka tarkoituksena on 

vastata tietyn kiinteistön tai sen osan käytettävyydestä ja arvon kehittämisestä huomioiden 

kiinteistön omistajan edut ja tarpeet (Sanastokeskus TSK, 2012, p. 17). 

Kiinteistökohteen johtamisessa pyritään ohjaamaan erityisesti kiinteistön hallintaan (ks. 

kiinteistönomistus ja vuokraus ja kiinteistön hoito- ja ylläpitopalveluihin liittyviä toimintoja 

kiinteistönomistajan näkökulmasta. Kiinteistökohteen johtamisesta huolehtivat 

suomalaisissa yrityksissä tyypillisesti kiinteistö- ja kohdepäälliköt. (Sanastokeskus TSK, 

2012, p. 17) 

Isännöinti on kiinteistöjohtamista, jonka tarkoituksena on asumisyhteisöissä vastata 

kiinteistöhallintoon ja kiinteistön hoito- ja ylläpitopalveluihin liittyvistä toiminnoista 

(Sanastokeskus TSK, 2012, p. 18) 

Kiinteistö- ja kohdepäälliköt sekä isännöitsijät ovat tärkeitä asiakkaita, koska he hoitavat 

usein käytännön toimenpiteet, kuten vuokralaisten tarvitsemat tilamuutokset, kiinteistöissä. 

He ovat kuitenkin yhtä aikaa uhka liiketoimintamallille, koska he kilpailuttavat palvelun 

tuottajat, myös rakennusyritykset ja toimivat palvelun tarjoajan ja kiinteistönomistajan 

välissä. Kaikki hyvät ideat ja arvolupaukset eivät välttämättä tavoita kiinteistönomistajaa. 

Näillä välissä toimivilla kiinteistökohteen johtajilla ei ole aina tietoa eikä osaamista, mikä 

kiinteistösijoitukselle on strategisesti paras vaihtoehto. 

5.1.3. Kiinteistöjen käyttäjät 
Kiinteistön käyttäjiä ovat toimitilakiinteistöissä toimivat yritykset.  Käyttäjät voivat olla 

kiinteistössä vuokralla tai he voivat myös omistaa toimitilat. Käyttäjiä, jotka omistavat 

toimitilansa kutsutaan käyttäjäomistajiksi. Käyttäjälle toimitila on panos tuotantoprosessissa 

eli tuotannontekijä ja ne omistavat toimitilat omaa käyttötarvettaan palvelemaan (Olkkonen, 

et al., 1997, pp. 31, 36). 

Liiketoimintamallin käyttäjäasiakkaita ovat mm. toimistotiloissa toimivat yritykset ja 

vähittäiskaupan yritykset. Yrityksille on tärkeää, että toimitila soveltuu 

käyttötarkoitukseensa, tarjoaa tehokkaan työskentely-ympäristön ja tarvittaessa on 

houkutteleva yrityksen asiakkaan näkökulmasta (esim. myymälät). Käyttäjät ovat tärkeä 

asiakasryhmä. 
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5.1.4. Uudet asiakassegmentit 
Toimitilojen modernisointi- ja muutospalvelua sovelletaan pääasiassa toimistotiloihin ja 

erilaisiin myymälätiloihin. Uusia asiakassegmenttejä voivat olla julkisen sektorin hallinto, 

terveydenhoito ja teollisuus. 

5.2. Palvelun kanavat 
Kanavat ovat linkki yrityksen arvolupauksen ja asiakkaan välillä. Kanavan avulla yritys 

toimittaa arvon asiakkaalleen, joko suoraan esimerkiksi web-sivun välityksellä tai välillisesti 

edustajien, meklareiden tai cyber-välittäjien avulla. 

Tietoisuus 

Rakennusyritys tuo itseään näkyviin: 

 Web-sivujen kautta, sivut ohjelmoidaan siten, että haettaessa toimitilojen korjauksiin 

tai muutostöihin liittyviä palveluita, yrityksen sivut näkyvät web-selainten 

hakutuloksissa. Web-viestinnässä on mukana myös Twitter ja Facebook. 

 Yrityksen myyntiorganisaatio tekee kohdennettuja asiakaskäyntejä 

kiinteistönomistajien ja käyttäjien luona. Tapaamisissa kerrotaan palvelusta ja sen 

arvonluomisesta asiakkaalle. 

 Lehdistön välityksellä. Rakennusyritys pyrkii saamaan artikkeleita itsestään ja 

toiminnastaan rakennusalan ammattilehtiin, kuten Rakennuslehteen ja 

Projektiuutisiin. Tärkeimpänä julkaisuryhmänä ovat kuitenkin lehdet, joita lukee 

yleinen toimitilojen käyttäjäkunta. Näitä lehtiä ovat esimerkiksi Kauppalehti, 

Talouselämä sekä Tekniikka ja Talous. 

Arviointi 

Rakennusyritys auttaa asiakasta arvioimaan arvolupaustaan: 

 Web-sivuilla olevan materiaalin avulla. 

 Asiakastapaamisissa annettavan yksityiskohtaisen tiedon avulla. 

 Esittelemällä toteutettuja kohteita 

 Hyödyntämällä tietomallinnusta havainnollistamisen apuvälineenä (BIM, Building 

information model) 
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Ostaminen ja sopimus 

Asiakkaan toimitiloihin tehtävät modernisointi ja muutospalvelut toteutetaan laadittavan 

urakkasopimuksen mukaan. Kun asiakastarve on selvitetty, lasketaan projektin kustannukset 

ja asiakkaalle tehdään tarjous palvelusta. Tarjousta seuraa tarvittaessa sopimusneuvottelu, 

jonka jälkeen siirrytään sopimusvaiheeseen, kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen. 

Palvelusta laaditaan urakkasopimus, jonka noudattaa rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 

(YSE 1998). 

Suunnittelu 

Suunnitteluvaihe voi tapahtua ennen tai jälkeen urakkasopimuksen. Rakentamisessa on 

usein kyse niin merkittävistä kustannuksista, että ennen rakentamisvaihetta tehdään ainakin 

luonnostasoinen suunnittelu projektin sisällön selventämiseksi molemmille osapuolille. 

Rakentamisvaihe tarvitsee joka tapauksessa suunnitelmat, joiden tarkkuustaso riippuu 

hankkeen laajuudesta ja sisällöstä. Asiakas otetaan aktiivisesti osaksi suunnitteluprosessia. 

Osallistamisen avulla asiakas voi kokea helpommin olevansa osa sisäpiiriä ja projektin 

houkuttelevuus kasvaa. 

 

Rakentaminen 

Projektin toteutus eli rakentaminen on päätoimitusprosessi, jossa palvelu toimitetaan 

asiakkaalle. Rakentamisvaiheessa projekti toteutetaan solmitun urakkasopimuksen ja 

laadittujen suunnitelmien mukaan. Rakentamisvaiheessa toteutetaan asiakkaan haluamat 

viimeiset muutokset ja voidaan myydä lisää palveluita. 

 

Projektin jälkeinen toiminta 

Projektin jälkeisessä toiminnassa pyritään myymään arviointipalveluja ja jatkuvaa seurantaa 

tilojen toimivuudesta, mikäli asiakas ei ole ostanut niitä jo aikaisemmin. Asiakassuhteesta 

pyritään muodostamaan aktiivinen, kuitenkin siten että rakennusyrityksen osaaminen ei 

siirry liikaa asiakkaalle, etenkään, jos asiakas on kiinteistöalan ammattilainen. Aktiivisella 

projektin jälkeisellä yhteydenpidolla pyritään saamaan kehitysideoita ja -tarpeita selville 

toimitilojen modernisointi- ja muutospalvelun jatkokehittämiseksi.   
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5.3. Palvelun asiakassuhteet 
Toimitilojen modernisointi- ja muutosprojektien liiketoimintamallille on tärkeää 

henkilökohtainen asiakastyö. Uusien asiakkaiden hankinta on merkittävässä roolissa, mutta 

tärkeää on myös säilyttää asiakassuhteet vanhoihin asiakkaisiin, joita ovat lähinnä 

kiinteistösijoittajat. 

 

Asiakassuhteita pidetään yllä: 

 Säännöllisillä yhteydenotoilla 

 Säännöllisillä tapaamisilla 

 jaettavalla asiakasinformaatiolla 

 varmistamalla, että jokainen rakennusyrityksen työntekijä ymmärtää olevansa 

yrityksen mainos ja myyntimies, joka edustaa yritystä asiakkaalle 

 

Asiakassuhteita pidetään yllä suhdetoimintakeskeisesti, jossa lopputuloksen luontiin otetaan 

mukaan asiakas. Vanhoja asiakkaita otetaan mukaan luomaan palvelusisältöä. Asiakkaiden 

osallistuminen on voimakkaimmillaan suunnitteluvaiheessa, jossa uudet tilat suunnitellaan 

asiakasta kuunnellen. Rakentamisvaiheessa voidaan ottaa vielä muutostoiveita vastaan, että 

lopputuloksesta saadaan odotukset täyttävä. Yhdessä luominen on keskeinen osa 

asiakassuhteita. Nykyajan huippuyritykset toimivat siten, että asiakkaat kokevat olevansa 

osa sisäpiiriä, eivätkä ulkopuolisia (Toor, 2008, p. 60).  

Asiakaskokemus 

Liiketoiminta-alalla ei ole merkitystä, tärkeintä on hallita asiakaskokemusta. 

Asiakaskokemus on laajempi kangas kuin jolle palvelutaiteilija maalaa. Ne ovat usein ne 

näkymättömät pienet kosketukset ja kommentit, joilla on harvoin tekemistä tietyn 

liiketoiminnan kanssa, jotka saavat asiakkaan muistamaan harjoittavansa liiketoimintaa 

kanssasi henkilökohtaisesti ja miellyttävästi. Kilpailijat hoitavat tuote- tai 

palvelutoimituksia. Niistä voidaan hypätä yli keskittymällä kokonaisvaltaiseen 

asiakaskokemukseen. (Toor, 2008, p. 59) 
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Haastatelluista henkilöistä asiakaskokemukseen ottivat kantaa lähinnä kiinteistönomistajat. 

He pitivät tärkeänä: 

 Häiriöttömyyttä 

Projekti toteutetaan usein kiinteistöissä, joissa on toiminta käynnissä. Toimijoille ei saa 

aiheuttaa merkittävää haittaa. 

 Virheettömyyttä 

Rakennusprojekti tehdään kerralla valmiiksi, eikä urakan luovutuksen jälkeen kohteessa 

jatku viimeistelytyöt epämääräisen ajan häiriten työskentelyä ja heikentäen 

tietoturvallisuutta. 

 Aikataulua ja tiedottamista 

Projekti pysyy aikataulussa. Projektin vaiheista, muutoksista ja poikkeavista tilanteista, 

kuten melusta, tiedotetaan käyttäjää. 

 Laatua 

Työ toteutetaan laadukkaasti siten, että työn jälki on miellyttävää. 

  



72 
 

6. PALVELUN INFRASTRUKTUURIN JOHTAMINEN 
Palvelun infrastruktuurin johtaminen peruspilari sisältää elementit avainresurssit, 

avaintoiminnot ja avainkumppanit. Peruspilari kertoo, kuinka yritys hoitaa infrastruktuurin 

ja logistiikan. Peruspilarissa esitetään myös yrityksen verkosto. 

6.1. Palvelun avainresurssit 

6.1.1. Projektinjohto 
Projektinjohtaminen on tietojen, taitojen, välineiden ja tekniikoiden käyttämistä projektin 

ohjaamisessa. Projektitoiminnan lähtökohtana on suunnitelmallisuus. (Kankainen & 

Junnonen, 2004, p. 23) 

Toimitilojen modernisointi- ja muutospalveluun liittyy työmaatoimintojen lisäksi tilan 

nykytila-analyysin, uusien ratkaisujen kehittämisen, suunnitteluvaiheen, arviointivaiheen ja 

työympäristön jatkuvan seurannan. Työnjohdon lisäksi projektit tarvitsevat laajempaa 

osaamista. Palvelussa on ydinasemassa osaava projektinjohto, joka ohjaa eri osapuolien 

yhteistyötä. Projektin johdon ydintehtävä on suunnittelijoiden hankinta ja suunnittelun 

johtaminen. 

Suunnittelu on keskeinen rakennuskohteen laatuun vaikuttava osatekijä. Suunnittelun 

tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen laatu annettujen resurssien puitteissa. Sen 

onnistuminen rakennushankkeen kannalta on tärkeä, koska suunnitteluratkaisut vaikuttavat 

merkittävällä tavalla projektin taloudelliseen onnistumiseen. (Kankainen & Junnonen, 2004, 

p. 33) 

Liiketoimintamallin projektinjohto vastaa myös projektin päätöksen teosta, 

kustannusseurannasta, asiakasyhteistyöstä ja merkittävistä hankinnoista. Projektinjohdossa 

käytetään rakennusyrityksen omaa henkilöstöä, jotka toimivat projektikohtaisesti 

projektipäällikön tehtävänimikkeellä. 

6.1.2. Suunnitteluresurssit ja muut asiantuntijat 
Liiketoimintamalli sisältää aina suunnittelua ja siten tarvitaan suunnitteluresurssi. 

Suunnittelulajien tarpeeseen vaikuttaa projektin sisältö ja mahdollinen rakennuslupatarve. 

Mikäli hanke tarvitsee rakennusluvan, tarvitaan pääsuunnittelija, jonka tehtäviä hoitaa 

tavallisesti arkkitehti. 

Yleensä rakennushankkeen suunnitteluun osallistuvat arkkitehti, rakenne- ja geotekninen 

suunnittelija sekä talotekniset suunnittelijat. Taloteknisiä suunnittelijoita ovat lvi-, sähkö ja 

tietojärjestelmä suunnittelijat. Joissakin kohteissa voi olla lisäksi mukana myös esimerkiksi 
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akustiikkasuunnittelija, sisustussuunnittelija ja maisemasuunnittelija. (Kankainen & 

Junnonen, 2004, p. 33) 

Haastatellut henkilöt eivät nähneet suurta merkitystä suunnittelijan valinnalla. He 

tähdensivät kuitenkin, että suunnittelijoilla tulee olla riittävä pätevyys ja kapasiteetti kohteen 

laajuuden ja vaativuuden mukaan. Suunnittelijan merkitys kasvaa kuitenkin projektin 

kokoluokan kasvaessa, jolloin tilaaja haluaa vaikuttaa tai jopa määrätä suunnittelijavalinnan. 

Merkittävissä hankkeissa korostuu haastateltavien mielestä arkkitehdin valinnan merkitys. 

Toimitilojen modernisointi- ja muutospalvelu voidaan jakaa suunnittelunäkökulmasta 

karkeasti kolmeen eri sisältömuotoon alla olevan taulukon mukaan, jossa on esitetty eri 

suunnittelutarveresurssit. Palvelukokonaisuudet on tarkoitettu projektinjohdon käyttöön 

suunnittelutarpeen arviointiin, eikä niitä esitetä asiakkaalle palvelutarjonnan valikoimana. 

Palvelukokonaisuuksien mukaan pidetään yllä puitesopimus suunnitteluhinnastoa, joka on 

jaoteltu suunnittelualoittain ja lisäksi hinnastossa on mukana kohteen ohjeelliset laajuudet. 

Suunnittelulaajuus jaotellaan pinta-alan lisäksi luokkiin alle 300 m2, alle 700 m2 ja 1200 

m2, joissa kustannusajattelun lähtökohtana on toimistomuutostyö. Taulukko 12 esittää 

palvelukokonaisuudet yhdistettynä suunnittelusisältöön. 

 

Taulukko 12 Palvelukokonaisuudet suunnittelunohjauksen näkökulmasta 

Palveluskokonaisuus Suunnittelusisältö 

Facelift SIS 

Tilamuutos SIS, ARK, LVIS 

Täysremontti SIS, PS, ARK, RAK, LVIS 

Lyhenteet Lyhenteen selite 

PS Pääsuunnittelu 

ARK Arkkitehtisuunnittelu 

RAK Rakennesuunnittelu 

LVIS Talotekninen suunnittelu 

SIS Sisustussuunnittelu 
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Liiketoimintamallissa kaikki suunnittelupalvelut on ulkoistettu, rakennusyrityksellä ei ole 

yhtään suunnittelijaa henkilöstössään. Myyntityöhön liittyvässä neuvottelussa voidaan 

kuitenkin tehdä itse alustavia luonnoksia ennen kuin suunnittelijat on valittu projektia varten. 

Liiketoimintamallin työympäristöasiat tarvitsevat myös asiantuntijapalveluja. Toimitilojen 

modernisointi- ja muutospalvelu tarvitsee erityisosaamista nykytila-analyysiin, 

arviointivaiheeseen ja työympäristön jatkuvaan seurantaan. Asiantuntijoina toimivat 

erilaiset työympäristöasiantuntijapalveluita tarjoavat konsulttitoimistot. Tässä 

liiketoimintamallissa ei käsitellä tätä asiantuntijasektoria, vaan siitä kerätään kokemukset 

ensimmäisissä toteutuvissa projekteissa. 

 

6.1.3. Rakennustyövoima 
Rakennustyövoimalla tarkoitetaan tässä yhteydessä rakennusyrityksen palveluksessa olevia 

omia rakennustyöntekijöitä. Kokonaisuutena rakennustyövoima ei ole avainresurssi, vaan 

ainoastaan ns. nokkamiehet, jotka koordinoivat työmaalla projektia työnjohdon apuna. 

Nokkamiehet keräävät määrätietoja tilattavista pienistä rakennustarviketäydennyksistä ja 

johtavat osaltaan työtä itse kuitenkin osallistuen fyysiseen rakennustyöhön. Jokaisella 

liiketoimintamallin mukaisella työmaalla tulee olla nokkamies, jolla on laaja-alainen 

rakennustyön ammattiosaaminen. 

 

6.1.4. Aliurakoitsijat 
Rakennusyritys käyttää merkittävästi aliurakointia, kuten suuri osa Suomen 

rakennusteollisuudesta. Aliurakoitsijoita käytetään erikoisosaamisessa ja tasaamaan 

ruuhkahuippujen työvoimatarvetta. Rakennusliikkeen tavanomaisessa kilpailu-urakoinnissa 

ja tässä liiketoimintamallissa aliurakoitsijoiden käyttötapa on samanlainen.  Aliurakointi 

voidaan jakaa töihin, jotka annetaan aina aliurakalla tehtäväksi ja niihin töihin, jotka tehdään 

itse, kun omat resurssit riittävät. Edellä mainittu jaottelu on esitetty alla olevassa taulukossa, 

mukaan on otettu vain keskeiset työvaiheet, jotka toistuvat liiketoimintamallissa. Taulukko 

13 esittää tehtävien jaon aliurakoinnin ja oman työn välillä. 
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Taulukko 13 Aliurakointi ja oma työ 

Aliurakoitavat työt Itse urakoitavat työt 

LVI-työt Väliseinätyöt 

Rakennusautomaatiotyöt Purkutyöt 

Sähkö- ja teletyöt Maalaus- ja tasoitetyöt 

Lattiapinnoitetyöt Ovi- ja ikkuna-asennukset sekä listoitukset 

Väliseinäjärjestelmät Alakattotyöt 

Kalustetyöt Laatoitustyöt 

 

Kaikilla aliurakointi osa-alueilla pyritään pitämään vähintään kahta toimijaa kumppanina. 

Kaikkein tärkein ryhmä aliurakoinnissa on talotekniikkaurakoitsijat (LVIAS). Talotekniikka 

kustannusten osuus projekteissa vaihtelee tavallisesti välillä 30-60 % ja talotekniikka työt 

painottuvat tavallisesti projektin loppupuolelle. Projektien taloudellinen ja aikataulullinen 

onnistuminen riippuu paljon talotekniikkaurakoitsijoista. Lisäksi merkittävänä ryhmänä on 

väliseinäjärjestelmätoimittajat, koska niitä on Suomessa lukumääräisesti vähän.  

 

6.1.5. Materiaalitoimittajat 
Materiaalitoimittajaryhmään luetaan kuuluvaksi toimittajat, jotka myyvät pelkästään 

materiaalia, eivätkä suorita asennustöitä. Rakennusyrityksen avain resursseina 

materiaalitoimituksissa ovat rautakauppaketjut ja eri sisustustarvikkeita myyvät liikkeet, 

kuten laatoituslaattojen myyjät ja maalausliikkeet. Rakennustarvikkeiden kaupassa tärkeää 

on hallita kumppanuutta siten, että tarvikkeista saatavat alennukset ovat mahdollisimman 

suuret. 

Rautakauppaostojen hyöty ei tule ostohinnasta, vaan toiminnan yksinkertaisuudesta, 

helppoudesta ja sujuvuudesta. Rautakauppaostojen tehokkuutta ohjataan kausisopimuksilla, 

yhteislaskutuksella ja toimivan logistiikan avulla. (Junnonen & Kankainen, 2012 , p. 16) 

Rakennusyrityksellä on tili kaikkien merkittävien toimijoiden ketjuissa tai liikkeissä. Isoissa 

toimituksissa materiaalitoimittajia kilpailutetaan ja pienissä täydennyshankinnoissa valitaan 

ensisijaisesti toimittajat, joiden toimipiste on lähimpänä työmaata. 
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6.2. Palvelun keskeiset toiminnot 

6.2.1. Projektihallinta 
Liiketoimintamallin projektit usein pieniä tai keskisuuria ja kestoltaan lyhyitä. 

Projektihallinta on pidettävä kevyenä ja toimihenkilöorganisaatio pienenä. Projektissa 

voidaan ottaa käyttöön avainhenkilöille projektikohtaiset toimenkuvat (Pelin, 2011, p. 69). 

Toimitilojen modernisointi- ja muutospalvelu projektia johtaa projektipäällikkö, joka 

nimetään yrityksen henkilökunnasta tapauskohtaisesti. Projektipäällikön pääasialliset 

tehtävät ovat: 

 Merkittävät hankinnat (mm. suunnittelijat ja talotekniikkaurakoitsijat) 

 Suunnittelunjohtaminen 

 Asiakasyhteistyö 

 Projektin laadullinen, taloudellinen ja ajallinen seuranta 

 Tiedottaminen 

Työnjohtaja tekee suurimman osan projektin toimihenkilötyöstä. Työnjohtajien määrä 

riippuu projektin koosta ja vaikeusasteesta. Työnjohtaja vastaa projektin: 

 Työmaan asiakirjahallinnasta 

 Yksityiskohtaisesta resurssisuunnittelusta 

 Aikataulun laadinnasta 

 Laskutuksesta (laskutusmääräykset yrityksen taloushallinnolle) 

 Työnjohdosta 

 Hankinnoista 

 Tavoitteiden saavuttamisesta (mm. laatu ja liikevoitto) 

 Luovutusdokumentaatiosta asiakkaalle 

Keskiverto toimitilojen modernisointi- ja muutospalvelun projektiorganisaatio 

rakennusyrityksessä on kevyt. Vastaavasti projektihallinnan tietojärjestelmät ovat kevyet. 

Merkittävimmät tietokoneohjelmistot projektissa ovat aikatauluohjelma ja yrityksen 

taloushallintaohjelma. 
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6.2.2. Hankinta 
Hankinnoissa onnistumisella on merkittävä vaikutus yrityksenkannattavuuteen. Onnistunut 

hankintatoimi vaikuttaa kaikkiin yrityksenkilpailukyvyn ja kannattavuuden elementteihin: 

kustannuksiin, katteisiin, liikevaihtoon, kiertonopeuksiin, sitoutuneeseen pääomaan, 

joustavuuteen, ketteryyteen, maineeseen, yrityskuvaan ja strategiseen asemaan. (Iloranta & 

Pajunen-Muhonen, 2015, p. 25) 

Onnistunut hankinta merkitsee, että hankintahinta pienenee, kate ja kannattavuus paranevat, 

vaikka myyntihinta pysyy samana. Teollisessa valmistuksessa tämä on helppo ymmärtää, 

mutta sama tosiasia pätee myös rakennusteollisuuteen. Urakkahintataso (esim. 

toimistoneliöhinta tai peruskorjausneliöhinta) pysyy nykyisessä tiukassa kilpailutilanteessa 

ennallaan, mutta rakennusliike pystyy parantamaan kannattavuuttaan saamalla säästöä 

onnistuneiden hankintojen kautta. Yrityksen kannattavuudelle on siis tärkeää, että hankinnat 

koetaan keskeiseksi osaksi yrityksen toimintaa. Iloranta & Pajunen-Muhonen ovat 

kirjoittaneet olevansa ensimmäisiä, jotka ovat osoittaneet hankintojen ja yrityksen 

menestyksen välisen yhteyden. Pahimpana virheenä Iloranta & Pajunen-Muhonen (2015) 

arvioivat olevan, jos hankintoja pidetään vähämerkityksisenä tukitoimintona yrityksessä. 

Toimitilojen modernisointi- ja muutospalvelussa voidaan soveltaa ostosalkkuanalyysiä. 

Rakennusyrityksen hankinnat voidaan luokitella ns. ostosalkkuanalyysin avulla neljään 

luokkaan sen mukaan, mikä on hankinnan vaikutus liiketoimintaan ja mikä on hankinnan 

vaatima panostus. Ostosalkkuanalyysin perusteella hankinnat voidaan kategorioida 

rautakauppaostoihin, volyymiostoihin, kriittisiin hankintoihin ja erikoishankintoihin. 

(Junnonen & Kankainen, 2012 , p. 16) 

Kuva 15 esittää ostosalkkuanalyysin neljä luokkaa eli nelikenttämatriisin teoreettisen 

määritelmän. 
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Kuva 15 Ostosalkkuanalyysin nelikenttämatriisi (Junnonen & Kankainen, 2012 , p. 16) 

 

Rautakauppaostojen hyöty ei tule ostohinnasta, vaan toiminnan yksinkertaisuudesta ja 

sujuvuudesta. Rautakauppaostojen tehokkuutta ohjataan kausisopimuksilla, 

yhteislaskutuksella ja toimivan logistiikan avulla. Volyymiostot ovat määrällisesti 

merkittäviä, mutta rutiininomaisia hankintoja. Volyymiostojen fokus on nopeissa ja 

varmoissa toimituksissa sekä joustavuudessa. Kriittiset hankinnat muodostavat usein 

isoimman osan hankinnoista ja ovat aikataulullisesti kriittisiä. Kriittiset hankinnat ovat 

merkittäviä työmaakatteen kannalta. Erikoishankinnat ovat kohdekohtaisia ja niihin liittyy 

paljon hankintatyötä. Erikoishankinnat tehdään usein työmaakohtaisesti. (Junnonen & 

Kankainen, 2012 , pp. 16-17) 
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Kuva 16 Toimitilojen modernisointi- ja muutospalvelun nelikenttämatriisi 

Toimitilojen modernisointi- ja muutospalvelun nelikenttämatriisi on esitetty yläpuolella ( 

Kuva 16), matriisi perustuu Junnonen & Kankainen esitykseen. Hankintanimikkeitä 

huomattavasti vähemmän kuin laaja-alaisella rakennusliikkeellä, jonka toimintastrategia 

käsittää uudis- ja korjausrakentamisen sisä- ja ulkotöineen. Kappaleessa 6.2.1 on esitetty 

tehtävän jako projektipäällikön työnjohtajan välillä, jota vertaamalla kuvaan (Kuva 16) 

voidaan havaita, että projektipäällikkö hoitaa pääosin kriittiset hankinnat ja työnjohtaja 

loput. Kuvassa on esitetty vain keskeiset liiketoimintamallin hankinnat. Työnjohtaja voi 

delegoida rautakauppaostot nokkamiehelle tai mahdolliselle nuoremmalle työnjohtajalle. 

Rakennusyrityksellä ei ole erillistä hankintainsinööriä. 

Liiketoimintamallille on tärkeää nopea asiakaspalvelu koko projektin ajan. 

Tarjouslaskennan on oltava nopeaa ja tarjouspyyntöihin on vastattava nopeasti. 

Tarjouslaskenta tarvitsee hintatietoa, ettei kaikkea tarvitse kysyä ja selvittää erikseen. 

Vastaavasti työnjohto tarvitsee hintatietoa ja hankintakanavia, että työmaahankinnat ovat 

sujuvia. Tarjouslaskentaa ja työmaatoimintoja tarvitaan kustannustietokannat ja 

toimittajaverkosto. Hankintoja ja tarjouslaskentaa tehostetaan puitesopimuksilla, joita 

käytetään erityisesti volyymiostoissa ja kriittisissä hankinnoissa. Puitesopimustoimittajia 

pyritään pitämään vähintään kaksi toimittajaa hankintaa kohden kilpailun ylläpitämiseksi ja 

varajärjestelyjä varten. Suunnittelupalvelut kuuluvat myös puitesopimuksien piiriin. 
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6.2.3. Suunnittelun johtaminen 
Suunnittelu on keskeinen rakennuskohteen laatuun vaikuttava osatekijä (Kankainen & 

Junnonen, 2004). Suunnittelua johtaa hankkeeseen nimetty projektipäällikkö. Suunnittelun 

johtamisen toimenpiteitä ovat: 

 Suunnittelijoiden hankinta 

Projektipäällikkö hankkii projektissa tarvittavat suunnittelijat kohteen 

vaativuustason mukaan. Suunnittelijoiden hankinnassa hyödynnetään ensisijaisesti 

puitekumppanuuksia, mutta tarvittaessa hyödynnetään myös muita konsultteja, 

joiden tiedot ja taidot soveltuvat projektiin. 

 Lähtötietojen hankinta 

Projektipäällikkö hankkii kohteen aiemmat tekniset suunnitelmat suunnitteluryhmän 

käyttöön. Lähtötietojen hankintaan kuuluu myös asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden 

selvittäminen. 

 Suunnittelun ohjeistus 

Suunnittelijoille ohjeistetaan käytettävät materiaalit ja suunnitteluperiaatteet, jotka 

perustuvat annettuun tarjoukseen. Tarjous perustuu puolestaan vakioituihin 

tuotteisiin, joiden saatavuus on nopea ja hankintahinta edullinen. 

 Suunnittelun ohjaus 

Projektipäällikkö ohjaa suunnittelua. Ohjeistuksen jälkeen tarkastetaan laaditut 

suunnitelmat ja annetaan mahdolliset ohjeet korjaavia toimenpiteitä varten. 

Suunnittelun ohjaus sisältää myös aikataulun seurannan. 

 

6.2.4. Suunnittelu 
Suunnittelu on toimitilojen modernisointi- ja muutospalvelun keskeinen toiminto. 

Suunnitteluvaiheessa sidotaan suurin osa projektin kustannuksista, kun määritellään 

käytettävät materiaalit ja tekniset ratkaisut. Tehtyjen valintojen jälkeen on mahdollista 

vaikuttaa kustannuksiin vain tehokkaan hankinnan ja projektihallinnan avulla. Kalliiden 

ratkaisujen kustannusmenetyksiä ei pystytä korvaamaan myöhemmin. Toimitilojen 

modernisointi- ja muutospalvelun ydin on siis suunnittelu, koska rakennusyrityksen 

ohjatessa suunnittelua varmistetaan kustannustehokkaiden materiaalien ja tuotantotapojen 

siirtyminen suunnitelmiin. Oikeilla suunnitteluratkaisuilla vältetään projektin aloitusta 

viivästyttävä suunnitelmien muutostyö, joka on usein osa projekteja, joissa kustannuksia ei 

tarkasti seurata suunnitteluvaiheessa. Massaräätälöinti on olennainen osa suunnittelua.  
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Rakennuksen tietomalli (Building information modeling, BIM) on yksi lupaavimmista 

kehitysaskelista arkkitehtuurissa, insinöörisuunnittelussa ja rakennusteollisuudessa. 

Tietomallin avulla voidaan luoda yksityiskohtainen virtuaalimalli rakennuksesta. 

Tietomallia voidaan hyödyntää suunnittelussa, rakentamisessa ja kiinteistön palveluiden 

pyörittämisessä. Tietomalli auttaa arkkitehtejä, insinöörejä ja urakoitsijoita visualisoimaan 

hankkeen simuloidussa ympäristössä, että voidaan havaita keskeiset suunnitteluun, 

rakentamiseen ja rakennuksen käyttöön liittyvät asiat. Tietomalli edustaa uutta paradigmaa 

arkkitehtien, insinöörien ja urakoitsijoiden parissa tavalla, joka rohkaisee koko 

projektiryhmän yhteistyötä. (Azhar, 2011, p. 241) 

Haastatellut henkilöt kokivat mielenkiintoiseksi suunnittelumenettelyksi tietomallinnuksen 

(Building Information Model, BIM). Tietomallintamalla ainakin arkkitehtisuunnittelu, 

saadaan havainnollistavaa esittely- ja myyntiaineistoa toimitilan loppukäyttäjälle. 

Tietomallinnus voi edistää projektin myyntiä merkittävästi.  

 

6.2.5. Tuotannon järjestäminen massaräätälöinnin avulla 
Tässä diplomityössä laadittavaan liiketoimintamalliin soveltuu parhaiten Pinen 

menetelmistä kaksi viimeistä; nopea reaktio ja moduuliset komponentit (Kuva 13). Nopea 

reaktio saadaan toisaalta myös osittain moduloiduilla komponenteilla. Valmiiksi moduloidut 

komponentit toimivat kustannustietopohjana kustannuslaskennassa, jolloin tarjousvaiheessa 

voidaan hintatietojen kysely eri toimittajilta sivuuttaa tai välttää kokonaan tilanteesta 

riippuen. Nopeus on myös yksi osa arvolupausta, jolla täytetään asiakasodotukset ja 

parannetaan tilojen omistajan kilpailukykyä vuokramarkkinoilla. Vastaavasti moduuliset 

tuotteet viedään lähtötietoina suunnitteluun, jolloin suunnittelun tilaajan eli 

rakennusyrityksen tahdonilmaus suunnittelun lopputuloksen rakennustavasta ja laatutasosta 

on selvillä heti suunnittelun alussa. Moduulisilla ratkaisuilla vältetään suunnitelmien 

karsiminen ja sen kuluttama aika, joka hidastaa projektin aloitusta. Kuva 17 havainnollistaa 

moduloinnin olevan osa projektia alkaen tarjouslaskennasta aina rakentamiseen eli 

toteutukseen saakka. 
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Kuva 17 Moduloinnin vaikutus eri vaiheisiin 

 

Toimitilojen modernisointi- ja muutospalvelu koostuu usein kuitenkin melko pienistä 

rakennusprojekteista. Projekteissa moduloidaan ja vakioidaan lähinnä sisäpintoihin ja 

kevyisiin rakenteisiin liittyvät osat hyödyntäen olemassa olevaa tarjontaa. Alla olevaan 

taulukkoon on koottu vakioitavat nimikkeet ja valmisosat esimerkki tyypeittäin. Asiakas saa 

valita muitakin tuotteita ja materiaaleja, mutta hintataso voi nousta ja projektin toteutusaika 

pidentyä. Taulukko 14 kokoaa yhteen keskeiset vakioitavat ja moduloitavat tuotteet. 

Käytetyt rakennustuotteet vakioidaan ja tilat, kuten työhuoneet, moduloidaan. 
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Taulukko 14 Vakioidut ja moduloidut tuotteet 

Tilapinta/Tilaosa Materiaali Tuotenimi 

ja/tai valmistaja 

Lattia tekstiililaatta Interface Heuga 727 

 vinyylilankku Forbo Allura Wood 

 muovimatto Tarkett Optima 2,0 mm 

 klinkkerilaatta Pukkila 

Seinä levyjärjestelmäseinä Muotolevy T401 

 järjestelmälasiseinä Muotolevy 

Skandia Business 

Sisäkatto akustoiva levytys 

 ontelolaatassa 

Ecophon Focus SQ 

 levy alakattojärjestelmä Ecophon Focus A 

Tilaelementit puhelinkoppi Muotolevy Module 

 neuvottelutila, pieni Framery Visia 

Kiintokalusteet Taukokeittiö Puustelli 

Ovet työhuoneen ovi, 

 äänieristetty 

Ovesta Oy 

Kalusteet toimistokalusteet Martela Oy 

 

Tuotteiden saatavuus ja hintataso tarkastetaan noin puolen vuoden välein ja tiedot 

päivitetään kustannuslaskentaohjelmaan. Materiaalivalikoimasta pyritään solmimaan 

toimitussopimukset, jotka ovat voimassa vähintään vuoden. Kustannuslaskentaa 

nopeuttamaan laskennassa moduloidaan tuoteperheistä valmiita tilakokonaisuuksia siten, 

siten että pikahinnoittelu on mahdollista tehdä pelkästään laskemalla esimerkiksi 

toimistokohteen työhuoneiden, neuvottelutilojen ja taukotilojen kappalemäärät sekä 

käytävien juoksumetrimäärät. Tilakokonaisuuksien eri tyyppejä ja kokoluokkia kasvatetaan 

lisää, kun uusissa projekteissa havaitaan lisää uusia hyödyllisiä tilakokonaisuuksia. Alla ( 

Taulukko 15) on esimerkkinä 9 m2 kokoisen työhuonemoduulin määräluettelo. Hintatietoja 

ei ole esitetty tässä yhteydessä. Hinnoittelussa voidaan kätevästi saada eri kokoisen 

työhuoneen kustannukset selville työhuoneiden pinta-alojen suhteessa. 
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Taulukko 15 Työhuone moduuli 9 m2 määräluettelo 

 

 

6.3. Palvelun tärkeät yhteistyökumppanit 
Kumppanuudet ovat puitesopimuksia syvempää yhteistyötä. Monet yritykset ovat 

havainneet, että toimittajaa voi myös auttaa, ohjata, kannustaa, motivoida, kehittää ja jopa 

johtaa (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2015, p. 281). Kumppanuussuhteen onnistuminen 

edellyttää, että osapuolten tavoitteet ovat likimain samansuuntaiset ja molemmat ovat 

toisilleen tärkeitä (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2015, p. 281). Kumppanuudessa 

molempien osapuolien pitää antaa toisilleen jotakin; osaamista, tietoa, järjestelmähallintaa 

tai uusia asiakassuhteita. Liiketoimintamallia hyödyntävä rakennusyritys muodostaa ja pitää 

yllä kumppanuussuhteita erityisesti talotekniikkayrityksiin. Rakennusyrityksen oma 

tarjouslaskenta ei kykene luotettavasti arvioimaan talotekniikkakustannuksia ja lisäksi 

projektien nopeiden toteutusaikataulujen vuoksi tarvitaan sitoutuneita kumppaneita. 

Talotekniikkayrityksissä on myös se erityispiirre, että ne toimivat joskus päätoteuttajana 

hankkeissa, kuten linjasaneerauksissa, ja tarvitsevat alihankintana talonrakennustekniikkaa. 

Talotekniikkayritykset voivat siis tuoda uusia asiakkaita toimitilojen modernisointi- ja 

muutospalvelu-liiketoimintamallille. Talotekniikka yhteistyökumppanien avulla pyritään 

vahvistamaan rakennusyrityksen omaa kyseisen alan kustannustietoutta, joka helpottaa 

kustannusten alustavaa arviointia. 

MÄÄRÄLUETTELO

Työhuone 9 m2 1 / 1

selite määrä yks

Toimistopurku 9 m2

ABLOY 2591 Umpioven käyttölukko, puuväliovet 1 kpl

Väliseinäelementit Muotolevy 401 Rw=45 dB h=2,35 m 17 m2

Sisälasiseinä/ikkuna, Muotolevy Skandia Silence 6 m2

Avattava 15 mm Advantage A T24 PE GEN II 9 m2

Tekstiililaatta Interface Heuga 727 50x50 cm 9 m2

Ilmastointityöt 9 m2

Sähkötyöt 9 m2

Lattian vaativa suojaus 9 m2

Vaakasiirrot 1 h

Työnjohto 9 m2

Loppusiivous 9 brm2
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7. PALVELUN TALOUS 
Palvelun talous peruspilari sisältää kustannusrakenne ja kassavirta elementit. Peruspilarissa 

ratkaistaan liiketoimintamallin ansaintalogiikka ja kustannusrakenne. Talous peruspilarissa 

arvioidaan lisäksi liiketoimintamallin kestävyys. 

 

7.1. Palvelun kustannusrakenne 
Tarjottavan projektin kustannukset lasketaan hyödyntäen rakennusalalle tehtyjä 

kustannuslaskentaohjelmia. Rakennusyrityksellä on käytössä Tocoman-laskentaohjelma, 

joka hyödyntää Talo 80-määrälaskentanimikkeistöä. Tässä liiketoimintamallissa ei esitä 

talonrakennusteollisuuden nimikkeistöä kokonaisuudessaan vaan esitetään siitä pääkohdat, 

jotka ovat tarpeellisia liiketoimintamallin käyttämiselle ja jotka ovat tärkeitä toistuvia 

muistettavia kustannusrakenteen osia. Kustannusten lisäksi tulee erikseen rakennusyrityksen 

yleiskustannus, joilla katetaan mm. toimistohenkilöstön palkat, ajoneuvot, 

tietohallintokustannukset ja toimitilavuokrat. Alla (Taulukko 16) on koottu kustannusten 

pääryhmät. 
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Taulukko 16 Kustannusten pääryhmät 

Rakennuttajan kustannukset Sisältää tapauskohtaisesti mm. 

Suunnittelu ja tutkimukset Tekninen suunnittelu 

 Työympäristö asiantuntijatehtävät 

 Asbestikartoitus ja muut tutkimukset 

Rakennustekniset työt  

Täydentävät rakenteet Ovet ja lukitus 

 Väliseinät 

 Erityisväliseinät 

Sisäpuoliset pintarakenteet Maalaustyöt 

 Laatoitustyöt 

 Lattiapinnoitteet 

 Alakattojärjestelmät 

Kalusteet Kiinto- ja irtokalusteet 

Konetekniset työt LVIAS 

Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset Työnjohto 

 Rakennus- ja loppusiivous 

 Jätemaksut 

 

Osana kustannuksia on myös hankkeen kustannusriskit, joiden varalle tulee tehdä 

kustannusvarauksia. Varauksiin sisällytetään hintatason muutos suunnittelu- ja 

rakennusaikana sekä muut varaukset (esimerkiksi lisä- ja muutostyöt, rakennuspaikan 

poikkeukselliset olosuhteet ja poikkeukselliset riskit) (Haahtela & Kiiras, 2004, p. 107). 

Lisä- ja muutostyöt ovat normaalisti rakennuttajalle kohdistuva kustannus, joka johtuu usein 

vajavaisista tai virheellisistä suunnitelmista. Liiketoimintamallin merkittävimmän 

kustannusriskin muodostaa rakennusyrityksen vastuu suunnitelmista. Rakennusyritys 

tarjoaa projektin valmiina toimivana kokonaisuutena. Jos suunnitelmapuutteet ilmenevät 

vasta toteutusvaiheessa, rakennusyritys ei voi laskuttaa asiakkaalta lisää esimerkiksi 

toimimattomasta ilmanvaihdosta tai puutteellisesta valaistuksesta. Toimitilojen 

modernisointi- ja muutospalvelu on korjausrakentamista, ja vanhoista rakennuksista löytyy 

usein vanhojen rakenteiden purkuvaiheessa yllätyksiä, jotka aiheuttavat kustannuksia. 

Kustannusriskejä vastaan voidaan varautua ehdoilla tarjousasiakirjoissa. Ehtoja ei voi olla 
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kuitenkaan useita, ettei palvelun houkuttelevuus, vaivattomuus ja helppous asiakkaalle 

säilyvät. Riskit arvioidaan hankekohtaisesti joko prosentuaalisesti tai euromääräisesti. 

 

7.2. Palvelun kassavirta 
Toimitilojen modernisointi- ja muutospalveluiden tulot eli kassavirta muodostuu 

urakkasopimuksen mukaisesta laskutuksesta ja urakan aikana myydyistä lisä- muutostöistä. 

Työ voidaan suorittaa kiinteähintaisena urakkana, laskutyönä tai projektinjohtourakkana.   

Laskutusvaihtoehtoina ovat rakennustöiden valmiuteen perustava maksuerälaskutus, 

ajanjaksoihin sidottu tasaerälaskutus esimerkiksi kahden viikon välein tai toteuman 

mukainen laskutus. Osterwalder et al. (2010, p. 30) mukaan kassavirta muodostuu asiakkaan 

kertamaksuista. Kassavirtaa on helpointa arvioida toteutettujen projektien määrällä 

vuodessa. Palvelu on alkuvaiheessa ja sen odotetaan kasvattavan kassavirtaa ja osuutta 

rakennusyrityksen urakoinnista vuosittain. Projektien koko kasvaa vastaavasti vuosittain. 

Toisaalta palvelu tarvitsee ammattitaitoista projektinjohtohenkilökuntaa, jonka saatavuus on 

rajattua etenkin pääkaupunkiseudulla, joten palvelun kassavirta ei voi kasvaa nopeasti, 

vaikka kysyntää riittäisikin. Alkuvaiheessa tavoitteena pidetään, että pääkaupunkiseudulla 

on käynnissä jatkuvasti vähintään yksi toimitilojen modernisointi- ja muutosprojekti. 

Edellinen tarkoittaa alkuvaiheessa noin yhden miljoonan euron kassavirtaa 

pääkaupunkiseudulla. Palvelun lyötyä itsensä läpi markkinoilla tavoitteena pidetään 

vuosittain noin kolmen miljoonan euron kassavirtaa. Muilla paikkakunnilla 

kassavirtatavoitteena pidetään noin puolta pääkaupunkiseudun tavoitteista. 

Liikevoitto 

Projektikohtaisen liikevoiton eli projektikatteen on oltava suurempi kuin normaalissa 

kilpailu-urakoinnissa, koska palvelun riskit ovat suuremmat rakennusyritykselle. Lisäksi 

liiketoimintamalli sitoo enemmän yrityksen avainhenkilö resursseja. Rakennusyritysten 

toimintaylijäämä oli Ravaskan (2011) mukaan 3,3 % vuonna 2010. Rakennusyritysten 

yleiskustannusten voidaan olettaa vaihtelevan välillä 5-10%, jolloin kilpailu-urakoinnin 

projektikatteen voidaan edelleen olettaa olevan keskimäärin välillä 8-13 %. 

Projektikatetavoitteena pidetään 15-20 % laskettuna tarjoushinnasta. Liiketoimintamalliin 

sisältyy riskejä, joten voittotavoite on pidettävä korkeampana kuin normaalisti. 
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8. RISKIT, KEHITTÄMISTARPEET JA SOVELTAMISMAHDOLLISUUDET 

Tässä kappaleessa arvioidaan liiketoimintamallin riskejä, jotka aiheutuvat asiakkaan 

toiminnasta, asiakkaan käyttämistä konsulteista tai rakennusyrityksen omasta 

liiketoimintaverkostosta. Lisäksi todetaan liiketoimintamallin kehittämistarpeet ja 

soveltamismahdollisuudet. 

 

8.1. Riskit 
Asiakaslähtöisenä riskinä voidaan pitää, kuinka asiakas ottaa vastaan liiketoimintamallin 

arvolupauksen. Palvelu poikkeaa laajuudeltaan siitä, mitä rakennusyritykset normaalisti 

tarjoavat. Asiakkaalta vaaditaan uskallusta kokeilla palvelua. Yhtenä ratkaisuna toimii 

yhdessä luominen, joka tarkoittaa tässä liiketoimintamallissa asiakkaan vahvaa 

osallistamista uusien toimitilojen luomiseen ja ottamalla osallistaminen mukaan jo 

myyntivaiheeseen keskusteluihin. Asiakkaalla voi olla suurin kynnys ostaa 

rakennusyritykseltä muutakin kuin pelkästään suunnittelun ja rakentamisen (kvr-urakan). 

Jos asiakkaat eivät uskalla kokeilla palvelua, liiketoimintamalli ei toimi.  Uudelle 

liiketoimintamallille on erityisen tärkeää, että ensimmäisissä projekteissa asiakasodotukset 

täyttyvät ja jopa ylittyvät. Palveluliiketoiminnassa asiakastyytyväisyys mitataan usein 

palveluodotusten ja palvelukokemuksen erotuksena (Trasorras, et al., 2009, p. 618). 

Liiketoimintamallin tarjoamaa palvelua tarjotaan yrityksille, joista edelleen kiinteistöalalla 

toimivat ammattilaiset muodostavat merkittävän osan. Urakoitsijan valinnasta on kirjoitettu 

paljon eri lähteissä sekä Suomessa, että ulkomailla ja aineisto painottaa kiinnittämään 

huomiota myös muihin tekijöihin hinnan lisäksi. Riskinä liiketoimintamallin käytölle on, 

että asiakas yrittää minimoida kustannuksiaan ja etsii projektin toteuttajaa pelkästään 

halvimman hinnan perusteella. 

Rakentamisessa on ollut pitkään käytäntö, että urakoitsija valitaan pelkästään hinnan 

perusteella. Tämä on ilmennyt ongelmina ja erimielisyyksinä rakentamisessa ollen 

samanaikaisesti este rakennusalan kehittymiselle. Paineita muutokselle löytyy laajemmasta 

kulttuurimuutoksesta: kiinteistöstrateginen ajattelu muuttuu lisäarvohakuiseksi, 

yhteistoimintamallien käyttö yleistyy ja hankintakokonaisuudet monimotoistuvat kattamaan 

myös muita tehtäviä pelkästään valmiiden suunnitelmien mukaisen rakentamisen lisäksi. 

Rakentamisen on päästävä eteenpäin pelkästään hintaan rajoittuvasta kilpailusta. 

(Lahdenperä & Sulankivi, 2001, p. 3) 
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Edellisen kappaleen mukaan Lahdenperä ja Sulankivi arvioivat jo 2001, että 

toimintakulttuuri kehittyy. Urakoitsija valitaan useimmissa tapauksissa kuitenkin edelleen 

pelkästään hinnan perusteella. Liiketoimintamalli vaatii paljon projektinjohtotyötä, joka on 

mukana tarjoushinnassa. Mikäli rakennuttaja arvioi pelkästään tarjotun palvelun osat 

(työympäristön arviointi, suunnittelu, rakentaminen, kalustaminen ja jälkiarviointi) ilman 

niiden koordinointityötä, voi tarjoushinta vaikuttaa kalliilta ja asiakas voi ryhtyä etsimään 

vain halvinta tarjoushintaa. 

Toisen tässä diplomityössä haastatellun rakennuttajakonsultin kanssa käytiin keskustelu 

halvimman tarjoushinnan valinnan syistä. Rakennuttajakonsultti piti syynä sitä, että 

rakennusyritykset näyttävät tilaajien silmissä samanlaisilta muutenkin, kuin pelkästään 

palvelutarjontansa perusteella.  Rakennusyritysten laatujärjestelmät ja toimintatavat eivät 

ole uskottavia, eikä niissä nähdä eroja. Rakennusyritysten asiakaslupaukset ovat 

epäuskottavia. Rakennusyritysten pitäisi pystyä aidosti vakuuttamaan asiakas. 

Rakennuttajakonsultit ovat liiketoimintamallin riski. Mitä enemmän rakennuttajakonsultti 

voi tehdä töitä asiakkaalle, sitä enemmän rakennuttajakonsultti voi laskuttaa. Kaikkien 

toimijoiden kilpailuttaminen, hankintojen pilkkominen ja alikonsulttien ohjaaminen 

työllistävät konsulttia ja lisäävät kassavirtaa. Liiketoimintamalli haittaa 

rakennuttajakonsultin omaa liiketoimintaa, koska se tarjoaa kokonaispalvelua. 

Liiketoimintamallin palvelu on pyrittävä myymään suoraan varsinaiselle asiakkaalle ilman 

rakennuttajakonsulttia tai muita välikäsiä, jolloin myös loppuasiakkaan taloudellinen hyöty 

kasvaa. 

Liiketoimintamalli vaatii laajan yhteistyökumppani- ja alihankkijaverkoston. Verkoston on 

kyettävä toimimaan nopeasti ja palveluasenne on juurrutettava kaikkiin toimijoihin. 

Liiketoimintamalli ei kestä häiriöitä toimitusketjussa. Kaikilla toimijoilla pitää olla varalla 

toinen yritys ja alihankintahintataso on kyettävä pitämään vakaana vuositasolla. Häiriöt 

verkostossa voivat vahingoittaa liiketoimintamallin toimivuutta vakavasti. Puitesopimukset 

ovat tärkeässä asemassa verkoston hallinnassa. 

 

8.2. Kehittämistarpeet 
Liiketoimintamallia on sovellettu käytäntöön vasta ensimmäisiä kertoja tämän diplomityön 

tekemisen aikana. Liiketoimintamalli vaatii jatkokehittämistä monella alueella. 
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Liiketoimintamallille kannattaa luoda tuotannonhallintajärjestelmä, joka toimii 

ohjeistuksena liiketoimintamallin mukaisia projekteja rakennusyrityksessä toteuttaville 

toimihenkilöille. Liiketoimintamallin käyttäminen ei edellytä suoraan omaa 

tuotannonhallintajärjestelmää, mutta se helpottaa projekteja merkittävästi, joten se kannattaa 

rakentaa vaiheittain mallin tueksi. 

Tuotannonhallinta koostuu tuotannon suunnittelusta, valvonnasta ja ohjauksesta. 

Periaatteena on, että jos asiaa ei voi valvoa, sitä ei myöskään kannata ohjata, jos asiaa ei voi 

ohjata, sitä ei kannata suunnitella. (Junnonen, 2010, p. 7) 

Onnistunut suunnittelun johtaminen on avainasemassa liiketoimintamallissa. 

Suunnittelukumppaneita on useita ja jokaista suunnittelukonsulttia on pyrittävä ohjaamaan 

samojen periaatteiden mukaisesti. Suunnittelun johtamisen työkaluksi tarvitaan 

suunnitteluohjeisto, joka luovutetaan valitulle suunnittelijalle tehtävän alussa. 

Suunnitteluohjeessa annetaan puitteet suunnittelutoimeksiannon suorittamiselle. 

Suunnitteluohjeessa annetaan tiedot käytettävistä materiaaleista ja työtavoista, sekä ohjeet 

suunnitelmien tekstisisällöstä, jotka liittyvät projektin laajuuteen ja sisältöön. 

Suunnitteluohje helpottaa siis pääosin projektin kustannusohjausta. Kustannusohjauksen 

tavoitteena on estää tarpeettomien tai kohtuuttomien kustannusten syntyminen ja pitää 

hankkeen kustannukset tavoitteen mukaisina (Kankainen & Junnonen, 2004, p. 41). 

Talotekniikan vakiointia tai modulointia ei ole vielä suunniteltu tähän liiketoimintamalliin, 

vaan liiketoimintamallin projekteissa pyydetään aina erilliset tarjoukset talotekniikka töistä. 

Talotekniset ratkaisut ja niiden kustannukset on pyrittävä moduloimaan siten, että 

pikahinnoittelua voidaan hyödyntää myös LVIAJS-tekniikassa. Talotekniikka ei ole 

kuitenkaan helppo hinnoitella etukäteen, koska lähtöolosuhteet ja ratkaisut vaihtelevat 

paljon. Alla (Taulukko 17) on esitetty vakioinnin tai moduloinnin mahdollisuuksista 

LVIAJS-tekniikassa. 
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Taulukko 17 Talotekniikan vakiointi ja modulointi 

Talotekniikkalaji Vakiointi tai modulointi 

Putkityöt (LV) Vesikalusteet 

 Asennettu viemäri tai vesijohto 

Ilmanvaihto (I) Ilmanvaihtokanavat 

 Ilmanvaihdon päätelaitteet ja muut 

komponentit 

Sähkötyöt (S) Valaisimet ja sähköpisteet 

Yhdistelmä Talotekniikkamoduuli käytävien kattoon, 

jossa kuljetetaan kaikki tekniikka ja 

moduulit yhdistetään kohteessa. 

Rakennusautomaatio (A) Ei voida vakioida 

Jäähdytys (J) Ei voida vakioida 

 

Käytännössä talotekniikan modulointi on vaikeaa hinnoittelun kannalta. Jos 

talotekniikkaurakoitsijat hinnoittelevat osa-alueet etukäteen, voi ennakkohinta johtaa isoihin 

hinnoitteluvirheisiin. Talotekniikkaurakoitsijoiden voidaan olettaa hinnoittelevan ns. 

varman päälle, joka johtaa kalliisiin tarjoushintoihin ja heikentää siten projektin 

käynnistysmahdollisuuksia. Toisaalta rakennusyrityksen tarjouslaskenta voi tulkita hintoja 

ja tarvittavia materiaalimääriä väärin alaspäin, joka johtaa tappiollisiin projekteihin. 

Ilmanvaihtokanaviston laajuus voidaan arvioida esimerkiksi liian pieneksi, 

sähkönsyöttömäärät liian pieniksi ja valaisinmäärä riittämättömäksi.  Mikäli talotekniikka 

vakioidaan tai moduloidaan tarjouslaskentaa varten, tulee luoda mekanismi, jolla 

talotekniikan kustannusarvio tarkastetaan. 

 

8.3. Liiketoimintamallin soveltamismahdollisuudet 
Tätä liiketoimintamallia lähin vastaava toimintamalli on käytössä asuntotuotannossa, kun 

huomioidaan pelkästään suunnittelu ja rakentaminen osiot liiketoimintamallista. 

Asuntotuotantoon erikoistuneet rakennusyritykset tai niiden yksiköt vakioivat yleensä 

kaiken, mikä on mahdollista. Esimerkiksi betonielementtien liitokset on vakioitu, 

rakennuksen mittajärjestelmä ja kiintokalusteet on vakioitu. Lisäksi käytetään 

valmisporraskuiluelementtejä ja talotekniikkaelementtejä. Lisäksi puurunkoinen 
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asuinrakennus voidaan moduloida kokonaan tilaelementeiksi, jotka nostetaan vain toistensa 

tai perustuksen päälle. Uudistuotanto on kuitenkin korjausrakentamista helpompaa, koska 

toimintaympäristössä on vähemmän rajoitteita. Haluttaessa toistaa samanlaisia 

asuinkerrostaloja riviin tontille, muuttuvat pelkästään maaperä ja maastonmuodot.  Tämän 

diplomityön liiketoimintamallin projektit koskevat korjausrakentamista. Vanhoissa 

rakennuksissa on lukuisia muuttuvia tekijöitä, jotka vaikuttavat projektin toteutukseen. 

Tekniset ratkaisut edustavat eri aikakausia, jolloin toteutustavan vakiointi ja modulointi voi 

koskea vain rajattua määrää osia. Liiketoimintamallin erona esimerkiksi asuntotuotantoon 

on myös laajempi sisältö, suunnittelun ja rakentamisen lisäksi malli käsittää myös nykytila-

analyysin, uusien ratkaisujen kehittämisen arviointivaiheen ja työympäristön jatkuvan 

seurannan. 

Liiketoimintamalli on suunniteltu toimistojen ja myymälöiden modernisointi ja muutostöitä 

varten. Mallia ei voida soveltaa yksittäisten asuntojen muutostöihin, koska 

asuntokorjauksissa voidaan olettaa asukkaiden pyrkivän yksilöllisyyteen, kun 

liiketoimintamalli on puolestaan suunniteltu vakioidut ratkaisut hyväksyville asiakkaille. 

Liiketoimintamalli voidaan soveltaa parhaiten erilaisten toimitilojen korjausrakentamiseen. 

Alla (Taulukko 18) on ideoitu muutamia soveltamismahdollisuuksia selityksineen, kaikki 

vaihtoehdot ovat korjausrakentamislähtöisiä. Asiantuntijatehtävät suoritetaan aina 

alihankintana, joten uudet soveltamisalueet ovat mahdollisia. Asiantuntijat valitaan 

projektikohtaisesti tarpeiden mukaan. 
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Taulukko 18 Liiketoimintamallin uudet soveltamisalueet 

Uusi soveltamisalue Huomiot 

Terveydenhoito Soveltuu suoraan. 

Vanhuspalvelut, tuettu asuminen Soveltuu suoraan. Esimerkiksi: Käyttötarkoituksen 

muutos tavallisesta asuinrakennuksesta vanhus-

palveluiden rakennukseksi. 

Sisäilmakorjaukset Mukaan otetaan vakioidut korjausratkaisut sairaisiin 

rakennuksiin. Seurantavaihe painottuu henkilöstön 

terveysvaikutusten seurantaan. 

Teollisuus Tuotantotilojen modernisointi. Asiantuntijuus 

keskittyy tuotantologistiikkaan ja sen toimivuuden 

seurantaan. 
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9. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Johtopäätöksissä esitetään laaditun liiketoimintamallin keskeiset osa-alueet ja diplomityössä 

tehdyt havainnot, jotka ovat keskeisiä liiketoimintamallia hyödynnettäessä. Johtopäätöksissä 

palataan uudelleen diplomityön tutkimuskysymyksiin ja analysoidaan johtopäätökset 

kysymyksien avulla. Asetut tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millainen on modernisointi- ja muutospalvelun liiketoimintamalli? 

2. Miten järjestetään modernisointi- ja muutospalvelu tuotannollisesti? 

3. Mitkä ovat palvelukonseptin painopiste- ja kehittämisalueet laaditun 

liiketoimintamallin näkökulmasta? 

Kysymyksien vastaukset ovat synteesi kirjallisuustutkimuksesta ja haastatteluista. Pääpaino 

vastaamisessa tutkimuskysymyksiin oli kirjallisuustutkimuksessa ja tutkijan omissa 

havainnoissa. Haastatteluissa ei tullut esille mitään yllättävää. Vastauksena ensimmäiseen 

kysymykseen toimii liiketoimintamalli, joka on esitetty tässä diplomityössä. Alun 

teoreettisessa tutkimusosuudessa oli samat käsiteltävät asiat otsikko tasolla kuin laaditussa 

liiketoimintamallissa. Tästä syystä laaditun liiketoimintamallin otsikot alkavat sanalla 

palvelu. Modernisoinnin ja muutospalvelun tuotannollinen järjestäminen sisältyy 

liiketoimintamalliin. Tuotannollinen järjestäminen on esitetty elementeissä palvelun 

avainresurssit, palvelun keskeiset toiminnot ja palvelun tärkeät yhteistyökumppanit. 

Kehittämisalueet on esitetty kappaleessa 8.2 Kehittämistarpeet. 

 

9.1. Toimitilojen modernisointi ja muutospalvelun liiketoimintamalli 
Liiketoimintamallin Canvas perustuu Osterwalderin ja Pigneurin (2010) esitykseen, jonka 

perustana on Osterwalderin (2004) liiketoimintamalli. Liiketoimintamalli on rakennettu 

siten, että se vastaa tavanomaista suomalaisen rakennusliikkeen toimintatapaa. 

 Suurin osa rakennusyrityksiä joutuu toimimaan kilpailun punaisella merellä yrityksen 

kannattavuuden ollessa heikkoa verrattuna muihin toimialoihin. Ratkaisuksi tutkija löysi 

erilaistumisen. Erilaistuminen on tärkeä elementti liiketoimintamallia, jonka avulla yritys 

pyrkii pääsemään pois tiukan kilpailun puristuksesta. Erilaistuminen tulee pystyä 

käsittämään laajasti, eikä pelkästään tarjottavan palvelun ja arvolupauksen näkökulmasta. 

Rakentaminen on tunnetusti konservatiivinen toimiala, jossa tavataan toimia kuten aina 

ennenkin. Uusia tuotteita ja työtapoja löydetään, mutta hitaasti. Erilaistumisen etsiminen 
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tulee kohdistaa jokaiseen liiketoimintamallin elementtiin. Rakennusyrityksen pitää pystyä 

uudistamaan myyntiä, lisäämään modulointia, asiakassuhteita, hankintaa, tuotantoa ja omaa 

verkostoaan. Rakennusyrityksen johdon on muututtava kerettiläiseksi omalla toimialallaan. 

 

9.2. Toimitilojen modernisointi ja muutospalvelun tuotanto 
Merkittävä osa tarvittavista palveluista muodostuu alihankinnasta, jossa omaa osaamista ja 

kapasiteettia täydennetään ulkopuolisilla palveluilla. Liiketoimintamallin palvelun 

kassavirran ei odoteta kasvavan niin merkittäväksi lähivuosina, että olisi taloudellisesti 

kannattavaa rakentaa koko tarvittavaa organisaatiota itselle. Kysyntävaihtelut vaikuttavat 

niin paljon moniin erikoistyövaiheisiin ja asiantuntijapalveluihin, että ei kannata investoida 

kalustoon eikä rekrytoida lisähenkilöstöä.  Asiantuntijapalvelut, kuten suunnittelu, ostetaan 

aina alihankintana. Vastaavasti talotekniikkatyöt ovat alihankintaa sekä monet muut 

erikoisosaamista edellyttävät työvaiheet. Merkittävä osa suomalaisista rakennusyrityksistä 

hyödyntää paljon alihankintaa, jonka yksi osa on aliurakointi. Aliurakointipainotus on 

hyödyllistä matalasuhdanteessa, jolloin kilpailu on kireää. Liiketoimintamalli voi menettää 

kilpailukykyään korkeasuhdanteessa, jossa aliurakkatarjousten hintataso nousee. 

Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi on tärkeää, että rakennusyritys pitää henkilöstössään 

riittävästi monitaitoista rakennustyövoimaa. Oma henkilöstö parantaa myös yrityksen 

nopeutta reagoida asiakastarpeisiin tilanteissa, joissa aliurakoitsijoiden löytäminen on 

haasteellista. 

Modulointi ja vakiointi ovat tärkeä osa palvelun toimivuutta, niiden avulla saavutetaan 

tehokas toiminta- ja palvelunopeus kaikissa liiketoimintamallin elementeissä.  

Liiketoimintamallin tavoitteet pystytään saavuttamaan, kun modulointi ja vakiointi pidetään 

osana myyntiä, tarjouslaskentaa, suunnittelua ja tuotantoa. Valmiit ratkaisut mahdollistavat 

nopeuden ja kustannustehokkuuden läpi toimitusketjun. Ajantasainen kustannustieto ja 

vuosisopimukset helpottavat merkittävästi sekä tarjouslaskennan että työmaahankintojen 

toimintaa. 

 

9.3. Painopiste- ja kehittämisalueet 
Toimitilojen modernisointi- ja muutospalvelu liiketoimintamallin kaikki elementit ovat 

tärkeitä. Rakennusyrityksen liiketoiminnallisen onnistumisen ydin on kuitenkin 

työmaatoiminnoissa eli projektin onnistumisessa taloudellisesti ja aikataulullisesti. 
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Liiketoimintamallin projektit ovat kuitenkin usein pienehköjä, joten työnjohdon ei 

välttämättä tarvitse olla huippuammattilaisia. Rakennusyrityksellä on kuitenkin vastuullaan 

rakentamisen lisäksi suunnittelu ja sitä kautta kokonaisvastuu projektin onnistumisesta ja 

toimivuudesta. Rakennushankkeen kustannuksista sidotaan noin 90 % suunnitteluvaiheessa, 

kun valitaan toteutustavat ja materiaalit. Rakennusaikainen hankinta voi tuoda säästöjä 

ainoastaan tehokkaalla kilpailuttamisella, jonka säästöt ovat usein vähäisiä 

suunnitteluratkaisujen aiheuttamiin kustannuksiin verrattuna. Jos suunnittelu epäonnistuu, 

varsinainen rakentamisvaihekaan tuskin onnistuu. Avainasemassa on siis suunnittelu ja 

suunnittelua johtava rakennusyrityksen projektinjohto. Toiminnan painopistealue on myös 

tuotannon vakiointi ja modulointi, jonka merkitystä on pohdittu edellisessä kappaleessa. 

Liiketoimintamallin erityinen painopistealue on myös erilaistuminen, on löydettävä uusia 

oheispalveluita ja uusia ideoita, jolla varmistetaan palvelun houkuttelevuus, kun kilpailijat 

kopioivat jossain vaiheessa tämän liiketoimintamallin ideoita. 

Kehittämisalueeksi löydettiin talotekniikan vakiointi ja modulointi, jota ei ole vielä tehty. 

Liiketoimintamallin projekteissa pyydetään aina erilliset tarjoukset talotekniikka töistä.  

Menettely hidastaa nopean tarjoushinnoittelun tavoitetta ja heikentää dynaamisen 

tarjousneuvottelun mahdollisuuksia. 

Palvelusisältö tulee varmasti kehittymään liiketoiminnan edetessä. Haastatellut henkilöt 

eivät pitäneet tärkeänä toiminnan nykytila-analyysiä eikä jälkiseurantaa, joten ne ovat tuskin 

jatkossa elinvoimainen palveluosa. Tärkeänä lisäosana palvelua nähtiin muuttopalvelut, 

vanhojen kalusteiden inventointi ja erilainen kierrätys. Vuokralaisen etsintä kannattaa pitää 

optiona rakennusyrityksellä itsellään. Vaikka vuokralaisen etsintä ei saavuttanut suurta 

mielenkiintoa haastateltavissa, asetelma on ilmeinen. Jos rakennusyritys tuo vuokralaisen 

tyhjiin toimitiloihin, tarvittavien muutostöiden suorittaminen annetaan kyseiselle 

yritykselle.  Periaate on laajasti tunnettu toimintatapa myös kiinteistökehitys-

liiketoiminnassa. Toimitilojen modernisointi ja muutospalvelu tulee todennäköisesti 

kehittymään enemmän toiminnalliseen suuntaan, jossa ytimen muodostavat muutto, 

rakentaminen, kierrätys. Konsulttien asiantuntijatehtäviksi jää toteutussuunnittelu, joka voi 

pitää sisällään myös erikoissuunnittelutehtäviä. Tietomallinnus suunnittelussa kannattaa 

ottaa käyttöön, koska se toimii tukena myyntityössä. Markkinat muovaavat 

liiketoimintamallia eteenpäin. 
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10. YHTEENVETO 

Diplomityössä kehitettiin liiketoimintamalli rakennusyrityksen palvelukonseptille, jossa 

tarjotaan modernisointi- ja muutospalvelua toimitilakiinteistöihin. Rakennusliikkeet 

kilpailevat keskenään lähinnä hinnalla, sekä yksityisiä että julkisia asiakkaita kiinnostaa 

lähinnä vain hinta eikä yritysten osaaminen, arvot tai laadulliset asiat. Kehityshakuiset 

rakennusliikkeet pyrkivät kasvattamaan palvelutarjontaansa ja erottumaan siten edukseen 

tiukassa kilpailutilanteessa markkinoilla. Tässä diplomityössä laadittu liiketoimintamallin 

palvelukokonaisuus tarjoaa rakentamisen lisäksi työympäristön nykytila-analyysin, uusien 

ratkaisujen kehittämisen, suunnitteluvaiheen, rakentamisvaiheen, arviointivaiheen ja 

työympäristön jatkuvan seurannan. Palvelukonseptin tavoitteena on tarjota käyttäjille ja 

kiinteistönomistajille vaivaton toimitilojen muutospalvelu, jossa asiakas saa koko laajan 

palvelukokonaisuuden yhdeltä yritykseltä. Lisäksi palveluprosessi pyritään pitämään 

nopeana ja kustannusohjautuvana. Nopeus on tärkeää neuvottelu-, tarjous- ja 

toteutusvaiheessa. 

Tämä tutkimus oli rakennusprojekti, jossa rakennettiin liiketoimintamalli käytössä olevaan 

palvelukonseptiin. Tutkimus tehtiin hyödyntäen kahta menetelmää. Pääosana tutkimusta on 

kirjallisuustutkimus, jossa tutkittiin aineistoa liiketoimintamallista, 

rakennusprojektihallinnasta ja tuotantotavoista. Kirjallisuustutkimus on luonteeltaan 

teoreettista, jossa etsitään kirjallisuusaineiston pohjalta vastaukset siihen millainen pitäisi 

laadittavan liiketoimintamallin olla. 

Kirjallisuustutkimusta tukivat haastattelut, joissa haastateltiin asiakkaita. Asiakkaita 

edustivat rakennuspalveluiden tilaajat. Haastattelun tarkoituksena oli saada täydentävää 

tietoa tarjottavan palvelun keskeisistä elementeistä eli siitä, mikä on tärkeää 

liiketoiminnallisesti, tuotantoteknisesti ja millaisena palvelu tuottaisi mahdollisimman 

suuren arvon asiakkaalle. Tutkimuksessa haastateltiin kahta rakennuttajakonsulttia ja neljää 

kiinteistön omistajan edustajaa. Kaikki haastatellut henkilöt halusivat pitää nimensä ja 

organisaationsa salassa. Menettely paransi haastattelun hedelmällisyyttä, kun haastatellut 

henkilöt uskalsivat vastailla ja keskustella avoimesti. Haastatteluista ei kirjoitettu itsenäistä 

kappaletta, vaan saatuja näkemyksiä hyödynnettiin liiketoimintamallin ideoinnissa. Joissain 

tekstikohdissa on viitattu suoraan haastateltujen henkilöiden kommentteihin. 

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda liiketoimintamalli palvelusta, jossa tarjotaan toimitilojen 

muutos- ja modernisointipalveluja asiakkaille. Palvelua on jo tarjottu ja sovellettu ennen 
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tutkimuksen valmistumista ja ensimmäiset kokemukset on saatu. Tutkimuksen tarkoituksena 

oli siirtää liiketoimintamalli kirjalliseen muotoon siten, että projekteihin osallistuvilla on 

käytössään tarvittava tieto, toimintatavat ja tavoitteet, kun palvelua tuotetaan asiakkaille. 

Liiketoimintamalli pyrittiin rakentamaan niin, että osallistujat ymmärtävät palvelun 

ydinkohdat ja painopistealueet ja kykenevät kehittämään ja uudistamaan palvelua. 

Tutkimuksen tuloksena syntyi liiketoimintamalli, joka perustuu Osterwalderin 

liiketoimintamallia vahvistettuna erilaistuminen elementillä. Rakennetun 

liiketoimintamallin elementit ovat asiakassegmentit, arvolupaus, kanavat, asiakassuhteet, 

kassavirta, avainresurssit, keskeiset toiminnot, tärkeät yhteistyökumppanit, 

kustannusrakenne ja erilaistuminen. Liiketoimintamallin ydin on arvolupauksen 

noudattaminen, joka voidaan pitää, kun noudatetaan liiketoimintamallin elementtien 

tavoitteita. Lisäksi arvolupauksen osat pitää hyödyntää keskeisenä ohjeena muita 

elementtejä sovellettaessa. 

Liiketoimintamallin arvolupaukset asiakkaalle: 

 Työympäristö vastaa asiakkaan tarpeita ja tukee asiakkaan liiketoimintaa 

 Asiakas saa kaiken yhdellä sopimuksella ”yhdeltä luukulta” 

 Asiakas saa tietää hinnan nopeasti ja budjetti pitää 

 Työ tehdään nopeasti ja kustannustehokkaasti 

 Uuden työympäristön toimivuus varmistetaan 

 Työympäristöä seurataan ja muutoksia tehdään olosuhteiden muuttuessa joustavasti 

 

Kehittämisalueeksi havaittiin talotekniikan vakiointi liiketoimintamalliin sopivaksi siten, 

että talotekniikkatöiden hinnoittelu ja toteutus ovat nopeaa. Vakioimalla talotekniikka 

liiketoimintamalli toimii kokonaisuutena tehokkaasti. 

 

10.1. Jatkotutkimusaiheet 
Rakennusteollisuus toimii kovassa kilpailutilanteessa ja toimiala oli toiseksi huonoiten 

tuottava toimiala vuonna 2010. Rakennushankkeeseen valitaan toteuttajaksi usein 

halvimman tarjouksen jättänyt urakoitsija. Tilaajat eivät useinkaan käytä laatuvertailua 

urakoitsijan valintaperusteena ja jos käyttävät, se toteutetaan tavallisesti niin, että valitaan 

tarjoajiksi ne, joiden uskotaan selviytyvän toimeksiannosta. Ainoastaan julkinen sektori ei 
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käytä valintaperusteena halvinta hintaa. Kaikki tutkimuksessa haastatellut henkilöt pitivät 

merkittävänä ominaisuutena palvelussa halpaa hintaa, jonka kanssa samanaikaisesti pitäisi 

saavuttaa laatua, virheettömyyttä ja nopea toimitusaika. Rakennusurakoitsijan pitää olla siis 

hyvä ja halpa. Halpa hinta johtaa heikkoon kannattavuuteen ja heikko kannattavuus hidastaa 

ja estää toimialan kehittymistä, koska kehitystyöhön ei ole riittäviä varoja. 

Tämän tutkimuksen yhteydessä tutkija käytti aikaa löytääkseen tutkimusaineistoa halvan 

hinnan merkityksestä ostajalle. Laajaa tutkimusta ei löytynyt, löydetty aineisto käsitteli 

lähinnä kuluttaja-asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Rakennusteollisuudesta löytyi lähinnä 

ohjeistoa urakoitsijavalinnan kriteereiksi. Jatkotutkimusaiheeksi siis ehdotetaan 

ostopäätösten vertailua eri toimialoilla ja kuinka laajasti halvin hinta ratkaisee 

toimittajavalinnan yrityksien välisessä kaupankäynnissä. Tutkimuksessa voisi ottaa esille, 

kuinka suuri osa laatuvertailuista on pelkästään näennäistä ja mikä on laatutekijöiden 

painoarvo. Onko laadulla ja laadun tavoittelulla aitoa merkitystä.  
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LIITTEET 

Liite 1/4 Haastateltujen henkilöiden ja organisaatioiden esittelyt 

 

Henkilö Tehtävä Organisaatio 
1 Projektipäällikkö Kiinteistöjohtamista, kiinteistökehittämistä ja 

isännöintiä harjoittava valtakunnallinen konsultti-
yritys  

2 Projektipäällikkö kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan 
yritys 

3 Kiinteistöjohtaja Valtakunnallinen liikenneterminaaleja omistava 
yritys; käyttäjäomistaja 

4 Rakennuttajapäällikkö Vakuutusyhtiö, jolla on merkittävä kiinteistö-
omaisuus; kiinteistösijoittaja 

5 Johtaja Useassa maassa toimiva kiinteistösijoittaja, joka 
vuokraa toimitiloja yritysten tarpeisiin; 
kiinteistösijoittaja 

6 Kiinteistöjohtaja Useassa maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, 
jolla merkittävä kiinteistökanta tuotanto-
laitoksineen; käyttäjäomistaja 
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Liite 2/4 Haastattelukysymykset 

 

 

Haastattelukysymykset  

 

1. Soveltuuko palvelu teille? 

 

 

2. Miten tärkeäksi koette sisällön osalta? 
Esimerkit 

- työympäristöanalyysi 
- kalusteet 

 

 

 

3. Mitä muita palvelukokonaisuuksia toivoisitte palvelulta? 
Esimerkit 

- vuokralaisen etsintä 
- kopiokoneet 

 

 

 

4. Mitkä ovat tärkeimmät tekijät palvelussa? 
- nopeus 
- avaimet käteen periaate 
- kustannustehokkuus 
- vakioidut ratkaisut 

 

5. Haluatteko itse vaikuttaa suunnitteluun aktiivisesti (ajankäyttö)? 

 

 

 

6. Onko merkitystä suunnittelukonsultin valinnalla?  
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Liite 3/4 QFD taulukko 
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Liite 4/4 Liiketoimintamalli pohja 

 


